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1. The general steps of research process are as follows. Arrange these - (i) Selection of 

Hypothesis, (ii) Data collection and Analysis  (iii) Formulating the research problem, (iv) 

Hypothesis testing   

গবেষণা  করার  সাধারণ  ধাপগুলি লিম্নরূপ, এই গুলি পরপর  সাজাি- (i) প্রকল্প লিেবাচি  (ii) তথ্য সংগ্রহ 

এেং লেবেষণ  (iii) গবেষণার সমসযা লিরূপণ  (iv) প্রকল্প পরীক্ষা 
 

2. A researcher in his/her research process want to know the effect of motivation on learning of 

learners. How the variable 'motivation' will be identifed in this context?  

একজি গবেষক গবেষণা পদ্ধলতবত লিখবি লিক্ষাথ্ীবের প্রপ্রষণার ওপর প্রভাে জািবত চাি। এবক্ষবে প্রপ্রষণা চি 

লকভাবে লচলিত করা যাবে? 

 

3. In which type of research design sampling is not required? 

প্রকাি প্রকার গবেষণার ছবক িমিুা সংগ্রহ প্রব াজি হ  িা? 

 

4. Which will be in aptitude measurement test? 

প্রকািটি প্রেণতা পলরমাপ পরীক্ষা  থ্াকবে? 

 

5. Select the correct code after matching:  

List-I (a) Product Moment Correlation, (b) Rank Order Correlation, (c) Biserial Correlation, 

(d) Point Biserial Correlation ; 

List-II 1. Both variables can be expressed by ordinal scale, 2. Both variables can be expressed 

by interval scale, 3. One variable is continuous and the other variable is dichotomous, 4. One 

variable is continuous and the other variable is artificially dichotomous 

মযাচ কবর সঠিক প্রকাডটি লিেবাচি করুি-   

List- I (a)  প্রপ্রাডাক্ট প্রমাবমন্টসহগলত  (b) রাঙ্ক অডব ার সহগলত  (c)  োই লসলর াি সহগলত (d) পব ন্ট োই 

লসলর াি সহগলত    

List- II (1) উভ  চিকই অলডব িাি প্রেবি প্রকাি করা যা । (2) উভ  চিকই ইন্টারবভি প্রেবি প্রকাি করা 
যা । (3) একটি চিক ধারাোলহকএেং অপরটি বেপরীতযযুক্ত। (4) একটি চিক ধারাোলহক এেং অপরটি 

কৃলেম বেপরীতয যুক্ত। 
 

6. When a researcher test hypothesis by item analysis to standardize a multiple choice type test, 

he/she use which statistics? 

েহু উত্তর লেলিষ্ট পরীক্ষার আেিবাল ত করোর জিয গবেষক যখি আইবেম লেবেষণ কবর হাইবপালথ্লসস 

প্রমাণ কবরি, তখি গবেষক প্রয সঠিক পলরসংখযাি েযেহার কবরি, তা হি? 

 

7. When samples are collected from heterogeneous population, which method is used? 

যখি লেলভন্ন ধমী জিবগাষ্ঠীর িমুিা সংগ্রহ করা হ  তখি প্রকাি পদ্ধলত েযেহার করা হ ? 

 



 

8. Which may be selected as the best source of research problem? 

প্রকািটিবত গবেষণার সমসযা লিরূপবণর জিয সেবথ্বক ভাবিা উৎস মবি করা প্রযবত পাবর? 

 

9. Internal criticism' is a required step in which type of research? 

 প্রকাি গবেষণার প্রক্ষবে অভযন্তরীণ সমাবিাচিা একটি প্রব াজিী  ধাপ? 

 

10. Which is the Non-Parametric Test? 

প্রকািটি পূণবক লিরবপক্ষ পরীক্ষা? 

 

11. Which is most stable measurement technique? 

প্রকািটি সেবচব  লিলতিীি পলরমাপ প্রকৌিি? 

 

12. What  is determinant statistics? 

লিধবারক পলরসংখযাি কী? 

 

13. What  is positional average? 

িালিক গড় কী? 

 

14. What is measured by Test-Retest Method ? 

পরীক্ষা-পুিঃপরীক্ষার দ্বারা যা লিণব  করা যা  তা কী? 

 

15. Which is used for determination of a person's interest ? 

প্রকাি প্রকার হালত ার প্রকাি েযলক্তর একটি লিলেবষ্ট আগ্রহ লিণবব  েযেহার করা হ ? 

 

16. Which is not related to item analysis ? 

প্রকািটি আইবেম লেবেষবণর সবে যুক্ত ি ? 

 

17. A researcher made an information on 28 persons. In which category the researcher will be? 

একজি গবেষক 24 প্রিাবকর ওপর একটি তথ্য বতলর করি, গবেষকবক লিবচর প্রকািটির মবধয প্রেিা প্রযবত 

পাবর? 

 

18. When an uncertain hypothesis will be stated, what will be the test?  

একটি অলিলিত হাইবপালথ্লসস যখি েিা হবে, পরীক্ষাটি কী হবে? 

 

19. Which is the method you would use for determining rational reliability? 

প্রযৌলক্তক লিভব রবযাগযতা লিধবারবণর জিয প্রকাি পদ্ধলত অিুসরণ করবছি? 

 

20. In a distribution with a mean of 51 and SD of 3, what will be the position of student with a 

raw score of 46? 

একটি েন্টবির গড় 51 এেং সমক লেচুযলত 3, একটি ছাবের raw score 46 হবি ছােটির অেিাি হবে? 

 

 

21. There is a positive correlation between X and Y variables. What does it mean?  

X এেং Y চিবকর মবধয ধিাত্মক সম্পকব  আবছ। এর মাবি কী? 

 



 

22. Which is used to test for measuring achievement in Science? 

প্রকািটি লেভাজবির আ ত্তজ্ঞাি লিণবব র পরীক্ষার জিয েযেহার করা হ ? 

 

23. Which is used to measure position? 

প্রকািটি িাি পলরমাবপর জিয েযেহার করা হ ? 

 

24. Which is the first step of research process ? 

প্রকািটি গবেষণা পদ্ধলতর প্রথ্ম ধাপ? 

 

25. What is used for determining the method of data source identification for a research ? 

গবেষণার উপাবত্তর সেূ লিধবারবণর পদ্ধলত লিধবারবণর জিয প্রেখা হ ? 

 

26. If mode is 52 and mean is 28, then what is the median? 

যলে প্রমাড 52 এেং লমি 48 হ , তবে লমলড াি কত? 

 

27. Longitudinal studies' are what type of research? 

'অিুদের্ঘবয অধয ি 'কী ধরবির গবেষণা? 

 

28. What is the characteristic of experimental research? 

পরীক্ষামিূক গবেষণার বেলিষ্টয কী? 

 

29. What is Ethnographic research? 

প্রগাষ্ঠীগত গবেষণা লক? 

 

30. A researcher is interested in studying the flood victims. What will be a suitable sample 

selection method? 

একজি গবেষক েিযা কেলিত েযলক্তবের লেষব  গবেষণা  আগ্রহী। এ প্রক্ষবে  প্রকাি িমুিা লিেবাচি পদ্ধলতটি 

উপযুক্ত হবে ? 

 

 


