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Semester IV Examination
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Subject: Education
(প্রতিটি তিভাগগর উত্তর অিলযই আাদা পািায় তখগি।)

তিভাগ-ক (পূর্ণমার্-১০)
১.যয যকান পাাঁচটি প্রগের উত্তর দাও।

মান-২ (২X৫=১০)

ক)ফবভাবফষ্ট বক্ষা ফরতত কী বফাঝ?
খ)ফবভাবফষ্ট বক্ষায দুটি উতেয বরতখা।
গ)অক্ষভতা(Disability) ফরতত কী ফতঝা।
ঘ)বখন অক্ষভতায দুটি বফবষ্টয বরতখা।
ঙ)অটিজভ কী?
চ)বডগ্রাবপয়া ফরতত কী বফাঝ?
ছ)বতৃ ততেয দুটি বফবষ্টয বরতখা।
জ)ফহুকৃ বষ্টভূরক বক্ষা কী?

তিভাগ-খ ( পূর্ণমার্-১৫)
২।যয যকাগনা একটি প্রগের উত্তর দাও।

মান-১৫(১৫X১=১৫)

ক)বখন অক্ষভতা ম্পতকব বরতখা।
অথফা
খ)ফবভাবফষ্ট ভাজ গঠতন অপ্রথাগত ংস্থাগুবরয বূ বভকা ংবক্ষত আতরাচনা কতযা।

তিভাগ-গ (পূর্ণমার্-৬৫=২৫X১+৪X১০)
৩।সিকটি প্রগের উত্তর দাও।

মান-১ (২৫X১=২৫)

ক।ফবভাবফষ্ট বক্ষা াধাযণত কয় প্রকায?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ঈ)৫টি
খ।ফবভাবফষ্ট বক্ষায কয়টি বদক?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ই)৩টি
গ।“ ফবভাবফষ্টকযণ” ব্দটি প্রথভ ফযফহৃত য় বকান বদত?
অ)পযাব, ii)গ্রীক, iii)ইতাবর ,iv)আতভবযকা
গ।অর্ন্ববুবিকযতণ কয় প্রকায ভতডতরয কথা ফরা তয়তছ?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ই)৩টি
ঙ। ফববূব তকযন কায বফযীত?
অ)অর্ন্ববুবিকযণ, আ)াভাবজকীকযণ, ই)নযায়, ঈ)দবন
চ।াযীবযক গঠন, অঙ্গংস্থানগত এফং ববগত অস্বাবাবফকতাতক কী ফতর?
অ)প্রবতফন্ধকতা, আ)অক্ষভতা, ই)বফকরাঙ্গ, ঈ)ফবভাবফষ্ট
ছ।অঙ্গংস্থানগত অস্বাবাবফকতাতক কী ফতর?
অ)প্রবতফন্ধকতা, আ)অক্ষভতা, ই)বফকরাঙ্গ, ঈ)ফবভাবফষ্ট
জ।ফয়তয উয বববি কতয ফবধযতাতক কয় বাতগ বাগ কযা মায়?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ই)৩টি
ঝ।ফবধযতায কাযণগুবরতক কয়টি বাতগ বাগ কযা মায়?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ঈ)৩টি
ঞ।বখাোঁড়া,Crippled-এযা কন বেণীয প্রবতফন্ধী?
অ)অবস্থগত, আ)অক্ষভতা, ই)বফকরাঙ্গ, ঈ)ফবভাবফষ্ট
ট।বম বশুযা দূতযয ফস্তু স্পষ্টবাতফ বদখতত াযতরও বনকতটয ফস্তুগুবরতক অস্পষ্ট বদতখ তাতদয কী
ফতর?
অ)াইাযতভতরাবয়া, আ)দৃবষ্টক্ষীণতা, ই)বফলভদৃবষ্ট, ঈ)ছাবন

ঠ।বচাতখয ছাবনয জটির অফস্থাতক কী ফতর?
অ)গ্লুতকাভা, আ)দৃবষ্টক্ষীণতা, ই)বফলভদৃবষ্ট, ঈ)ছাবন
ড।ববযব্রার ারবতক কয় বাতগ বাগ কযা মায়?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ঈ)৩টি
ঢ।ববগত ভযা প্রধান আকাতয তর তাতক কী ফতর?
অ)Spastic Cerebral Palsy, আ)Mixed Cerebral Palsy, ই)Ataxic Cerebral Palsy,
ঈ)Athetoid Cerebral Palsy
ণ।অটিজভ-বক কয়টি বাতগ বাগ কযা মায়?
অ)2টি, আ)4টি, ই)6টি, ঈ)3টি
ত।বখনভূরক অক্ষভতাতক কী ফতর?
অ)বডগ্রাবপয়া, আ)বডতরবিয়া, ই)বডকযারকুবরয়া, ঈ)Mixed Cerebral Palsy
থ।দৃবষ্ট প্রবতফন্ধীতায কাযণগুবর কয়টি বাতগ বাগ কযা মায়?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ঈ)৩টি
দ। ফণবান্ধ রঅ)অবস্থগতগত, আ)অক্ষভতা, ই)বফকরাঙ্গ, ঈ)ফবভাবফষ্ট
ধ।ভবিতেয গঠনগত ভযায জনয দৃবষ্টবি বরা াওয়াতক বক ফতর?
অ)অবিবচপযাবর, আ)অযানপথারবভয়া, ই)অযাবিবডয়া, ঈ)রাতকাভা
ন।ভাংতবয গঠতনয অস্বাবাবফকতাতক কী ফতর?
অ)ভারতটান, আ)অবঙ্গববঙ্গ, ই)ওযার ভতটায পাংন, ঈ)বগ্রভতটায পাংন
।কীতয ভাধযতভ বশু অতনক বকছু বতখ থাতক?
অ)অনুকযণ, আ)বফচরন দক্ষতা, ই)আত্মবফশ্বা, ঈ)ভারতটান
প।েফন প্রবতফন্ধীতক কয়টি বাতগ বাগ কযা মায়?
অ)২টি, আ)৪টি, ই)৬টি, ঈ)৩টি
ফ।বক্ষাগত অক্ষভতামুি বশুতদয কী ফতর?
অ)বডগ্রাবপয়া, আ)বডতরবিয়া, ই)বডকযারকুবরয়া, ঈ)বফকরাঙ্গ

ব।মথামথ ও বিবত ববয চরাচরতক কী ফতর?
অ)পাইনভতটায পাংন, আ)ওযার ভতটায পাংন, ই)বগ্রভতটায পাংন, ঈ)ভারতটান
ভ।কাতন শুনতত ায় না তাতক কী ফতর?
অ)কারা, আ)বডতরবিয়া, ই)গ্লুতকাভা, ঈ)বফলভদৃবষ্ট

তিভাগ-ঘ
যয যকাগনা ৪টি প্রগের উত্তর দাও।
৪।ফবভাবফষ্ট বক্ষায অথব এফং এয প্রকৃ বত ও বফবষ্টয বরতখা।
৫।াবর্ন্ বক্ষায প্রকৃ বত ও উতেযগুবর বরতখা।
৬।ূণবায়ও বখন(Mastery Learning)এয ুবফধা ও অুবফধাগুবর বরতখা।
৭।বফববি প্রকায অক্ষভতাা্য াধাযণ কাযণভূ বরতখা।
৮।ববযব্রার ারব কী?এয বফবষ্টযগুবর বরতখা।
৯।বরঙ্গ ও বতিয তু রনাভূরক আতরাচনা কতযা।
১০।তববর জাবত ও উজাবততদয বক্ষায ুতমাগ ম্পতকব বরতখা।

মান-১০(১০X৪=৪০)

