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1. What are the main characteristic of IEP? 
১. আই. ই. পি.-র প্রধান বৈপিষ্ট্য গুপি পি পি? 
2. How many domains are there in MDPS Scale? 
২. এম. পি. পি. এস. এ িতগুপি ক্ষেত্র আছে।  
3. Name the Parts of NIMH – VAPS Scale 
৩. এন.আই.এম.এইচ. পি.এ.পি.এস. ক্ষেি-এর িাগ গুপির নাম ৈিুন।  
4. In FACP – NIMH Checklist, Promotion can be done after achieving ..................... 

person task prescribed in a particular group. 
৪. এফ.এ.পস.পি.-এন.আই.এম.এইচ. ক্ষচিপিছষ্ট্ ...... % িাি িরছি এি স্তর ক্ষেছি অনয স্তছর উন্নীতিরণ 

িরা যায়। 
5. The full form of IFSP is ..................................................... 
৫. আই.এফ.এস.পি.-র িুছরা িোপি হি – 
6. Name the special teaching strategy for children with intellectual disability 
৬. মানপসি প্রপতৈন্ধী পিশুছের পিোোছনর পৈছিষ ক্ষিৌিিগুপির নাম ৈিুন।  
7. Pre symbolic play appears at the age of ........................................ 
৭. প্রাক্ প্রতীপি ক্ষেিা ক্ষেো যায় পিশুর ...... ৈয়ছস। 
8. Name different visual aids used for teaching. 
৮. পিেছনর জনয পৈপিন্ন েৃিযগত সহায়ি এর নাম ৈিুন।  
9. Name the direct punishment techniques used in behaviour modification program 
৯. আচরণগত সংছিাধছনর সরাসপর িাপস্ত ক্ষযাগয ক্ষিৌিিগুপির নাম ৈিুন।  
10. The full form of CBT ............................................... 
১০. পস.পৈ.পি.-র িুছরা িো হি - 
11.  What is response cost ? 
১১. ‘প্রপতপিয়ার মূিয’ পি? 
12.  Write the usefulness of Yoga for Children with intellectual disability 
১২. মানপসি প্রপতৈন্ধী পিশুছের জনয ‘ক্ষযাগা’-র উিছযাপগতা পিেুন। 
13.  Write the types of speech disorder 
১৩. িাষা ও ৈাক্ সমসযার ধরণ গুপি পিেুন।  
14.  Name the professionals involved in early intervention program 
১৪. প্রারপিি হস্তছেি িাযযসূচীছত ক্ষয সিি ৈযপি সাপমি হন তাছের িাযয উছেে িরুন।  
15.  The full for of IDEA is  ........................................................ 
১৫. আই.পি.ই.এ.-র িুছরা িোপি হি। 



16. Name the areas covered by portage checklist 
১৬. ক্ষিাছিযজ ক্ষচিপিছষ্ট্র উিাোন গুপি পিেুন।  
17.  The Montessori method is based on ...................................... approach 
 
১৭. মছেসরী িদ্ধপত ..... িন্থার উোহরণ।  
18.  What are the social Reinforcers 
১৮. সামাপজি িপিৈধযি গুপি পি পি? 
19. 19. Water Therapy is used by ............................................... 
১৯. ওয়ািার ক্ষেরাপি ৈযৈহার িছরন - 
20.  Occupational Therapy is used for .....................,     ...................................,    

.......................... functioning 
২০. অিুছিিনাি ক্ষেরাপি ৈযৈহৃত হয় .............., ............, ...........। 
21.  ABC Model explains ........................ ,   .................................,   ............................................ 
২১. এ - পৈ - পস - মছিি ৈযােযা িছর -  
22.  The full form of LRE is .............................,  ......................................,   
২২. এি. আর. ই. িুছরা িোপি হি – 
23. What is Physical Prompt ? 
২৩. িাপররীি সাহাযয োন পি? 
24.  What is modelling  ? 
২৪. মছিপিং পি? 
25.  The team members of IEP are ..........................,   ..........................,  ............................. 
২৫. আই.ই.পি. েছির সেসযরা হছিন ........., ........., ........, ...........। 
26.  Types of Early Intervention Programmes are ................................,  ..........................,  

.............................. 
২৬. প্রারপিি হস্তছেি িাযযসূচীর ধরণ গুপি হি ........., ........., ........, ...........। 
27.  The features of effective TLM are ...............................,   ......................................,  

.............................,   ........................................... 
২৭. এিপি িাযযিরী পি.এি.এম. হছৈ ........., ........., ........, ...........। 
28.  What are the Utility of Dance & Movement therapy? 
২৮. নৃতয ও সঞ্চািন ক্ষেরািীর উিছযাপগতা পি? 
29.  What is Backward Chaining ? 
২৯. ৈযিওয়ািয ক্ষচইপনং পি? 
30. What is VAKT method ? 
৩০. পি.এ.ছি.পি. িদ্ধপত পি? 
31.  What is Transdiscplinary Approach.  
৩১. ট্রান্সপিপসপিনারী এযাছপ্রাচ পি? 



32. The auditory function of a child is assessed by _______. 
৩২. পিশুর অপিিরী ফাংিন এযাছসস িছরন ...........। 

33. What is the rational for Inclusive Early Education? 
৩৩. অেযিুপিমূি প্রারপিি পিোোছনর ক্ষযৌপিিতা পি? 

৩৪. প্রাক্ পৈেযািয় িাঠিছমর প্রধান অপিজ্ঞতা গুপি হি ..........., ..........., ..........., ...........।  
34. The key experience in pre school curriculum are _______, _______, _______. 
35. What are the significant information about a persons with ID? 
৩৫. ৈুপদ্ধগত প্রপতৈন্ধিতাযুি ৈযপিছের জনয তাৎিযযিূণয তেগুপি পি পি? 
36. What is the oath taken in Special Olympic?  
৩৬. পৈছিষ অপিপিছির িিে ৈািযপি পি? 
37. Name the items of visual art.  

৩৭. েৃিযগত আিয (িিা) এর উিাোন গুপি পি পি? 

38. The utilization of play therapy for children are _______, _______, _______, 

_______. 

৩৮. ক্ষি ক্ষেরািীর উিছযাগীতা হি ..........., ..........., ...........। 

39. What is Gait Training? 
৩৯. ক্ষগইি ক্ষট্রপনং পি? 

40. What is self-injurious behaviour? 
৪০. পনছজছি আিমণ িরার আচরণপি পি ধরছণর আচরণ? 

41. Interval recording is observed through _______ in behaviour modification. 
৪১. ইনিারিাি ক্ষরিপিং িযযছৈেণ িরা হয় ........... দ্বারা।  

42. Primary reinforcers can be used for _______ students. 
৪২. প্রােপমি িপিৈধযি গুপি ৈযৈহার িরা হয় ........... োত্রছের জনয। 

43. What is fluency? 
৪৩. গপতময়তা (ফু্লছয়ন্সী) পি? 

44. What is response generalization? 
৪৪. প্রপতপিয়ার সাধারণীিরণ পি? 

45. An IFSP revolves around the _______ of a child. 
৪৫. আই. এফ. এস. পি. আৈপতযত হয় পিশুর ........... এর উিছর। 

46. MDPS is a _______, _______ assessment scale.  
৪৬. এম. পি. পি. এস. হি ..........., ........... এযাছসসছমন্ট ক্ষেি। 

47. Differential Reinforcement of low rate behaviour is an example of _______ 
technique. 



৪৭. পনম্নহাছর অিাময আচরছণর িােযিযমূিি িপিৈধযি হি ........... এর উোহরণ।  

48. What is response prevention? 

৪৮. প্রপতপিয়ার প্রপতছরাধ পি? 

49. What is D. R. O.? 
৪৯. িােযিযমূিি িপিোপয়িা অনয আচরছণর জনয (পিফাছরপন্সয়াপি পরইনছফাসযছমন্ট ফর আোর পৈছহপিয়ার) 

িাছি ৈছি? 

50. In Early Intervention Programme, behavioural charasteristics of a child and family 
is assessed by _______. 

৫০. প্রারপিি হস্তছেি িাযযসূচীছত পিশু এৈং তার িপরৈাছরর আচরণগত বৈপিষ্ট্য এযছসস িছরন ...........। 

51. Auditory Processing Disorders Occurs in the _______. 
৫১. অপিিপর প্রছসসপসং এর সমসযা ক্ষেো যায় ........... এর পিতর। 

52. What is alternative and augmentative communication 

৫২. অিিারছনপিি এন্ড অগছমনছিপিি িপমউপনছিিন িাছি ৈছি? 

53. The coping inhibitors are _______, _______, _______. 

 ৫৩. মাপনছয় চিার ক্ষেছত্র ৈাধাগুপি (ছিাপিং ইনপহির) হি ..........., ..........., ...........,  
54. What is Communication Board? 
৫৪. িপমউপনছিিন ক্ষৈািয পি? 

55. The types of Intermittent schedule of reinforcement are _______ and _______. 
৫৫. ইন্টারপমছিন্ট (মাছে মাছে) পসপিউি এর ধরণ হি ........... এৈং ...........। 

56. The pathways of Learning through Orton - Gilingham approach is _______, _______, 
_______. 

৫৬. ওরিন-পগপিংহাম এযাছপ্রাচ এ ক্ষয পেিাগুপি ৈযৈহৃত হয় তা পিেুন।  

57. Group Counselling can be done with multiple individual facing _______ concern.  
৫৭. েিগত িাউনছসপিং িরা হয় অছনি ৈযপির সাছে যাছের ........... সমসযা আছে।  

58. Break up of behavioural objective into small steps is called _______. 
 ৫৮. ক্ষোি ক্ষোি ধাছি আরচণগত উছেিয (পৈছহপিয়ারাি অৈছজিপিি) ক্ষিছে ক্ষনৈার নাম হি ...........।  

59. The use of shaping method prevent _______ in teaching intellectual disabilities both 
Learners and Teacher. 

৫৯. ক্ষসপিং িদ্ধপত ৈযৈহার োত্র এৈং পিেছির ........... আিিান যায়। 

60. The Montessori Teacher is called _______.    

৬০. মছেসরী িদ্ধপতছত পিেি হছিন ...........। 

 


