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                      B.A. 6th Semester (Programme) Examination, 2021 

Subject: Education          

Course ID: 60218                                       CourseCode:AP/EDN/601/DSE-1B 

Course Title: Inclusive Education 

Full Marks: 40       Time:2 hours 

              The figures in the margin indicate full marks 
Candidates are required to give their answers in their own words 
                       as far as practicable.                                     দি ণ া সংখ া িলপূণমানিনেদশক।                          পরী াথ েদরযথাস বিনেজরভাষায়উ রিদেতহেব। 
 
    
 1.Answer any five of the following questions:                                                      (2X5=10) 
িন িলিখত যেকােনা পাচঁ ট ে র উ র লখ: 

a) Define Inclusive education. 
অ ভ করণ িশ ার  সং া দাও 

b) What is meant by Impairment? 
িতব কতা বিলেত িক বােঝা ? 

c) Write any two causes of exceptionality. 
ব িত মী হওয়ার যেকােনা দু ট কারণ লখ 

d) What are the causes of Visual impairment? 
ব াহত দৃ র কারণ িল িক ? 
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e) Write two characteristics of auditory impairment. 
বণ অ মতার দু ট বিশ  লখ 

f) What are the causes of learning disabled? 
িশখেন অ ম হওয়ার কারণ িল িক ? 

g) Write two characteristics of mentally retarded child. 
মানিসক অ ম িশ েদর দু ট বিশ  উে খ কেরা 

h) Why is Special education important? 
িবেশষ িশ া পূণ কন ? 

 

1.  Answer any four of the following questions:                                                      (5X4=20) 
িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র লখ: 

a) Briefly explain the principles of Inclusive education. 
অ ভ করণ িশ ার  নীিত িল সংি  ব াখ া কেরা 

b) Write short note on contemporary educational practices among children with 
disability. 
অ ম িশ েদর জন  সমকালীন িশ া প িতর উপর ট কা লখ 

c) What are the different types of exceptional children? 
ব িত মী িশ  কত ধরেনর হয়? 

d) Briefly discuss the methods of education of auditory impaired children. 
বণ অ ম িশ েদর িশ া প িত িল আেলাচনা কেরা 

e) Write short note on: special child. 
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িবেশষ িশ েদর  উপর এক ট সংি  ট কা লখ 
 

f) What kind of educational system is suitable for learning disabled children? 
কান ধরেনর িশ াব ব া িশখেন অ ম িশ েদর  জন  উপেযাগী ? 

 

3.  Answer any one of the following questions:                                               (10X1=10) 

িন িলিখত য কােনা এক ট ে র উ র লখ: 

a) What is Gifted child? What are its causes? How education help gifted children? 
         (2+3+5=10) 

িতভাশালী িশ  বিলেত িক বােঝা ?এর কারণ কী কী? িশ া িকভােব িতভাশালী 
িশ েদর সাহায  কের? 

b) Critically discuss the barriers to Inclusive education. 
অ ভ করণ িশ ার িতব কতা িলর সমােলাচনামূলক আেলাচনা কেরা l 
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