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Q.1)When father is head of the family, the family is called as what type of family? 

পিতা যখন িপিবারিি প্রধান হন, তখন সেই িপিবািরে েী ধিরেি িপিবাি বলা হয়? 

Q.2) How many types of Family are present? 

িপিবাি েত প্রোরিি হয়?  

Q.3) When mother is head of the family, the family is called as what type of family? 

মা যখন িপিবারিি প্রধান হন, তখন সেই িপিবািরে েী ধিরেি িপিবাি বলা হয়? 

Q.4) What are the ideal roles of family in rehabilitation of PWID? 

পিডাব্লুআইপড িুনব বােরন এেটি আদর্ ব িপিবারিি ভূপমো েী েী হওয়া উপিত? 

Q.5) Mental Retardation is also referred as which term? 

মানপেে প্রপতবন্ধেতারে আি পে নারম উরেখ েিা হয়? 

Q. 6) Write One cause of Mental Retardation. 

মানপেে প্রপতবন্ধেতাি এেটি োিে পলখুন। 

Q. 7) In what age Mental Illness can occur? 

সোন বয়রে মানপেে অেসু্থতা সদখা পদরত িারি? 

Q.8) In which year The National Trust Act was established? 

 নযার্নাল ট্রাস্ট এক্ট প্রপতটিত হয় সোন োরল? 

Q.9) In which year The Rights of the Persons with Disabilities Act was enacted? 

সোন বছরি প্রপতবন্ধী বযক্তিরদি অপধোি আইন প্রেীত হরয়পছল? 

Q.10) How many categories of disabilities enlisted in RPD Act? 

আিপিপড আইরন েয়টি পবভারেি প্রপতবন্ধী তাপলোভুি হরয়রছ?  

Q.11) For whom Self-advocacy to the civil right movement is refered? 

নােপিে অপধোি আরদালরনি স্ব-উপেল োরদি িরে সিফাি েিা হয়? 

Q. 12) Is Sex Education for people with Intellectual Disability is essential? 

সবৌক্তিে প্রপতবন্ধী বযক্তিরদি জনয সযৌন পর্ো পে প্ররয়াজনীয়? 

Q. 13) What should be necessarily included in CBR programme?  

পেপবআি সপ্রাগ্রারম আবপর্যেভারব েী েী অন্তভুবি েিা উপিত? 

Q.14.) What are the Role of Special Educator in CBR? 

 পেপবআি – এ পবরর্ষ পর্েরেি ভূপমোগুপল েী েী ? 

Q. 15) What are the necessary strategies for Peer support?  

পিয়াি েমর্ বরনি প্ররয়াজনীয় সেৌর্লগুপল েী েী? 

Q.16) Howmany stages in Gerad Eagan’s model of counseling ? 

ক্তজয়াড ইয়াোরনি োউরেপলিংরয়ি মরডল-এ েতগুপল সস্টজ িরয়রছ ? 

Q.17) Who is The primary caregivers of a family ? 

িপিবারিি প্রধান যত্নোিী োিা ? 

Q.18) What are the deficit areas in Intellectual Disability ? 

সবৌক্তিে প্রপতবপন্ধতাি সেরে ঘািপতি সেেগুপল পে? 



Q.19) Delinquency in closely associated with Intellectual Disability - True / False 

সবৌক্তিে প্রপতবপন্ধতাি োরর্ ঘপনিভারব জপ়িত হল অিিাধ প্রবেতা – েতয / পমর্যা 

Q.20) In which year RCI Act was enactive? 

েরব আিপেআই আইনটি প্রেীত হরয়পছল ? 

Q.21)Who is the authority for issuing disability certificated ? 

অেমতাযুি বযক্তিরে োটিবপফরেি সে পদরত িারি ? 

Q.22) Parent Association is the structure through which parent in a __________ Work together 

িযারিন্ট এরোপেরয়র্ান হল এেটি েিংেঠন সযখারন এেটি ____________  অপভভাবেিা এেোরর্ োজ 

েরিন। 

Q.23) What are the Common characteristics of self help groups associated with CBR Programme ? 

পেপবআি সপ্রাগ্রারমি োরর্ যুি স্বপনভবি সোিীি োধািে ববপর্ষ্ট্যগুপল পে পে? 

Q.24) What are the steps to Establishing a parent association ? 

পিতামাতাি েপমপত স্থািন এি ধািগুপল পে পে ? 

Q.25) Wright The full form of CBR. 

পে.পব.আি.-এি িুরিা ের্াটি হল ____________________ 

Q.26) What are the Key Principals relating to CBR ? 

পেপবআি েম্পপেবত মূলনীপতগুপল পে পে ? 

Q.27) What is included in CBR Matrix ? 

পেপবআি মযাটট্ররেি মরধয পে আরছ ? 

Q.28) What is the full form of W.H.O. ? 

ডব্লু.এইি.ও-এি িুরিা ের্াটি পে? 

Q.29) What are the areas included in Adult service ? 

প্রাপ্ত বয়স্ক িপিরষবাি মরধয পে পে অন্তভুবি র্ােরত িারি ? 

Q.30) What are the areas included in CBR ? 

পেপবআরিি অন্তভুবি পবষয়গুপল পে পে ? 


