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1. What does SEN stand for? 

১.  এস.ই.এন -এর সমূ্পনন রূপ কি? 

1. What is inclusive classroom? 

২. অন্তর্ভু ক্ত শ্রেণিকক্ষ কী? 

2. When was PWD Act established? 

ণি. ডণিউ . ণড  আইন কত সালে প্রণতণিত হয়? 

3. When was Universal Declaration of Human Rights established? 

৪  .ত্রানর্াণ কালনন সর্ু নীন শ্রিাািািম কত সালে প্রণতণিত হয়? 

4. What is the full form of RCI? 

৫. আন. ণস. আই এন িূিরুূি কী?  

5. Inclusive approach is -----------------  

৬. অন্তর্ভু ণক্ততূ্রেক িদ্ধণতটি হে ___________ . 

6. Barriers of Inclusive Education are ------------------ 

৭. অন্তরুূ্ণক্ততূ্রেক ণিক্ষান র্া াগুণে হে _________ . 

7. World Declaration for Education for All was established in ---

------ 

৮“ .সর্ান  নয ণিক্ষা ”এই ণর্ন শ্রিাানাটি হয়  ______________ . 

8. Convention on Right of Child was established in ---------- 

৯.  ণিশুন অণ কান সলেেন প্রণতণিত হয় _____________ . 

10.What is the Full Form of UNCRPD?  

১০. ইউ .এন.ণস.আন.ণি.ণড.-ন িূিু রূি কী?  

11.Biwako Millennium Framework of Action was established in ----

-------- 

১১. ণর্য়ালকা ণত্রলেণনয়াত্র শ্রেত্রওয়াকু এযাকিন প্রণতণিত ____________ । 

12. National Curriculum Framework was established in ------------ 

১২.  াতীয় িাঠ্যক্রলত্রন রূিলনখাটি প্রণতণিত হয় ___________।  

13. What is the Full Form of NPPD? 

১৩. এন .ণি.ণি.ণড.-ন সটূিিু রূিটি কী ?  

14. What is the Full Form of UDL?   

১৪. ইউ .ণড.এে.- এন িূিু রূি কী ? 

15. What is the full form of CWPT?  

১৫. ণস .ডাড.ণি.টি.- এন িূিু রূি কী ? 



 

16. In which year Salamanca World Conference on Special Needs 

Education was organized ? 

১৬. শ্রকান র্ছলন ণর্লিা প্রলয়া লন ণিক্ষান উিন সাোত্রনকা ণর্ন সলেেলনন আলয়া ন কনা হলয়ণছে? 

17. Who can support the process of Inclusive Education?  

১৭. শ্রক অন্তর্ভু ণক্ততূ্রেক ণিক্ষান প্রণক্রয়াটিলক সত্ররু্ন কনলত িালন? 

18. Who are the Responsibile Stake Holders in inclusion ? 

১৮. অন্তরুূ্ণক্তন শ্রক্ষলম  কানা  দাণয়ত্বর্ান অংিীদান? 

19. What is the full form of CBR ?  

১৯. ণস .ণর্.আন.-এন িূি ুরূি কী ? 

20. In which year “Right to Education Act.” Was established 

২০. শ্রকান র্ছলন "ণিক্ষান অণ কান আইন "প্রণতণিত হলয়ণছে ? 

21. What is the full form of RMSA? 

২১.  আন .এত্র.এস.-এন িূিু রূি কী ?  

22. In which year “International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights” was established?  

২. শ্রকান র্ছলন "অর্ৈুনণতক , সাত্রাণ ক এর্ং সাংসৃ্কণতক অণ কান সটিণকুত আন্ত ুাণতক চভ ণক্ত” প্রণতণিত 

হলয়ণছে? 

23. What is the full form of IEDSS? 

২৩.  আই.ই.ণড.এস.এস.- এন িূিরুূি কী?। 

24. Which year Kothari Commission was established? 

২৪. শ্রকাঠ্াণন কণত্রিন শ্রকান সালে প্রণতণিত হয়? 

25. How many types of Disabilities are there aaccording to  the 

PWD Act , 1995? 

২৫. ণি .ডণিউ . ণড  .আইন,  ১৯৯৫ অনভসালন কত  নলিন অক্ষত্রতা নলয়লছ।? 

26. What is the Full Form of PWD Act?  

২৬. ণি.ডণিউ.ণড আইলনন িূিু রূি কী? 

27. In which Year RPWD Act was established? 

২৭. শ্রকান র্ছলন আন .ণি.ডণিউ.ণড .আইন প্রণতণিত হলয়ণছে ? 

28. What is the cause of Locomotor Disabilities? 

২৮.  অণি সংক্রান্ত অক্ষত্র হওয়ান কানি কী? 

29. In which year IEDSS was established?  

২৯.  শ্রকান র্ছলন আই .ই.ণড.এস.এস প্রণতণিত হলয়ণছে ? 

30. How many types of Disabilities are there according to the 

RPWD Act? 

৩০. আন .ণি.ডণিউ .ণড  .আইন অনভসালন কত প্রকান অক্ষত্রতা নলয়লছ ? 

   



    


