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                   F.M. – 50                                                                         TIME- 2 HRS 

 

1. Answer any Six questions:   

যেক োক ো ছয় টি প্রকের উত্তর দোও।                                                           5 X 6 

 

a)  Draw a frequency polygon of  the following distribution: 

 ীকের তথ্য যথ্ক  এ টি পররসংখ্যো বহুভুজ  অঙ্ক   র।  

Class interval: 20-29      30-39     40-49       50-59     60-69       70-79        80-89 

  Frequency   :   1              3              4             10           6              4               2 

b)  Define interval scale and write its advantages. 

ইন্টোরকভল  যেকলর সংঘো দোও এবং এর সুরবধো গুরল যলখ্।  

c) Write a short note on skewness. 

রেউক স এর উপর এ টি িী ো যলখ্।  

d) Calculate mean and  median of the following data: 9, 7, 3, 5, 9, 1, 8, 7, 2, 4, 6 

উপকরোক্ত তথ্য যথ্ক  গড় ও মধযমো র র্ ণয়  র।  

a) Write the characteristics of Normal Probability Curve.  

 

স্বোভোরব  বন্ট  যরখ্োরেকের ববরিষ্ট্য গুরল যলখ্।  

 

e) Write the differences between nominal and ordinal  scales. 

 রম যোল ও অরডণ যোল যেকলর পোথ্ ণ য যলখ্।  

f) Calculate the Mean from the given distribution: 

 ীকের তথ্য যথ্ক   Mean র র্ ণয়  র।  

Class interval: 28-30      31-33     34-36       37-39    40-42      43-45       46-48 

 Frequency   :     3              4             5             6            10             12            7 

g) Define Kurtosis and state its characteristics. 

 োকিণোরসস এর সংজ্ঞো দোও এবং  এর ববরিষ্ট্য গুরল যলখ্।  

 

 



 

2. Answer any two  questions:                                                                    10 X2 

 

 

a) Find out Rank co-efficient of correlation from the given data: 

 ীকের তথ্য যথ্ক  রয্োঙ্ক সহগরতর সহগোঙ্ক র র্ ণয়  র।  

Student:       A        B          C          D          E          F          G          H       I        J 

 Education : 61       64        65        68          70         72        71       75       77    81                          

 History     :  33      35        44        38          36         42        42       45       48     46 

 

 

b) State the uses of CRT with suitable examples. Distinguish between formative and 

summative evaluation.  

  

উপেুক্ত উদোহরর্ সহ োকর  CRT  এর বযবহোর যলখ্।   ক্ররম  ও অরিম 

মূলযোয়ক র মকধয পোথ্ ণ য র রূপর্  র।   

                                                                   

c) Write down the steps of construction of an achievement test. 

এ টি পোরদরি ণতোর অভীক্ষো প্রস্তুরতর ধোপ গুরল যলখ্।  

 

d) Explain the merits and demerits of Semester system of examination. 

. 

যসরমস্টোর পদ্ধরতকত পরীক্ষোর  সুরবধো ও অসুরবধোগুরল যলখ্।  

 

 

 


