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B.A. 4th Semester (Honours) Examination, 2022 

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. 
দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক। 

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব। 

 
1. যে য োণ পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

Answer any five of the following questions:                                                      (2x5=10) 

a) What is Measurement? 

পরিমাপ রি ?  

b) write two demerits of objective test. 

নৈব্যক্তিি অভীক্ষাি দুটি অসুরব্ধা লেখ।  

c) What is Question Bank? 

প্রশ্ন ব্যাঙ্ক রি ?  

d) What is Nominal scale? 

ৈামসূচি লেে রি ?  

e) Write the types of validity. 

যাথাথয্তাি প্রিািগুরে লেখ।  

f) Write two advantages of essay type test. 

িচৈাধিমী অভীক্ষাি দুটি সুরব্ধা লেখ।  

g) What is meant by Diagnostic Evaluation? 

রৈর্ ্ায়ি মূেযায়ৈ ব্েতত িী লব্াঝায় ?  

h) Write  two uses of Inquiry. 

অৈুসন্ধাতৈি দুটি ব্যব্হাি লেখ।  

 

 

 

 



 
 

2. যে য োণ চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ   
Answer any four of the following questions:                                                      (5x4=20)  

a) Discuss in brief the Scales of Measurement. 

পরিমাতপি লেেগুরে সংতক্ষতপ আতোচৈা িি।  

b) State advantage and disadvantage of Essay type Test. 

িচৈাধিমী অভীক্ষাি সুরব্ধা ও অসুরব্ধাগুরে রব্বৃ্ত িি।  

c) Explain the semester system. 

লসতমস্টাি ব্যব্স্থা ব্যাখযা িি।  

d) Discuss the observation as a Techniques of Evaluation. 

মূেযায়তৈি লিৌশে রহসাতব্ পযত্ব্ক্ষর্ সম্পতি ্আতোচৈা িি। 

e) Differentiate between Measurment and Evaluation. 

পরিমাপ ও মূেযায়তৈি মতধয পাথি্য িি।  

f) Write note on:  Interview. 

িীিা লেখঃ সাক্ষাৎিাি  

 

3. যে য োণ এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  
               Answer any one of the following questions:                                                 (10x1=10) 

       a )  Discuss in brief the characteristics of a good Test. 

            এিটি আদশ ্ অভীক্ষাি নব্রশষ্টগুরে সংতক্ষতপ আতোচৈা িি।  

b) What is Formative and Summative evaluation? Write down the differences between 

Formative and Summative evaluation with examples.                                                       4+6=10 

            গঠৈগত ও সামরিি মূেযায়ৈ রি ? উদাহির্সহ গঠৈগত ও সামরিি মূেযায়তৈি পাথি্যগুরে লেখ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


