
কৃতিত্ব অভীক্ষার শ্রেতিতিভাগ:  

 

 

অভীক্ষার গঠন িা ধরননর তিক শ্রেনক তিনিচনা করনে কৃতিত্ব অভীক্ষানক তন¤ন œ াক্ত 
শ্রেতি অনুযায়ী ভাগ করা যায়। কৃতিত্ব অভীক্ষা--- ১। তেতিি অভীক্ষা ২। 
শ্র ৌতিকঅভীক্ষা 
 

১। তেতিি অভীক্ষা – ক) রচনা ূেক অভীক্ষা ি) ননি্যতক্তক অভীক্ষা  

 

 

ক) রচনা ূেক অভীক্ষা--- i)সংতক্ষপ্ত-উত্তর জািীয় অভীক্ষা ii)িীর্্-উত্তর জািীয় 
অভীক্ষা 

 

 

ি) ননি্যতক্তক অভীক্ষা---i)এক কোয় উত্তর ii)িহুতনি্াচনী iii) ত েকরি iv)শূনযস্থান 
পূরি v) সিয-ত েযা 

 

 

**ন ৌতিক অভীক্ষা: এই অভীক্ষায় তশক্ষক শ্র ৌতিকভানি প্রশ্ন কনরন এিং তশক্ষােীরা 
শ্র ৌতিকভানিই উত্তর তিনয় োনকন। এ জািীয় পরীক্ষায় এক িা একাতধক তিষয় হনি 
ধারািাতহকভানি িা এনোন নোভানি প্রশ্ন করা হনয় োনক। তশক্ষক শ্রেতিনি শ্র ৌতিকভানি 
তিতভন্ন প্রশ্ন কনর োনকন। এগুনোও শ্র ৌতিক অভীক্ষার অন্তভ্ুক্ত। এ জািীয় অভীক্ষার 
 াধযন  তশক্ষােীর উপতস্থি িুতি, প্রিুযৎপনয তিিয, ভাষা, উচ্চারি এিং তশক্ষােীর িযতক্তত্ব 
সম্পনক্ ধারিা পাওয়া যায়। িনি িযতক্তগিভানি পতরচাতেি হয় িনে শ্রিশ স য় সানপক্ষ 
এিং এনক্ষনে তশক্ষনকর িযতক্তগি প্রভাি োকার সম্ভািনা োনক। ফনে অভীক্ষার 
ননি্যতক্তকিা হারাননার সুনযাগ োনক। 

 

 

**তেতিি অভীক্ষা: শ্রয অভীক্ষায় তশক্ষােীরা তেনি উত্তর শ্রিয় িাই তেতিি অভীক্ষা। 
তেতিি অভীক্ষা িুই ধরননর হয়। কাঠান ািি অভীক্ষা ও ননি্যতক্তক অভীক্ষা। 



 

 

**কাঠান ািি অভীক্ষা: কাঠান ািি অভীক্ষা আিার িুই প্রকানরর হনয় োনক। যো: 
সংতক্ষপ্ত-উত্তর জািীয় অভীক্ষা এিং িীর্্-উত্তর জািীয় অভীক্ষা। সংতক্ষপ্ত-উত্তর জািীয় 
কাঠান ািি অভীক্ষায় এ নভানি প্রশ্ন করা হয় যানি উত্তর তিনি হয় সংনক্ষনপ। এনক্ষনে 
স সযা িা অভীক্ষাপিটির উত্তর শ্রেিার শ্রক্ষনে তশক্ষােীর স্বাধীনিা অনপক্ষাকৃি ক । 
শ্রয ন- কাঠান ািি অভীক্ষা কি প্রকার ও কী কী? পাাঁচটি ফনের না  তেি ইিযাতি। 
িীর্্-উত্তর জািীয় কাঠান ািি অভীক্ষায় প্রনশ্নর উত্তর তিনি হয় তিশি আকানর। এজনয 
স য় ও নম্বর উভয়ই শ্রিতশ শ্রিয়া হয়। এিানন তশক্ষােীরা শ্রেিার শ্রক্ষনে অনপনক্ষাকৃি 
শ্রিতশ স্বাধীনিা শ্রপনয় োনক। এিানন তিতভন্ন িযািযা, তিনেষি, পাে্কয, িি্না জািীয় 
প্রশ্ন করা হনয় োনক। 

 

 

**ননি্যতক্তক অভীক্ষা: শ্রয সি অভীক্ষাপনি তশক্ষক ও তশক্ষােী উভনয়রই িযতক্তগি প্রভাি 
আসার সম্ভািনা োনক না িানিরনক ননি্যতক্তক অভীক্ষা িো হয়। অভীক্ষার ননি্যতক্তকিা 
িজায় োনক িনেই এনক ননি্যতক্তক অভীক্ষা িো হনয় োনক। প্রচতেি রচনা ূেক প্রনশ্নর 
অসুতিধাগুনো িূর করার উনেনশযই  ূেি ননি্যতক্তক অভীক্ষার প্রচেন শুরু হনয়নে। 
ননি্যতক্তক প্রনশ্ন তনভ্রনযাগযিা ও যোে্িা উভয়ই রতক্ষি হয়। ননি্যতক্তক অভীক্ষা তিতভন্ন 
ধরননর হনয় োনক। শ্রয ন- এক কোয় উত্তর, িহুতনি্াচনী, ত েকরি, শূনযস্থান পূরি, 
সিয-ত েযা ইিযাতি 

>ননি্যতক্তক অভীক্ষার প্রকারনভি: 

সাধারিি: তনন্মিতি্ি পাাঁচ ধরননর ননি্যতক্তক অভীক্ষার প্রচেন রনয়নে। 

১. সংতক্ষপ্ত উত্তর প্রশ্ন ২. শূিযস্থান পূরি  

৩. সিয-ত েযা তনি্য়  

৪. ত েকরি প্রশ্ন  

৫. িহু তনি্াচনী প্রশ্ন  

>> িহু তনি্াচনী প্রশ্ন: 



িহু তনি্াচনী প্রশ্ন অনযানয প্রকানরর ননি্যতক্তক প্রনশ্নর িুেনায় অননক শ্রিতশ িযিহৃি 
হয়। কারি িহু তনি্াচনী প্রশ্ন অনয শ্রয শ্রকান প্রকার ননি্যতক্তক প্রনশ্নর িুেনায় অতধক 
তনভ্রনযাগয। এ োড়া জ্ঞাননর তিতভন্ন স্তনরর অে্াৎ জ্ঞান, উপেতি, প্রনয়াগ ইিযাতির 
উপনযাগী িহু তনি্াচনী প্রশ্ন নিতর করা যায়। 

>িহু তনি্াচনী প্রনশ্নর উিাহরি 

িহু তনি্াচনী প্রনশ্নর প্রধানি িুটি অংশ োনক।  ূে অংনশ (ঝঞঊগ) োনক একটি প্রশ্ন 
িা স সযা এিং তননচ ৪/৫টি তিকল্প উত্তর শ্রিওয়া োনক। এই তিকল্প উত্তরগুনোর  নধয 
একটি  াে উত্তর সঠিক (কিু) এিং িাতকগুনো ভুে উত্তর িা তিচেক  

>প্রশ্নটিনক িনে (নকানটি শীিকােীন ফুে?) --- Stem  

>উত্তর(ক,ি,গ,র্) গুতেনক িনে --- options 

>সঠিক উত্তর শ্রক িনে ---key (র্. ডাতেয়া)  

আর িাতক ৩টি শ্রক িনে --- Distracter (ক. শ্র ারগফুে ি. সূয্ ুিী গ. শ্রিাপাটি) 

 

>>িহুতনি্াচনী প্রনশ্নর উনেিনযাগয নিতশষ্ট্য গুনো তনন্মরূপ:  

১. স্সরাসতর প্রশ্ন আকানর হনি অেিা একটি সম্পূি্ িাকয িা উতক্ত হনি পানর। 

২. -এর  াধযন  সঠিক উত্তরটি তনতিি করনি হয়। 

৩. সি তিকল্প উত্তর একই কাঠান ার হনি। (নয ন- িাকয, শব্দগুচ্ছ সি একই নির্্যনর 
হনি হনি)। 

৪. তিকল্প উত্তরগুনো স নগােীয় হনি। 

৫. উত্তরগুনো শ্রযৌতক্তকভানি সাজানি হনি। 

৬. উত্তরগুনো প্রনশ্নর সানে সা ঞ্জসযপূি্ হনি হনি। 

৭. না িাচক িাকয িযিহার শ্রেনক তিরি োকনি হনি। 

৮. প্রনশ্নর উত্তর শ্রিাাঁজার শ্রক্ষনে শ্রকান সূে রািা যানি না। 

৯. প্রনশ্নর  নধয শুি উত্তরগুনোর অিস্থান তভন্ন হনি হনি যানি শ্রকান পযাটান্ িুাঁনজ 
পাওয়া না যায় 



১০. প্রশ্নগুনো যিটা সম্ভি সংতক্ষপ্ত হনি। 

১১. দ্ব্যে্নিাধক িা চাোতক প্রশ্ন না করাই ভানো। 

12. সঠিক উত্তর তনি্াচন অেিা ভুে তিকল্প িজ্ন করার িযাপানর প্রনশ্ন শ্রযন শ্রকান 
সংনকি (পষাঁি) প্রিত্ত না হয় শ্রসতিনক তিনশষ িৃতষ্ট্ তিনি হনি। 

13. আইনট গুনো পরস্পর স্বাধীন োকনি। িারা শ্রযন এনক অপনরর ওপর তনভ্রশীে না 
হয়। অে্াৎ একটি আইনটন র উত্তর শ্রযন পরিিী আইনটন র উত্তর তিনি সাহাযয না 
কনর। 

 

কাঠান ািি অভীক্ষাপি: 

>কাঠান ািি প্রনশ্নর নিতশষ্ট্য : 

১. সুতনতি্ষ্ট্ শ্রযাগযিার তভতত্তনি শ্রযাগযিাতভতত্তক কাঠান ািি অভীক্ষাপি প্রিয়ন করা হয় 
। 

২. প্রতিটি অভীক্ষাপনির উত্তর যোযে, প্রাসতিক ও সুতনতি্ষ্ট্ হওয়া িাঞ্চনীয়। 

৩. প্রতিটি অভীক্ষাপনির জনয নম্বর সুতনতি্ষ্ট্ োনক। 

৪. প্রতিটি অভীক্ষাপনির উত্তর  ূেযায়ননর জনয  াতকং তি  প্রিয়ন করা হয়। 

৫. অভীক্ষাপি অিশযই জ্ঞান, অনুধািন ও প্রনয়াগ শ্রডান ইননর উপর তভতত্ত কনর করা 
হয়।  

৬. এ অভীক্ষার  াধযন  তশক্ষােীর তিষয়জ্ঞান, অনুধািন, তিনে¬ষি, সংনে¬ষি ও 
 ূেযায়ন ক্ষ িা পতর াপ করা যায়। 

৭. তশক্ষােীরা সৃজনশীেিা প্রকাশ করার সুনযাগ পায়। 

৮. তশক্ষােীর ভাষাজ্ঞান, িাকযকাঠান া, রচনানশেী ও প্রকাশ ভংগীর পতর াপ করা 
যায়। 

৯. তশক্ষােীর তচন্তা শতক্ত ও কল্পনা শতক্তর পতর াপ হয়। 

 

১০. তশক্ষােীরা শ্রকান তিষয়নক তননজর ভাষায় গুতেনয় শ্রেিার ক্ষ িা অজ্ন কনর। 

 



>রচনা ূেক অভীক্ষা প্রিয়ননর নীতি াো 

১. কাঠান ািি অভীক্ষাপি হনি হনি সুস্পষ্ট্। তশক্ষােী অভীক্ষাপি পনড় শ্রযন তদ্ব্ধাতিি 
না হয়। 

২. কাঠান ািি অভীক্ষাপি অিশযই একটি াে  ূে তশিনফে/নযাগযিাতভতত্তক হনি হনি। 

 

 

৩. সংতক্ষপ্ত কাঠান ািি অভীক্ষাপি  শ্রয শ্রকান তশিননক্ষে তভতত্তক হনি পানর তকন্তু 
িি্না ূেক কাঠান ািি অভীক্ষাপি  অিশযই জ্ঞান, অনুধািন ও উচ্চির তশিননক্ষে 
পতর ানপর জনয প্রিীি হনি হনি।  

৪. কাঠান ািি অভীক্ষাপি একটি তনতি্ষ্ট্ তশিননক্ষে (জ্ঞান, অনুধািন, প্রনয়াগ) তভতত্তক 
হনি হনি। একাতধক তশিন শ্রক্ষে সংত েনন অভীক্ষাপি প্রিীি হনে নম্বর তিভাজন 
সুস্পষ্ট্ভানি উনেি করনি হনি।  

৫. কাঠান ািি অভীক্ষাপি  ূেযায়ননর িযাতপ্ত হনি ০-৪ নম্বনরর তভতত্তনি। এজনয  ূেযায়ন 
তননি্তশকা/ াতক্ং তি  প্রিয়ন করনি হনি। 

৬. এ ন ধরনির অভীক্ষাপি রচনা করনি হনি শ্রযন িার উত্তর তিনি পরীক্ষােীনক 
তচন্তা করনি হয়। অে্াৎ স্মৃতি শ্রেনক শ্রেিার সুনযাগ শ্রযন না োনক।  

৭. যাহা জাননা তেি, তননজর কাোয় িযক্ত কর, আনোচনা কর, এ সম্পনক্ তচন্তা কর, 
তিনিচনা কর, তচোতয়ি কর ইিযাতি তিয়াপি িযিহার কনর কাঠান ািি অভীক্ষাপি 
নিতর করা যানি না।  

৮. তশক্ষােীর তিষয়জ্ঞান, অনুধািন, তিনে¬ষি, সংনে¬ষি ও  ূেযায়ন ক্ষ িা পতর াপ 
করা যায় এ ন অভীক্ষাপি প্রিয়ন করনি হনি। 

৯. তিকল্প অভীক্ষাপি তনি্াচননর সুনযাগ রতহি কনর সকে অভীক্ষাপনির উত্তর শ্রিওয়া 
িাধযিা ূেক করনি হনি। 

১০. আইনট গুনোনক পরস্পর স্বাধীন োকনি। িারা শ্রযন এনক অপনরর ওপর তনভ্রতশে 
না হয়। অে্াৎ একটি আইনটন র উত্তর শ্রযন পরিতি্ আইনটন র উত্তর তিনি সাহাযয 
না কনর।  



**প্রশ্ন পে কী ভানি প্রিয়ন করনি 

 

১.জ্ঞান ২.অনুধািন ৩.প্রনয়াগ ৪.তিনেষি  

৫.সংনেষি  

>জ্ঞানঃ জ্ঞান িেনি পূনি্ শ্রশিা শ্রকান সুতনতে্ষ্ট্ /সি্জনীন শ্রকান তকেুর (সংজ্ঞা, র্টনা, 
প্রতিয়া, িত্ত্ব ইিযাতি) স্মরি করার  ানতসক প্রতিয়া।  

>অনুধািনঃ পাঠযাংশ পনড় তিষয়িস্তু কিকিাতন উপেতি করনি শ্রপনরনে তশশুর শ্রস 
ক্ষ িানক িুঝায়। অে্াৎ শ্রকান ধারিা/ িেযনক িুনঝ সহজভানি এটি িি্না করার 
ক্ষ িানক অনুধািন/ শ্রিাধগ যিা িো হয়।’।  

>প্রনয়াগঃ পানঠর   ্ অনুধািননর পর আরও গভীরভানি তচন্তা কনর তনজ জীিনন িা 
প্রনয়ানগর শ্রক্ষে তচন্তা কনর শ্রির করার ক্ষ িা।  

>তিনেষি: শ্রকান স গ্রনকর কু্ষদ্র অংশস ূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূনপ তচনন স গ্রনকর সংনগ কু্ষদ্র 
অংশস ূনহর সম্পক্ স্থাপন করনি জানা এিং তিতভন্ন নিতশনষ্ট্যর আনোনক স গ্রনকর 
অংশস ূহ আোিা করনি পারানক তিনেষি িো হয়। 

>সংনেষি: শ্রকান িস্তু/উপািাননর কু্ষদ্র উপািানস ূহনক একতেকরনির  াধযন  পূি্াি রূপ 
শ্রিয়ার না  হনো সংনেষি 

 


