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1. What are the rules for assigning numbers to represent quantities of attributes? 

গুণমানের পররমানণর প্ররিরেরিত্ব করার জেয সংখ্যা রেিধারনণর রেয়মগুরি কী কী? 

2. Which one is not a type of scale used in Education? 

ককাে কেিটি রিক্ষানক্ষনে ব্যব্হার হয় ো? 

3. What is Evaluation? 

মূিযায়ে কী? 

4. What are the objectives of education? 

রিক্ষা অজধ নের উনেিয কী? 

5. Which one is not under the Affective objectives of Education? 

ককােটি রিক্ষার অেুভূরিমূিক উনেনিযর মনিয পন়েো? 

6. Which is not the application of educational objectives in evaluation? 

ককােটি রিক্ষা মূিযায়নের উনেনিয প্রন াজয েয়? 

7. What is comparatively a permanent device usable for collection of educational data? 

িুিোমূিভানব্ স্থায়ী রিক্ষা-িথ্য সংগ্রনহর সরঞ্জাম রক ? 

8. Which is not the characteristic of an ideal tool of evaluation? 

ককােটি আদিধ মূিযায়ে উপকরনণর বব্রিষ্ট্য েয়? 

9. Which is not an Intelligence Test? 

ককােটি ব্ুরির অভীক্ষা েয়? 

10. What is an oral examination? 

কমৌরখ্ক পরীক্ষা কী? 

11. What is Question Bank? 

প্রশ্ন ব্যাংক কী? 

12. Which is not the goal of an objective type test? 

ককােটি বেব্ধযরিক অভীক্ষার িক্ষয েয়? 

 

 



13. What is Progressive Report? 

উৎকর্ধপে কী? 

14. Educational and developmental changes of a student are reflected through what? 

ককাে রিক্ষাথ্ীর রিক্ষাগি ও উন্নয়েমূিক পররব্িধ েগুরি ককােটির মািযনম প্ররিফরিি হয়? 

15. Where can we store Progressive data on evaluation for future use in a computer? 

ভরব্র্যনি ব্যব্হানরর জেয মিূযায়নের িথ্যসমূহ করিউটানরর  ককাথ্ায় সঞ্চয় করা হয়? 

16. Which one is not under any type of Guidance? 

ককােটি ছােনদর রেনদধিোর মনিয পন়ে ো? 

17. Is Prognosis associated with Counselling? 

পরামিধদানের সানথ্ কপ্রাগ্নরসস  কী  ুি? 

18. Which  is not the basic assumption of Counselling and Guidance? 

ককােটি পরামিধদাে ও রেনদধিোর মূি অেুমাে েয়? 

19. What is the relation between guidance and Counselling ? 

গাইনেন্স এব্ং কাউনন্সরিংনয়র মনিয কী সিকধ  ? 

20. What is non-directive counselling? 

অপ্রিযক্ষ পরামিধদাে কী? 

21. Which counselling is more economical? 

ককাে পরামিধ দাে অথ্ধ ও সমনয়র রদক কথ্নক কব্রি সাশ্রয়কারী? 

22. Which is not the basic principle of Counselling? 

ককােটি পরামিধদানের মিূেীরি েয়? 

23. Which is the most important behaviour involved in Counselling? 

ককােটি পরামিধদানের গুরুত্বপূণধ আচরণ? 

24. What is psychotheraphy? 

সাইনকানথ্রারপ কী? 

25. Which one is the first step in Counselling? 

পরামিধদানের প্রথ্ম িাপ ককােটি? 

26. Information regarding height, weight, physical measurement, etc. are known as ....... . 

উচ্চিা, ওজে, িারীররক পররমাপ ইিযারদ সিরকধ ি িথ্য ............ রহসানব্ পরররচি। 
 

 



27. Which problem is not generally treatment related counselling ? 

সািারণভানব্ ককাে সমসযাটি রচরকৎসা সিরকধ ি পরামিধদাে েয়? 

28. Which is the direct method of collecting data? 

িথ্য সংগ্রনহর প্রিযক্ষ পিরি ককােটি? 

29. Which Counselling is important for differently-abled learners ? 

রব্নির্ভানব্ সক্ষম ছােছােীনদর জেয  ককাে পরামিধদাে গুরুত্বপূণধ? 

30. Reinforcement is used in what type of Counselling? 

পুেঃসংন াজে  ককাে িরনের কাউনন্সরিংনয় ব্যব্হৃি হয়? 

 


