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Answer the following questions:  

 

1. Teachers should present information to the students clearly and in interesting way, and relate this 

new information to the things ----------------- to the students.  

2. What type of evaluation identifies learning deficiencies and difficulties of the learners? 

3. What is the basic concept of pragmatism in educational philosophy? 

4. The Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE) was enacted on___________. 

5. How many types of Disabilities have been covered under the Rights of Persons with Disabilities 

Act, 2016? 

6. The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) 

Act, 1995 was replaced with which act? 

7. In which year the RCI Act was enacted by Parliament? 

8. _________was declared as the International Year of Disabled Persons. 

9. RMSA was an extension of which scheme?  

10. Who emphasized that education should be a social process? 

11. Which is “Bread and butter aim” of education? 

12. Which is the most widely accepted method of education, according to the pragmatists? 

13. Learning strategies combine cognition and ……… 

14. Who gives the registration to the rehabilitation professional? 

15. Success of inclusive education depends on which factors?  

16. How a teacher can draw the attention of his students in the class?  

17. If you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal 

students, what type of treatment would you like to give him in the class?  

18. Which are the Disability are covered under the Rights of Persons with Disabilities Act, 

2016? 

19.  “Regular schools with an inclusive ethos are the most effective way to combat 

discriminatory attitudes, create welcoming and inclusive communities and achieve ‘Education for 



All’ with special emphasis on PwDs. Inclusive Education is a fundamental right of PwDs”. This 

proclamation was made under act/statement /laws? 

20. What is the major recommendation of Article 29 of the Constitution of India ? 

21. Recommendations to send children with disabilities to mainstream schools were first made 

in which report or commission? 

22. Programme of Action was launched in 1992 in order to look into the activities done under 

___________ 

23. Inappropriate, life-threatening or challenging behaviours may be inadvertently maintained 

by reinforcement from others in the environment. Which is a process that can be carried out in 

order to help identify the factors maintaining the behaviour? 

24.  “Individual learns from his own mistakes” This statement is based on which learning 

theory? 

25. Which should be  taken into consideration while preparing the blue-print for a test? 

26. Give some examples of  a dimensional teaching aid 

27. Concept and definition of curriculum 

28. What is medical model in the field of disability? 

29. Which are the important considerations in the planning of the development of education in 

India?  

30. Effectiveness of teaching does depend on which factors?  

31.  What are the causes for drop out for school education?   

32.  What are the negative consequences of a high caste teacher’s discriminatory attitude towards 

a low caste student? 

33. What is the focal aim of inclusive education?  

34. What would you do for the student’s during his nervous breakdown? 

35. Who was the founder of “Gurukul System”?  

36. Which are the chief social determiners of education?  

37.  Who are given the concept of Basic Education? 

38. What is the meaning of  “educate” ? 

39. “School is a garden, the teacher is a cautions gardener and the child is a tender plan” Who said 

this?  



40. Who was directly related with connectionism theory of learning?   

41. Who wrote the book “The Life Devine”?  

42. Full form of GER is  

43. What are the aims of Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) scheme? 

44. RMSA is a centrally sponsored scheme under the ministry of ------------------.  

45. MDGs has ---------- goals  

46.  What are the types of learners?  

47. What is cooperative learning?  

 

48. What are characteristic temporary groups in the classroom situation? 

  

49. Which are the indicators of being at risk in the school? 

50. Which are the factors are important for the learning?   

51. What are the major benefits of inclusive education?  

 

52. Problems areas of children with ADHD  

53. What is Multicultural awareness?  

54. What is IEP?  

55. What are the benefits of multiculturalism? 

56. Which of the factors would come under the term of ‘diversity’? 

57. What is the aim of Operation Blackboard?  

58. Full form of DPEP is  

59. What is ‘Incheon Strategy’?  

60. What is the medical model of disabilities? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১. শিক্ষকদের স্পষ্ট ও আকর্ ষণীয় উপাদয় শিক্ষার্থীদের কাদে তর্থয উপস্থাপন করা 

উশিত এবং এই নতুন তর্থযটি শিক্ষার্থীদের সাদর্থ ----------------- এর সাদর্থ সম্পশকষত 

করা উশিত। 

২. ককান ধরদণর মূল্যায়ন শিখার ঘািশত এবং অসুশবধাগুশল্ শিশিত কদর? 

৩. শিক্ষামূল্ক েি ষদন বাস্তববােবাদের মূল্ ধারণাটি কী? 

৪. শিশুদের শনখরিায় ও বাধযতামূল্ক শিক্ষার অশধকার আইন (আরটিই) কদব ততশর 

করা হদয়শেল্ _______। 

৫. প্রশতবন্ধী বযক্তিদের অশধকার আইন, 2016 এর অধীদন কত ধরদণর প্রশতবন্ধী  

অন্তরু্ষি করা হদয়দে? 

৬. প্রশতবন্ধী বযক্তিদের (সমান সুদ াগ, অশধকার সংরক্ষণ ও পূণ ষ অংিগ্রহণ) আইন, 

১৯৯৫ কক ককান আইন শেদয় প্রশতস্থাপন করা হদয়দে? 

৭. আরশসআই আইন ককান সাদল্ সংসে কতত ষক পাি হদয়শেল্? 

৮. ককান বের শবদির্ িাশহো সম্পন্ন বযক্তিদের আন্তর্ষাশতক বর্ ষ শহদসদব স্বীকত ত?  

৯. আরএমএসএ --------দকান প্রকদের নতুন রূপ? 

১০. কক কর্ার শেদয়শেদল্ন ক  শিক্ষা একটি সামাক্তর্ক প্রক্তিয়া হওয়া উশিত? 

১১. শিক্ষার "রুটি এবং মাখন ল্ক্ষয" ককানটি? 

১২. বাস্তববােীদের মদত শিক্ষার সব ষাশধক গতহীত পদ্ধশত ককানটি? 

১৩. কিখার ককৌিল্গুশল্ জ্ঞাদনরএবং __________________ সাদর্থ শমশল্ত রুপ। 

১৪ . পুনব ষাসন কপিাোরদের শনবন্ধন কক কেয়?  

১৫ . অন্তরু্ষি শিক্ষার সাল্ল্য ককান কারদণর উপর শনর্ষর কদর? 

১৬. একর্ন শিক্ষক কীর্াদব ক্লাদস তার শিক্ষার্থীদের েতটষ্ট আকর্ ষণ করদত পাদরন? 

১৭. আপশন  শে সাধারণ শিক্ষার্থীদের পািাপাশি েতটষ্ট প্রশতদ্বক্তিত োত্রদক পডাদনার 

সুদ াগ পান তদব আপশন তাদক ক্লাদস ককান ধরদণর পশরদসবা শেদত িান? 

১৮ . প্রশতবন্ধী বযক্তিদের অশধকার আইন, ২০১৬ এর আওতারু্ি কটি প্রশতবন্ধকতা 

রদয়দে? 

১৯। “তবর্মযমূল্ক ল্ডাইদয়র সবদিদয় কা ষকর উপায় হ’ল্ একটি অন্তরু্ষি নীশতিাস্ত্র 

সহ শনয়শমত শিক্ষামদনার্াব, সতটষ্ট এবং অন্তরু্ষি সম্প্রোয় এবং সাদর্থ ‘সবার র্নয 



শিক্ষা’ অর্ষন কদরশপডশিউশডদত শবদির্ কর্ার কেওয়া। অন্তরু্ষক্তিমূল্ক 

শিক্ষাশপডশিউশডএর একটি কমৌশল্ক অশধকার”। কর্থায় এই  কঘার্ণাটি করা হদয়শেল্ 

?  

20. র্ারদতর সংশবধাদনর 29 অনুদেদের প্রধান সপুাশরি কী? 

২১. প্রশতবন্ধী শিশুদের মূল্ধারার সু্কদল্ পাঠাদনার র্নয সুপাশরিগুশল্ প্রর্থম ককান 

শরদপািষ বা কশমিদন করা হদয়শেল্? 

2২. ১৯৯২ সাদল্র Programme of Action কম ষসূশিটিিালু্ করা হদয়শেল্ 

_______________ কম ষসূশি খশতদয় কেখার র্নয। 

২৩. অনুপ ুি, প্রাণঘাতী বা আপশিকর আিরণগুশল্ পশরদবদি অনযদের কাে 

কর্থদকই অসাবধানতা বিত বর্ায় রাখার র্নয িক্তি বতক্তদ্ধকদর। ককান প্রক্তিয়া এই  

আিরণ গুশল্দক িনািকরন  করার র্নয পশরিাশল্ত হয়? 

২৪. “বযক্তি শনদর্র রু্ল্ কর্থদক শিক্ষা কনয়” এই শববতশতটি ককান শিক্ষাতদের উপর 

শর্শি কদর ততশর করা হদয়দে? 

২৫. ককান পরীক্ষার প্রশতশিত্র  ততশর করার সময় ককানটি শবদবিনা করা উশিত? 

২৬. একটি মাক্তত্রক শিক্ষামূল্ক সহায়তার কদয়কটি উোহরণ শেন 

২৭. পাঠযিদমর ধারণা এবং সংজ্ঞা শেন 

২৮. অক্ষমতার কক্ষদত্র কমশডদকল্ মদডল্ কী? 

২৯. র্ারদত শিক্ষার শবকাদির পশরকেনার গুরুত্বপূণ ষ শবদবিয শবর্য়গুশল্ ককানটি? 

৩০. শিক্ষার কা ষকাশরতা ককান কারদণর উপর শনর্ষর কদর? 

৩১. সু্কল্ ড্রপ আউি হওয়ার কারণগুশল্ কী কী? 

৩২. শনম্ন বদণ ষর শিক্ষার্থীর প্রশত উচ্চ বদণ ষর শিক্ষদকর তবর্মযমূল্ক আিরদণর 

কনশতবািক পশরণশতগুশল্ কী কী? 

৩৩. অন্তরু্ষি শিক্ষার মূল্ ল্ক্ষয কী? 

৩৪. শিক্ষার্থীর নার্ষাস কেকডাউন হওয়ার সময় আপশন কী করদবন? 

৩৫.  "গুরুকুল্ শসদমম" এর প্রশতষ্ঠাতা কক শেদল্ন? 

৩৬. শিক্ষার প্রধান সামাক্তর্ক শনধ ষারক ককানটি? 

৩৭. বুশনয়াশে শিক্ষার ধারণা কক কেন? 

৩৮.“educate”  এর অর্থ ষ কী? 



৩৯.“School is a garden, the teacher is a cautions gardener and the child is a 

tender plan”- কক বদল্দেে্ন? 

৪০. কারা “Connectionism Theory of Learning ”  র সাদর্থ সরাসশর  ুি শেদল্ন? 

৪১.  "েয ল্াইল্ শডর্াইন" বইটি কক শল্দখদেন? 

৪২। GER এর সম্পূণ ষ রূপ শক?  

৪৩. কস্তুরবা গান্ধী বাশল্কা শবেযাল্য় (দকক্তর্শবশর্) প্রকেটি প্রধান উদেি শক?  

৪৪. আর এম এস এ (RMSA) ককান মন্ত্রনাল্দয়র আওতাধীন একটি ককন্দ্রীয়  প্রকে?  

৪৫. এমশডক্তর্ (MDG) কত কটি  ল্ক্ষয আদে? 

৪৬.  শিক্ষার্থীর ধরণগুশল্ কী কী? 

৪৭.  সহদ াশগতামূল্ক কিখা শক?  

৪৮. তবশিষ্টয অস্থায়ী েল্গুশল্র তবশিষ্টয ? 

৪৯. শিক্ষাদক্ষদত্র ঝুুঁ শকদত (AT RISK) র্থাকার সূিক ককানগুশল্ ? 

৫১. ককানটি কারণগুশল্ কিখার র্নয গুরুত্বপূণ ষ? 

৫২. অন্তরু্ষি শিক্ষার প্রধান সুশবধাগুশল্ কী কী? 

৫৩. এশডএইিশড (ADHD)সহ শিশুদের সমসযাগুশল্ শক শক?  

৫৩. বহু সংস্কত শত সদিতনতা বল্দত শক কবাঝ?  

৫৪.  IEP কী?  

৫৫. বহুসংস্কত শতর সুশবধা কী  

৫৬.  ‘তবশিত্রয’ িদের আওতায় কী কী আসদব?  

৫৭. অপাদরিন িযাকদবাদডষর ল্ক্ষয কী? 

৫৮. DPEP এর সম্পণূ ষ রূপ শক?  

৫৯. ‘ইনশিওন ককৌিল্’ কী? 

৬০. প্রশতবন্ধীদের শিশকতে্সা মদডল্ শক? 

********* 
 


