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The figures in the margin indicate full marks. 
Candidates are required to give their answer in their own words 

as for as practicable. 
দি ণ া  সংখ া িল ে র পূণমােনর িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব।   
 
1.  Answer any five of the following Questions:- 2×5=10 
 িন িলিখত য কান পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ-  
a.  What is summative evaluation? 
 সামি ক মলূ ায়ন িক? 
b. What is Formative Evaluation? 
 গঠনমলূক মূল ায়ন িক? 
c. What is statistics? 
 রািশিব ান কােক বেল? 
d. Mention two uses of histogram. 
 িহে া ােমর দু ট ব বহােরর উে খ কেরা। 
e.  What do you mean by CRC? 
 CRC বলেত কী বােঝা ?  
f. What is median? 
 মধ মান িক ? 
g. What is objective type test? 
 নব ক অভী া কােক বেল ? 
h. What is frequency? 
 পিরসংখ া কােক বেল ?   
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2.  Answer any four of the following question:-  5×4=20 
 িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র দাওঃ-  
a. How, formative evaluation is differ from summative evaluation? Discuss.   
 িকভােব গঠনমলূক ও সামি ক মূল ায়ন পৃথক? আেলাচনা কেরা। 
b. Write the advantages and disadvantages of Observation.  
    পযেব েণর সুিবধা ও অসুিবধা িল লখ।  
c. Write down the uses of the Mean and Median.  
 গড়মান ও মধ মােনর ব াবহার িল লেখা । 
d.  What are the differences exists between frequency polygon and histogram? 
 পিরসংখ া বহভূজ ও িহে া ােমর পাথক িল িক িক ? 
e. Discuss the importance of evaluation in education. 
 িশ ায় মূল ায়েনর েয়াজনীয়তা আেলাচনা কেরা। 
f. State the characteristics at Formative Evaluation.  
 গঠনমূলক মূল ায়েনর বিশ িল িববিৃত কেরা।  
3.  Answer any one of the following questions:-  10×1=10 
 িন িলিখত য কান এক ট ে র উ র দাওঃ-  
a.  What do you mean by validity of a test? Discuss in brief, the characteristics of a good test.
 2+8=10 
 অভী ার যথাথ তা বলেত িক বাঝ ? এক ট ভােলা আভী ার বিশ িল সংে েপ আেলাচনা কর। 
b. What is Histogram? Draw an Histogram for the given data ? 
 িহে া াম িক ? িন িলিখত পিরসংখ া ব ন টর িহে া াম (আয়ত লখ) অ ন কেরা। 2+8=10 

Score 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 
Frequency 
পিরসংখ া 

2 3 5 6 8 11 9 2 
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