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THE UNIVERSITY OF BURDWAN 

B.A/B.Sc. 3RD SEMESTER (HONOURS) EXAMINATION, 2020 (CBCS) 

SUBJECT: GEOGRAPHY 

CORE COURSE (CC6): STATISTICAL METHODS IN GEOGRAPHY 

 
Time: 2 Hours                                                                                                                       Full Marks: 40 

 

                                            The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

 

Answer any eight questions from the following:      8x5= 40 

নিম্ননিনিত থেকে থে থেোিও আটটট প্রকের উত্তর দোও: 

1. What are the different methods of primary data collection? 

প্রোেনিে তেয সংগ্রকের নিনিন্ন পদ্ধনত গুকিো েী েী? 
 

2. Mention different types of scale of measurement with suitable examples. 

উপেুক্ত উদোেরণ সে নিনিন্ন ধরকণর পনরিোকপর থেি গুকিো উকেি েরুি। 

 

3. Prepare a blank table mentioning the following information: 

Districts: Hooghly, Howrah, Nadia 

Population: Rural, Urban 

Gender: Male, Female 

Category: General, SC, ST 

Data Source: Census, 2011 

 

নিম্ননিনিত তকেযর উকেি েকর এেটট ফোাঁেো থটনিি প্রস্তুত েরুি: 

থেিোগুনি: েুগনি, েোওডো, িনদযো 

েিসংিযো: গ্রোিীণ, িগর 

নিঙ্গ: পুরুষ, িনেিো 

নিিোগ: সোধোরণ, এসনস, এসটট 

তেয উত্স: আদিশুিোনর, ২০১১ 

 

4. Classify probability based random sampling methods. 

সম্ভোিযতো নিনত্তে একিোকিকিো িিুিো পদ্ধনতর  থেণীিদ্ধ েরুি। 

 

5. Compare among mean, media and mode.  
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গড, িোধযোিো এিং সোংিয গুরু িোি এর িকধয তুিিো েরুি। 

 

6. Mention merits and demerits of mean deviation.  

গড নিচু্যনতর থেোগযতো এিং সীিোিদ্ধতোর উকেি েরুি। 

 

7. Coefficients of variation of two series are 45% and 70%. The standard deviations are 4.5 

and 3.5. What are their arithmetic means?  

দুটট নসনরকের পনরিততকির সেগ (CV) 45% এিং 70% আর স্ট্যোন্ডোর্ত নিচু্যনত 4.5 এিং 3.5 

েয। তোকদর গড েত? 

 

8. Compare between correlation and regression. 

সেগুিোঙ্ক এিং প্রনতগিি  এর িকধয তুিিো েরুি। 

 

9. Given the following data, calculate the expected value of Y when X = 10.  

নিম্ননিনিত প্রদত্ত তেয থেকে, X = 10 েকি Y এর প্রতযোনিত িোি গণিো েরুি। 

Items/ আইকটি X Y 

Mean/গড 7.6 14.8 

SD/স্ট্যোন্ডোর্ত নিচু্যনত 3.6 2.5 

Correlation (r)/ সেগুিোঙ্ক 0.99 

 

 

10. Mention merits and demerits of moving average method in time series analysis.  

সিয নসনরে নিকেষকণ চ্িিোি গড পদ্ধনতর থেোগযতো এিং সীিোিদ্ধতোর উকেি েরুি। 

 

 

 


