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1. What is meant by Nature and Meaning of Scientific Method? 

বৈজ্ঞানিক পদ্ধনির প্রকৃনি এৈং অর্ থ ৈলতি কী বৈাঝায়? 

 

2. What are the methods used in Special Education research? 

নৈতেষ নেক্ষা গতৈষণায় কী কী পদ্ধনি ৈযৈহার করা হয়? 

 

3.  Discuss the steps of Survey Method. 

জনরপ পদ্ধনির পদতক্ষপগুনল আতলাচিা করুি। 

 

4. What are Type I Type II errors in Hypothesis Testing? 

হাইতপানর্নিি পরীক্ষায় টাইপ I  টাইপ II িররুটটগুনল কী কী? 

 

5. Explain the concept related to Level of Significance. 

গুরুতের স্ততরর িাতর্ িম্পনকথি ধারণাটট ৈযাখ্যা কর। 

 

6. Explain the Types of Research. 

গতৈষণার প্রকারগুনল ৈযাখ্যা কর। 

 

7. Classify various researches scientifically. 

নৈনিন্ন গতৈষণাতক বৈজ্ঞানিকিাতৈ বেনণৈদ্ধ করুি। 

 

8. Analyse the Process of Research. 

গতৈষণা প্রক্রিয়া নৈতেষণ কর। 

 

9. What are the Tools of Research? 



গতৈষণা িরঞ্জাম কী কী? 

 

10. State the scopes Action Research in Education. 

নেক্ষায় অযাকেি নরিাতচথর বকাপগুনল ৈণ থিা করুি। 

 

11. What are the different types of Scale used in Social Science research? 

িামাক্রজক নৈজ্ঞাি গতৈষণায় নৈনিন্ন কী কী ধরতণর বকল ৈযৈহৃি হয়? 

 

12. What is meant by Measures of Central Tendency? 

বকন্দ্রীয় প্রৈণিা পনরমাতপর অর্ থ কী? 

 

13. What are the measures of Dispersion? 

ছন়িতয় প়িার ৈযৈস্থা কী কী? 

 

14. What is meant by Coefficient of Correlation? 

িহাৈস্থাতির িহগ ৈলতি কী বৈাঝায়? 

 

15. Mention different types of Graphical Representation of grouped data.  

গররুপযুক্ত বেটার নৈনিন্ন ধরতণর গ্রানিকাল প্রনিনিনধে উতেখ্ করুি।  

  

16. What is the function of Evaluation?  
মূলযায়তির কাজ কী? 

17. State the nature of Evaluation.  

মূলযায়তির প্রকৃনি ৈণ থিা কর।  

18.  What is meant by a Standardized Test?  

প্রনমি অিীক্ষা ৈলতি কী বৈাঝ? 

19.  What types of Data are given in the Cumulative Record Card?  

িমপুঞ্জীি বরকেথ কাতেথ কী কী ির্য  বদওয়া হয়? 

20.  Discuss the types of Validity. 

বৈধিার ধরণগুনল আতলাচিা কর।  



21.  State the step of Evaluation process?   

মূলযায়ি প্রক্রিয়ার ধাপগুনল কী কী? 

22.  How Raw data can be used in statistical analyses? 

কাাঁচা ির্য নকিাতৈ পনরিংখ্যাি  নৈতেষতণ িাহাজয কতর? 

23. Discuss different types of Graphical Representation of Data.  

উপাতের গ্রানিকাল প্রনিনিনধেিমূহ আতলাচিা কর। 

24.  Why the Mean is computed? 

গ়ি গণিা করা হয় বকি? 

25. What you mean by the Median value?   

বকারগুনলর মধযমাি ৈলতি কী বৈাঝ? 

26. State the characteristic of Normal Probability Curve. 

িাধারণ িম্ভাৈিার বলখ্নচতের বৈনেষ্ট্যগুনল আতলাচিা কর। 

27. Discuss about the non-normal curves. 

অস্বািানৈক ৈিতরখ্ার বৈনেষ্ট্যগুনল আতলাচিা কর।   
28. State about the Derived Scores? 

পনরৈিীি বকাতরর বৈনেষ্ট্যগুনল আতলাচিা কর।   

29. State the significance of Coefficient of Correlation.  

িহগনির িহগাঙ্কর গুরুে কী?   

30. Discuss different types of Scales with examples.  

নৈনিন্ন ধরতণর বকতলর উদাহরণিহ আতলাচিা কর।   
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