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1.     যেক োক ো ছয়টি প্রকের উত্তর দোও                                     (6 X 5=30) 

        Answer any six questions 
  

a.     বিশেষধর্মী বেক্ষার উশেেযগুশ া কী ? 

        What are the objectives of Special Education?  
  

b.     দৃষ্টিগত অক্ষর্ম বেশুশদর বেক্ষাপদ্ধবত সম্পশকে আশ াচনা কশরা । 

        Discuss the  methods of education for Visually impaired children.  
 

c.     অপরাধপ্রিণ বেশু কারা ? এশদরশক বকভাশি তুবর্ম বচবিত করশি ? 

       Who are delinquent children? How do you identify them?  
  

d.    শ্রিণজবনত অক্ষর্মতাসম্পন্ন (hearing impairment) বেশুশদর বকভাশি বচবিত করা যায় ? 

                 What is the process of identifying hearing impaired children? (5) 
  

e.     What is Dyslexia?  

        বিসশ ক্সিয়া বক?   

              

f.  িহুর্মুখী প্রবতিন্ধকতা কী ? উদাহরণ দাও ।     

      What is Multiple Disability? Give Examples. (2+3) 
  

g.     ধীরগবতসম্পন্ন বেশুশদর (slow learner) বেক্ষাপদ্ধবত আশ াচনা কশরা ।  

         Discuss the educational methods of Slow Learner.  
  

  

h.       বেখশন অক্ষর্ম বেশুশদর পাঠদাশন বেক্ষশকর ভূবর্মকা আশ াচনা কশরা । 

         Discuss the roles of a teacher for learning disabled children?  
  

  

2. যে য ো  তি টি প্রকের উত্তর দোও                                  (3 X 10=30) 

Answer any three questions: 

  

a. অষ্টিজর্ম (Autism) কী ? অষ্টিজর্ম আক্রান্ত বেশুশদর বিবেিগুশ া ল শখা ।      

What is Autism? Write the characteristics of Autistic children.  (3+7) 
  

b. দৃষ্টিজবনত অক্ষর্মতার কারণ ও প্রবতকাশরর উপায়গুশ া উশেখ কশরা ।    



Discuss the causes and remedial measures of Visual Impairment. (5+5) 
 

c. িযবতক্রর্মী বেশুরাও বক স্বাভাবিক বেশুশদর র্মশতা আর্মাশদর লদশের সম্পদ ?  - লতার্মার র্মতার্মত িযক্ত কশরা ।     

Are special children also the resource of our country as normal children?  – Give your opinion. (10) 
  

d. "ADHD" কী ? অপরাধপ্রিণ বেশুশদর বেক্ষাদাশন পবরিার ও বিদযা শয়র ভূবর্মকা আশ াচনা কশরা।  

          What is “ADHD” ? Discuss the roles of family and school to teach delinquent  
          children.                                                                                                                     (2+8) 
  

  

e. িযবতক্রর্মী বেশুশদর বকভাশি সাধারণ বেশুশদর সাশে একই লশ্রণীকশক্ষ বেক্ষা লদওয়া যায়? তা আশ াচনা কশরা । 

How special children can be taught in the same classroom with normal children? Discuss it. (10) 
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