
  

AH-IV/Education/402/C-9/21 
B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2021 

Subject:     EDUCATION 
Course ID: 40212                                          Course Code: AH/EDN/402/C-9 

Course Title: Evaluation in Education 
Full Marks: 40        Time: 2hrs. 

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

as far as practicable. দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
 

1. Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
য কাণ পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ   a. What is the ratio scale of measurement? 

পিরমােপর আনুপািতক ল কী? 
b. Write down any two purposes of measurement. 

পিরমােপর য কান দু ট উে শ  লখ। 
c. Write two demerits of objective test? 

নব ক  অভী ার দু ট অসুিবধা লখ ? 
d. What is meant by evaluation techniques? 

মূল ায়েনর কৗশল বলেত কী বাঝায়?  
e. What is meant by norm of a good test? 

এক ট ভােলা অভী ার মান (norm) বলেত কী বাঝায়? 
f. Write full form of ‘CRC’ 

‘CRC’- র পুেরা কথা ট লখ। 
g. What is Inquiry as an evaluation techniques? 

মূল ায়েনর কৗশল িহেসেব অনুস ান কী?  
h. Write two merits of a Question bank.  

 ব াে র দু ট সুিবধা লখ। 
 

 



  

  
2. Answer any fourof the following questions:                                                      (5x4=20) 

য কাণ চার ট ে র উ র দাওঃ   
a. What is meant by Validity? Write types of Validity.                                 3+2=5 

যথাথ তা বলেত কী বাঝায়? যথাথ তার কার িল লখ। 
b. Write merits and demerits of Objective Test.                                    2.5x2=5 
নব ক অভী ার সুিবধা ও অসুিবধা িল লখ। 

c. Describe the roles of observation in evaluation. 
            মূল ায়েন পযেব ণ -এর ভূিমকা িলবণনা কর।. 

d. Briefly discuss the reasons for the decline in reliability. 
           িনভরেযাগ তা ােসর কারণ িল সংে েপ আেলাচনা কর।  

Briefly discuss the reasons for the decline in reliability. 
e. Write Note on: Interview 

ট কা লখঃ সা াৎকার  
f. What is grading system in education? Write its types.              3+2=5 

িশ ায় িডং প িত কী? এর কার িল লখ।  
 

3. Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) য কাণ এক ট ে র উ র দাওঃ   a. Differenciate between Measurement and Evaluation. Discuss the needs of 
Evaluation in Education.        4+6=10                                                                                      
পিরমাপ ও মূল ায়েনর পাথক  িনেদশ কর। িশ ায় মূল ায়েনর েয়াজনীয়তা িলআেলাচনা কর।  

b. What is Standardized Test? Discuss the general principles of Test Standardization. 
আদশািয়ত  অভী া কী?  অভী া আদশায়েনর সাধারন নীিত িল আেলাচনা কর। 
                                                                                                                     2+8=10 
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