
Question Bank for PG Course 

Education 
অষ্টম পত্র - ক (Paper- VIIIA NEW)  

Special Education : PGED-VIIIA NEW 

1. What are the four modes of linguistic communications? 

ভাষাগত য াগায াযগর চারটি পদ্ধতত কী কী? 

2. What is Hammer? 

Hammer কী? 

3. What is meant by a Sonic Guide? 

য াতিক গাইড কী? 

4. What is an Expanded Core Curriculum for children with visual impairment? 

দতৃি প্রততবন্ধকতা ুক্ত তিশুযদর জিয একটি প্র াতরত মূল পাঠ্যক্রম কী? 

5. What is pinna? 

Pinna কী? 
6. Identify the 3 elements of Differentiated Instruction (DI). 

পৃথকীকৃত  তিযদে যির 3 টি উপাদাি তচতিত করুি। 

7. What does assistive technology devices include? 

 হায়ক প্র তুক্ত তডভাই গুতলর মযযয কী কী রযয়যে? 

8. What does a program tailored to the needs of a learner with exceptionalities called? 

বযততক্রমযমী একটি তিক্ষাথীর প্রযয়াজি অিু াযর প্রস্তুত একটি কমে ূচীযক কী বলা হয় ? 

9. What is the factor of success for a learner? 

একজি তিক্ষাথীর পযক্ষ  াফযলযর কারণ কী? 

10. What is not included in the principles of Inclusive Education? 

অন্তভুে ক্ত তিক্ষার িীততগুতলযত কী অন্তভুে ক্ত িয়? 

11. What is equity pedagogy? 

ইক্যযইটি পযাযডাগতজ তক? 

12. What type of Children possess neuro-diversity? 

যকাি যরযির তিশুযদর তিউযরা-ববতচত্র্য রযয়যে?  

13. “A teacher can never truly teach unless he is still learning himself. A lamp can never light 

another lamp unless it continues to burn its own flame” This statement is pronounced by 

whom? 

“একজি তিক্ষক কখিই  থাথে তিক্ষা তদযত পারযবি িা  তক্ষণ িা তততি তিযজ তিখযত পাযরি। একটি প্রদীপ 

তিযজযক প্রজ্জ্বতলত িা রাখযল কখিই অিয প্রদীপযক  জ্বালাযত পাযর িা - এই উতক্তটি কার ? 

14. What are not considered as the measures for employment of the hearing impaired? 

যকািটি শ্রবণ প্রততবন্ধীযদর কমে ংস্থাযির জিয পতরমাযপর  াযথ  ম্পতকে ত িয়? 



15. Who have signed MOU for recognition of Teacher Education in Special Education 

Programme in India? 

ভারযত তবযিষ তিক্ষাবযবস্থায় তিক্ষক তিক্ষার স্বীকৃততর জিয  ময াতা স্মারক স্বাক্ষর কযরযেি যক? 

16. What is not included in the strategy adopted in India for the universalization of elementary 

education? 

প্রাথতমক তিক্ষার  াবেজিীিকরযণর জিয ভারযত গৃহীত যকাি যকৌিলটি অন্তভুে ক্ত িয়? 

17. What is the main purpose of co-curricular activities? 

 হ-পাঠ্যক্রতমক তক্রয়াকলাপগুতলর মূল উযেিয তক? 

18. What is the Purpose of guidance? 

তিযদেিিার উযেিয তক? 

19. What feelings are developed in Reading-disability in primary grades? 

প্রাথতমক প োযয় পডা-অক্ষমতা যকাি  অিুভূততর তবকাি ঘটায় ? 

20. What is meant by Inclusive Education? 

অন্তভুে ক্ত তিক্ষা বলযত তক যবা ায়? 

21. In which year RTE Act was implemented in India? 

ভারযত আরটিই আইিটি যকাি  াযল  কা েকর হযয়তেল? 

22. Which is not a characteristic of a gifted child? 

যকান টি প্রততভািালী তিশুর ববতিিয িয়?   

23. What does Universalisation of Primary Education provide? 

প্রাথতমক তিক্ষার  াবেজিীিকরণ কী  রবরাহ কযর? 

24. Which Committee recommended for improvement of Teacher Education Programme? 

তিক্ষক তিক্ষা কা েক্রযমর উন্নততর জিয যকাি কতমটি  ুপাতরি কযরযে? 

25. Who controls Special Education Courses? 

তবযিষ তিক্ষা যকা ে যক তিয়ন্ত্রণ কযর? 

26. A child who has slow handwriting may face what type of learning disability? 

যীযর যীযর হস্তাক্ষর করা তিশুটির  যকাি তিখি অক্ষমতা থাকযত পাযর? 

27. A child who has unusual difficulty in oral instruction may have what impairment? 

য  তিশুর যমৌতখক তিযদে যি অস্বাভাতবক অ ুতবযা রযয়যে তার যকাি অক্ষমতা থাকযত পাযর? 

28. The right to free and compulsory education for children between age group of 6 to 14 has 

been inserted in which article of Indian Constitution? 

6 যথযক 14 বের বয়য র তিশুযদর জিয তিখরচায় এবং বাযযতামূলক তিক্ষার অতযকারযক ভারতীয় 

 ংতবযাযি কী তহ াযব প্রযবি করাযিা হযয়যে? 



29. What is the reduction in the range and variety of experiences? 

পতর ীমা এবং তবতভন্ন অতভজ্ঞতার হ্রা  কী? 

30.  Mention the year of the following :  

(a)  UNCRPD             (b)  National Education Policy 

(c)  RPWD Act.   (d) National Policy on Education 

তিম্নতলতখত বেযরর উযেখ করুি : 

(a)  UNCRPD    (b)  জাতীয় তিক্ষািীতত   

(c)   RPWD Act   (d)  তিক্ষার জাতীয় িীতত 

 

 

 


