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Psycho-social and Family Issues (V.I.) 

1 .Define  over protective parenting.                                                                                                                    
১.  অত্যধিক সুরক্ষামূলক সন্তান প্রধত্পালননর সংজ্ঞা ধিন . 

2. Who are members of an extended family? 
২. বধিিত্ পধরবানরর সিসযরা কারা? 

3. Who is called a sibling? 
৩। কানিরনক  বলা হয় ধননের ভাইনবান? 

4. Cite an example of Stereotypic attitude towards blindness. 
৪ দৃধিপ্রধত্বন্ধীনির প্রধত্ স্টেধরওটাইধপক মননাভানবর উিাহরণ িাও 

5 .Give an example of a Social skill.. 
৫.একটি সামাধেক িক্ষত্া  উিাহরণ ধিন . .. 

6 .What is stress? 
৬.স্টেস ধক? 

7. When the RPWD act was enacted? 
৭ আর.ধপ.ডাব্লু.ধড. আইনটি কনব কার্িকর করা হয়? 

8 .How much Railway  concession a visually impaired person avail while 
travelling in Rajdhani Express ? 
রােিানী এক্সনপ্রনস ভ্রমনণর সময় দৃধি প্রধত্বন্ধী বযধি কত্টা   স্টরলওনয় ছাড় পানবন? 

9. When the family should provide early intervention service to their visually 
impaired child ? 
৯।পধরবার কখন ত্ানির দৃধি প্রধত্বন্ধী ধিশুর প্রাথধমক হস্তনক্ষপ পধরনেবা প্রিান করনব? 

10 .Who is a multiple disabled child?                                                               
১০। বহুপ্রধত্বন্ধী ধিশু স্টক? 

11. When and by which organization CBR programme was initiated? 
১১।কখন এবং স্টকান সংস্থা ধস.ধব.আর. কার্িক্রম শুরু  কনরধছল? 

12. Why recreation activities are essential for the visually impaired? 
১২।দৃধিপ্রাধত্বধন্ধনির েনয ধবননািনমূলক কার্িক্রম স্টকন প্রনয়ােনীয়? 

13. IFSP applies for Children of which age group? 
১৩। আইএফএসধপ স্টকান বয়নসর ধিশুনির েনয উপনর্াগী? 

14. What is team work? 
১৪। িলবদ্ধভানব সম্পাধিত্ কমি ধক? 

15. cite an example of non-verbal communication. 



অ-স্টমৌধখক স্টর্াগানর্ানগর একটি উিাহরণ ধিন। 

16. Give an example of effects of blindness in the family. 

পধরবানর দৃধি প্রধত্বন্ধকত্ার প্রভানবর একটি উিাহরণ ধিন। 

17. What is the most desirable type of parenting style? 
সন্তান প্রধত্পালননর সবনেনয় পছন্দসই িরণটি কী? 

18. Give an example of sympathetic attitude towards    blindness? 
দৃধি প্রধত্বন্ধকত্ার প্রধত্ সহানুভূধত্র মননাভানবর একটি উিাহরণ ধিন. 

19. What is early stimulation ? 
প্রাথধমক উদ্দীপনা ধক? 

20. What are the main features of learning environment for better concept 
development of the visually impaired. 
দৃধি প্রধত্বন্ধীনির আরও ভাল িারণা ধবকানির েনয ধিখন পধরনবনির প্রিান ববধিিযগুধল কী কী? 

21. What is integrated education programme? 
সমধিত্ ধিক্ষা বযবস্হা বলনত্ ধক স্টবানেন? 

22. How do masculinity and feminity determined ? 
পুরুেত্ব এবং নারীত্ব কীভানব ধনিিারণ করা হয়? 

23. Define transition from childhood to adulthood. 
বিিব স্টথনক প্রাপ্ত বয়নস উপনীত্ হওয়ার সংজ্ঞা ধিন 

24. What is the function of the Parent support group? 
ধপত্া-মাত্ার সহায়ত্ার েনয স্টগাষ্ঠীর কাে কী? 

25. How frequently must the team of professionals and parents conduct 
meeting to review the IEP for a child with disability? 
স্টপিািার বযধি এবং ধপত্ামাত্ার একটি িলনক প্রধত্বন্ধী ধিশুর েনয IEP পর্িানলােনা করার েনয কত্ ঘন ঘন সভা 

পধরোলনা করনত্ হনব? 

26. Who are clients of multipurpose rehabilitation workers? 
বহুমুখী পুনবিাসন কমীনির ক্লানয়ন্ট কারা? 

27. What are soft skills? 
নরম িক্ষত্া ধক ধক? 

28. What are pro-social behaviours? 
সামাধেকপন্থী আেরণগুধল কী কী? 

29. What is  stress management? 
স্টেস মযাননেনমন্ট কানক বনল? 

30.  Who is an adventitious blind? 
আকধিক দৃধি প্রধত্বন্ধী স্টকান  বযধিনক  বলা হয়? 

 
 



 
 


