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Introduction to Sensory Disabilities (VI, HI, Deaf – Blind) 

1. What is meant by an Eye Language? 

চ োখের ভোষো বলখে কী চবোঝোয়? 

2. What are the four modes of linguistic communications? 

ভোষোগে চ োগোখ োখগর  োরটি পদ্ধতে তক তক?  

3. Need of Inclusive Education for the disabled in India 

ভোরখে প্রতেবন্ধীখের জন্য অন্তভভু তিমূলক তিক্ষোর প্রখয়োজন্ 

4. What is meant by orientation and Mobility training for visual impairment? 

দৃতিগে প্রতেবন্ধকেো ভিখের অতভমভেীকরণ এবং গতেিীলেো প্রতিক্ষণ বলখে কী চবোঝোয়? 

5. What is meant by Auditory Training? How many stages of auditory training are there? 

শ্রুতে প্রতিক্ষণ(Auditory Traning ) বলখে কী চবোঝোয়? শ্রুতে প্রতিক্ষখণর কেটি প ুোয় রখয়খে?  

6. What is meant by Taylor Frame? 

চেলর চেম বলখে কী চবোঝোয়? 

7. What is meant by Ear Ossicular Chain? 

কোখন্র ওতিকুলোর চ ইন্ ( কোখন্র অতি-িৃঙ্খল )বলখে কী চবোঝোয় 

8. What is meant by Degree of Hearing Loss? 

শ্রবণিতি হ্রোখির তিতি  বলখে কী চবোঝোয় 

9. What are the Causes of Visual Impairment?  

দৃতিগে প্রতেবন্ধকেোর কোরণ গুতল কী কী? 

10. What is meant by Conductive Hearing Loss?  

পতরবোহী শ্রবন্ অক্ষমেো বলখে কী চবোঝোয়? 

 

 

 

 

 



 

11. What is meant by ‘birth asphyxia/Anoxia’?  

জন্মগে‘অযোিতিতিয়ো / অযোখন্োতিয়ো’ িব্দটি বলখে কী চবোঝোয়?  

12. What is meant by ‘Tadoma’?  

‘েযোখিোমো’ কী ? 

13. What is Rubella virus?  

রুখবলো ভোইরোি কী? 

14. What is meant by a Sonic Guide?  

চিোতন্ক গোইি বলখে কী চবোঝোয়? 

15. What is meant by JAWS?  

JAWS বলখে কী চবোঝোয়? 

16. What are the main parts of Inner Ear ?  

অন্ত-কখণুর কোখন্র প্রধোন্ অংিগুতল কী কী? 

17. What is meant by external auditory meatus? 

বোতহযক শ্রবণন্োলী/তন্গুমদ্বোর( external auditory meatus)বলখে কী চবোঝোয়?  

18. What is Gradual Hearing Impairment?  

ক্রমোন্বতয়ক/ ধীর-ক্রমিঃ শ্রবণ প্রতেবন্ধী (Gradual Hearing Impairment) তক? 

19. What is Otitis media? 

Otitis media কী? 

20. What do mean by unilateral and bilateral? 

একপোতবুক ও তদ্ব-পোবীয় বলখে কী চবোঝোয়? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21. What is Oralism? 

ওরোতলজম (Oralism)কী? 

22. What is Bilingual- Bicultural (Bi-Bi)?  

Bilingual- Bicultural (Bi-Bi) কী ? 

23. What is Comprehension? 

অতধগমন্/ চবোধগমযেো( Comprehension)কী?  

24. What is mean by communication facilitators of individual with hearing loss? 

শ্রবণ প্রতেবন্ধীখের চবোঝখ োগোখ োগ িভতবধোেু (communication facilitators)  বলখে কী চবোঝোয়- 

25. What is NSSO? 

NSSO কী? 

26. What do you mean by Berthold Lowenfeld’s Interpretation of Blindness?  

বোখ্ুোল্ড চলোখভন্তিখল্ডর অন্ধখের বযোেযো  বলখে কী  চবোখঝন্ ? 

27. What do you mean by Stage of Concrete operations(7-11 years) 

মূেু িতক্রয়েো( Concrete operations) ধোপ বলখে কী চবোঝোয় (7-11 বের) 

28. What is Braille? 

চেইল কী? 

29. What are Daily Living Skills? 

প্রতেতেখন্র জীবন্ োত্রোর েক্ষেো/  দেন্তিন্ জীবন্ োপন্ েক্ষেো( Daily Living Skills)কী? 

30. What do you mean by Eardrum/tympanic membrane? 

কণুপেহ বলখে কী চবোঝ? 


