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EEC-03: Statistical Technique
Question 1
Which diagrammatic presentation of statistical data requires ‘Frequency Density’?
কান রািশতেথ র রখািচ

অ েনর সময় পিরসংখ া ঘন

েয়াজন হয় ?

Question 2
In drawing an ‘Ogive’ what is measured along the ordinate (y-axis)?
'ও জভ' অ েনর সময় উ

অে

িক পিরমাপ করা হয় ?

Question 3
In presenting the frequency distribution, which one of the following diagrams is meant for a discrete variable?
িব

চেলর

ে

পিরসংখ া িবভাজনেক লখিচে র মাধ েম উপ ািপত করার জন িন িলিখত কান িচ

উপযু

হেব ?

Question 4
Monthly income of workers in a factory falls under which category of the following?

কােনা উৎপাদন কে

িমকেদর মািসক আয় নীেচর কান িবভােগর অ ভ

হেব ?

Question 5
(Class frequency) / x = Relative frequency
What is ‘x’?
(

ণী পিরসংখ া) / x = আেপি

ক পিরসংখ া

এখােন 'x' বলেত িক বােঝন ?

Question 6
In a pie chart the share of different sectors are indicated which are having percentage shares of the total. The relevant angle at the centre of the pie chart has
to be calculated.
The formula is : The desired angle

= k. (corresponding percentage of the sector).

What is the value of ‘k’?
শতাংশসূচক রািশতথ

কােশর জন বৃ িচে

কােনা িনিদ িবভােগর অব ান িনেদশ করেত হেল বৃ িচে র কে

এক ট কাণ িনণয় করেত হয়। সূ

কােণর মান = k ´ (িবভাগ টর শতাংশ)
এই k -এর মান কত ?

Question 7
For a moderately asymmetric distribution the mean and median are respectively 24.5 and 24.3. Find out the value of Mode
িতিবষম কান িবভাজেনর

Question 8

ে

গািণিতক গড় ও মধ মার মান যথা

েম 24.5 এবং 24.3 । এখন ভূ িয় েকর (Mode) মান কত হেব ?

ট হল :

A train ran at x km per hour from A to B and returned from B to A at y km per hour. What is the average speed in km per hour?
এক ট

ন x km

িত ঘ া বেগ A থেক B ত পৗ ছােলা এবং ফরৎ পেথ B থেক A পৗ ছােলা y km

িত ঘ া বেগ ।

ন টর গড় গিতেবগ িনণয় ক ন ।

Question 9
If AM and Coefficient of Variation of x are 6 and 50% respectively, then find out the variance of x.
যিদ x চেলর গািণিতক গেড়র মান এবং ভদাে র (C.V.) মান যথা

েম 6 এবং 50% হয়, তেব x-এর ভদমান িনণয় ক ন ।

Question 10
Standard Deviation is dependent on the change of which one of the following?
মাণ িবচ িত (S.D.) িকেসর পিরবতেনর উপর িনভর কের ?

Question 11
Two regression lines are
2x + 3y – 4 = 0 and x + 2y + 6 = 0. The correlation coefficient between x and y is
দু ট ঋজুৈরিখক িনভরণ রখা য় যথা

েম

2x + 3y – 4 = 0 এবং x + 2y + 6 = 0.
x ও y এর সহগিত

ণা

(correlation coefficient)িনণয় ক ন।

Question 12
If the two regression lines coincide, then what will be the value of correlation coefficient?
দু ট ঋজুৈরিখক িনভরণ রখা পর

র অ াি ভােব যখন িমেল যায় তখন সহগিত

ণাে র মান কত হেব ?

Question 13
If the correlation coefficient between x and y is 0.4, then what will be the correlation coefficient between 3x and –2y?
যিদ x ও y এর সহগিত

ণা

0.4 হয়, তেব 3x এবং –2y এর সহগিত

ণা

কত হেব ?

Question 14
How Fisher’s Ideal index can be calculated?
িফশােরর আইিডয়াল সূচক িনণয় করার সূ

িক ?

Question 15
If the prices of all items change in the same ratio, then the Laspeyre’s and Paasche’s index will be related in the following way
যিদ সম

েব র দাম একই হাের পিরবিতত হয় তেব লাসেপয়ার ও পাস সূচক দু টর স

ক িক হেব ?

Question 16
Which index satisfies the Factor Reversal Test?
উপাদান িববতনী িবচাের (Factor Reversal Test) কান সূচক উ ীণ হয় ?

Question 17
If the Consumer Price Index in 1992 with 1985 as base period is 225, then how much the retail price has increased on the average?
যিদ ভা ােদর দর সূচক (CPI), 1985 ক িভি

Question 18

বৎসর ধের, 1992 সােলর জন 225 হয় তেব খুচেরা দাম গেড় কতটা বৃ

পেয়েছ বলা যােব ?

The period of movement of time series for Seasonal variations is
ঋতজ ভেদর জন কালীন সািরর উ ান পতন কতটা সময়কােলর জন পিরমাপ করা হয় ?

Question 19
In fitting a Parabolic curve of second degree through Least Square Method, how many normal equations will be required?
লিঘ বগ সম

প িতেত এক ট ি ঘাত স

প ারােবালা রখােক সুশািসত গিতধারায়

পা িরত করেত কয় ট নমাল সমীকরেণর

েয়াজন হয় ?

Question 20
Time Series data can be decomposed by two models in ‘k’ number of components. What is the value of ‘k’ ?
কালীন সািরর রািশতথ েক দু ট মেডেলর সাহােয

ভেঙ ফলেল k সংখ ক উপাংশ পাওয়া যায় । k এর মান

কত ?

Question 21
What type of movement in time series data are captured by secular trend method?
সুশািসত গিতধারার সাহােয কালীন সািরর িক ধরেনর উ ান পতন পিরমাপ করা হয় ?

Question 22
What is the probability of getting head each time, when an unbiased coin is tossed twice?
এক ট ঝাঁকশূন মু া দুইবার ছঁ ড়েল দুবারই হড পাওয়ার স াবনা িনণয় ক ন ।

Question 23
Three letters are written and put at random inside three addressed envelopes. Calculate the probability that the letters go into the right envelopes.
িতন ট িচ ঠ িলেখ সমস ব ভােব িতন ট ঠকানা লখা খােম ঢাকােনা হল। িচ ঠ িলর ঠক ঠক খােম যাওয়ার স াবনা িনণয় ক ন ।

Question 24
An urn contains 6 red and 4 white balls. Two balls are drawn without replacement. What is the probability that the second ball is red, if it is known that the first
is red?
এক ট থিলেত ট 6 লাল এবং 4 ট সাদা বল আেছ। দু ট বল বর করা হল

থম বল ট ফরত না িদেয়। ি তীয় বল টর লাল হওয়ার স াবনা িনণয় ক ন, যখন জানা আেছ য

থম বল ট লাল বিরেয়েছ ।

Question 25
Three boxes of the same appearance have black and white balls in the
following proportion:
Box I : 5 black and 3 white
Box II: 6 black and 2 white
Box III: 3 black and 5 white
One of the boxes is selected at random and one ball is drawn randomly from it, given that the ball is black, find the probability that it came from Box III.
একই রকম দখেত িতন ট বা
সমস ব উপােয় এক ট বা

আেছ। বা

পছ

I-এ 5 ট কােলা ও 3 ট সাদা বল, বা -II ত 6 ট কােলা ও 2 ট সাদা বল এবং বা - III ত 3 ট কােলা ও 5 ট সাদা বল আেছ ।

করা হল এবং তার থেক সমস ব উপােয় এক ট বল বর করা হল। যিদ বল ট কােলা হয় তাহেল বা

ক ন।

Question 26
The expected value of the sum of points obtained in two throws of a fair die is
এক ট ঝাঁকশূন ছ ােক দুইবার চালা হল। দুবােরর অ

Question 27

িলর যাগফেলর গািণিতক

ত াশা িনণয় ক ন ।

টর বা - III হওয়ার স াবনা িনণয়

A random variable Z takes the value 2 with probability 1. Find Var( Z )
এক ট সমস ব চল Z এর মান 2 হবার স াবনা যিদ 1 হয়, তেব Var( Z ) িনণয় ক ন ।

Question 28
A continuous random variable X has a probability density function given by
F(x) = 1/2 – ax ,
=0

0 <= x <= 4

,

elsewhere

Where, ‘a’ is a constant.
Find the value of ‘a’.
এক ট অিব

সমস ব চল X এর স াবনা-ঘন -অেপ

F(x) = 1/2 – ax ,
=0

ক দওয়া আেছ

0 <= x <= 4
অন থায়

,

যখােন ‘a’ এক ট

বক। ‘a’ র মান িনণয় ক ন ।

Question 29
For a Poisson distribution with mean 1, find out the ‘Mean Deviation’ about mean.
এক ট পায়াসঁ িনেবশেনর গড় যিদ 1 হয়, তেব ঐ গেড়র সােপে

গড় িবচ িত (Mean Deviation) িনণয় ক ন।

Question 30
Suppose that a random sample of size 10, drawn from a Normal population, has mean 40 and standard deviation 12. Find 99% confidence limits for the
population mean.
Given: ‘t’ value at 0.005 = 3.25 for 9 d. f.
ধরাযাক নমাল পূণক (Normal population) থেক এক ট সমস ব নমুনা চয়ন করা হেয়েছ যার n = 10, গড় =40 এবং

মাণ িবচ িত (S.D.) = 12, এবার পূণেকর গেড়র

(Population Mean) 99% আ াসীমা (confidence limits) িনণয় ক ন ।
( দওয়া আেছ : t0.005 = 3.25 যখন d.f. = 9 )

Question 31
Which one of the following is a semi-logarithmic chart?
নীেচর কান ট সিম-লগাির

লখিচ

বলা হয় ?

Question 32
To exhibit the population of 6 countries in 2010 diagrammatically, which one of the following will be the suitable diagram?
6 ট দেশর জনসংখ া 2010 সােল কত িছল সটা লখিচে র আকাের উপি ত করেত হেল নীেচর কান লখিচ

ট উপযু

হেব ?

Question 33
The percentage allotment of total budget for different sectors like agriculture, industry, health, education etc., in first and second five year plan in India has
been given. Which diagram of the following can not be used to present the above information graphically?
ভারেতর

থম প বািষকী ও ি তীয় প বািষকী পিরক নায় িবিভ খােত যমন কৃিষ, িশ , া

লখিচ েত এই রািশতথ উপ াপন করা যােব না ?

Question 34
Frequency density = Class frequency/x What is x?
পিরসংখ া ঘন

= কান

ণীর পিরসংখ ান / x

এখােন x কান ট ?

Question 35
In drawing Histogram, what is measured along the abscissa (x-axis)?

, িশ

া ইত ািদেত অথ বরাে র শতকরা িহসাব দওয়া আেছ। নীেচর কান

আয়তেলখ (Histogram) অ েনর সময় অনুভূিমক অে

(x-axis) িক পিরমাপ করা হয় ?

Question 36
Proportion of boys in a class of 50 students falls in which category of the following?
50 জন ছা -ছা ীর

ােস ছা েদর অনুপাত নীেচর কান িবভােগ পড়েব ?

Question 37
Which one of the following is not a measure of central tendency?
নীেচর কান ট ক ীয়

বণতার পিরমাপ নয় ?

Question 38
Find out the Harmonic Mean of 1,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7
,1/2,1/3,1/4,1/5,1/6,1/7 এই সংখ া িলর িববতেযৗিগক গড় িনণয় ক ন।

Question 39
The A.M of a set of 10 numbers is 5. If 2 is added to each number, what will be the value of the new A.M?
10 ট সংখ ার গািণিতক গড় যিদ 5 হয়, তাহেল ঐ 10 ট সংখ ার

েত েকর সে

2 যাগ দওয়ার পর নতন গািণিতক গড় ট'র মান কত হেব িনণয় ক ন।

Question 40
Find out the G.M of the 5 numbers: 17,8,0,5,3
5 ট সংখ াঃ 17, 8, 0, 5, 3 এর GM কত িনণয় ক ন।

Question 41
What is the formula for co-efficient of variation?
ভদাে র (Coefficient of Variation) সূ

ট িক ?

Question 42
Find out the “Range” from the observations -6, -9, -8, -1, -4
–6, –9, –8, –1, –4 এই রািশতেথ র

সার (Range) িনণয় ক ন।

Question 43
The SD of X1, X2, ……….., X7 is “s”, find the SD of -X1, -X2, ………, -X7
x1, x2, ……….., x7 এর সমক পাথক (Standard Deviation) যিদ 'S' হয়, তেব –x1, -x2, ………, –x7 এর সমক পাথক (SD) িনণয় ক ন।

Question 44
For any probability distribution, find out the first order central
য কােনা স াবনা িবভাজেনর জন

থম ক ীয়

moment (m1)

ামেকর মান কত হেব ?

Question 45
For a symmetrical distribution Q1 = 24 and Q3 = 42. Find out the value of Median.
এক ট

িতসম িবভাজেনর Q1 = 24 and Q3 = 42 হেল মধ মার মান কত হেব ?

Question 46
For a symmetrical distribution, find out the third central moment (m3)
িতসম িবভাজেনর জন তৃতীয় ক ীয়

এক ট

ামক (m3) িনণয় ক ন।

Question 47
The correlation co-efficient lies between which one of the following ranges?
সহগিত

ণা

(Correlation Coefficient) নীেচর কান ব াি র মেধ অব ান কের ?

Question 48
If the two regression lines are mutually perpendicular, then find the correlation co-efficient
যিদ িনভরণ রখা (regression lines) দু ট পর

েরর উপর ল হয়, তেব সহগিত

ণা

িনণয় ক ন।

Question 49
The lines of regression concerning the variables x and y are given by
X + 2y – 5 = 0 and 2x + 3y – 8 = 0 Find out (AM of x, AM of Y)
x ও y চলক দু টর জন দু ট িনভরণ রখা (regression line) দওয়া আেছ

x + 2y – 5 = 0 এবং 2x + 3y – 8 = 0 । এই তথ

থেক (AM of x, AM of y) িনণয় ক ন।

Question 50
If the fixed base index and chain base index are equal, then which test will be satisfied by the formula of the index number?
ি রিভি

প িত ও শৃ

কান সূচক পরী

লিভি

প িত (fixed base method and chain base method) অনুসাের গ ঠত সূচক সংখ া যিদ একই হয় তেব সূচক সংখ া গঠনকারী সূ

ায় উ ীণ হয় ?

Question 51
Paasche’s index is based on which of the following?
পাস্ সূচকসংখ া নীেচর কান টর িভি েত গ ঠত হয় ?

Question 52
Which one of the following satisfies time reversal test?
কাল িবপরীতকরণ পরী

ায় নীেচর কান সূ

ট উ ীণ হয় ?

Question 53
Which one of the following process is the construction of one continuous series from two different index number series with a common base year?
নীেচর কান প িতেত দু ট

ণীর সূচক সংখ া িলেক এক ট অিব

নীেত

পা িরত করা হয় একই িভি

বছেরর সােপে

?

Question 54
Which one of the following index will be formed if weighted HM of price relatives are calculated by using current year value as weights?
বতমান বছেরর মূল েক ভার িহেসেব ধের যিদ আেপি

ক দােমর ভারযু

িববত যৗিগক গড় গণনা করা হয়, তাহেল নীেচর কান সূচক ট পাওয়া যােব ?

Question 55
Increase of sales of garments during Durgapuja is associated with which one of the following?
দুগাপুেজার সময় জামা কাপেড়র িব

ব

েণ বেড় যায়। এই ঘটনা ট নীেচর কান টর সে

স

কযু

?

ট

Question 56
Fall of production in a cement factory due to strike is associated with which one of the following?
এক ট িসেম

কারখানায় কম আে ালেনর জন উত্পাদন াস পায়। এই ঘটনা ট নীেচর কান টর সে

স

কযু

?

Question 57
The probability of winning the first prize Rs.5000 or second prize Rs.2000 in a lottery for a person is 0.001 and 0.003 respectively. What should be the
expected correct price of the lottery ticket?
এক ব

র লটারীর টিকেট 5000 টাকার

থম পুর ার অথবা 2000 টাকার ি তীয় পুর ার পাওয়ার স াবনা যথা

েম 0.001 এবং 0.003 হেল লটারীর টিকেটর স ঠক

ত ািশত দাম কত টাকা হওয়া উিচত্ ?

Question 58
The probability of event A occurring is 0.5 and that of event B occurring is 0.3. If events A and B are mutually exclusive, then find out the probability of neither
A nor B occurring.
ধরা যাক A ঘটনা ঘটার এবং B ঘটনা ঘটার স াবনা হল যথা

েম 0.5 এবং 0.3 , যিদ A এবং B ঘটনা দু ট পর

র িব

(mutually exclusive) হয়, তেব A এবং B দু টরই

না ঘটার স াবনা কত ?

Question 59
If a Poisson distribution has double mode at x = 3 and 4, then find out the co-efficient of variation of the distribution
যিদ এক ট পয়জঁ িবভাজন ি -ভূ িয় ক (Bimodal) িবিশ হয় যখােন ভূ িয় েকর মান X=3 এবং 4, তােরেল িবভাজন টর ভদা

Question 60
The quartile deviation of a normal distribution is 10. Find out the mean deviation of this distribution.
এক ট াভািবক িবভাজেনর (Normal distribution) চতথক পাথক =10 হেল িবভাজন টর গড় পাথক িনণয় ক ন।

(coefficient of variation) িনণয় ক ন ?

