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1. Answer any ten questions:                                                        10 X 2 = 20 

যেক োক ো দশটি প্রকের উত্তর দোও ।  

 

a) Define evaluation. 

মূল্যোয়কের সংজ্ঞো দোও।  

b) Mention any two differences between measurement and evaluation. 

পররমোপ এবং মূল্যোয়কের দুটি পোর্ থ য উকেখ  র।  

c) Define reliability. 

র র্থরকেোগ্যতোর সংজ্ঞো দোও।  

d) Mention any two differences between formative and summative evaluation. 

পোঠচল্ো োল্ী  এবং প্রোরি  মূল্যোয়ক র মকযয যেক োক ো দুটি পোর্ থ য উকেখ  র।  

e) Write any two differences between assessment and evaluation. 

অ্যোকসসকমন্ট ও মূল্যোয়কের মকযয যেক োক ো দুটি পোর্ থ য যল্খ।  

f) What is diagnostic test? 

দবূ থল্তো র ে থোয়  অ্র্ীক্ষো  ী?  

g) Differentiate between technique and tool. 

য ৌশল্ ও উপ রকের মকযয পোর্ থ য যল্খ।  

h) Write any two characteristics of a good tool. 

সু-অ্র্ীক্ষোর যেক োক ো দুটি ববরশষ্ট্য যল্খ।  

i) Write any two techniques of evaluation. 

মূল্যোয়কের যেক োক ো দুটি য ৌশকল্র  োম যল্খ।  

j) Write any two differences between NRT and CRT. 

NRT ও CRT এর মকযয যেক োক ো দুটি পোর্ থ য যল্খ।   

k) Define coefficient of correlation. 

সহগ্রতর সহগ্োংক র সংজ্ঞো দোও।  

l) Define achievement. 

পোরদরশ থতোর সংজ্ঞো দোও।  



m) Mention any two uses of Standard Deviation. 

আদশ থ রবচয যরতর দুটি বযবহোর উকেখ  র।  

n) Define Central Tendency. 

য ন্দ্রীয় প্রবেতোর সংজ্ঞো দোও।  

o) Give two examples of formative evaluation. 

গ্ঠ গ্ত মূল্যোয়কের দুটি উদোহরে দোও।  

                                                                                                                                                                                                                    

2. Answer any four questions from the following:                                5 X 4 = 20 

র কে প্রদত্ত যেক োক ো চোর টি প্রকের উত্তর দোও।  

  

a) State the uses of Criterion Referenced Test (CRT). 

CRT  এর বযবহোর গুরল্ রববতৃ  র।  

 

b) How much important a diagnostic test for evaluation in Education sector? 

রশক্ষো পররমন্ডকল্ দবূ থল্তো র ে থোয়  অ্র্ীক্ষোর গুরুত্ব  ত খোর ?  

 

c) Describe the steps followed in the construction of a standardised test. 

এ টি আদশ থোরয়ত অ্রর্ক্ষো গ্ঠক র পে থোয়গুরল্ রববতৃ  র।   

 

d) Why objective type tests are mostly used in summative evaluation at present day 

context/ 

য   বতথমো  রশক্ষো বযবস্থোপ োয় পররসমোরিমূল্  মলূ্যোয়কে ব ব থযক্তি  অ্র্ীক্ষোর বযপ  

বযবহোর হকে? 

 

e) Calculate Median of the following distribution:   

র কের বন্টক র  মযযম মো  র ে থয়  র।   

 

Scores:    20       21       22        23         24         25           26         27           28          29         30 

Freq:        3         3         5          17         31         21           17           3            2            1           1 

 

 

f) Describe the characteristics of Assessment techniques. 

অ্যোকসসকমন্ট  প্রক ৌশকল্র ববরশষ্ট্যগুরল্ আকল্োচ ো  র।  

 

 

 

 

  

 



3. Answer any two questions from the following:                                10 X 2 = 20 

র কে প্রদত্ত যেক োক ো দুই টি প্রকের উত্তর দোও।   

 

a) The scores in Education and Psychology of 12 students have been given below. 

Calculate the coefficient of correlation using the Product Moment method and 

comment on the result. 

বোকরো জ  ছোত্র ছোত্রীর রশক্ষোরবজ্ঞো  এবং মক োরবজ্ঞোক র প্রোি  ম্বর  ীকচ যদওয়ো হল্। 

যপ্রোডোক্ট যমোকমন্ট পদ্ধরতর দ্বোরো সহগ্রত সহগ্োঙ্ক র ে থয়  র এবং ফল্োফকল্র উপর মিবয 

 র।  

   Scores in Education :  64     69     76     81     88     65      78       93       89     64    83     80 

   Scores in Psychology: 59     65     80     77     89     73      67       76       66     73    62     70 

 

                                                                                                                              

b) Calculate Quartile Deviation (QD) from the following distribution: 

              র কের বন্টকের QD  র ে থয়  র।  

 

 

Scores:  102-104   105-107      108-110       111-113      114-116     117-119       120-122    123-125 

  f:             6                7                 7                   8                 9                11                  7             4             

 

Scores: 126-128      129-131     132-134      135-137        138-140       

  f:              2                 3               1                   0                    3                  

 

c) Draw a histogram of the distribution:  

             র কেোি বন্ট  টির এ টি রহকটোগ্রোম অ্ঙ্ক   র।  

 

Scores:  70-76   77-83     84-90    91-97     98-104      105-111    112-118    119-125     126-132 

  f:             2           4            3          0               7               6               8              10                9             

 

Scores: 133-139     140-146       147-153    154-160         

  f:               7                6                 3              0                   

 

d) State the scope of evaluation in education.                                           

              রশক্ষো যক্ষকত্র মূল্যোয়ক র  পরররয আকল্োচ ো  র।                             

 

            


