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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 া িল পূণমান িনেদশক। 

 পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 

1. Answer any  five of the following questions:                                                      (2×5=10) 

িন িলিখত য কান পাচঁ ট ে র উ র লখ :      

a) What is meant by inclusive education? 

অ ভ করণ িশ া বলেত িক বাঝায় ? 

b) What is disability? 

অ মতা িক? 

c) What is visual impairment? 

দৃ  িতব কতা িক?  

d) Mention any two causes of auditory impairment. 

বন িতব কতার যেকােনা দু ট কারণ উে খ কেরাI 

e) Write two characteristics of learning disabled child. 

িশখেন অ ম িশ েদর দু ট বিশ  লখI 

f) What is meant by mentally retarded child? 

মানিসক অ ম িশ  বলেত িক বাঝায় ? 



 
  
 

g) What is meant by gifted child? 

িতভাশালী িশ  বলেত িক বাঝায় ? 

h) Define special education. 

িবেশষ িশ ার সং া দাও। 

2. Answer any four of the following questions:                                                      (5×4=20) 

িন িলিখত য কান চার ট ে র উ র লখ : 

a)  Briefly discuss the barriers to inclusive education. 

অ ভ করণ িশ ার িতব কতা িল আেলাচনা কেরা। 

b) Write the causes of visual impairment. 

দৃ  িতব কতার কারন িল লখ।  

c) Discuss the methods of education of auditory impaired children. 

বন িতব কতা স  িশ েদর িশ া প িত িল আেলাচনা কেরা। 

d) Write a short note on RCI. 

RCI এর উপর এক ট  ট কা লখ। 

e) Discuss the causes of mental retardation. 

মানিসক অ মতার কারণ িল আেলাচনা কেরা। 

f) Write the symtoms of gifted children. 

িতভাশালী িশ েদর ল ণ িল লখ। 

3. Answer any one of the following question:                                                          (10×1=10)      

        িন িলিখত য কান এক ট ে র উ র লখ:                                              

a) Who are exceptional children? Discuss their needs and problems.                     (2+4+4=10)                                  

ব িত মী িশ  কারা? এই ধরেনর িশ েদর চািহদা ও সমস া িল আেলাচনা কেরা। 

b) What is learning disability? Discuss their types. Discuss the causes of learning disability. 

                                                                                                                (2+4+4=10)                      



 
  
 

িশখন অ মতা িক? এর কারেভদ িল আেলাচনা কেরা।িশখন অ মতার কারণ িল 

আেলাচনা কেরা। 
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