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1. What do you meant by Place of Articulation?  

উচ্চারণ স্থান বলতে কী ববাঝায়? 

2. What do you meant by Supra Segmental aspect of Speech?  

কথাবলার ববাধগম্যো বলতে কী ববাঝায়? 

3. What is Formative Assessment? 

গঠনমূ্লক মূ্লযায়ন বলতে কী ববাঝায়? 

4. What do you meant by classification of Consonant?  

বযঞ্জনবতণের বেণণণবনযাস বলতে কী ববাঝায়? 

5. What do you meant by Active articulator and Passive Articulator? 

সণিয় উচ্চারণ েন্ত  এবং  ণনণিয় উচ্চারণ েন্ত  বলতে কী ববাঝায়? 

6. What do you meant by congenital factor of Hearing Loss and acquire factor Hearing Loss? 

েবণশণি হ্রাতসর জন্মগে কারণ(factor) এবং েবণশণি হ্রাতসর  অণজে ে গে কারণ(factor) বলতে কী ববাঝায় 

7. What do you meant by BERA? 

BERA কী ? 

8. What is Audiogram?  

অণিওগ্রাম্ কী?  

9. What is an Audiometer?  

অণিও ণম্টার কী?  

10. What do you meant by babbling stage?  

অসু্ফটবাক্ পর্োয়কাল বলতে কী ববাঝ? 

11. What do you mean by Respiratory breathing? 

শ্বাস প্রশ্বাস বলতে কী ববাঝ? 

12. What is Phonation? 

কন্ঠস্বর রু্ি শব্দ(Phonation)বলতে কী ববাঝ? 

13. What do you meant by Manner of articulation?  

স্পষ্ট উচ্চারণ ভণিম্া(Manner of articulation)বলতে কী ববাঝ? 



 

14. What is Speech intelligibility?  

কথা বলার  ববাধগম্যো (Speech intelligibility) কী? 

15. What is Immitance Audiometry? 

ইণম্টযান্স অণিওতম্ট্রি কী?  

16. What is Visual reinforcement audiometry? 

ণভজুযয়াল ণরইনত াসেতম্ন্ট অণিওতম্ট্রি কী? 

17. What do you meant by factor affecting Educational performance in children with hearing 

impairment? 

েবণ প্রণেবন্ধকো ণশশুতের ণশক্ষাগে কম্েক্ষম্োর প্রভাণবে  যাক্টর বলতে কী ববাঝ?   

18. What do you meant by Speech Mechanism? 

বাচণনক প্রকাতশর রীণে বকৌশল বলতে কী ববাতঝন 

19. What is normal Hearing Sensibility? 

স্বাভাণবক েবণশণি/ শ্রুণে সংতবেনশীলো কী 

20. What do you meant by Subjective and Objective Test of Hearing Loss 

েবণশণি হ্রাতসর সাতপণক্ষক এবং উতেশযমূ্লক পরীক্ষা বলতে কী ববাতঝন?  

21. What is interview? 

সাক্ষাত্কার কী? 

22. What do you mean by Natal Stage?  

জন্মকালীন মু্হূেে  কী? 

23. What do you mean by Pre-lingual deaf and Post-lingual deaf?  

প্রাক-ভাষাগে বণধর এবং উত্তর-ভাষী বণধর বলতে কী ববাতঝন? 

24. What do you meant by E.N.T.? 

             E.N.T. বলতে কী ববাতঝন? 

25. What do you mean by High Risk Register?  

উচ্চ ঝুুঁ ণক পূনে  ণনবন্ধন বলতে কী ববাতঝন? 

26. What do you meant by Comprehensive and Continuous Assessment? 

ণনরবণিন্ন ও ধারাবাণহক  মূ্লযায়ন বলতে কী ববাঝ? 

27. What do you meant by Teacher made test? 

ণশক্ষককেৃক প্রসূ্তে অভীক্ষা বলতে কী ববাঝ? 

 



28. What is Summative Assessment?   

সামু্োণয়ক মূ্লযায়ন বলতে কী কী ববাঝ? 

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

জন্মগে‘অযাসণ ণিয়া / অযাতনাণিয়া’ শব্দটি বলতে কী ববাঝায়?  

30. What is meant by Conductive Hearing Loss?  

পণরবাহী েবন অক্ষম্ো বলতে কী ববাঝায়? 

31. What is Cytomegalo? 

সাইতটাতম্গাতলা ণক? 

32. What is dental sound? 

েন্তম্য় ধ্বণন ণক ? 

33. What do mean by Silent/Hidden Handicapped?  

নীরব/লুকাণয়ে  প্রণেবন্ধো বলতে কী ববাতঝন?  

34. What do mean by hearing mechanism? 

েবণ প্রণিয়া বলতে কী ববাতঝন?  

35. What is Audiology? 

অণিওলণজ কী? 

36. What do mean by Unaided and aided Audiogram?  

ণবনা সহায়ো এবং সহায়ো প্রাপ্ত অণিওগ্রাম্ বলতে কী ববাঝায়? 

37. What do mean by S.O.D.A.? 

S.O.D.A. বলতে কী ববাঝায়? 

38. What is Norm referenced test? 

নম্ে বর াতরন্স পরীক্ষা ণক ? 

39. What is Traditional Assessment?  

প্রথাগে মূ্লযায়ন বলতে কী ববাতঝন? 

40. What is Curriculum Based Assessment?  

পাঠযিম্ ণভণত্তক মূ্লযায়ন ণক? 

41. What is Observation Technique? 

পর্েতবক্ষণ  বকৌশল-পদ্ধণে  কী? 

42. What do mean by family factor in Education performance? 

ণশক্ষা সম্পােতন পাণরবাণরক উপাোন বলতে কী ববাঝায়? 



43. What is B.O.A.? 

B.O.A.  কী? 

44. What is C.P.A.? 

C.P.A. কী? 

45. What do you mean by Team Member? 

েল সেসয( Team Member) বলতে কী ববাঝ? 

46. What is Attenuator/Attenuator Dial? 

অযাতটনুতয়টার / অযাতটনুতয়টর িায়াল কী? 

47. What is Puretone Oscillator (Frequency dial)? 

ণপউতরতটান অণসণলটার (কম্পাঙ্ক িায়াল/( Puretone Oscillator (Frequency dial)কী? 

48. What is Sound Field Audiometry (SFA)? 

সাউন্ড ণ ল্ড অণিওতম্ট্রি (এসএ এ) কী? 

49. What do mean by Audiograme ‘Y’ axis?  

অণিওগ্রাতম্র ণচতে ‘ওয়াই’ অক্ষ বলতে কী ববাঝায়? 

50. What is Verbal Communication? 

বম্ৌণিক বর্াগাতর্াগ কী? 

51. What is Prosody?  

ছন্দ:প্রকরণ(Prosody)কী? 

52. What do you mean by symbol of Audiogram? 

অণিওগ্রাতম্র প্রেীক বলতে কী ববাঝ? 

53. What is Speech Recognition Threshold (S.R.T.)? 

Speech Recognition Threshold (S.R.T.) কী? 

54. What is Mixed Hearing Loss?  

ণম্ে েবণশণি হ্রাস কী? 

55. What do mean by ‘Red Flag’ 

‘Red Flag’ বলতে কী ববাঝায় 

56. What is A.S.H.A.?  

A.S.H.A. কী? 

57. What is A.S.S.R.?  

A.S.S.R. কী? 

 



58. What do mean by Audiogram interpretation? 

অণিওগ্রাম্ বযািযা বলতে কী ববাঝায়? 

59. What do you mean by tactile base communication? 

স্পশেকৃে ণভণত্তক  বর্াগাতর্াগ বলতে কী ববাঝ? 

60. What is Universalisation of Elementary Education (U.E.E.)?  

Universalisation of Elementary Education (U.E.E.) কী? 


