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1. How many types of sampling are there? 

কত ধরণের নমুনায়ন দ্ধতত রণয়ণে? 

a. One  এক b. Two দুই c. Three ততন    

2.  𝑥  =
∑𝑥

𝑛
  -- this is the formula of which central tendency equation? 

এটি ককান ককন্দ্রীয় প্রবেতা সমীকরকের সূত্র? 

a. Mean তমন b. Median কমতিয়ান c. Modeকমাি    

3. How many types of interview there are? 

কটি ধরণের সাক্ষাত্কার দ্ধতত আণে? 

a.   Two  দুই b. Four চার c. Six েয় 

4. How many types of observation is there? 

কত প্রকাণরর র্যণবক্ষে দ্ধতত রণয়ণে? 

a. Four চার b. Eight আট c. Two দুই 

5. How many types of research methods are there? 

গণবষো দ্ধতত কত  প্রকার? 

a. Two দুই b. Four  চার c. Eight আট 

6. Which type of research method is ‘Median’? 

‘কমতিয়ান’ ককান ধরণের গণবষো দ্ধতত? 

a. Qualitative  b. Quantitative  c. None of the above 

গুোত্মক দ্ধতত তরমােবাচক দ্ধতত    উ ণরর ককাণনাটাই নয় 

7. Which type of research method is ‘survey’? 

ককান ধরণের গণবষো দ্ধতত ‘সামাতিক সমীক্ষা’? 

a. Qualitative b. Quantitative  c. None of the above 

গুোত্মক দ্ধতত তরমােবাচক দ্ধতত  উণরর ককাণনাটাই নয় 

8. Which of the following theorist is related of ‘Population Theory’? 

নীণচরণকানতাতিক "িনসংখ্যাতি" এরসাণেসম্পতকয ত? 

a. Thomas Robert Malthus    টমাস রবাটয  মালোস  

b. Karl Marx কালয মাকয স 

c. M. N Srinivas এম এন তিতনবাস 

9. What type of sampling is ‘Quota Sampling’? 

'ককাটা নমুনায়ন' ককান ধরণের নমুনায়ন দ্ধতত? 

a.  Probability Sampling Method সম্ভাবনা নমুনায়ন দ্ধতত 

b. Non-Probability Sampling Method তনিঃ –সম্ভাবনা নমুনায়ন দ্ধতত 

c. Simple Random Sampling Method সরল তিচইয় তনমুনায়ন দ্ধতত 

10. What type of sampling is ‘Cluster Sampling’? 

‘গুচ্ছ নমুনায়ন’ ককান ধরণের নমুনায়ন দ্ধতত? 

a.  Probability Sampling Method  সম্ভাবনা নমুনায়ন দ্ধতত 

b. Non-Probability Sampling Method  তনিঃ –সম্ভাবনা নমুনায়ন দ্ধতত 

c. Simple Random Sampling Method   সরল তিচইয়ত নমুনায়ন দ্ধতত 
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