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Course-X 
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Time: 2 Hours                                                            F.M. 35 

(The figures in the margin indicate full marks) 

Candidates are required to give their answer in their own words as far as practicable 

1. Answer any five questions.                                                                                                              (2 × 5 = 10) 

 যেক োক ো পোাঁচটি  প্রকের উত্তর টি ।  
(a) Define Special Education. 

টিকেষ টেক্ষোর সংজ্ঞো টি  ।                                  
(b) Mention two causes of hearing impairment. 

শ্রিকে িোধোগ্রস্ত অিস্থোর িুটি  োরে উকেখ  রু ।  
(c) Give examples of suitable TLM for visually impaired learner.                               

িৃটি প্রটিিন্ধ  টেক্ষোর্থীকির জ য ের্োর্থ টেক্ষে-টেখ  উপ রকের উিোহরে টি ।  
(d) What is RCI? 

RCI ট ? 
(e) Identify any two barriers for educational inclusion.                            

টেক্ষোগি অন্তরু্থটি রকের যেক োক ো িুটি িোধোর ে োি  রু । 
(f) What is the sociological dimension of inclusive education? 

অন্তরু্থটিমূল  টেক্ষোর সোমোটজ  মোত্রো ট ? 

(g) ‘Equitable and Inclusive Education: Learning for all’ is mentioned in which latest education policy of 

India? 

‘পক্ষপোিেূ য এিং অন্তরু্থটিমূল  টেক্ষো: স কলর জ য টেখ ’- এই  র্ো র্োরকির য ো  টেক্ষো ীটিকি উকেখ  রো 
হক়েকে? 

2. Answer any three questions.                                                                                                       (5 × 3 = 15) 

যেক োক ো টি টি প্রকের উত্তর টি । 
(a) Write in brief about CWSN.                                                                                      

টিিযোলক়ে CWSN সম্পক থ সংকক্ষকপ টলখু ।  
(b) Differentiate between integrated education and inclusive education.   

সমটিি টেক্ষো এিং অন্তরু্থটিমূল  টেক্ষোর মকধয পোর্থ য ট েথ়ে  রু ।                                                       

(c) Differentiate between general school and special school with reference to educational programmes at 

secondary level.                                                          

মোধযটম  টেক্ষোস্তকর টেক্ষোমূল   োেথোিলীর পটরকপ্রটক্ষকি সোধোরে এিং টিকেষটিিযোলক়ের মকধয পোর্থ য ট েথ়ে  রু । 
(d) Classify differently abled learners with concept and examples. 

ধোরেো এিং উিোহরেসহ পৃর্ র্োকি সমর্থ টেক্ষোর্থীকির যশ্রেীটির্োগ  রু । 
(e) Write in brief about initiatives taken by RTE Act (2009) for inclusive education. 

অন্তরু্থটিমূল  টেক্ষোর যক্ষকত্র RTE Act (2009) -এর উকিযোগ সম্পক থ সংকক্ষকপ িেথ ো  রু । 
3. Answer any one question.                                                                                                          (10 × 1 = 10) 

 যেক োক ো এ টি প্রকের উত্তর টি ।      
(a) Briefly discuss about teacher preparation for inclusive education in the light of NCF-2005. 

জোিী়ে পোঠক্রকমর রূপকরখো (2005) -এর পটরকপ্রটক্ষকি অন্তরু্থটিমূল  টেক্ষোর জ য টেক্ষক র প্রস্তুটি রে সম্পক থ 
সংকক্ষকপ িেথ ো  রু  ।                                                

(b) Briefly discuss the National policy on disability 2006. 

     প্রটিিন্ধ িোর জোিী়ে  ীটি-2006 সম্পক থ সংকক্ষকপ আকলোচ ো  রু । 
(c) Discuss in brief the recommendations of National Policy on Education (NPE-1986) regarding 

development of inclusive education. 

অন্তরু্থটিমূল  টেক্ষোর উন্নটি কে জোিী়ে টেক্ষোপটর ে ো- 1986 এর সুপোটরেগুটল সংকক্ষকপ আকলোচ ো  রু । 


