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1. যে য োন ো দশটি প্রনের উত্তর দোও ।                      (10×2) = 20 
Answer any ten questions of the following. 
  
  

a) ব্যতিক্রমী তিশু কারা ? 
Who are exceptional children ? 
  

b) শ্রব্ণ অক্ষমিার দুটি কারণ লেখ া । 
Write two causes of hearing disability. 
  

c) তি খে অক্ষম তিশুখদর পাঠদাখে তিক্ষখকর ভূতমকা লেখ া । 
Write down the role of teacher in teaching of disabled children. 
  

d) ADHD এর পখুরা োম কী ? 
What is the full form of ADHD ? 
  

e) গাতণতিক অক্ষমিা কী ? 
What is Discalculia ? 
  

f) উন্নি ব্ুদ্ধি সম্পন্ন তিশুর বব্তিষ্ট্য গুতে কী কী ? 
What are the characteristics of Gifted Children ? 
  

g) প্রতিভাব্াে তিশুর দুটি পাঠদাে পিতি লেখ া । 
Write two methods of teaching of Gifted Children. 
  

h) পঠেগি অক্ষমিার চারটি কারণ উখে  কখরা । 
Mention four causes of Dyslexia. 
  

i) ক্ষীণ ব্ুদ্ধি সম্পন্ন তিশুখদর লশ্রণী তব্ভাগ কখরা । 
Classify feeble minded children. 
  

j) ধীর গতি সম্পন্ন তিশুখদর কীভাখব্ িুতম তচতিি করখব্ ? 
How can you identify slow learners ? 
  

k) লেইে পিতি লক আতব্ষ্কার কখরে?   

Who invent Braille method? 

  

l) িখের িীেিা অেুযাযী শ্রব্ণ প্রতিব্ন্ধীখদর কীভাখব্ িোক্ত করা হয ? 
How can hearing impairment be classified according to sound 
level ? 
  

m) ওষ্ঠপঠে কী ? 

 



What is Lip - reading ? 
  

n) তি ে প্রতিব্ন্ধকিার তব্তভন্ন প্রকারগুতে উখে  কখরা । 
Mention the types of Learning Disability. 
  

o) তিক্ষা লক্ষখে ব্যতিক্রমী তিশুখদর চারটি সমসযা উখে  কখরা । 
Mention the four problems of exceptional children in educational 
field. 

  
   
  
2. Answer any four questions.                                                       4×5=20 

যে য োন ো চোরটি প্রনের উত্তর দোও । 
  
a) What is the Braille method ?    (5) 

লেইে পিতি কী ? 
  
b) What is Autism? How can you identify Autistic children?   (2+3) 

অটিজম কী ? অটিজম আক্রান্ত তিশুখদর িুতম কীভাখব্ িোক্ত করখব্ ? 
  
c) Discuss the causes and remedial measures of visual impairment.   (2+3) 

দৃটষ্ট্ জতেি অক্ষমিার কারণ ও প্রতিকার এর উপাযগুখো উখে  কখরা । 
  
d) State the characteristics of learning disabled children.  (5) 

তি ে প্রতিব্ন্ধী তিশুখদর বব্তিষ্ট্য গুতে লেখ া । 
  
e) Discuss the role of education for hearing impaired children.  (5) 

শ্রব্ণ অক্ষম তিশুখদর তিক্ষা ব্যব্স্থা সম্পখকে আখোচো কখরা।  
  
f) Discuss the concept of Inclusive education. (5) 

অন্তভুেদ্ধক্তমূেক তিক্ষার ধারণাটি আখোচো কর। । 
  
 
  
  
3. Answer any two questions                                                         10 x 2 = 20 

যে য োন ো দটুি প্রনের উত্তর দোও 
  
a) What is Visual impairment? State the educational methods for visually impaired 
children.  (2+8) 

দৃটষ্ট্ জতেি অক্ষমিা কী?  দৃটষ্ট্গি অক্ষম তিশুখদর তিক্ষা পিতি সম্পখকে আখোচো কখরা । 
  
b) Who are Special needs children? Classify them.      2+8 

তব্খিষ চাতহদা সম্পন্ন তিশু কারা ? এখদর লশ্রণীতব্ভাগ কখরা ।      
  
c) How can you identify hearing impaired children ? Discuss the methods of teaching for 
them.  (5+5) 

শ্রব্ণ জতেি অক্ষম তিশুখদর িুতম কীভাখব্ তচতিি করখব্? এখদর তিক্ষা পিতি আখোচো কখরা । 
  
d) What is learning disability ? State the causes of learning disability. (3+7) 

তি ে অক্ষমিা কী ? এর কারণ সমূহ আখোচো কখরা । 
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