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১। রযংখ্যান ব্দেয প্রফর্ বক কক?   

 ক. ডরিউ অআ রকং   খ. ভরানরফ     গ. ফাউরা   ঘ. করিস্ট  

২।  অধুরনক রযয়ংখ্যাব্দনয জনক কক?  

 ক. যফাট ব এড্রান   খ. জন গ্রান্ট    গ. অযএ রপয   ঘ. ফাউরা  

৩।  Statistics াধাযণর্ কয় ধযব্দনয র্ ব প্রকা কব্দয?  

 ক. দুআ    খ. রর্ন     গ. চায    ঘ. াাঁচ  

৪।  ককানটি কার ও স্থানব্দবব্দে রযফরর্ বর্ য়?  

 ক.    খ. ধ্রুফক    গ. চরক   ঘ. e 

৫।  রযংখ্যানীয় উাব্দেয াধাযণ বফরষ্ট্য ককানটি?  

 ক. রযফর্ বনীরর্া   খ. রস্থরর্    গ. রযফর্ বনীয়   ঘ. তুরনীয়  

৬।  ফয় ও উচ্চর্া ককান ধযব্দনয রযভান কের?  

 ক. নাভসূচক   খ. ক্ররভকসূচক    গ. কেরণসূচক   ঘ. অনুারর্ক  

৭।  র্থ্যরফব্দেয প্ররর্টি একব্দকয ংখ্যাত্মক প্রকাব্দক কী ফব্দর?  

 ক. রযংখ্যান   খ. র্থ্য     গ. উৎ   ঘ. চরক  

৮। 'Data' েটিয অরবধারনক র্ ব কী?  

 ক. উাে    খ. র্থ্যরফে    গ. নমুনা   ঘ. চরক  

৯। প্রার্রভক র্থ্য ংগ্র দ্ধরর্ ককানটি?  

 ক. প্রকারর্ উৎ   খ. প্রকারর্ উৎ    গ. গব্দফলণা প্ররর্ষ্ঠান  ঘ. প্রর্যক্ষ ফা ব্যরিগর্ নুন্ধান  

১০। বৃৎ র্থ্যরফব্দেয জন্য উব্দমাগী ব্দফ ককানটি?  

 ক. ব্দযাক্ষ ম বব্দফক্ষণ  খ. প্রর্যক্ষ ব্যরিগর্ নুন্ধান  গ. প্রশ্নত্র দ্ধরর্  ঘ. স্থানীয় ংফােোর্া রনব্দয়াগ  

১১।  রক্রব্দকট কখরায় ওবাযরর্ যাব্দনয র্থ্য উস্থাব্দন উযুি রচত্র ককানটি?  

 ক. অয়র্ব্দরখ   খ. েণ্ডরচত্র    গ. গণংখ্যা ফহুভুজ  ঘ. রজব কযখা  

১২।  মুি ফা কখারা কেরণয রনব্দফব্দনয কক্ষব্দত্র ককরিয় ভান রনণ বব্দয় প্রব্দয়াজন?  
 ক. গারণরর্ক গড়    খ. র্যঙ্গগড়    গ. প্রচুযক   ঘ. গুরণর্ক গড়  

১৩।  রযংখ্যারনক রফব্দেলব্দণয মূর রবরে কী?  

 ক. রফস্তায রযভা   খ. ককরিয় রযভা   গ. ফরিভর্া   ঘ. সূাঁচরর্া  

১৪।  র্থ্যারযয প্রারিক ভান খুফ ফড় ফা ক াট ব্দর প্ররর্রনরধত্বীর গড় াওয়ায জন্য ককান গড় ব্যফায কযা উেভ?  

 ক. জযারভরর্ক গড়   খ. গারণরর্ক গড়   গ. ভধ্যভা   ঘ. প্রচুযক  

১৫।  রফস্তায রযভা রনণ বব্দয় মূর উব্দেশ্য ককানটি?  

 ক. র্থ্য ারযয তুরনা কযা  খ. র্ব্দথ্যয ককরিয় ভান জানা  গ. র্ব্দথ্যয ায-ংব্দক্ষ কযা  ঘ. উাব্দেয গঠন-প্রকৃরর্ জানা  

১৬।  ককানটি যভ রফস্তায রযভা?  

 ক. রযাযাি   খ. গড় ব্যফধানি   গ. রফব্দবোি   ঘ. রযয  

১৭। ককানটি যভ রফস্তায রযভাব্দয ব্দফ বাচ্চ ভান?  

 ক. গড় ব্যফধান   খ. চতুর্ বক ব্যফধান   গ. রযয   ঘ. রযরভর্ ব্যফধান  

১৮। প্রর্ভ ফা ংখ্যক রফব্দজাড় ংখ্যায কবোি 85 র n- এয ভান কর্?  

 ক. 14   খ. 15    গ. 16   ঘ. 17 
১৯।  কবোি রনব্দচয ককানটিয ওয রবরে কব্দয রনণীয়র্ য়?  
 ক. গারণরর্ক গড়   খ. ভধ্যভা    গ. প্রচুযক   ঘ. রযয  
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২০।  ককানটি এককমুি রযভাক?  

 ক. রযয    খ. গড় ব্যফধান    গ. রযরভর্ ব্যফধান  ঘ. রফব্দবোি  

২১।  ককাব্দনা র্থ্যারযয প্ররর্টি ভান ব্দর্ গারণরর্ক গব্দড়য ব্যফধান ফব্দগ বয ভরষ্ট্?  
 ক. ক্ষুদ্রর্ভ   খ. বৃেভ    গ. ভান   ঘ. ভান  

২২।  রযঘার্ রনণ বব্দয়য উব্দেব্দশ্য ককানটি?  

 ক. র্থ্যব্দব্দটয ককি রনণ বয় কযা      খ. র্থ্যব্দব্দটয রফস্তায রনণ বয় কযায়  

 গ. ব্দারধর্ রযঘাব্দর্য াব্দর্ ম্পকব বর্রয     ঘ. রফন্যাব্দক নন্যবাব্দফ প্রকা কযা  

২৩।  মূর রফন্দুয াব্দব্দক্ষ রযঘার্ মূব্দক কী ফব্দর?  

 ক. কাাঁচা রযঘার্    খ. ককরিয় রযঘার্   গ. তৃর্ীয় রযঘার্  ঘ. চতুর্ ব রযঘার্  

২৪।  কার ব রয়াযব্দনয ফরিভর্াব্দিয ীভা কর্?  

 ক. +1 কর্ব্দক -1 ম বি   খ. +2 কর্ব্দক -2 ম বি  গ. +3 কর্ব্দক -3 ম বি ঘ. 0 কর্ব্দক 1 ম বি 

২৫।  নুভরর্ড় ককানটিয জন্য প্রব্দমাজয?  
 ক. কারধর্ রযঘার্   খ. ব্দারধর্ রযঘার্   গ. রযয রনণ বব্দয়  ঘ. ফরিভর্া রনণ বব্দয়  

২৬।  ফরিভর্া কী ধযব্দনয রযভাক?  

 ক. অব্দরক্ষক    খ. যভ    গ. রনরির্   ঘ. ংখ্যাগর্  

২৭।  গণংখ্যা রনব্দফব্দনয অকৃরর্ ও কৃরর্ জানায জন্য ব্যফহৃর্ ধ্রুফকমূব্দক কী ফব্দর?  

 ক. রফব্দবোি    খ. ংব্দেলাংক    গ. রনব বযাি   ঘ. রযঘার্  

২৮।  ফরিভর্া কর্ প্রকায?  
 ক. ২     খ. ৩    গ. ৪   ঘ. ৫ 

২৯। কারীন ারযব্দর্ স্বাধীন চরক ককানটি?   

 ক. অয়     খ. উৎােন    গ. ওজন   ঘ. ভয়  

৩০।  ভূরভকম্পকারীন ারযয ককান ধযব্দনয উাোন?   

 ক. াধাযণ ধাযা    খ. ঋতুগর্ব্দবে    গ. চক্রাকায কবে  ঘ. রনয়রভর্ কবে  

৩১।  কারীন ারযব্দর্ র্থ্যমূ ংগ্র কযা য় রকব্দয উয রবরে কব্দয?  
 ক. রযভা    খ. ভয়    গ. রক্ষা   ঘ. উৎােন  

৩২।  ভব্দয়য রযফর্ বব্দনয াব্দর্ কারীন ারযয চরব্দকয ভান রযফর্ বনীর ব্দর এটি ককান ধযব্দনয প্রফণর্া?  
 ক. উর্ধ্বমুখী    খ. রনম্নমুখী    গ. রস্থয    ঘ. গরর্ীর  

৩৩।  ককান দ্ধরর্ ব্যরিয রফচায বুরদ্ধ ও রবজ্ঞর্ায ওয রর্ভাত্রায় রনব বযীর?  

 ক. ন্যযনর্ভ ফগ ব দ্ধরর্   খ. অধাগড় দ্ধরর্   গ. চররষ্ণুগড় দ্ধরর্  ঘ. মুি স্ত দ্ধরর্  

৩৪।  চররষ্ণুগড় দ্ধরর্ব্দর্ ম বায়কার উব্দেখ না র্াকব্দর কী রফব্দফচনা কযব্দর্ ব্দফ?  

 ক. কজাড় ংখ্যায ম বায়কার   খ. রফব্দজাড় ংখ্যায ম বায়কার  গ. 2 ম বায়কার   ঘ. কজাড় ফা রফব্দজাড় ম বায়কার  

৩৫।  কারীন ারযয উাোন কয়টি?  

 ক. 3    খ. 4    গ. 5    ঘ. 6 
৩৬। াধাযণ ধাযা রনণ বব্দয়য দ্ধরর্ কয়টি?  

 ক. 2    খ. 3    গ. 4    ঘ. 5 
৩৭। ফাংরাব্দে রযংখ্যান বুযব্দযায কয়টি রনয়রভর্ প্রকানা যব্দয়ব্দ ?  

 ক. 5    খ. 6    গ. 7    ঘ. 8 
৩৮।  ফাংরাব্দে রযংখ্যান বুযব্দযা কতৃবক প্রকারর্ রনয়রভর্ প্রকানাগুব্দরায ভব্দধ্য ককানটি ফব্দচব্দয় উব্দেখব্দমাগ্য?  

 ক. Statistical Poket Book    খ. Statistical Year Book    গ. Year Book of Agricultural Statistics    ঘ. Statistical Monthly  
৩৯।  রক্ষা রফলয়ক র্থ্যারে ংগ্র ও প্রকা কব্দয ককানটি?  

 ক. টিএন্ডটি কফাড ব    খ. ব্যানব্দফাআন    গ. ররং কব্দ বাব্দযন   ঘ. রফ.অয.টি.র 

৪০।  ফাংরাব্দেব্দয র্ বনীরর্য রনধ বাযক ককানটি?  

 ক. ফীভা কব্দ বাব্দযন   খ. ফাংরাব্দে ব্যাংক   গ. রফেরফদ্যারয়    ঘ. যাষ্ট্রায়ে ব্যংক  


