
 

 

 

AH-V/Education/501/DSE-1A(a)/22 

 

B.A. 5th  Semester (Programme) Examination, 2021-22 

Subject: EDUCATION 

Course ID: 50218                            Course Code: AP/EDN/501/DSE-1A(a) 

Course Title: Measurement and Evaluation in Education 

Full Marks: 40                     Time: 2 hrs. 

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. Answer any Five of the following questions:                                                      (2x5=10) 
যে য োন পোাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a.  What is Measurement? 
     পররমোপ  ী? 

 

b. Write down any two purposes of evaluation. 

      মূল্যোয়ননর যে য োন দুটি উনেশ্য যল্খ। 

c. Write two demerits of objective test? 

       ননব্যক্তি   অভীক্ষোর দুটি অসুরব্ধো যল্খ ? 

d. What is meant by evaluation techniques? 

       মূল্যোয়ননর য ৌশ্ল্ ব্ল্নে  ী যব্োঝোয়?  

e. What is meant by norm of a good test? 

      এ টি ভোনল্ো অভীক্ষোর মোন (norm) ব্ল্নে  ী যব্োঝোয়? 

f. Write full form of ‘CRC’ 

      ‘CRC’- র পুনরো  থোটি যল্খ। 

g.   What is Histogram? 
আয়েনল্খ  ী ? 

 

h.    Calculate the Median: 12, 09, 11, 22, 18, 26, 30,17, 15 
মধযমমোন রনর্ ণয়  রঃ 12, 09, 11, 22, 18, 26, 30,17, 15 

 



 

 

 

 

 

 

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

যে য োন চোরটি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

  

a) What is meant by Validity? Write types of Validity.                                  3+2=5  

       েোথোথ ণযেো ব্ল্নে  ী যব্োঝোয়?  েোথোথ ণযেোর প্র োরগুরল্ যল্খ। 

b) Write merits and demerits of Objective Test.                                            

 ননব্যক্তি  অভীক্ষোর সুরব্ধো ও অসুরব্ধোগুরল্ যল্খ। 

c) Describe the roles of observation in evaluation. 

                   মূল্যোয়নন পে ণনব্ক্ষর্ -এর ভূরম োগুরল্ ব্র্ ণনো  র।. 

d) Briefly discuss the reasons for the decline in reliability. 

      রনভণরনেোগ্যেো হ্রোনসর  োরর্গুরল্ সংনক্ষনপ আনল্োচনো  র।  

e) Write Note on: Interview 

      িী ো যল্খঃ সোক্ষোৎ োর  

f)    Describe the methodology of drawing Frequency Polygon. 
      পররসংখযো ব্হুভুজ অঙ্কননর পদ্ধরেটি সংনক্ষনপ ব্র্ ণনো  র।  

 

 

 

 
        

         3.  Answer any One of the following questions:                                                  (10x1=10) 

যে য োন এ টি প্রশ্নের উত্তর দোওঃ  

 

a. Differentiate between Measurment and Evaluation. Discuss the needs of  

    Evaluation in Education.                                                                                4+6=10                                                                                           

                 পররমোপ ও মূল্যোয়ননর পোথ ণ য রননদণশ্  র। রশ্ক্ষোয় মূল্যোয়ননর প্রনয়োজনীয়েোগুরল্ আনল্োচনো  র। 

 

            b.  What is meant by Mean and Median? Write merits and demerits of uses Mean. 

                                                                                                                                     4+6=10 

                 গ্ড় ও মধযমমোন ব্ল্নে  ী যব্োঝোয় ? গ্ড় ব্যব্হোনরর সুরব্ধো ও অসুরব্ধোগুরল্ যল্খ।                 

 


