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Identification of Children with Visual Impairment and Assessment of Needs (V.I.) 

1 What is the first layer of eyeball?   

অক্ষিগ োলগের প্রথম স্তরটি ক্ষে?                                                                                                                                                           

2.What is the Uveal tract composed of?   

উভোলট্র্যোক্ট কেোন টি ক্ষনগ়ে  ঠিত?                                                                                      

3.What type of lens is used for correction of Myopia? 

মোগ়েোক্ষিে ক োখ সংগ োধগনর জনয কেোন ধরগের কলন্স ব্যব্হৃত হ়ে ? 

4.What is the main cause of Night blindness ?       

রোতেোনো করোগ রপ্রধোন েোরে ক্ষে  

5. What does Cataract mean?     

ছোক্ষন ব্লগত ক্ষে কব্োঝো়ে ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. What is the main cause of Glaucoma? 
 গ্লুগেোমোরপ্রধোনেোরেক্ষে ? 

7. Why do Sighted persons feel pity for visually impaired? 

দৃক্ষিমোন ব্যক্ষিরো দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধীগের জনয েরুেো অনুভব্ কেন েগরন ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

8. Why do performance records on expanded core curricular activities 
are helpful to teachers of visually impaired students?    
প্রসোক্ষরত মূল িোঠ্য ক্রক্ষমে ক্ষক্র়েো েলোিগুক্ষলর িোরফরমযোন্স করের্ড গুক্ষল ক্ষ িেগের িগি সহো়েে কেন ?  

                                                                                                                           
9.What is the visual acuity of a low vision child?    

 স্বল্প দৃক্ষি ক্ষি সম্পন্ন ক্ষ শুটির দৃক্ষি ক্ষির তীক্ষ্ণতো েত ? 

10. In which type of school blind children go to school with their sighted 
peers?     

কেোন ধরগের সু্কলগুক্ষলগত দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী ক্ষ শুরো তোগের দৃক্ষিমোনসহিোঠীগের সোগথ সু্কগল যো়ে?  

                                                                                                                                      
11. What does stereotype attitude mean?  

ক্ষিক্ষরওটোইি মগনোভোব্ ব্লগত েী কব্োঝো়ে? 

12. Mention any one tools of functional assessment of vision and skills?   



ব্যব্হোক্ষরে  দৃক্ষিেিতোর কয কেোগনো এেটি সোধগনর উগেখ েগরো.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

13. Whether loss of visual acuity in one eye represents blindness? 
এে ক োগখ দৃক্ষি ক্ষির তীক্ষ্ণতো হ্রোসহগল দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী হ়ে ক্ষে?                                                                                                                                                                                                                                                          

14 Why tools of functional assessment of visual skills are helpful to 
teachers ?   
 োিুষ েিতোর েোযডেরী মূলযো়েগনর সোধনগুক্ষল ক্ষ িেগের জনয সহো়েে কেন? 

15 What is .normal visual acuity of eye ?   

ক োগখর স্বোভোক্ষব্ে দৃক্ষি ক্ষির তীক্ষ্ণতো েত ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

16.What is the main cause of  blindness due to trachoma?   

ট্র্যোগেোমোর েোরগে দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধেতোর প্রধোন েোরে ক্ষে?                                                                                                                                       

17.Which area of the eye is responsible for colour perception and clear 
central vision?   
ক োগখর কেোন অং টি রঙ উিলক্ষি এব্ং কেন্দ্রী়ে দৃক্ষির জনয েো়েী ?                                                                                                                                                   

18 . What is  portfolio assessment?  

কিোটড গফোক্ষলও মূলযো়েনক্ষে?                                                                                                                   

19.How is Near sightedness commonly called?   

অদূরে ী ক্ষহসোগব্ ক্ষেভোগব্ ক্ষ ক্ষিত েরো হ়ে?                                                                                                        

20.What is inclusive education?   

সমক্ষিত ক্ষ িো েোগে ব্গল ? 

21.For what purpose the Reading Preference Test is used for visually 
impaired students? 
িঠ্ন িছন্দনী়ে অভীিোটি েী উগেগ য ব্যব্হোর েরো হ়ে? 

22.In which age group  an  adventitiously blind person belong to?   
েখন এেজন ব্যক্ষিআেক্ষিে দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী হগ়ে যো়ে ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

23. Who is a multiple disabled child?   
এেোক্ষধে অিমতো যুি ক্ষ শু কে ?                                                                                                                

24.What is the difference between the legal definition and the 
educational definition of blindness?  
দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধেতোর আইগনর সংজ্ঞো এব্ং ক্ষ িো ত সংজ্ঞোগুক্ষলর মগধয িোথডেয েী?                                                                                                                                                                                         

25. Why  age of onset of blindness is an important consideration in 
selecting assistive technology for visually impaired students?   
 সহো়েে প্রযুক্ষি ব্োছোইগ়ের কিগে দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী ক্ষ িোথী  কেোন ব়্েগস  প্রক্ষতব্ন্ধী হগ়েগছ কসটি জোনো গুরুত্বিূেড  

কেন?                                                                                                                                                     

26. When do we provide early intervention service to our visually 
impaired children with additional disabilities?   



আমরো েখন অক্ষতক্ষরি অিমতো সম্পন্ন দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী ক্ষ শুগের প্রোথক্ষমে হস্তগিি িক্ষরগষব্ো সরব্রোহ েরব্?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27.Who developed The Blind Learning Aptitude Test?    
ব্লোইন্ড লোক্ষনডং এিটিক্ষ উর্ কটিটি কে ততক্ষর েগরক্ষছগলন? 

28. What is the main effect of Retinitis Pigmentosa?  
করটিনোইটিসক্ষি গমগটোসোর প্রধোন প্রভোব্ ক্ষে? 

29.What is the main difficulty of the multiple disabled children?   
ব্হু ক্ষব্েলোঙ্গগের প্রধোন অসুক্ষব্ধো ক্ষে?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

30. TADOMA method is used for which group of disabled children?   
TADOMA িদ্ধক্ষতটি কেোন ধরগনর প্রক্ষতব্ন্ধীগের জনয ব্যব্হোর েরো হ়ে ? 

 
 
31) What do we call function between luminance of an object and its 
background ?  

৩১) কেোন ব্স্তুর আগলোে এব্ং এর িটভূক্ষমর মগধয ফোং নটি কে আমরো েী ব্ক্ষল? 

32)What do we call  the photoreceptors of eyes that allows colour vision 
?                                                                                                                                                                                                        
 
আমরো ক োগখর ফগটো ক্ষরগসপ্টর েী ব্ক্ষল যো রক্ষঙন দৃক্ষি কে়ে? 

33)What is the function of iris? 
 
আইক্ষরস এর েোজ ক্ষে? 

 
 
34)What is the field of vision of a low vision person  
 
এেজন িীে দৃক্ষি  ক্ষি সম্পন্ন ব্যক্ষির দৃক্ষির িক্ষরক্ষধ েত ? 

 

35)What are the types of refractive errors in children? 
ক্ষ শুগের  প্রক্ষতসরেমূলে ত্রুটিগুক্ষলর প্রেোরগুক্ষল েী েী? 

36) What does Swinging ball indicate? 
 
ব্গলর কেোলো ক্ষে ইক্ষঙ্গত েগর?  

 
37)What are the principles of refractive errors? 
প্রক্ষতসরে জক্ষনত ত্রুটির মূলনীক্ষতগুক্ষল েী েী? 

38)Where does the human eye forms an image of an object? 
মোনুগষর ক োখ কেোগনো ব্স্তুর ক্ষ ে  কেোথো়ে ততক্ষর েগর ? 

 39)How can  Cataract  be cured ? 



ছোক্ষন েীভোগব্ ক্ষনরোম়ে েরো যো়ে? 

40)Why does a defective eye cannot see close objects clearly?                                                              

ত্রুটিযুি ক োখ কেন েোগছর ক্ষজক্ষনসগুক্ষল িক্ষরষ্কোরভোগব্ কেখগত িোগর নো?  

41)What is the cause of presbyopia ? 

  োলগ র েোরে েী? 

42) What are the primary colours? 

প্রোথক্ষমে রঙগুক্ষল েী েী? 

 
43) What is the main reason for myopia? 

মোগ়েোক্ষি়েোর মূল েোরে েী? 

 

44) who are persons with a deaf blind  

    ব্ক্ষধর- অন্ধ ব্যক্ষি েোরো ? 

45) Who are legally blind? 

                                                                               
আইনত দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী েোরো ?  

46)What type of specialized training is required for Visually impaired with 
additional disabilities? 

 দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধেতো সহ অক্ষতক্ষরি প্রক্ষতব্ন্ধী ক্ষ শুগের জনয কেোন ধরগের ক্ষব্গ ষোক্ষ়েত প্রক্ষ িে প্রগ়েোজন? 

 
47) What are Pre-natal factors of Visual impairment with additional 
disabilities? 

 দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধেতো সহ অক্ষতক্ষরি অিমতো যুি ক্ষ শুগের জগের িূব্ডব্তী েোরেগুক্ষল েী ? 

 
 
48) What are the types of Visual impairment with additional disabilities ? 
দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধেতোর সগঙ্গ অক্ষতক্ষরি অিমতো যুি ক্ষ শুগের প্রেোর গুক্ষল ক্ষে ক্ষে ? 

 
 
49)When Cornell medical index was created  
 

েখন েগনডল কমক্ষর্গেল সূ ে ততক্ষর েরো হগ়েক্ষছল ? 



 
 
50) what does Ecolaliya mean ? 

 ইগেোলোক্ষল়েো ব্লগত েী কব্োঝো়ে? 

51)What is Early intervention service ? 

প্রোথক্ষমে হস্তগিি িক্ষরগষব্ো ক্ষে? 

 
52)What is the purpose of assessment of functional vision of visually 
impaired children?   
                                      

দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী ক্ষ শুগের েোযডেরী দৃক্ষি মূলযো়েগনর উগে য েী?  

 

 
53)’ It is believed that Visually impaired children have more 
concentration.’ Please comment? 
 
‘এটি ক্ষব্শ্বোস েরো হ়ে কয দৃক্ষি প্রক্ষতব্ন্ধী ক্ষ শুগের  মগনোগযো  কব্ক্ষ ’.মন্তব্য েরুন. 

 
54)What does Inclusive education mean? 
  
অন্তভুড ক্ষি মূলে ক্ষ িোর অথড ক্ষে ? 

 
 
55)Mention the tools for low vision assessment? 
 
স্বল্প দৃক্ষি ক্ষনধডোরগের সোধনগুক্ষলর উগেখ েরুন . 

 

56) Write down the name of the test in which Eysenck identified three 
major dimensions of personality ? 
 
 কেোন  অভীিোটিগত আইগজনে ব্যক্ষিগত্বর ক্ষতনটি প্রধোন মোেো ক্ষ ক্ষিত েগরক্ষছগলন? 

 
 
57) What are the childhood vision problem? 
 কেোন সমসযোগুক্ষল ত  ব্েোলীন  দৃক্ষি সমসযো ? 

 

58) What are gross motor skill ? 
  
সূ্থল কমোটর েিতো  কেোন্ গুক্ষল ? 



  
59) What are is the non optical AIDS for low vision children ? 
  
 স্বল্প দৃক্ষিগ্রস্থ ক্ষ শুগের জনয নন অিটিেযোল এইর্স কেোন গুক্ষল? 

 

60) What are the  characteristics of  Verbalism  
    কমৌক্ষখেতোর  তব্ক্ষ িযগুক্ষল  ক্ষে ক্ষে? 

  
 


