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1. What is meant by an ‘Exceptional Child’? 

‘ব্যতিক্রমী তিশু’ ব্লতি কী বব্োঝোয়? 

2. A problem encountered during interaction with the environment is termed as what? 

পতিতব্তিি সোতে তমেতিয়ো চলোকোলীন সমসযোি সমু্মখীন হতল িোতক কী ব্লো হয় ? 

3. “No school can reject admission to any child on any grounds of discrimination  and children 

are not be segregated or labeled at any point of time before or after admission”- This is a 

guide line under which Act?  

বকোতনোিকম বব্ষমযিোি কোিতে বকোতনো তব্দ্যোলতয়  বকোতনো তিশুতক ভতিি ি বেতে প্রিযোখোন কিো যোতব্ নো এব্ং 

ভতিি ি আতে ব্ো পতি বকোনও সময়ই তিশুতদ্ি পৃেক কিো ব্ো বলতব্ল কিো যোতব্ নো" - এটি বকোন আইতনি 

অধীনস্ত তনতদ্ি তিকো? 

4. What is a special school? 

একটি তব্তিষ তব্দ্যোলয় তক? 

5. How many disabilities are included in RPwD Act 2017? 

আি তপ ডতিউ তড অযোক্ট ২০১৭-বি কি ধিতনি অেমিোতক অন্তভুি ক্ত কিো হতয়তে? 

6. What is Snellen chart? 

বেতলন চোর্ি  তক? 

7. What is JAWS Screen Reader? 

JAWS তিন তিডোি কী? 

8. Who invented Braille script? 

বেইল তিতেি আতব্ষ্কিি ো বক? 

9. Gallaudet University is a University for the education of whom? 

কোতদ্ি তিেোি জনয েযোলোউতডর্ তব্শ্বতব্দ্যোলয়? 

10. What is called congenital deformity where the ear canal is underdeveloped? 

জন্মেি তব্কৃতি বযখোতন কেিকুহি অনুন্নি েোতক িোতক তক ব্লো হয়?   

11.  ‘The arms and legs move very easily and appear floppy like a rag doll’-What is it? 

হোি এব্ং পো যখন অিযন্ত সহতজ নোড়োতনো হয় এব্ং বহতলদ্তুল চতল, এতকব্োতি িুতলোি পুিুতলি মি িোতক তক 

ব্লো হয়? 

 



12. Which disorder affects both legs, both arms,  head, and  neck? 

দ্ইু হোি, দ্ইু পো, মোেো এব্ং েলো েতিগ্রস্ত হতল িোতক তক ব্লো হয় ? 

13. What is the cause of Cerebral palsy? 

বসতিেোল পলতসি কোিে তক? 

14. Before teaching the child with Cerebral palsy, which is very much essential? 

বসতিেোল পলতস তিশুতক তিেো দ্োতনি পূতব্ি বয তব্ষয়টি জোনো অিযন্ত জরুিী িো তক? 

15. What is the IQ range of severe category of Mentally Retarded child? 

গুরুিি মোেোি মোনতসক অেম তিশুি ব্দু্ধোতেি তব্স্তোি আইতকউপতিসীমোটি কী? 

16. Which tool is not used as an assessment tool for Mentally Retarded children?  

বকোন সোধনী ব্ো রু্লটি মোনতসক অেমিো তনেিয় কিোি বেতে ব্যব্হোি কিো হয় নো? 

17. Name one Teaching Strategies of Mentally Retarded student. 

মোনতসক অেম তিেোেীতদ্ি এক প্রকোি তিেে বকৌিতলি নোম তদ্ন। 

18. Which are the most common characteristics of gifted children? 

প্রতিভোিোলী তিশুতদ্ি সব্িোতধক সোধোিে বব্তিষ্ট্য কী? 

19. Which IQ scores is considered as genius IQ? 

বকোন আইতকউ বকোিতক প্রতিভো আইতকউ তহসোতব্ তব্তব্চনো কিো হয়? 

20. Which is the most commonly used test for assessing the gifted? 

প্রতিভোব্োনতদ্ি তনধিোিতেি জনয সোধোিেি সব্িোতধক ব্যব্হৃি পিীেো কী? 

21. Does Learning Disabilities are problems that affect the brain’s ability? 

তিখন অেমিো এক ধিতনি সমসযো যো মতস্ততষ্কি বয েমিোতক প্রভোতব্ি কতি িো কী? 

22. A person who has problems with motor tasks, such as eye-hand co-ordination is called ..........  

__________  বহোল একজন ব্যতক্তি বপিী সঞ্চোলনেি সমসযো, বযমন বচোখ- হোতিি সমন্বয় । 

23. Which problem is not under Dysgraphia? 

বকোন  সমসযোটি তডসগ্রোতিয়োি অন্তভুি ক্ত নয়? 

24. Which characteristics and behaviors are not seen in children who have an emotional 

disturbance? 

বকোন  বব্তিষ্ট্য ও আচিে আতব্েজতনি তব্িৃঙ্খলো সম্পন্ন তিশুতদ্ি মতধয বদ্খো যোয় নো? 

25. Which are the common strategies for success of the learners having emotional disturbance? 

আতব্েজতনি তব্িৃঙ্খলো সম্পন্ন তিেোেীতদ্ি সোিতলযি সোধোিে বকৌিল কী কী? 

26. Which is not an environmental cause of emotional disturbance? 

বকোো্ন  টি আতব্েজতনি তব্িৃঙ্ক্ষলোি পতিতব্িেি কোিে নয়? 

27. In which year Rehabilitation Council of India was established? 

বকোন  ব্ৎসি ভোিিীয় পুনব্িোসন পষিদ্ প্রতিতিি হয়? 



28. National Institute for Empowerment of Persons with Multiple Disabilities (Divyangjan) was 

established in which year? 

ব্হুতব্ধ অেমিোযুক্ত ব্যতক্ততদ্ি জনয জোিীয় প্রতিিোন (তদ্ব্যোঙ্গ) বকোন সোতল প্রতিতিি হয়? 

29. When is World Physiotherapy Day celebrated? 

তব্শ্ব তিতজওতেিোতপ তদ্ব্স কখন পোতলি হয়? 

30. Name the loss of hearing that gradually occurs in most individuals as they grow older? 

শ্রব্েিতক্ত হ্রোতসি নোম তদ্ন যো বব্তিিভোে ব্যতক্ত ব্ড় হওয়োি সোতে সোতে ধীতি ধীতি ঘতর্? 

 

 

 


