
 

পরিমাপপি অর্ থ ও সংজ্ঞা 

(Meaning and Definition of Measurement) 

আমাদের দেনন্দিন জীবদনর প্রায় প্রতিটি কাদজর সদেই পতরমাপ বযাপারটি জত়িি। এছা়িা তবতিন্ন 

গদবষণার ক্ষেদে সকূ্ষ্ম পতরমাদপর প্রদয়াজন হয় ।পোর্ থতবজ্ঞাদনর প্রায় সকল পরীেদণই পোদর্ থর 

পতরমাণ, বদলর মান, অতিবাতহি সময়, শন্দির পতরমাণ ইিযাতে জানদি হয়। গতণদির প্রকৃি তিতি হল 

পতরমাপ। সুিরাাং, ক্ষকান তকছুর পতরমাণ তনণ থয় করাদক পতরমাপ বলা হয়। 

Helmstaedter- এর মদি, "Measurement has been defined as the process of obtaining a numerical 

descriptions of the extent to which a person or thing possesses characteristics." অর্ থাৎ ক্ষকাদনা বযন্দি বা 

বস্তুুু ক্ষে সমস্ত দবতশষ্ট্যগুদলাদক ধারন কদর আদছ িাদের সাংখ্যাসূচক মাদনর দ্বারা বণ থনা করার প্রন্দিয়াদক 

পতরমাপ বলা হয় । 

 

Bradfield- এর মদি, " measurement is a process of assigning symbols to the dimension of phenomenon 

in order to characterize the starters of the phenomenon as precisely as possible." 

ক্ষকান তকছুর পতরমাণ তনণ থয়দকই আমরা পতরমাপ তহদসদব তবদবচনা কদর র্াতক।  আর এই পতরমাপ ক্ষক 

আমরা সব থো একটি সাংখ্যামাদন দ্বারা প্রকাশ কদর র্াতক। 

 

S Steven's (1959)- এর মদি, "Measurement is the assignment of numerals to events or objects according 

to rule." অর্ থাৎ ক্ষকান তনতেথষ্ট্ তনয়মাবলীর পতরদপতেদি ক্ষকান বস্তুদক সাংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করার প্রন্দিয়াদক 

পতরমাপ বলা হয়। 

 

Nunnally (1978)-এর মদি," measurement has been defined as rules for assigning numbers to objects in 

such a way as to represent quantities of attributes. অর্ থাৎ ক্ষকান তনতেথষ্ট্ তনয়দমর দ্বারা ক্ষকান বস্তুদক 

পতরমাণগি গুণাবলীর তিতিদি সাংখ্যা দ্বারা সটিকিাদব বণ থনা করার পদ্ধতিদক পতরমাপ বলা হয় । 

 

তশোয় পতরমাদপর সাংজ্ঞা: তশোয় পতরমাপ হদলা তশোর্ীর ক্ষকান তবষয়বস্তুর অন্তগ থি ক্ষকান জ্ঞাদনর 

অর্বা ক্ষকান তবদশষ তবষদয় েেিা ও েমিার পতরমাণ তনণ থয় করা। সহজ কর্ায়, ক্ষকান স্তদরর তশোর্ীদের 

পািিদমর অন্তিুথি ক্ষকান তবষদয়র পরীো ক্ষনওয়ার পদর ক্ষকারমান বা মূলযমান ক্ষেওয়া হয় িাদক 

পতরমাপ তহদসদব তবদবচনা করা হয়। এটি এক ধরদনর ন্দিয়া বা প্রন্দিয়া ো তশো ক্ষেদে ক্ষে ক্ষকান তবষদয় 

মূলয আদরাদপর ক্ষেদে একটি সাংখ্যাসূচক তনদেথশ কদর । 

 


