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Introduction to Neuro Developmental Disabilities (LD, MR [ID], ASD) 

1. What is Dysgraphia? 

2. How will you classify a child with dyslexia but with no other difficulties? 

3. Which are the important social skill for a person with an intellectual disability? 

4. What is Dyspraxia? 

5. What are the components of IEP? 

6. Autism is characterised by impairments in which of the areas? 

7. ________________ is the Diagnostic Tool for ASD. 

8. In which film Dyslexia was highlighted? 

9. Which tools are used as an assessment tool for children with Intellectual Disability?  

 10. Give example of “Input- a type of curricular adaptation”. 

 11. What are the adaptive skill areas?  

12. What is the IQ range of Moderate Intellectual Disability? 

13. Which are the domains included in Generic Skills Assessment Checklist?  

14. What are the primary goals of “Functional Reading” for children with intellectual 

disability? 

15. State the purposes of teaching co-curricular activities. 

16. What is the full form of MBD? 

17. Define Language Disability  

18. What is Error Analysis? 

19. State the Developmental Hierarchy of Writing Tasks. 

20. Give examples of curricular adaptation. 

21. What is the Full form of AAIDD? 

22. What are the components of Specific Objectives? 

23. What is the Full form of MDPS? 

24. Define Core Life Skills. 

25. Define ASD. 

26. What is “Autistic Triad”? 



27. Which day is known as the World Autism Awareness Day? 

28. Write full from of FBA. 

29. What are the main purpose of co-curricular activities? 

30. Neuro- diversity is found in which type of children? 

1. Dysgraphia কী? 

২. কীভাবে আপনি নিসবেনিযাযুক্ত ককািও নিশুবক অিয ককািও অসুনেধা ছাডাই কেনিেদ্ধ করবেি? 

৩. েুনদ্ধ প্রনিেন্ধী েযনক্তর জিয গুরুত্বপূিণ সামানজক দক্ষিা ককািটি? 

৪) নিসপ্রযানিযা কী? 

৫. আইইনপ উপাদািগুনে নক নক? 

৬। অটিজম ককাি ককাি অঞ্চবে র দুেণেিা দ্বারা নিনিি করা হয? 

7. ________________ হ'ে এএসনি-র জিয িাযাগিনিক সরঞ্জাম। 

৮. নিসবেনিযাবক ককাি ছনেবি িুবে ধরা হবযনছে? 

9. কেৌনদ্ধক প্রনিেন্ধী নিশুবদর মূেযাযি সরঞ্জাম নহসাবে ককাি সরঞ্জামগুনে েযেহার করা হয? 

10. "ইিপুট - একটি পাঠ্যক্রনমক অনভবযাজি" এর উদাহরি নদি।  

১১. অনভবযানজি দক্ষিার কক্ষত্রগুনে কী কী? 

১২. মধযপন্থী কেৌনদ্ধক প্রনিেনন্ধিার আইনকউ পনরসীমা কি? 

13. কজবিনরক দক্ষিা মূেযাযি কিকনেবি অতর্ভুণ ক্ত কিাবমিগুনে কী কী? 

১৪. কেৌনদ্ধক প্রনিেন্ধী নিশুবদর জিয "কাযণকরী পডা" এর প্রাথনমক েক্ষয গুনে কী কী? 

15. ককা-কানরকুোর নক্রযাকোপ কিখাবিার উবেিযগুনে েিণিা করুি। 

16. এমনেনি পূিণ রূপ নক? 

 17. ভাষা অক্ষমিার সংজ্ঞা নদি। 

18. ত্রুটি নেবেষি কী? 

19. রিিামূেক কাযণগুনের নেকািমূেক কেনিনেিযাবসর কথা েেুি। 



20. পাঠ্যক্রনমক অনভবযাজবির উদাহরি নদি। 

21. এএআইনিনির পূিণ রূপ কী? 

22. Specific Objectives এর উপাদািগুনে কী কী? 

23. এমনিনপএবসর পূিণ রূপ কী? 

24. ককার োইফ দক্ষিার সংজ্ঞা নদি। 

25. ASD এর সংজ্ঞা নদি। 

26. "অটিনিক ট্রাযাি" কী? 

27. ককাি নদিটি নেশ্ব অটিজম সবিিিিা নদেস নহসাবে পনরনিি? 

28. এফনেএ এর পূিণ রূপ কী? 

29. সহ-পাঠ্যক্রনমক কাযণক্রবমর মূে উবেিয কী কী? 

30. কী ধরবির নিশুবদর মবধয নিউবরা-বেনিত্রয পাওযা কযবি পাবর? 


