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1. Who develop the theory of psychosocial development? 

মন ো-সোমোজিক বিকোশ তত্ত্বটি কক উদ্ভোি  কনে ? 

2. Who develop the theory of psychoanalytic development? 

মন ো-বিনেবিক বিকোশ তত্ত্বটি কক উদ্ভোি  কনে ? 

3. How many stages exist in the theory of psychosocial development? 

মন ো-সোমোজিক বিকোশ তত্ত্বটি কয়টি ধোনে বিভক্ত? 

4. Which domain includes emotion, personality, self-esteem etc. of an individual?  

ককো  ক োনকে আনিগ,িযজক্তত্ব,আত্মসম্মো  বিকোনশে ককো  ক োনমন ে সোনে যুক্ত? 

5. Who have a important role in psychosocial development of CWHI except family? 

শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে মন ো-সোমোজিক বিকোনশে কক্ষনে েবেিোে িযোবতত কোনেে 

গুরুত্বেূণ ণ ভূবমকো আনে? 

6. Which are the most essential family needs for creating positive environment within 

family? 

েবেিোনে ধ োত্মক েবেনিশ বতেী কেোে ি য েোবেিোবেক চোবিেোগুব ে মনধয ককো টি 

অবত প্রনয়োি ীয়? 

7. Who will take ultimate decision to choose communication options for CWHI? 

শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে কযোগোনযোগ মোধযম ব িোচণন  কক চেম বসদ্ধোন্ত গ্রিণ কনে ? 

8. Who will advice to choose communication option for CWHI? 

শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে কযোগোনযোগ মোধযম ব িোচণন  কক উেনেশ প্রেো  কনে ? 

9. Who will take ultimate decision to choose different type of assistive listening device for 

CWHI? 

শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে শ্রিণযনন্তে ধেণ িো প্রকোেনভে ব িোচণন  কক চেম বসদ্ধোন্ত গ্রিণ 

কনে ? 

10. Who will advice to choose different types of assistive listening device for CWHI? 



শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে শ্রিণযনন্তে ধেণ িো প্রকোেনভে ব িোচণন  কক উেনেশ প্রেো  

কনে ? 

11. Who take ultimate decision to choose type of school for CWHI? 

শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে সু্কন ে ধেণ ব িোচণন  কক চেম বসদ্ধোন্ত গ্রিণ কনে ? 

 

12. Who will advice to choose type of school for CWHI? 

শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে সু্কন ে ধেণ ব িোচণন  কক উেনেশ প্রেো  কনে ? 

13. Which central govt. scheme helps parents of CWHI to get assistive devices? 

ককো  ককন্দ্রসেকোবে বস্কনমে সিোয়তোয় শ্রিণঅক্ষম বশশুনেে বেতোমোতো সিোয়ক যন্ত্র 

কেনয় েোনক ? 

14. When the National Overseas Scholarship scheme was launched? 

ককো  সোন   " যোশ ো  ওভোেবসস স্ক োেবশে" বস্কম চো ু িনয়বে ? 

15. Which grade level students with disabilities are eligible for National Overseas 

Scholarship? 

ককো  কগ্র  ক নভন ে অক্ষম বশক্ষোেীেো “ যোশ ো  ওভোেবসস স্ক োেবশে" বস্কম এে 

কক্ষনে উেনযোগী? 

16. How many students with disabilities are selected for National Overseas Scholarship in 

each year? 

প্রবত িেে কতি  কনে অক্ষম বশক্ষোেীেো “ যোশ ো  ওভোেবসস স্ক োেবশে" বস্কম এে 

ি য ব ি ণোবচত ি ?   

17. What is the full form of ADIP Scheme? 

ADIP বস্কম এে সমূ্পণ ণ  োম বক? 

18. In which financial year Rajiv Gandhi National Fellowship (RGNF) Scheme was 

launched? 

ককো  অে ণন বতক িৎসনে "েোিীি গোন্ধী  যোশ ো  কেন োবশে" বস্কম চো  ুিনয়বে ? 

19. What is full from of DDRS? 

DDRS এর  সমূ্পণ ণ  োম বক? 

20.  Up to which extent of disability percentage holder person can draw disability pension? 

অক্ষম কে শ  কেনত িন  শতকেো কত ভোগ অক্ষম িনত িনি? 



21. What is full from of SIPDA? 

SIPDA এর  সমূ্পণ ণ  োম বক? 

22. Which category of disabled student can avail reader allowances? 

ককো  ধেনণে অক্ষম বশক্ষোেীেো বে োে িোিে ভোতো কেনয় েোনক ? 

23. What is full from of DDRC? 

DDRC এর  সমূ্পণ ণ  োম বক? 

24. Which category of disabled can avail escort facilities? 

ককো  ধেনণে অক্ষম িযজক্তেো সিোয়ক সিোয়তো কেনয় েোনক ? 

25. What is the full form of CBR? 

CBR এে সমূ্পণ ণ  োম বক? 

26. “Maximum use of hearing aid has a positive impact on language and communication”. 

The statement is true or false? 

শ্রিণ যনন্ত্রে সনি ণোচ্চ িযিিোে ভোিো ও কযোগোনযোনগে কক্ষনে ধ োত্মক প্রভোি কেন :তেযটি 

সতয  ো বমেযো. 

27.  “Maximum exposure of language at home and outside has a negative impact on language 

and communication”. The statement is true or false? 

গিৃ ও গনৃিে িোইনে সনি ণোচ্চ ভোিোে িোতোিেণ, ভোিো ও কযোগোনযোনগে কক্ষনে ঋণোত্মক 

প্রভোি কেন :তেযটি সতয  ো বমেযো. 

28. “Maximum parental participation in educational programme has a negative impact on 

school outcome”. The statement is true or false? 

বশক্ষোমূ ক কপ্রোগ্রোমগুব নত বেতোমোতোে সনি ণোচ্চ অংশগ্রিণ বিেযো য় সম্পবকণত 

ে োেন  ঋণোত্মক প্রভোি কেন :তেযটি সতয  ো বমেযো. 

29. “Through play teacher can develop language and communication.” The statement is true 

or false? 

কে োচ্ছন  বশক্ষনকেো বশক্ষোতীে ভোিো ও কযোগোনযোনগে বিকোশ ঘিোনত েোনে:তেযটি সতয 

 ো বমেযো. 

30. What is the full form of SHG? 

SHG এর  সমূ্পণ ণ  োম বক? 

 



 


