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Educational Evaluation and Statistics in Education 

* প্রতিটি প্রশ্ন আবতযিক। Screen shot তিয়ে সঠিক স্থায়ি টিক মাকক  (√)তিয়ে উত্তর করয়ব। 
1) যূিি ("0") পয়েন্ট আয়ে -ক)িাম সূচক স্কেয়ে         খ)ক্রম সূচক স্কেয়ে         গ)বিাতি সূচক স্কেয়ে                      ঘ) 

আিুপাতিক স্কেয়ে 

 2) স্বাভাতবক বন্টি এর স্কেয়ক অতিক উচ্চ ির স্কেখতচত্র এর বন্টি স্কক বো হে- ক) স্কেপয় াকাটিক ক                     
খ) স্কময়সাকাটিক ক        গ) স্কেটিকাটিক ক            ঘ) সম্মক তবচুিতি  

3) আিযকমািতভতত্তক অভীক্ষা(NRT)ও তির্কােকতভতত্তক অভীক্ষা(CRT) যব্দ িুটির প্রবিক ক হয়েি-          ক)স্কবিজাতমি ব্লুম        
খ) রবা ক  স্কেসার          গ) উইতেোম স্কেসার           ঘ)গ্রিেিান্ড 
 4) বারবার পতরমায়পর ফয়ে একই সামঞ্জসিিা পূর্ক তস্থরিা বা অপতরবিক তিেিার মাত্রায়কই বো হে পতরমাপটির -      ক) 

আিযকমাি(norm)        খ) যোেকিা         গ) তিভক রয়যাগিিা          ঘ) স্কগ্রড 

 5) 'চাতহিা অতিতরক্ত ফসে এর উৎপািি-এ তবক্রে মূেি হ্রাস পাে' এটি হয়ো- ক)িিাত্মক সহগতি                  

খ) ঋর্াত্মক সহগতি          গ) যূিি সহগতি           ঘ) স্ককািটিই িে  

 6) স্কগ্রতডিং পদ্ধতির  প্রবিক ক হয়েি-ক)  এে.  ারয়মি         খ) উইতেোম ফিাতরস        গ)  আর. স্ক ের               

ঘ) স্কজ.তিকয় া 

 7) MMPI হে একটি - ক) বুতদ্ধর অভীক্ষা         খ)কমকচোকােীি মূেিােি           গ) স্কগ্রড তির্কে পদ্ধতি              
ঘ) বিাতক্তত্ব পতরমাপক অভীক্ষা 

8) রাতযতবজ্ঞাি এর তবিিস্ত রাতযমাোে স্ককায়িা একটি িায়পর স্কো  সিংখিা ও বয় া সিংখিার পােককি স্কক বয়ে -           ক) প্রসার         

খ) পতরসিংখিা তবভাজি         গ) মিিতবন্দ ু         ঘ) স্কেিীবিবিাি 

 9) গ < মিিমা< স্কমাড = ক) পতরবতিক ি স্কোর         খ)ঋর্াত্মক  েুয়িয          গ)িিাত্মক েুয়িয                    
ঘ) কারয় াতসস্          

 10) স্ককায়িা একটি রাতযমাোর সম্মক তবচুিতি 1.47  | রাতয মাোর প্রতিটি স্কোর এর সয়ে  2 গুি করয়ে সম্মক তবচুিতির,-  ক) 

পতরবিক ি হয়ব           খ) পতরবিক ি হয়ব িা           গ) কখয়িা কখয়িা পতরবিক ি হয়ব             ঘ) 
আয়গর স্ককািটিই সঠিক িে 

❖ উত্তরপত্র ১৪/০৭/২০২০, 11:59 PM এর ময়িি 9239044398 এই িম্বয়র পাঠিয়ে স্কিয়ব। 
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HARINGHATA MAHAVIDYALAYA 

INTERNAL ASSESSMENT 

SUBJECT: EDUCATION (HONOURS) PART-III 

PAPER-VII 

PAPER NAME: EDUCATIONAL GUIDANCE AND CURRICULUM CONSTRUCTION 

         FULL MARKS: 10 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির সঠিক উত্তরঠি নিনিত করঃ 

১। নিম্ননিনিত ককোি ব্যক্তি অ-প্রতযক্ষ পরোমর্ শ দোনির প্রব্িো------- 

a) স্কিনার  b) রজারস  c) স্মিথ   d) উইস্কিয়ামস 

২। নিম্ননিনিত গুনির মকযয ককোিঠি অনিন োজি ককৌর্ি িয় – 

a) প্রক্ষেপণ  b)  অবদমন  c) স্কিবাস্বপ্ন  d) সুচারুতা 

৩। নিম্ননিনিত গুনির মকযয ককোিঠি সহপোিক্রম িয়  

a) ছস্কব আকঁা  b) খেিা  c) হাক্ষতরক্ষিো করা   d) বযায়ম  

৪। নিম্ননিনিত গুনির মকযয  অ-প্রতযক্ষ পরোমর্ শ দোি হি 

a) খেোক্ষন খকবিমাত্র বযস্মিক্ষক খবস্কি গুরুত্ত্ব খদওয়া হয়   b)  খেোক্ষন  বযস্মি ও বযস্মির সমসযা উভয়ক্ষক 

সমান গুরুত্ত্ব খদওয়া হয়   c)  খেোক্ষন খকবিমাত্র বযস্মির সমসযা খক খবস্কি গুরুত্ত্ব খদওয়া হয় 

d)উপক্ষরর কনটিই সটিক নয়  

৫। নিম্ননিনিত গুনির মকযয ককোিঠি পোিক্রনমর কেনিনব্িোগ িয় 

a) িুক্কাস্কয়ত পািক্রম   b)বযি পািক্ররম  c) বাস্কতি পািক্রম  d) অগাধ পািক্রম 

৬। নিম্ননিনিত গুনির মকযয ককোিঠি  অপসঙ্গনতর  িক্ষি িয়  

a) চুস্কর করা   b) খেিা করা    c) নে কাম্ড়াক্ষনা  d) হতািা 

৭। নিরনব্নিন্ন   পোিক্রম মূিযোয়ি হি 

a) পািক্রম খিক্ষে মূিযায়ন b)  পািক্রম চিাকাস্কিন মাক্ষে মাক্ষে মূিযায়ন c)  উপক্ষরর দুক্ষিাই 

d) উপক্ষরর খকানটিই নয়   

৮। নিম্ননিনিত গুনির মকযয ককোিঠি অ-কোনরগনর/অ-বব্জ্ঞোনিক পোিক্রনমর মনেি 

a) মুি খেণীকে মক্ষেি  b) িাইিার এর মক্ষেি c) িাবার মক্ষেি  d )স্কমিার & খসিার মক্ষেি  

৯। নিম্ননিনিত গুনির মকযয ককোিঠি পোিক্রনমর নিনত্ত িয়  

a) মনস্কবজ্ঞাস্কনক b) সামাস্মজক  c) দাি শস্কনক  d) প্রাকেস্কভক  

১০। পরোমর্ শদোি নিম্ননিনিত কয় যরনির   

a) এক  b) দুই  c) স্কতন   d) চার  
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দশ� �ে�র উ�র দাও।                                           10×1=10 

১. �কন ? �কাথায়? কখন? কত? িক? �ক? এই ���িলর সমি�ত িনকট� উ�র 

হল-  

   ক. অনুস�ান খ. িশ�া গেবষণা. গ. গেবষণা. ঘ. িনিবড় স�ান। 

২. গেবষণার �েয়ােগর িভি�েত ইহােক  �ধান দইু ভােগ ভাগ করা হয়, �যমন-  

   ক. ঐিতহািসক গেবষণা ও অ�াকশন গেবষণা    খ. �মৗিলক গেবষণা ও ফিলত 

গেবষণা  

   গ. �মৗিলক গেবষণা ও িব�ান িভি�ক গেবষণা   ঘ. িব�ান িভি�ক গেবষণা ও      

ঐিতহািসক গেবষণা। 

৩. �াসি�ক গেবষণা সািহত� িবষয়সমূেহর অ�ভু� � করা হয় �স�িল হল -  

     ক. জাতীয় ও আ�জ� ািতক িব�ান িবষেয়র জান�াল। খ. জাতীয় ও আ�জ� ািতক 

মেনািবদ�া স�ত জান�াল.   গ. ঐিতহািসক জাতীয় ও আ�জ� ািতক জান�াল    ঘ. 

জাতীয় ও আ�জ� ািতক সািহত� জান�াল, সামিয়ক প�-পি�কা।  

৪. উল� মূলক গেবষণা হেলা-  

    ক. দীঘ� সমেয়র   খ. মাঝাির সমেয়র   গ. তাৎ�িণক সময়   ঘ. �কানটাই 

নয়। 

৫. আনুভূিমক গেবষণা হেলা-  

   ক. মাঝাির সমেয়র জন�         খ. তাৎ�িণক সমেয়র জন�         গ. দীঘ� 

সমেয়র জন�                         ঘ. �কানটাই নয়। 

৬. সম�েকর এক� �ু� অংশেক পরী�া কের সম�েকর �বিশ�� স�েক�  �য �ান 

লাভ করা যায় তােক বেল -  

ক. জনসংখ�া প�িত খ. সম� প�িত গ. আংিশক প�িত ঘ. নমুনা প�িত 

৭. সমসামিয়ক �ােনর িভি�েত সামিয়ক �কান ঘটনার কারণ িহেসেব বত� মান 

সত�েক িভি� কের নতুন সত� উ�াটেন �য়াসী হয় তােক বেল -  

ক. অনুস�ান খ. �ক� বা অনুক� গ. গেবষণা ঘ. গভীর গেবষণা 

৮. �াধীন চলক এর উপি�িত ও পিরবত� েনর ফেল �য চলেকর উপি�িত ও 

পিরবত� ন িনভ� র কের তােক বেল -  

ক. পরিনভ� রশীল চলক খ. িনভ� রশীল চলক. গ মধ�বত� চলক ঘ. �কানটাই নয় 

৯. �যসকল উপা�েক সংখ�ার সাহােয� �কাশ করা স�ব নয় িক� িবেশষ �ণ এর 

িভি�েত এক� অন�� �থেক পৃথক বা আলাদা হয় তখন �স �িলেক বলা হয় -  

ক. পিরমাণগত তথ� খ. �ণগত তথ� গ. পিরমান ও �নগত তথ� ঘ. �কানটাই 

নয় 

১০.�যসকল চলক �ক �যেকােনা সূ�তার সে� পিরমাপ করা যায় তােক বলা হয় - 

ক. পিরমাণগত চলক. খ. িনভ� রশীল চলক গ. �ণগত চলক ঘ. িনরবি�� চলক। 

 

 

* উ�রপ� এই �হায়াটসঅ�াপ ন�ের পা�েয় দাও* 

9433328716 



HARINGHATA MAHAVIDYALAYA 

INTERNAL ASSESSMENT 

SUBJECT: EDUCATION (GENERAL) PART-III 

PAPER-IV 

PAPER NAME: TECHNOLOGY AND EVALUATION IN EDUCATION 

         FULL MARKS: 10 

নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির সঠিক উত্তরঠি নিনিত করঃ 

১। নিম্ননিনিত ককোি মনিোনিজ্ঞোিীর তনের উপর নিনত্ত কনর কপ্রোগ্রোম নিরনেশিো ককৌশি ঠি গনে উকিনে 

a) প িঁয়াজে  b)ভাইগটপি  c)পিনার  d)ক াহলবারগ 

২। P. Jackson  নশক্ষনের নতিঠি স্তনরর কথো িনিনেি, নিনম্ন তোর মকযে ককোিঠি িুি 

a)প্রা সক্রিয়তার স্তর b) পনম্ন সক্রিয়তার স্তর c) ারস্পপর  সক্রিয়তার স্তর  d)উত্তর 

সক্রিয়তার স্তর 

৩। িীনির ককোিঠি কপ্ররক আর প্রোপনকর মোনে অিস্থোি কনর   

a) বাততা   b) মাধ্যম   c) এনজ াপ িং   d)  উ জরর সব  ইটটই 

সটি  

৪। নশক্ষে  মনেনির উপোেোি হি 

a)পসন্ট্যাক্স b)ক া াস c)সামাক্রে  তন্ত্র  d)উ জরর সব  ইটটই সটি   

৫। কিনসক নশক্ষে মনেি কক আনিষ্কোর কনরি 

a)প য়াজে  b) পিনার  c)কেসার  d) গর ন 

৬। রোনশনিজ্ঞোনি ককন্দ্রীয় প্রিিতোর পনরমোপ হি  

a) গড়    b)   মধ্যম   মান   c)   ভুপমস্ট   d) উ জরর সব  ইটটই সটি  

৭। গে  হি 

a) াটীগাপনপত  গড়   b)গুননীয় গড়   c)পববরপতত ক ৌপগ  গড়  d) উ জরর সব  ইটটই সটি   

৮। িীনির ককোিঠি নিরিরক োগেতোর  প্রকোর িয়   

a)  রীীক্ষা   ুনঃ  রীীক্ষা   b) অন্তরপবিক  ক্রিত    c) পবষয়বস্তু  d)অভযন্তরীন সামঞ্জসযতা   

৯। িীনির ককোি পনরমোপক কেনির মকযে সনতেকোনরর  শূিে থোনক 

a) িমসূচ  b) বযপিসূচ   c) নামসূচ   d) আনু াপত  

১০। গিিগত মূিেোয়ি  উতসোনহত কনর 

a) দক্ষতা  b )প্রপত লনমূল  পচন্তা c) a & B  ক ানটট নয় d)  উ জরর সব  ইটটই সটি  
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