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Gobardanga Hindu College
শিক্ষা শিজ্ঞান
সেশিস্টার – IV
Unit- III
প্রতিটি প্রশ্নের মান

5

1.
2.
3.
4.

পতরসংখ্যান কাশ্নক বশ্নে? ট্যাতে মাকক বেশ্নি কী ববাঝায়?
তিক্ষায় রাতিতবজ্ঞান এর প্রশ্নয়াজনীয়িা উশ্নেখ্ করুন।
চে কাশ্নক বশ্নে এবং ইহা কয় প্রকার?
তনম্নতেতখ্ি বকার গুতেশ্নক স্থানীয় পতরসংখ্যান দ্বারা প্রকাি করুন: 5, 6, 15, 7, 8, 10, 11, 12, 12,
14, 15, 16, 15, 16.
প্রতিটি প্রশ্নের মান
15
1. পতরমাশ্নপর বকে কয় প্রকার ও তক তক? বকে গুতের সম্পশ্নকক সংতক্ষপ্ত আশ্নোচনা করুন।
Unit- IV
প্রতিটি প্রশ্নের মান 5
1. গশ্ন়ের সুতবধা ও অসুতবধা গুতে উশ্নেখ্ করুন।
2. বকন্দ্রীয় প্রবণিা কাশ্নক বশ্নে ? বকন্দ্রীয় প্রবণিা পতরমাশ্নপর পদ্ধতি গুতে তক তক?
3. টীকা তেখ্ুন: মধযমান বা মধযক (median).
4. যথাথকিা কাশ্নক বশ্নে এবং কয় প্রকার ও তক তক?
প্রতিটি প্রশ্নের মান 15.
1. তনম্নতেতখ্ি িথয বথশ্নক আদিক তবচুযতি এবং গ়ে তনণকয় করুন এবং প্রাপ্ত ফোফে বথশ্নক িাৎপযক
বযাখ্যা করুন।
Scores

9099

8089

7079

6069

5059

4049

3039

2029
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f

1

2

12

11

31

25

10

<<ANSWER >>
শিক্ষা শিজ্ঞান
সেশিস্টার – IV
Unit- III
প্রতিটি প্রশ্নের মান
5.
6.
7.
8.

5

পতরসংখ্যান কাশ্নক বশ্নে? ট্যাতে মাকক বেশ্নি কী ববাঝায়?
তিক্ষায় রাতিতবজ্ঞান এর প্রশ্নয়াজনীয়িা উশ্নেখ্ করুন।
চে কাশ্নক বশ্নে এবং ইহা কয় প্রকার?
তনম্নতেতখ্ি বকার গুতেশ্নক স্থানীয় পতরসংখ্যান দ্বারা প্রকাি করুন: 5, 6, 15, 7, 8, 10, 11, 12, 12,
14, 15, 16, 15, 16.

প্রতিটি প্রশ্নের মান

15

2. পতরমাশ্নপর বকে কয় প্রকার ও তক তক? বকে গুতের সম্পশ্নকক সংতক্ষপ্ত আশ্নোচনা করুন।
Answer unit – III
প্রে:1 পতরসংখ্যান কাশ্নক বশ্নে? ট্যাতে মাকক বেশ্নি কী ববাঝায়?
উ: 1. বকান কু শ্নের পতরসংখ্যা বেশ্নি ববাঝায় প্রাপ্ত বা সংগৃ হীি কু েগুতের মশ্নধয প্রতিটি বকার কিবার
আশ্নে । পতরসংখ্যা বক 'f' দ্বারা তচতিি করা হয়। ইংরেজি শব্দ স্ট্যাটিসটিকস এরসরে স্টস্ট্ট
অথবা োষ্ট্র । ইংরেজি স্ট্যাটিজস্ট্ক শব্দটি স্টকান অরথে বযবহাে কো হরেও
প্রচজেত অরথে স্ট্যাটিসটিকস বেরত কতকগুজে সাংখ্যমান বা পজেসংখ্যান স্টক
স্টবাঝায়। জকন্তু ববজ্ঞাজনক অরথে স্ট্যাটিসটিকস বেরত স্টবাঝায় একটি জবজ্ঞান
বা জবরশষ জ্ঞারনে স্টেত্র।
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োজশজবজ্ঞারন স্টকান স্টকাে স্টে স্টেজিরত েরয়রে স্টসই স্টেিীরত স্টকােটিরক
স্টবাঝারত স্টেরে স্টসই স্টেিীে পারশ স্টকােটিে িনয একটি দাে জদরত হয় এরক
টযাজে বরে।
প্রশ্ন: 2. জশোয় োজশজবজ্ঞান এে প্ররয়ািনীয়তা উরেখ্ করুন।
উ: বতে মান জশো বযবস্থায় োজশজবজ্ঞান এে বহুে প্রচেন স্টদখ্া োয়।
জশোয় োজশজবজ্ঞান এে এই বযাপক বযবহারেে প্ররয়ািনীয়তাে কােি গুজে
হে➢ সহি সেে উপস্থাপনা: োজশজবজ্ঞান এে সহি সেে উপস্থাপনা জশো
স্টেরত্র েরথষ্ট গুরুত্ব স্টপরয়রে।
➢ েুজিজনর্ে ে োজিজতক প্ররয়াে: োজশজবজ্ঞান েজিরতে একটি জবরশষ
শাখ্া। জশোমূেক তথয জবরেষরিে স্টেরত্র োজশ জবজ্ঞারনে জ্ঞান প্ররয়াে
কেরে প্রাপ্ত ফোফে স্টথরক েুজিজর্জিক জমেপুে জসদ্ধারে স্টপ ে
ৌঁ ারনা
সম্ভব।
➢ জনর্ুে ে পজেমাপ স্টক শে প্রস্তুত: োজশজবজ্ঞান এে স্টক শে প্ররয়াে করে
জশোেত মরনাববজ্ঞাজনক পজেমাপ স্টক শেগুজে বাম অজর্ো গুজেরক
অজিকাে ও জনর্ুে ে র্ারব প্রস্তুত কো সম্ভব হয়।
➢ পােস্পজেক তু েনা: জশো স্টেরত্র প্রাপ্ত জবজর্ন্ন তথযাবেীে মরিয
েথাথের্ারব পােস্পজেক তু েনা কো সম্ভব হয় োজশজবজ্ঞান এে সঠিক
বযবহারেে ফরে।
➢ জশোরেরত্র মূেযায়ন: োজশজবজ্ঞান এে সাহারেয জশো জবজ্ঞারনে
জশোথীরদে মূেযায়ন কো সম্ভব হয়। অথোৎ জশোেত মূেযায়ন এই
সামজিক উন্নজত সাজিত হয়।
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➢ তথয জবরেষি: পজেসংখ্যান এে মািযরম জশো মূেক প্ররতযক সহি
জবরেষি কো োয় ো স্টকবেমাত্র োজশ জবজ্ঞান কেরত পারে।
➢ উচ্চজশো: উচ্চজশো বা েরবষিাে স্টেরত্র োজশ জবজ্ঞারনে জবজর্ন্ন
স্টক শে বযবহাে উরেখ্রোেযর্ারব গুরুত্বপূিে।
প্রশ্ন: 3. চে কারক বরে এবং ইহা কয় প্রকাে?
উ: েজিরতে র্াষায় পজেমারপে ফে জহরসরব স্টে সাংখ্যমান বা স্টকাে গুজে
পাওয়া োয় তারদে বো হয় চে।
চে দুই প্রকারেে। েথা1)

অজবজিন্ন চে বা প্রবাহমান চে।

2)

জবজিন্ন চে বা জনজদে ষ্ট চে।

প্রশ্ন: 4. জনম্নজেজখ্ত স্টকাে গুজেরক স্থানীয় পজেসংখ্যান দ্বাো প্রকাশ করুন:
5, 6, 15, 7, 8, 10, 11, 12, 12, 14, 15, 16, 15, 16.
উ: প্রদি স্টকাে গুজেরক টযাজে ও পজেসংখ্যান দ্বাো স্টদখ্ারনা হরো।
শ্রেণী সীমা

ট্যালি মার্ক

পলিসংখ্যা

5-7

III

3

8-10

II

2

11-13

III

3

14-16

IIII I

6
Unit – IV.

প্রতিটি প্রশ্নের মান 5
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5.
6.
7.
8.

গশ্ন়ের সুতবধা ও অসুতবধা গুতে উশ্নেখ্ করুন।
বকন্দ্রীয় প্রবণিা কাশ্নক বশ্নে ? বকন্দ্রীয় প্রবণিা পতরমাশ্নপর পদ্ধতি গুতে তক তক?
টীকা তেখ্ুন: মধযমান বা মধযক (median).
যথাথকিা কাশ্নক বশ্নে এবং কয় প্রকার ও তক তক?

প্রতিটি প্রশ্নের মান 15.
2. তনম্নতেতখ্ি িথয বথশ্নক আদিক তবচুযতি এবং গ়ে তনণকয় করুন এবং প্রাপ্ত ফোফে বথশ্নক িাৎপযক
বযাখ্যা করুন।
Scores

90-

80-

70-

60-

50-

40-

30-

20-

f

1

2

12

11

31

25

10

8

99

89

79

69

59

49

39

Answer unit – IV
প্রে: 1 গশ্ন়ের সুতবধা ও অসুতবধা গুতে উশ্নেখ্ করুন।
উ: 1. গ়ে বযবহাশ্নরর তকেু সুতবধা এবং অসুতবধা আশ্নে। বসগুতে হে তনম্নরূপ:
গ়ে বযবহাশ্নরর সুতবধা:
a. এটি খ্ুব সহশ্নজ তনণকয় করা যায়।
b. এর সাহাশ্নযয সমজািীয় দুই বা িশ্নিাতধক রাতিিথয মাোশ্নর ববতিষ্ট্য িুেনা করা সম্ভব হয়।
c. এটি তনণকয় করার সময় বীজগাতণতিক তনয়মাবেী প্রশ্নয়াগ করা যায়।
d. ের়েে মান জনিেরয়ে িনয োজশতথয মাোরক ক্রমবিেমান শাজ়েরত
সািারনাে প্ররয়ািন হয় না।
গ়ে বযবহাশ্নরর অসুতবধা:
a. রাতিিথয মাোর পযকশ্নবক্ষণ দ্বারা এর মান তনধকারণ করা যায় না।
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b. এরমান রাতিিথয মাোর বকান রাতির সমান হয় না।
c. রাতিিথয মাো যতদ একটি বা দুটি রাতির মান অতি উচ্চ অতি তনম্ন হয় িাহশ্নে িাশ্নদর দ্বারা এর
মান তবশ্নিষভাশ্নব প্রভাতবি হয়।
প্রে: 2 বকন্দ্রীয় প্রবণিা কাশ্নক বশ্নে ? বকন্দ্রীয় প্রবণিা পতরমাশ্নপর পদ্ধতি গুতে তক তক?
উ:2. বয একক সংক্রমণশ্নক একগুচ্ছ সংখ্যা মাশ্ননর প্রতিতনতধ তহশ্নসশ্নব বযবহার করা হয় িাশ্নক রাতিতবজ্ঞাশ্ননর
বকন্দ্রীয় প্রবণিা বশ্নে।
বকন্দ্রীয় প্রবণিা তিন প্রকাশ্নরর।
➢ গ়ে।
➢ মধযক।
➢ ভূতয়ষ্ঠক।
প্রে: 3. চে কাশ্নক বশ্নে এবং ইহা কয় প্রকার?

উ: 3. সংজ্ঞা: রাতির মধযক বধকমান হশ্নো একট্া তবন্দু যার উপশ্নর ও তনশ্নচ সমানসংখ্যক রাতি আশ্নে অথকাৎ
উপশ্নর ও তনশ্নচ িিকরা 50 ভাগ রাতি বা বকার
মধযমাশ্ননর ধমক:
✓
✓
✓
✓

মধযমান একটি তবন্দু যার উপশ্নর বা তনশ্নচ িিকরা 50 ভাগ পতরসংখ্যা আশ্নে।
মধযক রাতিমাোর প্রকৃি মান দ্বারা প্রভাতবি হয় না।
অসমাপ্ত বণ্টশ্ননর মধযক তনণকয় করা যায়।
রাতিমাোর প্রতিটি রাতির সশ্নে তনতদক ষ্ট্ সংখ্যা বযাগ তবশ্নয়াগ গুন ভাগ করশ্নে মধযকও অনু রূপভাশ্নব
পতরবতিক ি হয়।

মধযশ্নকর বযবহার: মধযক এর বযবহার গুতে আশ্নোচনা করা হশ্নো।
o বকবেমাত্র প্রকৃি মধযতবন্দু তক জানশ্নি চাওয়া হয় িখ্ন মধযক এর বযবহার হয়।
o প্রান্তীয় রাতি গুতের মশ্নধয তবষমিা ববতি থাকশ্নে িখ্ন মধযক এর বযবহার হশ্নয় থাশ্নক।
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o বকন্দ্রীয় মান আমরা অশ্নপক্ষাকৃি িা়োিাত়ে জানশ্নি চাই বস বক্ষশ্নত্র মধযক এর বযবহার হশ্নয়
থাশ্নক।
o রাতি বমোয় যখ্ন গৃ হীি একটি সবকত্র সমান বস সম্বশ্নে আমরা তনতিি নই িখ্ন এর বযবহার হশ্নয়
থাশ্নক।
মধযম মাশ্ননর সুতবধা: মধযমান বযবহাশ্নরর অশ্ননকগুতে সু তবধা আশ্নে। বসগুতে হে1) এটি সহশ্নজ তনণকয় করা যায়।
2) বকান বকান বক্ষশ্নত্র রাতি িথয মাো পযকশ্নবক্ষণ কশ্নরও এটি তনণকয় করা যায়।
3) মধযম মান রাতিিথয মাোর বকন্দ্রীয় প্রবণিা সঠিক পতরমাপক তহশ্নসশ্নব গণয করা যায়।
4) বয সকে িথয সংখ্যার সাহাশ্নযয প্রকাি করা যায় না িাশ্নদর ববতিশ্নষ্ট্যর পতরমাপ তনরূপশ্নণ মধযক এর
বযবহার সুতবধাজনক। বযমন- বুতদ্ধ, বযতিত্ব ইিযাতদ।
মধযমাশ্ননর অসুতবধা: মধযমান বযবহাশ্নরর তকেু অসু তবধা আশ্নে। বসগুতে হে1) Medians তনণকয় করার সময় মান সমূ হশ্নক মাশ্ননর উর্ধ্কক্রম অনু সাশ্নর সাজাশ্নি হয়।
2) বীজগাতণতিক তনয়মাবেীর সহজ প্রশ্নয়াগ সম্ভব নয়।
3) অশ্ননক সময় সঠিক মান তনণকয় করা যায়না আনু মাতনক মান তনণকয় কশ্নর তনশ্নি হয়।
4) এর মান তনণকয় রাতিিথয মাোর প্রশ্নিযকটি রাতি বযবহৃি হয় না।
প্রে: 4. যথাথকিা কাশ্নক বশ্নে এবং কয় প্রকার ও তক তক?
উ: 4. আধু তনক ধারণা অনুযায়ী বকান অতভক্ষা যিট্া সাথককভাশ্নব অতভস্ট গুণশ্নক পতরমাপ করশ্নি সক্ষম
হশ্নচ্ছ িাই হশ্নো িার যথাথকিা। অথকাৎ অভীক্ষার যথাথকিা বেশ্নি ববাঝায় পরীক্ষাটি যা পতরমাপ করার জনয
বিতর প্রকৃিপশ্নক্ষ িা পতরমাপ করশ্নে তকনা।
যথাথকিাশ্নক সাধারণভাশ্নব চারটি বেণীশ্নি ভাগ করা যায়। যথাa) বস্তু তনভক র বা তবষয় মূেক যথাথকিা।
b) সংগঠন মূেক যথাথকিা।
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c) ভতবষযৎ সম্ভাবযিা মূেক যথাথকিা।
d) অবস্থান মূেক যথাথকিা।
----------------X---------------পাঠ প্রস্তুতকারক:
সকৌশিক দাে।
স ািরডাঙ্গা শিন্দু কলেজ।

