
 

1. Define Educational Evaluation. 

িশ াগত মূল ায়ন সং ািয়ত ক ন। 
 

2. Explore the General and Specific principles of Evaluation in Education. 

িশ ায় মূল ায়েনর সাধারণ এবং িনিদ  নীিত িল িলখুন। 

 

3. What are the functions of Evaluation in Education? 

           িশ ায় মূল ায়েনর কাজ িল কী কী? 
 

4. State the characteristics of Educational Evaluation.  

িশ াগত মূল ায়েনর বিশ িল বণনা ক ন। 
 

5. What are the features of good of Evaluation Tool? 

মূল ায়ন সর ােমর ভাল বিশ িল কী কী? 
 

6. What is meant by standardized Evaluation Tools? 

            এক  আদশািয়ত পরী ার মূল ায়েনর উে শ  বলেত কী বাঝায়? 
 

7. Explain in brief the Projective Technique of Assessing Personality. 

ব ি  পিরমােপর ি  েকৗশল সংে েপ ব াখ া ক ন।      

8. State the significance of Cumulative Record Card. 



মপু ীত রকড কােডর তাৎপয   বণনা ক ন। 

 

9. What is meant by Objectivity of a Test? 

এক  অভী ার নব ি কতা বলেত কী বাঝায়? 
 

10 Explain the concept of Reliability. 

িনভরেযাগ তার ধারণা  ব াখ া ক ন। 
 

11 Discuss the measures of Reliability. 

            িনভরেযাগ তার পিরমাপ িল  আেলাচনা ক ন। 
 

12 Mention the types of Validity. 

বধতার ধরন িল উে খ ক ন। 
 

13 What is meant by steps of evaluation process? 

মূল ায়ন ি য়ার পদে প বলেত কী বাঝায়? 
 

14 State the types of Evaluation. 

মূল ায়েনর ধরন িল বণনা ক ন। 
 

15 What is meant by Criterion-referenced Test? 

মানদ - রফাের ড ট  বলেত কী বাঝায়? 
 

16 State the concept of Statistics. 

            পিরসংখ ােনর ধারণা বণনা ক ন। 
 

17 What are data and its types? 

তথ  এবং তার ধরণ িল কী কী? 



 

18 What is meant by ‘Grouping of Frequency Distribution’? 

‘ি েকােয়ি  িবতরেণর িপং’ বলেত কী বাঝায়? 
 

19 What do you mean by Graphical Representations of Data? 

উপাে র রিখক উপ াপনা বলেত কী বােঝন ? 
 

20 What is meant by Descriptive Statistics? 

বণনামূলক পিরসংখ ান বলেত কী বাঝায়? 
 

21 State the method of calculation of Median from ungrouped data. 

অ-দলব  তথ  থেক িমিডয়ান গণনার প িত  বণনা ক ন। 
 

22 When Mean is applied? 

গড় কখন েয়াগ করা হয়? 
 

23 State the Measures of Variability. 

িব ৃ িতর পিরমাপক িল বণনা ক ন। 
 

24 Mention the Characteristics of Normal Probability Curve. 

াভািবক ব েনর লখিচে র বিশ  বণনা ক ন। 
 

25 State the characteristics of Non-normal Curves. 

অ াভািবক ব েরখার  বিশ িল বণনা ক ন। 

 

26 State the scopes of evaluation. 

মূল ায়েনর সুেযাগ িল বণনা ক ন। 

  



27 Is evaluation a process or product? 

মূল ায়ন কী এক  ি য়া না ফলাফল? 

 

28 What are the steps of evaluation process? 

মূল ায়ন ি য়ার ধাপ িল কী কী? 

 

29 Explore uses of different scales. 

          িবিভ  েলর ব বহার অে ষণ ক ন। 

 

30 What are the different types of scale? Give examples? 

িবিভ  কার ল িল কী কী? 

 

31 Describe the techniques of evaluation in Education.   

          িশ াথ েদর মূল ায়েনর কৗশল িল আেলাচনা ক ন। 

 

32 What is meant by Validity and Reliability of a scale? 

          এক  েলর বধতা  এবং িনভরেযাগ তা বলেত কী বাঝায়? 

 

33  Discuss uses of different types of questions. 

িবিভ  ধরেনর াবলীর ব বহার আেলাচনা ক ন। 

  

34  Narrate different types of teacher-made tests. 

            িশ ক-এর তরী িবিভ  ধরেনর িলর বণনা িদন।  

 

35 What is meant by the true score? 

কৃত ার বলেত কী বাঝায়? 

 

36  What are the characteristics of External Validity? 



বিহরাগত বধতার বিশ িল কী কী?  

 

37 What are the factors of reliability? 

িনভরেযাগ তার  কারণ িল কী কী?  

 

38 What is meant by standardized test? 

িমত অভী া বলেত কী বাঝায়? 

 

     39. What is norm-referenced testing? 

          মান-িনেদশক অভী া বলেত কী বাঝায়? 

 

     40 What is criterion-referenced testing? 

          মাপকা -িনেদশক অভী া বলেত কী বাঝায়? 

 

     41 What is the relationship between reliability and validity? 

          এক  েলর বধতা এবং িনভরেযাগ তার মেধ  স ক কী? 

 

     42 What are the characteristics of essay type questions? 

          ব  িভি ক ে র বিশ িল কী কী? 

 

     43 What are the advantages of MCQ test? 

          এমিসিকউ অভী ার সুিবধা িল কী কী? 

 

     44 What are the phases of CRT development? 

          িসআর  তরীর পযায় িল কী কী? 

 

  45 What is credit in evaluation? 
           মূল ায়েন িডট িক? 

     46. What are the characteristics of organization of data? 
 তথ  স ার বিশ িল কী কী? 



  47. What is meant by the range of a score? 
          কান ােরর পিরসীমা বলেত বাঝায়?  

    48. What is meant by the operational range of a group of scores? 

          কান দলব  ােরর পিরসীমা বলেত কী বাঝায়?  

   49. State about quantitative data and its organization with example. 

         পিরমাণগত উপা  এবং তার স া উদাহরণসহ আেলাচনা ক ন ।   

 50. How the Mid-value of an organised group of scores is determined? 
        একদল সি ত ােরর মাঝাির মান িকভােব িনণয় করা হয়?  

   51. How the mean of grouped scores is determined? 

         িকভােব দলব  ার থেক গড় িনণয় করা হয়?    

   52. How the median of a group Distribution is determined? 

         িকভােব দলব  ার থেক মধ মান িনণয় করা হয়?    

   53. What is meant by Percentile score? 

        পােসনটাইল ার বলেত কী বাঝায়? 

   54. How mode is determined?  

        িকভােব দলব  ার থেক মাড িনণয় করা হয়?     

   55. What indicates PR  ?  

         PR  বলেত কী বাঝায়? 

   56. What is Derived Scores? 

         িনণ ত ার কী? 

   57. What are the characteristics of NPC? 

         NPC-র বিশ িল কী কী? 

   58. State the purposes of determining Correlation. 

         সহগিত িনণেয়র উে শ  বণনা ক ন।  



   59. Discuss different types of correlation. 

         িবিভ  কার সহগিত আেলাচনা ক ন।  

    60. Give two examples of Non-parametric tests. 

          নন-প ারােম ক টে র  উদাহরণ িদন। 

   

_____________________ 

 

  

 

 

 


