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The figures in the right-hand margin indicate marks. Candidates are required to give their answers in their own words as far as 

practicable. 

 

 

1. Answer any FIVE (5) questions          5 × 1 = 5 

i.  ____________ tests measure the extent of students learning in a given content area. 

a) Achievement Tests 

b) Aptitude Tests 

c) Diagnostic Tests 

d) Readiness Tests 

ii. _______ is the degree to which a test measures what it is supposed to measure? 

a) Objectivity 

b) Reliability 

c) Validity 

d) Usability 

iii. What is the difficulty value of the item if 45 students out of 50 can answer the 

question correctly –  

a) 0.9 

b) 90 

c) 9 

d) 0.09 

iv. A multiple-choice test consists of 50 test items. The difficulty values of items vary in 

a narrow range with an average value of 0.48. The test gave a variance of 81 when 

administered to a group of students. The reliability coefficient of the test would be : 

a)  0.91 

b)  0.86 

c) 0.78 



d) 0.67 

v. Process of assigning a number to a performance or an attribute of a person. 

a. Evaluation 

b.  Assessment 

c. Test 

d. Measurement 

vi. Usually numerical and is the result of a measurement. 

e. Sample 

f. Variable 

g. Test 

h. Data 

vii.  Provides information about the order of variables and uses equal units of 

measurement. 

a. Ordinal Scale 

b. Interval Scale 

c. Ratio Scale 

d. Nominal Scale 

viii. Score that represents the exact middle or 50% of the group. 

a. Mean 

b. Median 

c. Range 

d. Mode 

 

2. Answer any TWO (2) questions        2 × 5 = 10 

a. What is the Reliability of a Test? Give a suitable example. 

b. What do you mean by Multiple Correlations? Give two characteristics of it. 

c. State two functions of the case study. 

d. What is a Diagnostic test? 

e) Describe Educational Evaluation. 

f) Define Norm?  

g) Write two differences between formative and summative evaluation.  



h) A student obtained 60 marks in Math and 40 marks in English. The Means and SD for   

              the scores are in Math 50 and 15, and in English are 25 and 10. Find out in which   

             subject Math and English he did better. 

 

3. Answer any THREE (3) questions            3 × 5 = 15  

a. You are given a certain statistical distribution. Calculate the t significant central 

tendency(give reason)                                                                                          1+4 

Value          :   less than 100      100-200     200-300         300-400       400 and above 

Frequency :              40                    89              148                  64                       39 

b. What is the difficulty value of test-Item? Write down the formula to determine the 

difficulty value with an example.                                                                          2+3                                                                                                

c. What is the grading system?  Mention three advantages of the grading system. Write 

down two limitations of the grading system.                                                       1+2+2                                                        

d. A researcher administered the  Yes/No form of an at titude  scale to a group of 50 

boys and 10 girls. Their frequencies are presented below. Frame a suitable null 

hypothesis and test with the help of Chi-square, whether the boys and girls differ 

significantly in that particular if item.                                                                     3+2 

         Yes   NO                TOTAL 

 Boys 20 30   50 

             Girls 3 7 10 

             Total         23       37                      60 

e. Define with example: Level of confidence, Level of significance, and degree of 

freedom. 

 

 

4. Answer any one of the following questions:             1x10=10 

a. What is Achievement Test? Classify the Achievement test with a diagram. What is 

the procedure for construction of Achievement Test                                            2+3+5 

b. Explain the meaning of NRT and CRT with examples. Mention any four differences 

between NRT and CRT. What are the limitations of formative evaluation?    2+2+3+3 



c. In a test of social adjustment 30 students were divided into 3 groups. Test whether 

there is any significant difference  among the groups.                                      (9+1) 

Group-A: 78   58   40   30   10   65   88   87   80   25  

Group-B:   10   14     9   12   20   25   12   18   14   20   

Group-C:   50   5865  72  10   9    8  10 16 14 

                                                                                                                                            1.5x2 + 2 

 

Bengali Version 

 

১. নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো পোাঁেটির উত্তর দোও|         ৫ x১=৫ 

i. পরীক্ষা একটি প্রদত্ত টিষয়িস্তু এলাকায় টিক্ষার্থীদদর শিখার পটরমাণ পটরমাপ কদর: 

ক) অর্থন পরীক্ষা 

খ) শ াগ্যতা পরীক্ষা 

গ্) ডায়াগ্নটিক শিি 

ঘ) প্রস্তুটত পরীক্ষা 

ii. _______ হল শেই টডগ্রী  া একটি পরীক্ষা পটরমাপ কদর  া পটরমাপ করার কর্া? 

ক) িস্তুটনষ্ঠতা 

খ) টনর্থরদ াগ্যতা 

গ্) বিধতা 

ঘ) িযিহারদ াগ্যতা 

iii.  টদ 50 র্দনরমদধয 45 র্ন টিক্ষার্থী েটিকর্াদি প্রদের উত্তর টদদত পাদর তদি difficulty value -র 

মান কত -  

ক) ০.9 

খ) 90 

গ্) 9 



ঘ) ০.০9 

iv. একটি িহুটনিথাচনী পরীক্ষা 50টি পরীক্ষার আইদিম টনদয় গ্টিত। আইদিমগুটলর difficulty value –র 

0.48 এর গ্ড় মান েহ একটি েংকীণথ পটরেদর পটরিটতথত হয়। পরীক্ষাটি 81 এর বিটচত্র্যদদয়  খন 

ছাত্র্দদর একটি দলদক পটরচালনা করা হয়। পরীক্ষার টনর্থরদ াগ্যতা েহগ্ হদি: 

ক) 0.91 

খ) 0.86 

গ্) 0.78 

ঘ) 0.67 

v. একটি পারফরমযাদে একটি নম্বর িরাদ্দ করার প্রটিয়া িা একর্ন িযটির গুণ/বিটিষ্ট্য- 

         ক) মূলযায়ন 

         খ)প থদিক্ষণ  

         গ্) পরীক্ষা 

         ঘ) মাপা 

vi. োধারণত েংখযা েূচক এিং এর পটরমাদপর ফলাফল - 

ক) নমুনা 

খ) পটরিতথনিীল 

গ্) পরীক্ষা 

ঘ) শডিা 

vii. চদলর িম এিং পটরমাদপর েমান একদকর িযিহার েম্পদকথ তর্যপ্রদান কদর - 

ক) অটডথনাল শেল 

খ) িযিধান শেল 

গ্) অনুপাত শেল 

ঘ) নূনযতম মাপ 



viii. শ  শোর টিক মধযম িা গ্রুদপর 50% প্রটতটনটধত্ব কদর -  

ক) মাদন 

খ) মধযমা 

গ্) পটরের 

ঘ) শমাড 

 

২. নিচের থেচেোচিো পোাঁেটি প্রচশ্নর উত্তর দোও:      ৫ x২=১০ 

a) একটি পরীক্ষার টনর্থরদ াগ্যতা টক? একটি উপ ুি উদাহরণ দাও। 

b) একাটধক পারস্পটরক (Multiple Correlations) েম্পকথ িলদত কী শিাঝ? এর দুটি বিটিষ্ট্য দাও। 

c) শকে িাটডর দুটি কার্ িণথনা কর। 

d) ডায়াগ্নটিক পরীক্ষা টক? 

e) টিক্ষাগ্তমূলযায়ন িণথনা কর। 

f) আদদিথর েংজ্ঞা দাও ? 

g) গ্িনমূলক এিং েমটষ্ট্গ্ত মূলযায়দনর মদধয দুটি পার্থকয টলখ। 

h) একর্ন ছাত্র্ গ্টণদত 60 নম্বর এিং ইংদরটর্দত 40 নম্বর শপদয়দছ। শোর গুটলর র্নয মাধযম এিং এে.টড 

গ্টণদত 50 এিং 15, ইংদরটর্দত 25 এিং 10। শে শকান টিষদয় শিিী র্াল কদরদছ তা খুুঁদর্ শির কর। 

 

৩। নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোি নিিটি প্রচশ্নর উত্তর দোও|        ৩ x৫=১৫ 

a. আপনাদক একটি টনটদথষ্ট্ পটরেংখযানগ্ত িন্টন শদওয়া হদয়দছ েিদচদয় উদেখদ াগ্য শকন্দ্রীয় প্রিণতা গ্ণনা কর 

(শকন এই শকন্দ্রীয় প্রিণতা গ্ণনা করদছা তার কারণ শলখ)                                ১+৪ 

মান:        100      100-200       200-300       300-400      400 এরকমএিংতারদিটি 

টিদকাদয়টে:  40         89             148             64                39 

b. শিি-আইদিদমর difficulty value কী? একটি উদাহরণেহ difficulty value টনধথারদণর েূত্র্টি শলখ।        



                                                                                          ২+৩ 

c. শগ্রটডং টেদিম টক? শগ্রটডং টেদিদমর টতনটি েুটিধা উদেখ কর। শগ্রটডং টেদিদমর দুটি েীমািদ্ধতা শলখ।                                                                                    

১+২+২ 

d. একর্ন গ্দিষক 50 র্ন শছদল এিং 10 র্ন শমদয়র একটি গ্রুপদক হযা ুঁ/না  ফদম থর  মদনার্াি  শেল  

টদদয়টছল।  তাদদর টিদকাদয়টে নীদচ উপস্থাপন করা হয়, একটি উপ ুি নাল-হাইদপাটর্টেে বতটর কর এিং 

কাই-েয়াদরর োহাদ য পরীক্ষা কর, শছদল এিং শমদয়রা শেই টনটদথষ্ট্ আইদিদম উদেখদ াগ্যর্াদি পার্থকয আদছ 

টক না শদখ।                                                         ৩+২ 

     হযাুঁ       না                          শমাি 

      শছদলদদর         20                          30                          50 

        শমদয়রা           3                           7                            10 

          শমাি            23                         37                          60 

 

e. উদাহরণেহ েংজ্ঞা দাও : আত্মটিশ্বাদের স্তর, তাত্পদ থর স্তর এিং স্বাধীনতার মাত্র্া।                 ১.৫x২ +২ 

 

৪. নিচের প্রশ্নগুনির থেচে থেচেোচিো এেটি প্রচশ্নর উত্তর দোও।           ১x১০=১০ 

ক। অযাটচর্দমন্ট শিি টক? একটি ছদকর োহাদ য অযাটচর্দমন্ট শিি শেটণিদ্ধ করুন। অযাটচর্দমন্ট শিি   

      টনমথাদণরপ দ্ধটত কী?            ২+৩+৫ 

খ। উদাহরণেহ NRT ও CRT এর অর্থ িযাখযা কর। NRT এিং CRT এর মদধয শ দকান চারটি পার্থকয উদেখ  

     কর। গ্িনমূলক মূলযায়দনর েীমািদ্ধতা টক?                                                   ২+২+৩+৩ 

গ্। োমাটর্ক েমন্বদয়র একটি পরীক্ষায় 30 র্ন টিক্ষার্থীদক 3টি দদল র্াগ্ করা হদয়টছল। দলগুদলার মদধয শকাদনা  

     উদেখদ াগ্য পার্ থকয  আদছ টক না পরীক্ষা কর।                                                     ৯+১ 


