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Q.1) How many types of Learning Disabilities are there? 

শিখন অক্ষমতা কতপ্রকার ?  

Q.2) What is the main problem related with Dyscalculia? 

শিসকযালকুশলযার সাথে সম্পশকিত প্রধান সমসযাগুশল শক ? 

Q.3) Write the full form of NLD. 

এনএলশি এর সম্পূর্ ি ফম ি শলখুন। 

Q. 4) Write the full form of ADD. 

এিি এর সম্পূর্ ি ফম িটি শলখুন।  

Q. 5) What is the full form of ADHD? 

এশিএইচশি এর পূর্ িরূপ কী? 

Q. 6) Learning Disability is what type of disorder? 

শিখন অক্ষমতা শক ধরথনর শিসঅিিার ? 

Q. 7) What type of test is Wechsler Individual Achievement Test? 

ওথযচসলার ইন্ডিশিজযুাল অযাশচিথমন্ট টিস্ট টকান ধরথর্র পরীক্ষা? 

Q.8) Write the full form of SQ3R method. 

এসশকউ 3 আর পদ্ধশতর সম্পূর্ ি ফম িটি শলখুন। 

Q. 9) What are the criterias for improving as a visual learner? 

শিজযুযাল লান িার শিসাথে উন্নশতর মানদণ্ডগুশল কী কী? 

Q. 10) Write the important steps to improve auditory learning. 

শ্রেন শিক্ষার উন্নশতর জনয গুরুত্বপূর্ ি পদথক্ষপগুশল শলখুন।  

Q. 11) Who proposed the term Learning Disability? 

শিখন অক্ষমতা িব্দটি টক প্রস্তাে কথরশিথলন? 

Q.12) What is the main problem in Dysgraphia? 

শিসগ্রাশফযার প্রধান সমসযাটি কী? 

Q.13) A girl who afraid to write but can speak and dance will comes under which category of learning 

disability? 

টে টমথযটি শলখথত িয টপথলও কো েলথত ও নাচথত পাথর টস শিখন অক্ষমতার টকান শেিাথের অধীথন আসথে? 

Q. 14) State one characteristic of ADHD. 

এশিএইচশি-র একটি প্রধান বেশিষ্ট শলখুন। 

Q. 15) Write the short form of National Information Centre for Children and Youth with Disability (1999). 

শিশু ও েুে প্রশতেন্ধী শিশুথদর জনয জাতীয তেয টকথের সংশক্ষপ্ত ফম িটি শলখুন (1999) 

Q. 16 What are the types of Dyslexia (Reading Disability)? 

 শিসথলন্ডিযা (পঠন প্রশতেন্ধকতা) কত প্রকাথরর? 

Q. 17 What are the Problems of Dysgraphia? 

 শিসগ্রাশফযার সমসযা শক? 

Q.18 What are the difficulties of motor disorder? 

 টমাির শিসঅিিাথরর টক্ষথে শক শক অসুশেধা িয?  

Q. 19 According to NIMHANS – how many index to assess Learning Disability? 

 শনম্িানস - এলশি (শিখন অক্ষমতা) পরীক্ষথর্র জনয কতগুশল সূচক বতশর কথরথি ? 

Q.20 What are the techniques in Reading Assessment? 

 শরশিং এযাথসসট্মন্ট টিকশনক েলথত শক শক টোঝায? 

 



Q.21 How many skills included in assessment of Math? 

 কতগুশল দক্ষতা েশর্ত পরীক্ষার অন্তিভ িক্ত ? 

Q.22 What are the Needs of a standardized test? 

 স্টযানিারজাইসি্ টিস্ট-এর প্রথযাজনীযতা শক? 

Q.23 What is the Full form of FORI? 

 এফওআরআই এর সম্পূর্ ি ফম ি টি শক ? 

Q.24 According to NIMH, 2003 how many Memory strategies are included? 

 এনআইএমএইচ, 2003 অনুোযী কতগুশল টমমশর টকৌিল অন্তিভ িক্ত আথি ? 

Q.25 Nelson Denny Reading Test is _____________ . 

 টনলসন টিশন শরশিং টিস্ট ি'ল _______________ 

Q.26 Where Woodcock Johnson Test of Cognitive ability is used? 

 উিকক জনসন টিস্ট অফ কেশনটিি এশেশলটি শক জনয েযেিার করা িয ? 

Q.27 Expand acronym NASA.  

 NASA-র শেস্তৃশত করুন। 

Q.28 What type of test is used to Assessed LD? 

 এলশি জনয পরীক্ষন-এর শক শক অন্তিভ িক্ত ? 

Q.29 What are the techniques of Reading assessment? 

 পডার পরীক্ষন-এর টকৌিলগুশল শক শক ? 

Q.30 Writing disabilities suffer in the area of _____________ 

 োথদর টলখার অক্ষমতা আথি তাথদর অসুশেধা োথক _________________ 

 


