
RELIABILITY

নির্ভরয োগ্যতো



WHAT IS RELIABILITY ?

 অর্ীক্ষোর বো পনরমোযপর নির্ভরয োগ্যতো বলযত ববোঝোয়

পনরমোযপর সোমঞ্জসযপূর্ ভনিরতোযে । ( Consistency of 

measurement)

 এেই বযক্তি ও দযলর ওপর এেই অর্ীক্ষো দইু বো তযতোনিে

বোর প্রযয়োগ্ েরযল ব বকোর পোওয়ো  োয় তোর সোমঞ্জসযপূর্ ভ

নিরতোই পনরমোযপর নির্ভরয োগ্যতো ।

 অর্ীক্ষো বো পনরমোপ  ন্ত্র দ্বোরো  তবোর পনরমোপ েরো হযব তোর

মোি এেই থোেযব ,  নদ থোযে তোহযল ওই অর্ীক্ষো বো পনরমোপ

 ন্ত্র নির্ভরয োগ্য ।



DIFINITION OF RELIABILITY -



METHODS/TYPES OF RELIABILITY -

Test-retest method ( পুিঃ পরীক্ষো পদ্ধনত ) 

Parallel test or equivalent forms method 

( সমোন্তরোল অর্ীক্ষো পদ্ধনত ) 

Split-half or internal consistency method 

( খক্তিত পদ্ধনত ) 



Test-retest method ( পুিঃ পরীক্ষো পদ্ধনত ) 

 এই পদ্ধনতযত এেইঅর্ীক্ষো এেই দযলর

ওপর নেছু সমযয়র বযবিোযি পরপর দবুোর

প্রযয়োগ্ েরো হয় ।

 তোরপর প্রোপ্ত দটুি বকোযরর মযিয সহগ্নত

সহগ্োঙ্ক নির্ ভয় েযর অর্ীক্ষোটির

নির্ভরয োগ্যতো নির্ ভয় েরো হয় ।

 সমযয়র বযবিোি ব ি খুব ববনি ও খুব েম

িো হয় ।



Parallel test or equivalent forms method 

( সমোন্তরোল অর্ীক্ষো পদ্ধনত ) 

 এেই সোযথ দটুি অর্ীক্ষো ততনর েরো হয়

। এগুনলযে সমোন্তরোল অর্ীক্ষো বযল ।

 এেই দযলর উপর সমোন্তরোল অর্ীক্ষো

দটুি প্রযয়োগ্ েরো হয় নেছু সমযয়র

বযবিোযি ।

 প্রোপ্ত বকোর দটুির মযিয সহগ্নতর

সহগ্োঙ্ক নির্ ভয় েযর নির্ভরয োগ্যতো

নির্ ভয় েরো হয় ।



Split-half or internal consistency method 

( নদ্বখক্তিত পদ্ধনত ) 

 এযক্ষযে অর্ীক্ষোটিযে প্রথযমই এেটি দযলর উপর প্রযয়োগ্ েরো হয় ।

 তোরপর অর্ীক্ষো পদ্গুনলযে দটুি র্োযগ্ র্োগ্ েযর নিযত হয়।

 এই দটুি অর্ীক্ষো এেই দযলর উপর প্রযয়োগ্ েরো হয় ।

 প্রোপ্ত বকোর দটুির মযিয সহগ্নতর সহগ্োঙ্ক নির্ ভয় েযর নির্ভরয োগ্যতো

নির্ ভয় েরো হয় ।

এিো দইু র্োযব হযত পোযর -



অন্তঃনদ্বখক্তিত পদ্ধনত ( intra Split-half 

method )

 এযক্ষযে অর্ীক্ষোটিযে প্রথযমই এেটি দযলর উপর প্রযয়োগ্ েরো হয় ।

 তোরপর অর্ীক্ষো পদ্গুনলযে দটুি র্োযগ্ র্োগ্ েযর নিযত হয়।

 এই দটুি অর্ীক্ষো এেই দযলর উপর প্রযয়োগ্ েরো হয় ।

 প্রোপ্ত বকোর দটুির মযিয সহগ্নতর সহগ্োঙ্ক নির্ ভয় েযর নির্ভরয োগ্যতো

নির্ ভয় েরো হয় ।

 এই পদ্ধনতযত সহগ্নত সহগ্োঙ্ক নির্ ভয় েরযত স্পিয়োরমযোি – ব্রোউি সুে

ও রুলযির সুে প্রয়গ্ েরো হয় ।



অন্তঃপনদভয় খক্তিত পদ্ধনত ( inter Split-half 

method )

 সমূ্পর্ ভঅর্ীক্ষোটিযে নদ্বখক্তিত েরোর প্রযয়োজি হয় িো ।

  ুক্তিনির্ভর গ্োনিনতে নসদ্ধোযন্তর নর্নিযত নদ্বখক্তিত অিুমোি েযর , খক্তিত

অংযির সোদৃিয অিুমোি েযর নির্ভরয োগ্যতো নির্ ভয় েরো হয় ।

 গ্োনিনতে  ুক্তির দ্বোরো এেটি সোিোরি সুযে উপিীত হযয় তো প্রযয়োগ্ েযর

নির্ভরয োগ্যতো নির্ ভয় েরো হয় ।

 এই রেম দটুি বহলু প্রচনলত সুে হল – 1. Kudar- Richardson Formula 20

2. Kudar- Richardson Formula 21





আদি ভতররুনতর (Standard Error)মোিযযম
নির্ভরয োগ্যতো নির্ ভয়

 অর্ীক্ষো প্রযয়োযগ্র পর প্রোপ্ত বকোযররআদি ভতররুনত /Standard 

Error নির্ ভয় েযর নির্ভরয োগ্যতো নির্ ভয় েরো হয় ।

 Standard Error  নদ ববিী হয় তোহযল নির্ভরয োগ্যতো েম হযব ।

 Standard Error  নদ েম হয় তোহযল নির্ভরয োগ্যতো ববিী হযব ।




