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Statistical Technique : EEC-3 

1. Which diagrammatic presentation of statistical data requires ‘Frequency Density’? 

ক োন্ রোশিতথ্যের করখোশিত্র অঙ্কথ্ের সময় ‘পশরসংখেো ঘেত্ব’ প্রথ্য়োজে হয় ? 

2. In drawing an ‘Ogive’ what is measured along the ordinate (y-axis)? 

‘ওশজভ’ অঙ্কথ্ের সময় উল্লম্ব অথ্ে শ  পশরমোপ  রো হয় ? 

3. In presenting the frequency distribution, which one of the following diagrams is meant for 

a discrete variable? 

শিশিন্ন িথ্ের কেথ্ত্র পশরসংখেো শিভোজেথ্  কেখশিথ্ত্রর মোধ্েথ্ম উপস্থোশপত  রোর জেে শেম্নশেশখত ক োে শিত্র উপযুক্ত হথ্ি ? 

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

ক োথ্েো উৎপোদে ক থ্ে শ্রশম থ্দর মোশস  আয় েীথ্ির ক োে শিভোথ্ের অন্তভুুক্ত হথ্ি ? 

5. (Class frequency) / x  = Relative frequency 

What is ‘x’ here? 

কশ্রশি পশরসংখেো = আথ্পশে  পশরসংখেো 

  x  

 এখোথ্ে x িেথ্ত শ  কিোথ্েে ? 

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’? 

িতোংি সূি  রোশিতযে প্র োথ্ির জেে িৃত্তশিথ্ত্র ক োথ্েো শেশদুষ্ট শিভোথ্ের অিস্থোে শেথ্দুি  রথ্ত হথ্ে িৃত্তশিথ্ত্রর ক থ্ে এ টি ক োি শেিয়ু 

 রথ্ত হয় । সূত্রটি হে : 

 ক োথ্ির মোে = k  ( শিভোেটির িতোংি ), এই k-এর মোে  ত ? 

7. For a moderately asymmetric distribution the mean and median are respectively 24.5 and 

24.3. Find out the value of Mode 

স্বল্প প্রশতশিষম ক োথ্েো শিভোজথ্ের কেথ্ত্র েোশিশত  েড় ও মধ্েমোর মোে যযোক্রথ্ম 24·5এিং  24·3 ; এখে ভূশয়ষ্ঠথ্ র ( Mode ) মোে 

 ত হথ্ি  ? 

8. 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? 

এ টি কেে x km প্রশত ঘন্টো কিথ্ে A কযথ্  B কত কপ ৌঁছোথ্েো এিং কেরৎ পথ্য B কযথ্  A কপ ৌঁছোথ্েো y km প্রশত ঘন্টো কিথ্ে । 
কেেটির েড় েশতথ্িে শেিুয়  রুে । 

9. If  AM  and Coefficient of Variation of x  are 6 and 50% respectively, then find out the 

variance of x.  

যশদ x িথ্ের েোশিশত  েথ্ড়র মোে এিং কভদোথ্ঙ্কর ( c.v.) মোে যযোক্রথ্ম 6 এিং 50% হয়, তথ্ি x -এর কভদমোে (variance) শেিয়ু 

 রুে । 

10. Standard Deviation is dependent on the change of which one of the following? 
 প্রমোি শিিুেশত (S.D.) শ থ্সর পশরিতুথ্ের উপর শেভুর  থ্র ? 

11. Two regression lines are  2x + 3y – 4 = 0  and  x + 2y + 6 = 0. The correlation coefficient 

between x and y is – 



দুটি ঋজুররশখ  শেভুরি করখোদ্বয় যযোক্রথ্ম 2x + 3y – 4 = 0 এিং  x + 2y + 6 = 0 । x ও y -এর সহেশত গুিোঙ্ক (Correlation 

Coefficient) শেিুয়  রুে । 

12. If the two regression lines coincide, then what will be the value of correlation coefficient? 

দুটি ঋজুররশখ  শেভুরি করখো পরস্পর অঙ্গোশঙ্গভোথ্ি যখে শমথ্ে যোয় তখে সহেশত গুিোথ্ঙ্কর মোে  ত হথ্ি ? 

13. If the correlation coefficient between x and y is 0.4, then what will be the correlation 

coefficient between 3x and –2y? 

যশদ x ও y-এর সহেশত গুিোঙ্ক 0·4 হয়, তথ্ি 3x এিং – 2y -এর সহেশত গুিোঙ্ক  ত হথ্ি ? 

14. How Fisher’s Ideal index can be calculated? 

শেিোথ্রর আইশিয়োে সূি  শেিয়ু  রোর সূত্র শ  ? 

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 

যশদ সমস্ত দ্রথ্িের দোম এ ই হোথ্র পশরিশতুত হয় তথ্ি েোসথ্পেয়োর ও পোস সূি  দুটির সম্প ু শ  হথ্ি ? 

16. Which index satisfies the Factor Reversal Test? 

উপোদোে শিিতিী শিিোথ্র (Factor Reversal Test) ক োে সূি  উত্তীিু হয় ? 

17. If the Consumer Price Index in 1992 with1985 as base period is 225, then how much the 

retail price has increased on the average? 

যশদ কভোক্তোথ্দর দর সূি  (CPI), 1985 ক  শভশত্ত িৎসর ধ্থ্র, 1992 সোথ্ের জেে 225 হয় তথ্ি খুিথ্রো দোম েথ্ড়  তটো িৃশি 

কপথ্য়থ্ছ িেো যোথ্ি ? 

18. The period of movement of Time series for Seasonal variations is 

ঋতুজ কভথ্দর জেে  োেীে সোশরর উত্থোে পতে  তটো সময় োথ্ের জেে পশরমোপ  রো হয় ? 

19. In fitting a Parabolic curve of second degree through Least Square Method, how many 

normal equations will be required? 

েশঘষ্ট িেু সমশষ্ট পিশতথ্ত এ টি শদ্বঘোত সম্পন্ন পেোরোথ্িোেো করখোথ্  সুিোশসত েশতধ্োরোয় রূপোন্তশরত  রথ্ত  য়টি েমুোে সমী রথ্ির 

প্রথ্য়োজে হয় ? 

20. Time Series data can be decomposed by two models in ‘k’ number of components. What is 

the value of ‘k’ ? 

 োেীে সোশরর রোশিতযেথ্  দুটি মথ্িথ্ের সোহোথ্যে কভথ্ঙ্গ কেেথ্ে k  সংখে  উপোংি পোওয়ো যোয় । k-এর মোে  ত ? 

21. What type of movement in time series data are captured by secular trend method? 
সুিোশসত েশতধ্োরোর সোহোথ্যে  োেীেসোশরর শ  ধ্রথ্ের উত্থোে পতে পশরমোপ  রো হয় ? 

22. What is the probability of getting head each time, when an unbiased coin is tossed twice? 

এ টি কেোৌঁ  িূেে মুদ্রো দুিোর ছুৌঁ ড়থ্ে দুিোরই কহি পোওয়োর সম্ভোিেো শেিুয়  রুে । 

23. Three letters are written and put at random inside three addressed envelopes. Calculate 

the probability that the letters go into the right envelopes. 

শতেটি শিঠি শেথ্খ সমসম্ভি ভোথ্ি শতেটি ঠি োেো কেখো খোথ্ম ক ো োথ্েো হে । শিঠিগুশের ঠি  ঠি  খোথ্ম যোওয়োর সম্ভোিেো শেিুয়  রুে । 

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? 
এ টি যশেথ্ত 6টি েোে এিং 4টি সোদো িে আথ্ছ । দুটি িে কির  রো হে প্রযম িেটি কেরৎ েো শদথ্য় । শদ্বতীয় িেটির েোে হওয়োর 

সম্ভোিেো শেিুয়  রুে, যখে জোেো আথ্ছ কয প্রযম িেটি েোে কিশরথ্য়থ্ছ ।  

 

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. 

এ ই র ম কদখথ্ত শতেটি িোক্স আথ্ছ । িোক্স - I এ 5টি  োথ্েো ও 3টি সোদো িে, িোক্স - II কত 6টি  োথ্েো ও 2টি সোদো িে এিং িোক্স-III 

কত 3টি  োথ্েো ও 5টি সোদো িে আথ্ছ । সমসম্ভি উপোথ্য় এ টি িোক্স পছন্দ  রো হে এিং তোর কযথ্  সমসম্ভি উপোথ্য় এ টি িে কির 

 রো হে  । যশদ িেটি  োথ্েো হয় তোহথ্ে িোক্সটির িোক্স-III হওয়োর সম্ভোিেো শেিুয়  রুে । 

26. The expected value of the sum of points obtained in two throws of a fair die is 

এ টি কেোৌঁ  িূেে ছক্কোথ্  দুইিোর িোেো হে । দুিোথ্রর অঙ্কগুশের কযোেেথ্ের েোশিশত  প্রতেোিো শেিুয়  রুে । 

27. A random variable Z takes the value 2 with probability 1.  Find Var( Z ) 
এ টি সমসম্ভি িে Z-এর মোে 2 হিোর সম্ভোিেো যশদ 1 হয়, তথ্ি Var (Z)  রুে । 

28. A continuous random variable X has a probability density function given by 

             F(x) = 1/2 - ax ,          0 <= x <= 4 

                     = 0           ,           elsewhere 

Where,  ‘a’ is a constant. 

Find the value of ‘a’ 

এ টি অশিশিন্ন সমসম্ভি িে x -এর সম্ভোিেো ঘেত্ব অথ্পে  কদওয়ো আথ্ছ —  

             F(x) = 1/2 - ax ,          0 <= x <= 4 

                     = 0           ,           অেেযোয় 

 কযখোথ্ে a এ টি ধ্রুি  । a-র মোে শেিুয়  রুে । 

29. For a Poisson distribution with mean 1, find out the ‘Mean Deviation’ about mean. 

এ টি কপোয়োসৌঁ শেথ্িিথ্ের েড় যশদ 1 হয়, তথ্ি ঐ েথ্ড়র সোথ্পথ্ে েড় শিিুেশত (mean deviation) শেিুয়  রুে । 

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 

ধ্রো যো  েমুোে পূিু  (Normal population) কযথ্  এ টি সমসম্ভি েমুেো িয়ে  রো হথ্য়থ্ছ যোর n = 10, েড় = 40 এিং প্রমোি 

শিিুেশত (S.D.) = 12, এিোর পূিুথ্ র েথ্ড়র ( Population Mean ) 99% আস্থোসীমো ( confidence limits ) শেিুয়  রুে । 

 ( কদওয়ো আথ্ছ :  t0·005 = 3·25, যখে  d.f.  =  9 )  


