
Question Bank 

B.Ed. Special Education (M.R / H.I / V.I) ODL Programme 
Paper Code: B9 

Introduction to Locomotor & Multiple Disabilities (CP, MD) 

Answer the following questions. 

(নিম্ননিনিত প্রশ্ন গুলিোর উত্তর দোও। )    
         

1. When does disability of the bones, joints or muscles leading to substantial restrictions of the 
movements of the limbs happens? 
হোড়, জল়েন্ট  বো পেশীগুনির অক্ষমতো  অঙ্গ সঞ্চোিলির  সীমোবদ্ধতো কিি সৃষ্টি  কলর ? 

    
2. What is the cause of Polio ?  

পেোনিও হও়েোর কোরণ  নক ? 

 

3. Expand the word ‘IDEA’  

 ‘ IDEA’  বিলত নক পবোঝো়ে ? 

 

4. What are the advantages of special furniture?   

নবলশষ আসবোলবর সুনবধো গুনি নক ?  

 

5.  What is the cause of Muscular Dystrophy .   

মোসু্কিোর নিস্ট্রনি হও়েোর কোরণ নক ? 

 

6. What type of ‘tone’ is responsible for Athetosis? 

অযোনিল োনসস  এ  নক ধরলণর প োি (tone) পদিো যো়ে ? 

 

7. How is Cerebral palsy caused  ?      

পসনরব্রোি েযোিনস হও়েোর কোরণ নক ?  

 

8. What does Quadriplegia mean?    

পকো়েোড্রিলেড্রজ়েো বিলত নক পবোঝো়ে ? 

 

9. How to lift a person with physical disability? 

শোরীনরক প্রনতবন্ধী বযড্রিলক নক ভোলব পতোিো উনিত ?  

 

10. What does children with multiple disabilities mean ?  

একোনধক প্রনতবন্ধী  সম্পন্ন নশশু বিলত নক পবোঝো়ে ? 

 
11. Explain the modes of Learning by Bruner .  

বরুিোর এর মলত নশক্ষলির েদ্ধনত গুনি  নক ?  

 

12. What does a disorder of balance associated with damage to the cerebellum lead to?  

পসনরলবিোলম আঘোলতর িলি শোরীনরক ভোরসময রক্ষোর  অসুনবধো কোলদর মলধয িোলক ?  

 



13. Define Spina-bifida . 

স্পিিো-নবনিিো  নক ? 

 

14. Where is the Visual area of the brain situated?  

মড্রিলে  দৃষ্টি সংক্রোন্ত অঞ্চিষ্ট র  অবস্থোি পকোিো়ে ?           

 

15. Why are mystery pictures and Feely bags used?   

পকি রহসযোবতৃ ছনব এবং “নিনি বযোগ” বযবহৃত হ়ে? 

 
16. Define intellectual disability  

পবৌড্রদ্ধক অক্ষমতো সংজ্ঞোন়েত কর 

 

17. Discuss the associated problems of cerebral palsy.  

পসনরব্রোি েযোিনসর আিুষনঙ্গক সমসযোগুনি আলিোিিো কর 

 

18. What is Snellen chart?  

পেলিি িো ট কী ? 

 

19. How will you describe Nystagmus  

কীভোলব নিস্ট্যোগমোস বণ টিো করলব ?  

 

20. Why IEP is important ? 

‘IEP’ পকি গুুত্বেূণ ট ? 

 

21. Describe Ataxia  

অযো োড্রি়েো বণ টিো কর  

 

22. Discuss the techniques of lifting and carrying a special child 

একষ্ট  পিশোি িোইল্ড  উলত্তোিি এবং বহি করোর পকৌশিগুনি নিল়ে আলিোিিো কুি  

 

23. How to measure a child for a special seat  

একষ্ট  নবলশষ আসলির জিয পকোিও নশশুলক কীভোলব েনরমোে করো যো়ে 

 

24. Describe box seat   

Box seat বণ টিো কর 

 

25. Use of TLM  

TLM নক কোলজ বযবহৃত  

 

26. What are the Requirement of Visual AIDS ?  

নভজযু়েোি এইিলসর প্রল়েোজিী়েতো নক  ?  

 

27. Types of Assistive technology   



সহো়েক প্রযুড্রির প্রকোরগুনি বণ টিো কর 

 

 

28. Define Muscular Dystrophy      

Muscular Dystrophy কোলক বলি?  

 

29. Define Tuberous Sclerosis.  

Tuberous Sclerosis বণ টিো কর 

 

30. Explain Leprosy Cured 

Leprosy Cured বণ টিো কর  

  
            
 

 


