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১. �কােনা উপাে�র সব�িন� সংখ�ক মান ২০ এবং সেব�া� সংখ�ক
মান ১২০ হেল, পিরসর কত?

Ο ক) ২০ Ο খ) ৫১ Ο গ) ৭০ Ο ঘ) ৭১
     স�ক উ�র: (খ)

২. আয়তেলখ অ�েনর সময় ছক কাগেজ ভূিম বরাবর �কান�
থােক?

Ο ক) গণসংখ�া Ο খ) ��িণ ব�াি� Ο গ) ��িণ মধ�মান Ο ঘ) ��িণ সংখ�া
     স�ক উ�র: (খ)

৩. �ক�ীয় �বণতা কয়ভােব পিরমাপ করা যায়?

Ο ক) ১ Ο খ) ২ Ο গ) ৩ Ο ঘ) ৪
     স�ক উ�র: (গ)

৪. ১ �থেক ১০ এর মেধ� �জাড় সংখ�া�েলার গড় কত?

Ο ক) ৫ Ο খ) ৬ Ο গ) ৭ Ο ঘ) ৮
     স�ক উ�র: (খ)

৫. ৮,৭,৯,৫,১৩,১০,১১ সংখ�া�েলার মধ�ক কত?

Ο ক) ৫ Ο খ) ৮ Ο গ) ৯ Ο ঘ) ১১
     স�ক উ�র: (গ)

৬. ৭০, ৮০, ৬০, ৫০, ৮৫, ৮৮ উপা��েলা ৬ জন ছাে�র গিণেত
�া� ন�র বিণ�ত উপা�সমহূেক কী বেল ?

Ο ক) িবন��
উপা�

Ο খ) অিবন��
উপা�

Ο গ) ��িণ উপা� Ο ঘ) �কােনা�ই নয়

     স�ক উ�র: (ক)

৭. মাধ�িমক উপা� সংগহৃীত হয়-।

Ο ক) �ত�� উৎস
�থেক

Ο খ) পেরা� উৎস
�থেক

Ο গ) ইে�মেতা Ο ঘ) �কােনা�ই নয়

     স�ক উ�র: (খ)

৮. িনেচর তথ��েলা ল� কর:

i. পিরসংখ�ান হে� তথ� িবষয়ক িব�ান

ii. এেলােমেলাভােব সংগহৃীত উপা�েক অিবন�� উপা� বেল

iii. পিরসংখ�ােনর উপা� সংখ�ায় �কাশ করা যায় না

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

৯. িবন�� উপা� হেলা-

i. অধ:�েম সাজােনা উপা�

ii. ঊ���েম সাজােনা উপা�

iii. ��িণব� উপা�

২৬. উপাে� চলেকর সংখ�া n িবেজাড় হেল, কয়� মধ�ক পাওয়া যায়?

Ο ক) এক� Ο খ) দইু� Ο গ) িতন� Ο ঘ) মধ�ক থাকেব
না

     স�ক উ�র: (ক)

২৭. ৫-১২ ��িণর সব�িন� মান কত?

Ο ক) ৫ Ο খ) ৭ Ο গ) ১২ Ο ঘ) ১৭
     স�ক উ�র: (ক)

২৮. পাইিচ� আঁকার জন� �কান ধরেনর িচ� ব�ব�ত হয়?

Ο ক) ব�ৃ Ο খ) বগ� Ο গ) র�স Ο ঘ) আয়ত

     স�ক উ�র: (ক)

২৯. ১,০,১,০,১,০,১,০,১,০ সংখ�া�েলার গড় কত?

Ο ক) ১.৫ Ο খ) ১ Ο গ) ০.৬ Ο ঘ) ০.৫
     স�ক উ�র: (ঘ)

৩০. ২৮, ৩৯, ৪০, ৪০, ৪৬, ৫৫, ৫৫ উপা�� �কান ধরেনর উপা�?

Ο ক) গণসংখ�া 
উপা�

Ο খ) ট�ািল উপা� Ο গ) অিবন��
উপা�

Ο ঘ) িবন�� উপা�

     স�ক উ�র: (ঘ)

৩১. ৫,৭,৮,৯,১৫,২০,২৫,২৭,৩০ সংখ�া�েলার ��ে�-

i. পিরসর হেলা ২৬

ii. ��িণ ব�াি� ৫ ধের ��িণসংখ�া ৬ হেব

iii. সেব�া� সংখ�া ৩৫

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

৩২. িনেচর তথ��েলা ল� কর:

i. �য সংখ�া �বিশ বার থােক �চুরক

ii. �দনি�ন জীবেন �চুরেকর ব�বহার সবেচেয় �বিশ

iii. �দনি�ন জীবেন গেড়র ব�বহার সবেচেয় �বিশ

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) i ও iii Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (খ)

৩৩. �রহনমুার বািষ�ক পরী�ায় িবিভ� িবষেয় �া� ন�র
৮৪.৮৭,৮৮,৯৫,৯০ এর ��ে�-

i. গড় ন�র ৮৯

ii. �মাট গণসংখ�া ৫

iii. উপা�� িবন��

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

৩৪. �যেকােনা ��িণর সব�িন� মানেক এর কী বলা হয়?
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িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

১০. ১৬, ১৬, ১৯, ২৭, ৩২, ৩৮ �কান ধরেনর উপা�?

Ο ক) িবন��
উপা�

Ο খ) অিবন��
উপা�

Ο গ) গণসংখ�া
উপা�

Ο ঘ) ট�ািল উপা�

     স�ক উ�র: (ক)

১১. �কােনা ��িণেত যত�েলা ট�ািল িচ� পেড় তত হেব ঐ
��িণর-।

Ο ক) ঘটনসংখ�া Ο খ) ��িণব�াি� Ο গ) ��িণ
ব�বধান

Ο ঘ) মধ�ক

     স�ক উ�র: (ক)

১২. আয়তেলখ অ�েনর সময় ছক কাগেজ ল� বরাবর �কান�
থােক?

Ο ক) গণসংখ�া Ο খ) ��িণ ব�াি� Ο গ) ��িণ মধ�মান Ο ঘ) ��িণ সংখ�া
     স�ক উ�র: (ক)

১৩. ৩৫,৪৪,৪৫,৪৪,৪৭,৫৫,৫৭,৫৫,৫৫,৬০,৫৫ সংখ�া�েলার
��ে�-

i. ৪৪ আেছ ৩ বার

ii. ৫৫ আেছ ২ বার

iii. ৪৪ ও ৫৫ হল �চুরক

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i Ο খ) i ও iii Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (খ)

১৪. �কেনা পিরসংখ�ান 3600 এর অংশ িহেসেব উপ�ািপত হেল
তা িনেচর �কান�?

Ο ক) �লখিচ� Ο খ) পাইিচ� Ο গ) আয়তেলখ Ο ঘ) �কােনা�ই
নয়

     স�ক উ�র: (খ)

১৫. ��িণর উ�সীমা ও িন� সীমার �যাগফলেক ২ িদেয় ভাগ কের
কী পাওয়া যায়?

Ο ক) ��িণ সীমা Ο খ) ��িণ ব�াি� Ο গ) ��িণ মধ�মান Ο ঘ) ��িণ ব�বধান
     স�ক উ�র: (গ)

১৬. �কােনা উপাে�র সেব�া� সংখ�ক মান ৯৫ এবং সব�িন�
সংখ�ক মান ১৫ হেল, পিরসর হেব-।

Ο ক) ৮০ Ο খ) ১১০ Ο গ) ৪০ Ο ঘ) ৪১
     স�ক উ�র: (ঘ)

১৭. ৫০-৫৯ ��িণর ঊ��মা কত?

Ο ক) ৯ Ο খ) ৫০ Ο গ) ৫৯ Ο ঘ) ৬০
     স�ক উ�র: (গ)

১৮. অিবন�� উপা�সমহূ িবন�� করা হয় িনেচর �কান�র
সাহােয�?

Ο ক) ��িণ Ο খ) ��িণ সংখ�া Ο গ) ��িণিবন�াস Ο ঘ) গণসংখ�া

Ο ক) সেব�া� সীমা Ο খ) িন�সীমা Ο গ) ঊ��সীমা Ο ঘ) মধ�সীমা
     স�ক উ�র: (খ)

৩৫. ২৫,৪৫,৪০,২০,৩৫ সংখ�া�েলা হেলা-

i. পিরসংখ�ােনর উপা�

ii. অিবন�� উপা�

iii. পিরসংখ�ান

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

৩৬. ২৫, ২৮, ২৮, ৪০, ৬০ হে�-।

Ο ক) অিবন��
উপা�

Ο খ) িবন�� উপা� Ο গ) ট�ািল উপা� Ο ঘ) গণসংখ�া
উপা�

     স�ক উ�র: (খ)

৩৭. �েত�ক ��িণর কয়� সেব�া� মান থােক?

Ο ক) ১� Ο খ) ২� Ο গ) ৩� Ο ঘ) ৪�
     স�ক উ�র: (ক)

৩৮. ৯৫, ৮২, ৮০, ৯০, ৭৫, ৮৭ উপা�� �কান ধরেনর উপা�?

Ο ক) ট�ািল উপা� Ο খ) িবন�� উপা� Ο গ) অিবন��
উপা�

Ο ঘ) গণসংখ�া
উপা�

     স�ক উ�র: (গ)

৩৯. �ক�ীয় �বণতার পিরমাপ কয়�?

Ο ক) ৪ Ο খ) ৩ Ο গ) ২ Ο ঘ) ১
     স�ক উ�র: (খ)

৪০. িনেচর তথ��েলা ল� কর:

i. �াথিমক উপাে�র িনভ� রেযাগ�তা �বিশ

ii. মাধ�িমক উপাে�র িনভ� রেযাগ�তা কম

iii. �াথিমক ও মাধ�িমক উপাে�র িনভ� েযাগ�তা �বিশ

িনেচর �কান� স�ক?

Ο ক) i ও ii Ο খ) i Ο গ) ii Ο ঘ) iii

     স�ক উ�র: (ক)

৪১. �কান পিরসংখ�া ৩৬০০ এর অংশ িহেসেব উপ�ািপত হেল তা �কান
ধরেনর িচ�?

Ο ক) আয়তেলখ Ο খ) �রখািচ� Ο গ) পাইিচ� Ο ঘ) ওিজভ �রখা
     স�ক উ�র: (গ)

৪২. ০,১,২,৩,৪,৫ সংখ�া�েলার গড় কত?

Ο ক) ২.৫ Ο খ) ৩ Ο গ) ৩.৫ Ο ঘ) ৪
     স�ক উ�র: (ক)

৪৩. ��িণসমেূহর মেধ� সংখ�াসচূক মান �েলা �কান িচ� িদেয় �কাশ করা
হয়?

Ο ক) �রামান িচ� Ο খ) ট�ািল িচ� Ο গ) ই�ামেতা Ο ঘ) সব�েলা
     স�ক উ�র: (খ)

৪৪. উপা��েলা মােনর �মানসুাের সাজােনা থাকেল উপা��েলা �কান
ধরেনর?

Ο ক) অিবন��
উপা�

Ο খ) িবন��
উপা�

Ο গ) ��িণ
ব�বধান

Ο ঘ) �াথিমক
উপা�

     স�ক উ�র: (খ)

৪০,৩৮,৪১,৩৫,৪৬,৪২,৪৮,৩৭,৫০ উপা��র পিরসর কত?
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ব�বধান

     স�ক উ�র: (গ)

১৯. �কােনা উপাে�র সব�িন� মান ২৫ এবং সেব�া� মান ৮৫ হেল,
পিরসর কত?

Ο ক) ৩১ Ο খ) ৩০ Ο গ) ৩৪ Ο ঘ) ৩৫
     স�ক উ�র: (ক)

২০. আয়তেলখ অ�েনর জন� �কান অে�র �েয়াজন হয়?

Ο ক) x Ο খ) y Ο গ) x ও y Ο ঘ) x, y ও z
     স�ক উ�র: (গ)

২১. ৫,৩,৪,৮,৬,৭,৯,১১, ১০ সংখ�া�েলার �চুরক �কান�?

Ο ক) ৮ Ο খ) ৯ Ο গ) ১০ Ο ঘ) �চুরক নাই
     স�ক উ�র: (ঘ)

২২. �কােনা ��িণেত পাঁচ� ট�ািল িচ� িদেত হেল, চার� �দওয়ার
পর প�ম� িকভােব িদেত হেব?

Ο ক) িনেচ Ο খ) উপের Ο গ) আড়াআিড়ভােব Ο ঘ) ই�ামেতা
     স�ক উ�র: (গ)

২৩. খবেরর কাগজ �থেক �া� তথ� িক ধরেনর উপা�?

Ο ক) �াথিমক
উপাত

Ο খ) উপা� Ο গ) তথ� Ο ঘ) মাধ�িমক
উপা�

     স�ক উ�র: (ঘ)

২৪. ১ �থেক ১০ সংখ�া�েলার গড় কত?

Ο ক) ৫.৫ Ο খ) ৬.৫ Ο গ) ৭.৫ Ο ঘ) ৮.৫
     স�ক উ�র: (ক)

২৫. ২৫-৩১ ��িণর িন�সীমা কত?

Ο ক) ৫ Ο খ) ৭ Ο গ) ২৫ Ο ঘ) ৩১
     স�ক উ�র: (গ)

৪৫. ৪০,৩৮,৪১,৩৫,৪৬,৪২,৪৮,৩৭,৫০ উপা��র পিরসর কত?

Ο ক) ১৪ Ο খ) ১৫ Ο গ) ১৬ Ο ঘ) ১৮
     স�ক উ�র: (গ)

৪৬. �ক�ীয় �বণতার পিরমাপ করা হয় িনেচর �কান� �ারা?

Ο ক) গড় Ο খ) মধ�ক Ο গ) �চুরক Ο ঘ) উপেরর
সব�েলা

     স�ক উ�র: (ঘ)

৪৭. ৪০,৪১,৪৫,১৮,৪১,২০,৪১,২৫,২৫,২৬ সংখ�া�েলার মধ�ক কত?

Ο ক) ৪১ Ο খ) ৪০ Ο গ) ২৫ Ο ঘ) ২৩
     স�ক উ�র: (খ)

উ�ীপক� পড় এবং িনেচর িতন� �ে�র উ�র দাও:

গণসংখ�া িনেবশন সারিণ� ল� কর:

��িণব�াি� ১৬-২০ ২১-২৫ ২৬-৩০ ৩১-৩৫

গণসংখ�া ২ ৫ ৬ ৪

 

৪৮. �থম ��িণর মধ�মান কত?

Ο ক) ২ Ο খ) ১৬ Ο গ) ১৮ Ο ঘ) ২০
     স�ক উ�র: (গ)

৪৯. �চুরক ��িণর িন�সীমা কত?

Ο ক) ২৬ Ο খ) ৬ Ο গ) ৭ Ο ঘ) ৮
     স�ক উ�র: (ক)

৫০. �চুরক ��িণর ঊ��সীমা কত?

Ο ক) ৬ Ο খ) ২৬ Ο গ) ৫৬ Ο ঘ) ৩০
     স�ক উ�র: (ঘ)


