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1. If a die is tossed 3 times then what is the probability of getting (i) two 

heads and (ii) consecutive two heads?  

একটি মুদ্রা পরপর তিনবার ছ াড়া হল । (ক) দুটি মাথা এবং (খ) পরপর দুটি মাথা 

পড়ার ঘিনার সম্ভাবানা তনর্ ণয় করুন। 

 

2. From a set of two playing cards one card from each has been drawn. Find 

the probability of getting ‘Queen of Diamond’ for at least one draw.  

ভাললা কলর ছেিালনা দুটি িালসর ছ া ার প্রলিেকটি ছথলক একটি কলর িাস টানা হল। 
এলদর মলযে অন্তি একটি ইস্কাবলনর তবতব হওয়ার সম্ভাবনা কী ? 

 

3. An urn contains 4 white and 6 black balls. Two balls have been drawn 

consecutively without repeating the other. If the second draw contains a 

white ball then what is the probability that the first draw also contains a 

white ball?  

একটি পালে ৪ টি সাদা ও 6 টি কাল া বল আল । পাে ছথলক দুটি বল পরপর িানা হল 

প্রথম বলটি ছেরি না তদলয়। তিিীয় বলটি সাদা হলল প্রথম বলটিও সাদা হওয়ার 

সম্ভাবনা কী ? 

 

4. From a set of 52 playing cards two consecutive cards have been drawn 

without any repetition. If the first drawn card is spade then what is the 

probability that the second card is also spade?  

একটি কার্ডে র ছ া া ছথলক পরপর দুটি িাস িানা হল প্রথমতি ছেরি না তদলয়। প্রথম 

িাসটি ইস্কাবন হলল তিিীয়টির ইস্কাবন হওয়ার সম্ভাবনা  কী ? 

 

5. A box contains 1 white and 99 black ball. If 1000 draw with repetition has 

been performed then find the probability of getting 10 white ball.  

একটি পালে 1 টি সাদা ও 99 টি কাললা বল আল । যতদ 1000 বার একটি কলর বল 

ছেরি সহকালর িানা হয়, িাহলল 10 টি সাদা বল পাওয়ার  সম্ভাবনা কী ? 

 



6. If a die is thrown 5 times then what is the probability of getting (a) one 

head, (b) at least 3 heads, (c) at most 3 heads ?  

একটি মুদ্রা 5 বার  ুড়লল (ক) একটি মাথা, (খ) অন্তি 3 টি মাথা, ( ) সব ণাতযক 3 টি মাথা 

ঘিনার সম্ভাবনা কী ? 

 

7. Find the value of ‘K’ for which the function  

f(x) = {
Kx(1 − x), 0 <  x < 1

0,      Elsewhere
 

becomes a probability density function. Also form the probability 

distribution function and find P(x >
1

2
).  

ধ্রুবক ‘K’ এর মান ছবর করুন যার জলনে  

f(x) = {
Kx(1 − x), 0 <  x < 1

0,                      অনেে
 

একটি সম্ভাবনা ঘনত্ব অলপক্ষক । তনলবশন অলপক্ষকটি তনম ণার্ করুন , এবং P(x >
1

2
) তনর্ ণয় করুন। 

8. If a book of 500 pages contains 500 typing errors then find the probability 

of at most 3 typing errors in a particular page.  

একটি  500 পািার বইলি 500  টি মুদ্রর্ ত্রুটি থালক। িাহলল একটি তনতদণষ্ট পািায় 

সব ণাতযক 3 টি মুদ্রর্ ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কী ? 

9. Let X be the random variable denoting the number appeared when a die is 

thrown. Find E{g(x)}, where g(x) = 2x2 + 1.  

একটি  ক্কা ছ ুঁড়র্  ছয সংখো পাওয়া যায় িালক X িারা সূতিি করলল E{g(x)} এর মান 

তনর্ ণয় করুন, ছযখালন g(x) = 2x2 + 1 

 

10.  If a random variable X has a probability density  

f(x) = {
𝑒−𝑥, 0 <  x
0,      Elsewhere

 

then find the expectation of g(X) =  𝑒
3𝑋

4  . 

যতদ যদৃচ্ছ িল X এর সম্ভাবনা ঘনত্ব হয়  

f(x) = {
𝑒−𝑥, 0 <  x

0,      অন্যত্র
 

িলব g(X) =  𝑒
3X

4  অলপক্ষলকর প্রিোশা তনর্ ণয় করুন। 

 

11.  Find the value of k for which f(x, y) = kxy, (0 < x < 1, 0 < y < x) is a 

possible two dimensional density function. Find marginal density 

functions and show that the variables are not independent.  



ধ্রুবক  k এর মান্ নন্র্েয় করুন্ যার জন্য f(x, y) = kxy, (0 < x < 1, 0 < y < x) একটি 

সম্ভাবয নিমানত্রক ঘন্ত্ব অর্পক্ষক হয়। প্রানিক ঘন্ত্ব অর্পক্ষকগুন  নন্র্েয় করুন্ এবং লেখান্ লয চ ক ে টি 

অন্র্পক্ষ ন্য়। 

12.  If X and Y are two independent standard normal variate then find the 

mean of X2 Y2  

যতদ X, Y দুটি অনলপক্ষ আদশ ণ স্বাভাতবক িলক হয়, িাহলল X2 Y2 – এর  ড় মান ছবর 

করুন। 

13.  A container contains 3 red balls and 2 white balsl. A person draws 2 balls 

without any repetition. If the colour of balls matches then he earn Rs. 20 

otherwise he pay Rs. 20. Find the expectation of  his earing money.  

ছকান পালে 3 টি লাল বল ও 2 টি সাদা বল আল । এক বোক্তি পুনঃস্থাপন  াড়াই পাে 

ছথলক পরপর 2 টি বল ছিালল। যতদ 2 টি বল এর রঙ একই হয় িলব ছস 20 টাকা পায় 

এবং বল দুটি আলাদা রঙ এর হলল িালক 20 িাকা ছেরি তদলি হয়। এলক্ষলে িার 

প্রাপে িাকার  াতর্তিক প্রিোশা কি ? 

14.  The probability distribution function of a variable X is  

F(x) = {1 −
1

2
𝑒−𝑥, 0 <  x

0,              x < 0
 

Find P(X=0) and P(X>1).  

একটি িলক X এর সম্ভাবনা তনলবশন অলপক্ষকটি তনম্নরূপ  

F(x) = {1 −
1

2
𝑒−𝑥, 0 <  x

0,              x < 0
 

এলক্ষলে P(X=0) এবং P(X>1) – এর মান তনর্ ণয় করুন। 

 

 

15.  What is the probability of impossible event? 

অসম্ভব ঘিনার সম্ভাবনা কি? 

 

 


