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Question Bank For BDP Course 
ঐচ্ছিক পাঠক্রম ( Elective Course ) 

বাচ্ছিজ্য ( Commerce ) 
তৃতীয় পত্র ( 3rd Paper ) 

Business Organisation & Statistics : ECO-03  

 

Group - A 
( Business Organisation ) 

 
1. The form of business organization that has the largest sales volume is the..............  

ব্যব্সায়িক সংগঠনের ককাে য়ব্েযানস সব্ কেনক কব্য়ি য়ব্ক্রি হি  ? 

2. The structure in which there is separation of ownership and management is 

called..............  
মায়িকাো ও ব্যব্স্থাপোর মনযয তফাৎ হি ককাে সংগঠনে  ? 

3. The karta in Joint Hindu family business has..............  
ক ৌে য়হনু্দ পয়রব্ানরর কতত ার আনে ..............  

4. A .............. is a business with two or more owners. 
........... একটি ব্যব্সা ক খানে দুই ব্া তার কব্য়ি মায়িক োনক । 

5. In a cooperative society the principle followed is..............  
Cooperative কসাসাইটিনত ক  মূি সতয অেুসরণ করা হি তা হি..............  

6. The board of directors of a joint stock company is elected by..............  
ক ৌে কারব্ারী প্রয়তষ্ঠানের পয়রচািে পর্তদ য়েব্তাচে করা হি  ............. -এর দ্বারা । 

7. The maximum number of partners allowed in the banking business are..............  
ব্যাংয়কং ব্যব্সাি সব্ কেনক কব্য়ি অংিীদার োকনত পানর  ..............  

8. Profits do not have to be shared. This statement refers to..............  
মুোফার অংি য়দনত হি ো, এই ব্াকযটি উনেখ কনর ..............  

9. The main disadvantage of a general partnership is..............  
সাযারণ অংিীদারনের প্রযাে অসুয়ব্যা হি ..............  

10. The capital of a company is divided into number of parts each one of which are 

called..............  
ককানো সংগঠনের মূিযেনক  য়দ ভাগ করা  াি, প্রনতযক ভাগনক ব্িা হি ..............  

11. The Head of the joint Hindu family business is called..............  
ক ৌে য়হনু্দ পায়রব্ায়রক ব্যব্সার প্রযােনক ব্িা হি ..............  

12. Which of the following is an advantage of a sole proprietorship? 
ব্যয়িগত মায়িকাোর প্রযাে সুয়ব্যা হি ..............  

13. Provision of residential accommodation to the members at reasonable rates is the 

objective of..............  
সুন াগয মূনিয ব্সব্ানসর ব্যব্স্থা কার মুখয উনেিয ? 

14. A partner whose association with the firm is unknown to the general public is 

called..............  
একজে অংিীদার  ার অংিীদারে সাযারণ মােুনর্র কানে অজাো তা হি 

15. The simplest form of business ownership is a..............  
ব্যব্সায়িক মায়িকাোর সব্নেনক সহজ গঠে হি ..............  

  



Page 2 of 2 
 

Group - B 
( Statistics ) 

 
16. Value of [(n +1) ⁄4]th term is the formula of..............  

[(n +1) ⁄4]th  টামত-এর মাে ............. এর সূত্র। 
17. The middle observation in an arranged set of data is called..............  

তনেযর মযযব্তী সূনত্রর প তনব্ক্ষণনক ব্িা হি ..............  

18. The nth root of the product of the values x1, x2, x3, ..., xn is called..............  
x1, x2, x3-এর মানের nth মূি-এর গুণফি ..............  

19. A bar chart constructed in which the area of each bar is proportional to the number of 

items in each group is known as..............  
একটি ব্ার চাটত   ার প্রনতযকটি bar এর area সমােুপায়তক প্রয়তটি group-এর কমাট সংখযক আইনটম সানে, 

তানক ব্িা হি ..............  

20. 1st quartile is also known as..............  

প্রেম quartile কক ব্িা হি..............  
21. The square of the standard deviation is called..............  

Standard deviation-এর square কক ব্িা হি ..............  

22. In the set 2, 4, 5, 4, 6, 5, 3, 4, 2, the mode is..............  
2, 4, 5, 4, 6, 5, 3, 4, 2 set-এর mode হি..............  

23. When the cumulative frequencies are plotted against the end points of their respective 

class intervals and joined together, the resultant graph is called..............  
প্রনতযক ক্লাস interval কক  য়দ একসানে ক াগ করা হি, এব্ং cumulative frequency কক graph-এর কির্ 

প্রানে আঁকা হি তাহনি graph টিনক ব্িা হনব্ ..............  

24. The table which shows the frequency of each score is called a..............  
ক  কটয়ব্ি প্রনতযক মানের frequency show কনর তানক য়ক ব্নি  ? 

25. The monthly incomes of 5 persons are 3000, 5000, 4000, 2000 and 6000 respectively. 

Their arithmetic mean should be..............  

5 জে ব্যয়ির মায়সক আি  োক্রনম 3000, 5000, 4000, 2000 এব্ং 6000 টাকা । তাহনি 
Arithmetic mean হনব্ ..............  

26. The positive square root of the mean of the squared deviations of the values from their 

mean is known as..............  
Squared deviation-এর মানের যোত্মক square root কক য়ক ব্নি ? 

27. The harmonic mean of 3, 4 and 8 is..............  
3, 4 এব্ং 8-এর Harmonic mean কত ? 

28. The geometric mean of 2, 4 and 8 is..............  
2, 4 এব্ং 8-এর geometric mean কত ? 

 

29. The most frequent observation in a data set is called..............  
মানের frequent observation কক য়ক ব্িা হি ? 

30. The total number of observations, which are below a certain value, are known 

as..............  
কমাট সংখযক প তনব্ক্ষণ ক টা একটা য়েয়দত ষ্ট মানের কেনক কম তা হি..............  

 

 


