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Assessment and Identification of Needs (M.R.) 

Q.1) Which year in Humberg, mentally retarded persons were confined to a tower called Idiots Cage? 

হামবার্গে ক ান বছর্ে মানসি  প্রসিবন্ধী বযসির্েে ইসিয়টি ক জ নার্ম এ টি টাওয়ার্েে মর্যয আটর্  োখা হি ? 

Q.2) Write the full form of AAIDD. 

এএ আইসিসিে পুর্ো ফমেটি সিখুন। 

Q.3) What is the I.Q. range of Moderate Mental Retardation? 

মাঝাসে মানসি  প্রসিবন্ধ িাে আইস উ-এে সবসৃ্তসি  ি? 

Q.4) Write the full form of ICF. 

আইসিএফ এে িমূ্পর্ে ফমে সিখুন। 

Q.5) When Fetoscopy is done?  

কফর্টার্কাসপ ক ান িময়  ো হয়? 

Q.6) Intellectual Disability occurs before which age? 

ক ান বয়র্িে আর্গ কবৌসি  অক্ষমিা ঘর্ট? 

Q.7)  When APGAR score is taken. 

 খন এপগাে ককাে কনওয়া হয়।  

Q.8) According to Guilford how many rating scales are there? 

সগির্ফার্িে ে মর্ি  ি কেটিিংর্য়ে ককি ের্য়র্ছ? 

Q. 9) What is Mental Retardation? 

মানসি  প্রসিবন্ধ িা  ী? 

Q.10.) Write one cause of Mental Retardation.  

মানসি  প্রসিবন্ধ িাে এ টি  াের্ সিখুন। 

Q. 11.) How Mental Retardation can be prevented? 

মানসি  প্রসিবন্ধ িা  ীভার্ব প্রসির্োয  ো যায়? 

Q.12 ) I.Q. test is an example of what type of test? 

আইস উ পেীক্ষা ক ান যের্র্ে পেীক্ষাে উোহের্? 

Q.13) What type of test is Teacher made test ? 

সিক্ষর্ ে দ্বাো গঠিি কটস্টর্  স  যের্নে কটস্ট বর্ি ? 

Q.14) What should be included in a complete Medical Assessment ? 

িমূ্পর্ে কমসির্ ি অযার্িির্মর্ে  ী  ী অন্তভুে ি থা া উসিি? 

Q. 15) What Educational Assessment measures ? 

সিক্ষাগি মূিযায়ন  ী পসেমাপ  র্ে ? 

Q.16) Write the name/names of test/tests by which Behavior Assessment can be done. 

পেীক্ষাে নাম সিখুন যাে মাযযর্ম আিের্র্ে মূিযায়ন  ো যায়। 

Q. 17) Write the Full form of CWSN. 



সিিাব্লুএিএন এে িমূ্পর্ে ফমেটি সিখুন। 

Q. 18) Write the full form of IEP. 

আইইসপ এে িমূ্পর্ে ফমে সিখুন। 

Q, 19) What is Task Analysis ? 

 াযে সবর্েষর্  ী? 

Q. 20) What type of strategy is Cooperative Learning ? 

িমবায় / ক াঅপার্েটিভ সিখন ক ান যের্র্ে ক ৌিি? 

Q.21) Write the name of an Assessment Tool at Pre School level . 

প্রা  কুি স্তর্ে এ টি মূিযায়ন িেঞ্জার্মে নাম সিখুন। 

Q. 22) Where Developmental screening test is used ? 

সব ািমূি  সিসনিং পেীক্ষাটি ক াথায় বযবহৃি হয়? 

Q. 23) Write full form of PWID. 

সপিাব্লুআইসিে িমূ্পর্ে ফমে সিখুন। 

Q. 24) Write full form of DDRC. 

সিসিআেসিে িমূ্পর্ে ফমে সিখুন। 

Q. 25) What are the major components of an assessment report ? 

এ টি মূিযায়ন প্রসির্বের্নে প্রযান উপাোনগুসি  ী  ী? 

Q. 26) Why  IFSP is important ? 

আইএফএিসপ গুরুত্বপূর্ে ক ন? 

Q. 27) Write full form of IFSP. 

আইএফএিসপ-ে পূর্ে ফমে সিখুন 

Q. 28) Write some associated conditions of Learning Disability. 

িাসনেিং অক্ষমিা িম্পস ে ি স ছু িিে  সিখুন। 

Q. 29) How Learning Disability can be accessed ? 

িাসনেিং অক্ষমিা  ীভার্ব অযার্েি  ো যায়? 

Q. 30) What is adaptive behavior ? 

অসভর্যাসজি আিের্ স  ? 

Q.31) In which year the PWD Act was enacted ? 

 ি িার্ি সপ.িব্লু. সি এযাক্ট অনুযায়ী মানসি  প্রসিবন্ধ িাে িিংজ্ঞা কেওয়া হর্য়সছি ? 

Q.32) Rh incompatibility in a ………………………… disorder. 

আেএইি অিমূ্পর্েিা এ টি ………………………… বযাসয 

Q.33) Encephalitis of a baby is ……………………… haggard. 

এ টি সিশুে এনর্িফািাইটিি হি ……………………. িমিযা। 

 

Q.34) Prevention of Mental Retardation are taken at ………………………. Levels. 



মানসি  প্রসিবন্ধ িা কোয  ো হয় ……………………. টি স্তর্ে। 

Q.35) Educational classification of Intellectual Disability (Mental Retardation) ……………………….. types. 

কবৌসি  প্রসিবন্ধ িাে সিক্ষাগি কেসর্বি ের্ (মানসি  প্রসিবন্ধ িা) ………………. প্র াে। 

Q.36) What is the full form of CT Scan ? 

সিটি কযার্নে িমূ্পর্ে ফমে টি স  ? 

Q.37) What is the main types of interview ? 

িাক্ষাি াে প্রযানি  ি প্র ার্েে ? 

Q.38) What is the full form of CBA ? 

সিসবএে িমূ্পর্ে ফমেটি টি স  ? 

Q.39) The main types and approach of assessment are  …………………….. types. 

পেীক্ষর্র্ে প্রযান যের্ এবিং পিসি ……………….. প্র াে। 

Q.40) Bender Visual Motor Geshalt test is …………………. assessment 

কবন্ডাে সভজুযয়াি কমাটে কগিটাল্ট পেীক্ষাটি হি ……………………….. িেঞ্জাম। 

Q.41) Level of intelligence and adaptive behavior are major criteria for assessment of  ………………………. disability. 

বুসিে স্তে এবিং অসভর্যাসজি আিের্ হি …………………………….. পেীক্ষর্র্ে প্রযান সবষয়বস্তু। 

Q.42) What are the Levels of Interpretation of assessment ? 

 পেীক্ষর্র্ে সবর্েষর্র্ে  িগুসি কির্ভি / স্তে আর্ছ ? 

Q.43) What is the full form of IDEA ? 

IDEA এে িমূ্পর্ে ফমেটি স  ? 

Q.44) Psychologist Diane Ashton describes ………………………. Categories of play 

মর্নাসবজ্ঞানী িায়ান অযািটন বর্েনা  র্ের্ছন কখিাে …………………………সবভাগিমূহ  

Q.45) Full form of NIMH is …………………………. 

এন আই এম এইি এে িমূ্পর্ে ফমেটি হি ………………… 

Q.46)How many domains are in MDPS ? 

এমসিসপএি-এ  িগুসি কিার্মন আর্ছ ?  

Q.47) FACP was developed in the year ……………………. 

এফ এ সি সপ প্র াি  ো হর্য়সছি ………………. িার্ি। 

Q.48)  BASIC – MR is comprises of …………………… parts 

কবসি  – এম আে ……………….. এে িমন্বর্য় গঠিি 



Q.49) What is the full form of SIS scale ? 

এি আই এি ককর্িে িমূ্পর্ে ফমে টি স  ? 

Q.50) How many stages are there Following the flowchart of NIMH Transition Model (the stages involved in 

vocational transition and employment of persons with Intellectual Disability) ? 

এন. আই. এম. এইি. এে ট্রাসিিান মর্ির্িে কলা-িার্টে  (কবৌসি  অক্ষমিাযুি বযসির্েে টযাসিিান ও এমপ্লয়র্মর্েে জনয)  িগুসি স্তে আর্ছ ? 

Q.51) How many parts are in Part B of BASAL MR ? 

কবিাি এম আে - এে পাটে  সব-কি  িগুসি অিংি আর্ছ ? 

Q.52) What is the IQ level of Profound intellectual disability ? 

কপ্রাফাউন্ড কির্ভর্িে মানসি  প্রসিবন্ধ িাে বুসিে মাত্রা  ি ? 

Q.53) What is the meaning of verbal prompting ? 

ভােবাি প্রম্পটিিং এে অথে স ? 

Q.54) Part A of BASAL – MR contains ………………………… domains 

কবিাি এম আে-এ ………………………… কিার্মন ের্য়র্ছ 

Q.55) VAPS has …………………………. Part 

সভ এ সপ এি - এে …………………………  অিংি আর্ছ 

Q.56) What is the short form of Ministry of Social Justice and Empowerment ? 

িামাসজ  নযায়সবিাে ও ক্ষমিায়ন (সমসনসি অফ কিািযাি জাসস্টস্ এযান্ড এমপাওয়াের্মে) মন্ত্রর্ ে িিংসক্ষপ্ত রূপটি স  ? 

Q.57) International day of disabled person is celebrated in each year on …………………… 

প্রসি বছর্েে প্রসিবন্ধী বযসিে আন্তজে াসি  সেবিটি পািন  ো হয় …………………………. িাসেখ। 

Q.58)  Generic skills assessment checklist is a part of ………………………. 

কজর্নসে  কীিস্ এযার্িির্মে কি সিস্ট হি ………………. এে এ টি অিংি। 

Q.59) The score of each item in the schedule of NIMH – FAMNS (grandparents) ranged from …………………… 

এন আই এম এইি – এফ এ এন এন এি (গ্রান্ড পযার্েেস্) সিসিউর্িে প্রসিটি আইর্টর্মে ককাে-এে সবসৃ্তসি থার্  …………………………. 

Q.60) Acc to NIMH – FAMNS (sibling) the various sibling needs are of …………………………. Types 

এন আই এম এইি – এফ এ এন এন এি (সিবসিিং) অনুযায়ী ভাইর্বার্নর্েে সবসভন্ন িাসহোগুসির্  ………………… ভার্গ  ভাগ  ো যায়। 


