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1. Answer any three questions of the following:                    5x3=15 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর তি ।   

 

a) What is the significance of Inclusive Education in the present context? 

বিতমো  পতরতিতিকি অন্তর্ভ তক্তি মূল  তিক্ষোর িোৎ পে ত  ী ? 

 

b) Write a brief note on RTE Act (2009). 

RTE Act 2009 এর ওপর এ টি িী ো তলখু ।  

 

c) What is meant by ‘cooperative learning strategies’?  Give two merits and two 

demerits of this strategy.  

সহকেোতিিো মূল  তিখ  য ৌিল বলকি ত  যবোকে  ? এই য ৌিকলর িুটি সুতবধো ও 

িুটি অসুতবধো তলখু ।  

 

d) Why social inclusion is important? Define inclusive culture. 

সোমোক্তি  অন্তর্ভ তক্তি য   গুরুত্বপূর্ ত? অন্তর্ভ তক্তিমূল  সংসৃ্কতির সংঘো তি ।  

 

e) Write down the difference between ‘Skill and Competency’. List few skills and 

competency required by a teacher in an inclusive setting. 

িক্ষিো ও যেোিযিো এর মকধয পোর্ ত য তলখু । অন্তর্ভ তক্তিমূল  পতরকবকি এ ি  

তিক্ষক র প্রকয়োি ীয় ত ছভ  িক্ষিো ও যেোিযিোর িোতল ো তি ।  

 

 

2. Answer any two  questions of the following:                     10x2=20 

 

a) Discuss the salient features of- 

প্রধো  ববতিষ্ট্য গুতল আকলোচ ো  রু ঃ 

i) Salamanca Statement, 1994 

ii) UNCRPD, 2006                                                                        5+5 

                 

         b)  Mention some of the characteristics of differently abled learners. Discuss the role of 

              RCI for the education of differently abled learners.                             5+5=10 



              তর্ন্নর্োকব সক্ষম তিক্ষোর্ীকির ত ছভ  ববতিষ্ট্য উকেখ  রু । তর্ন্নর্োকব সক্ষম  

            তিক্ষোর্ীকির তিক্ষোর ি য RCI এর রূ্তম ো আকলোচ ো  রু ।  

 

         c) Explain the possible barriers to inclusion. How ICT can be as assistive devices. Give  

             examples.                                                                                                    6+4=10 

             অন্তর্ভ তক্তিকি সম্ভোবয বোধো সমূহ বযোখযো  রু । ICT ত র্োকব সহোয়  উপ রর্ হকি  

          পোকর উিোহরর্ তি ।  

 

        d)  Enumerate the basic steps of preparation for inclusive education.                10 

              অন্তর্ভ তক্তিমূল  তিক্ষোর ি য প্রস্তুতির প্রোর্তম  ধোপ গুতল পরপর উকেখ  রু ।  

 


