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FIRST HALF 

(Assessment of Learning Process)  

1) Answer any three questions:       3X5= 15 

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  –  
 

a) Distinguish between NRT and CRT. 

NRT ও   CRT এর মধ্যে পার্ থক্ে নির্ থয় ক্রুি।  
b) Briefly discuss the advantages and disadvantages of essay type questions. 

সংধ্েধ্প রচিাযমী প্রধ্ের সুনিযা ও অসুনিযা গুনি আধ্িাচিা ক্রুি।    
c) Define diagnostic test and its characteristics.  

নির্ থায়ক্ অভীোর সংঞ্জা নিি ও এর বিনিষ্ট্ে গুনি নিখিু।  

d) Discuss the importance of measuring intelligence of learner. 

নিোর্ীধ্ির িদু্ধিমত্তা পনরমাধ্পর গুরুত্ব গুনি নিখিু।  

e) State the importance of graphs in the field of education. 

নিো ক্ষেধ্ে ক্ষিখনচধ্ের গুরুত্ব নিিৃত ক্রুি।   

  
2) Answer any two questions:        2X10 = 20 

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ –   
 

a)  Discuss different steps to construct a good achievement test. 

 এক্টি আিি থ অভীো বতরীর নিনভন্ন যাপগুনি আধ্িাচিা ক্রুি।  

b) What are meant by measurement and evaluation? Distinguish between Summative and 

Formative evaluation.                                                                                     5 + 5 

পনরমাপ ও মূিোয়ি িিধ্ত নক্ ক্ষিাধ্েি? Summative ও Formative  মূিোয়ধ্ির মধ্যে পার্ থক্ে 

নিরুপর্ ক্রুি।  

c) Define sociometry. Explain sociogram with examples.                                3 + 7 

সমাজনমনতর সংঞ্জা নিি। উিাহরর্ সহধ্ াধ্ে ক্ষসানসধ্য়াগ্রাম িোখো ক্রুি।  



d) Calculate mean and median of the following distribution.  

িীধ্চর পনরসংখো নিভাজধ্ির েড় ও মযেম মাি নির্ থয় ক্রুি।  

            Scores:   40-44  45-49    50-54    55-59     60-64    65-69    70-74    75-79     80-84   85-89   90-94 

                 f:            2         4           5            7            9           11          6            8            4          2           2       

 

 

SECOND HALF 

  

3) Answer any three questions:       3X5= 15 

যেক োক ো তি তি প্রকের উত্তর তি ঃ  –  
 

a) Write down the importance of sanitation facility in school. 

নিিোিধ্য়র ক্ষিৌচািধ্য়র গুরুত্ব সম্পধ্ক্থ নিখিু।  
b) Write a short note on women empowerment. 

িারী েমতায়ি নিধ্য় এক্টি িীক্া নিখুি।   
c) Give a brief account of Teacher-Student relationship. 

নিেক্-ছাে সম্পক্থ নিধ্য় সংনেপ্ত িীক্া নিখিু।  

d) How does Book Bank facilitate students? 

িুক্-িোংধ্ক্র সাহাধ্ ে নিোর্ীরা নক্ভাধ্ি উপকৃ্ত হধ্ত পাধ্র?  

e) Discuss, in brief, the functions of Managing Committee in school. 

নিিোিয় পনরচািি সনমনতর ক্া থািিী গুনি সংধ্েধ্প আধ্িাচিা ক্রুি।  

  
4) Answer any two questions:        2X10 = 20 

যেক োক ো িুতি প্রকের উত্তর তি ঃ –   
 

a) How does Mid day meal affect teching-learning activities in school? Explain. 

নিিোিধ্য় মযোহ্ন ক্ষভাজি নিেি-নিখি প্রদ্ধিয়াধ্ক্ নক্ভাধ্ি প্রভানিত ক্ধ্র? িোখো ক্রুি। 

b) Discuss the importance of Time Table in school. Prepare an effective Time Table for 

Class VIII.                                                                                                   5 + 5 

নিিোিধ্য় সময়-সারর্ীর গুরুত্ব আধ্িাচিা ক্রুি। অষ্ট্ম ক্ষের্ীর উপধ্ ােী এক্টি সময় তানিক্া 

বতরী ক্রুি।   



c) What measures should be taken for providing better educational facility to Children With 

Special Needs? Describe. 

নিধ্িষ চানহিা সম্পন্ন নিোর্ীধ্ির উন্নত নিোেত সুনিযা প্রিাধ্ির জিে নক্ যরধ্ির িেিস্থা গ্রহি 

ক্রধ্িি?  ির্ থিা ক্রুি।  

d) Discuss, in brief, the importance of remedial teaching in school. 

নিিোিধ্য় প্রনতক্ার মূিক্ নিেধ্ির গুরুত্ব সংধ্েধ্প আধ্িাচিা ক্রুি।   

 

 


