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Candidate are requested to give their answers in their own words as far as practicable. 

 

1. Answer any four of the following questions :                                                 2x4 = 8 

(a) State two differences between formative and summative evaluation. 

(b) Mention two uses of standardized test. 

(c) Cite two characteristics of a good test. 

(d) What is the use of Cronbach’s Alpha? 

(e) What is an ogive? 

(f) Calculate mean from the given data: 5, 7, 4, 8, 7, 9. 

 

2. Answer any four of the following questions :                                               4x4 = 16 

(a) State the differences between evaluation and measurement. 

(b) Mention the basic features of a good evaluation tool. 

(c) What are the advantages of objective type test? 

(d) Mention the utility of CRC in student life. 

(e) Write a note on usabilityof a test. 

(f) Write the importance of graphical representation of data. 

 

 

 

 

 



3. Answer any one of the following questions :                                                  8x1 = 8 

(a) Discuss different types of validity of a test with suitable examples.  

(b) Find out the co-efficient of correlation from the data given below using Rank 

Difference method. Interpret your findings.   

Individuals  A B C D E F G H I J 

Scores X 13 12 10 10 8 6 6 5 3 2 

Y 11 14 11 7 9 11 8 7 6 1 

 

বঙ্গানুবাদ 

 

1. ননচের যে য ান োরটি  প্রচের উত্তর দাও I                                                2x4 = 8 

(a) গঠনমূলক এবং সমষ্টিগত মূলযায়ননর মনযয দুষ্টি পার্ থকয বল। 

(b) আদর্ থাযয়ত অভীক্ষার দুষ্টি বযবহার উনেখ কর। 

(c) একষ্টি  সুঅভীক্ষার দুষ্টি ববযর্িয উনেখ কর। 

(d) ক্রনবাক আলফার বযবহার ললখ। 

(e) Ogive কী? 

(f) প্রদত্ত তর্য লর্নক গড় যনর্ থয় কর: 5, 7, 4, 8, 7, 9. 

2. ননচের যে য ান োরটি প্রচের উত্তর দাও I                                            4x4 = 16 

(a) মূলযায়ন এবং পযরমানপর মনযয পার্ থকযগুযল ললখ । 

(b) একষ্টি  উত্তম মূলযায়ন-হাযতয়ানরর লমৌযলক ববযর্িযগুযল উনেখ কর I 

(c) বনব থযক্তিক অভীক্ষার সুযবযাগুযল কী কী ? 

(d) ছাত্রজীবনন CRC-এর উপন াযগতা উনেখ কনরা। 

(e) অভীক্ষার বযবহারন াগযতার উপরএকষ্টি িীকা ললখ। 

(f) ললখযিনত্রর দ্বারা তর্য উপস্থাপনার গুরুত্ব ললখ। 

 



 

 

3. ননচের যে য ানএ টি প্রচের উত্তর দাও I                                            8x1 = 8 

 

(a) উদাহরর্  সহন ানগ একষ্টি  অভীক্ষার যবযভন্ন যরননর  র্ার্ থযতাগুযল যননয় আনলািনা কনরা। 

 

(b) Rank Difference পদ্ধযতর সাহান য যননির তর্য লর্নক সহগযতর সহগাঙ্ক যনর্ থয় কর 

এবং ফলাফল বযাখযা কর I      

 

                                          

বযক্তি  A B C D E F G H I J 

লকার X 13 12 10 10 8 6 6 5 3 2 

Y 11 14 11 7 9 11 8 7 6 1 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 


