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1. What are the aims of Parents-Infants Programme? 

১. শিশু অশিিাবক সিার উদ্দেিযগুশি শক শক ? 

2.Which time is the ideal moment to give a hearing impaired child an opportunity to 

acquire language? 

২. ককান্ সময়টা একটি শ্রবণ অক্ষম শিশুর িাষা অর্জ ন করার সুদ্দ াদ্দের আদিজ মুহূর্জ ? 

3. What are the aims of pre-school training program? 

৩.  প্রাক্ প্রাথশমক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠাদ্দনর  িক্ষয বা উদ্দেিযগুশি শক? 

4. Which requirement(s) is/are necessary for a successful preschool programmre? 

৪. একটি সাফিযপূণজ প্রাক্ প্রাথশমক সিার র্নয শক শক আবশিযক শবষদ্দয়র প্রদ্দয়ার্ন? 

5.  _______________ is a great way to develop language skill in children with 

hearing impairment. 

৫. শ্রবন অক্ষম শিশুর িাষা দক্ষর্া শবকাদ্দির একটি সবদ্দেদ্দয় বড় উপায় হি ______। 

6. Which developmental stage is most important in acquiring listening skill for the 

child with hearing loss? 
৬. শবকাদ্দির ককান্ প জায়টি শ্রবন অক্ষম শিশুর শ্রবন দক্ষর্া অর্জ দ্দনর র্নয সবদ্দেদ্দয় গুরুত্পূণজ ? 

7. ____________________ involves in differentiation of speech sounds. 

৭. __________ কথার আওয়াদ্দর্র পৃথকীকরদ্দণর অন্তিূজ ক্ত। 

8. Wedenberys approach is an early approach to ________________, used in children 

with severe to profound hearing loss. 

৮. ________________ কক্ষদ্দে উইদ্দেনদ্দবশরস পদ্ধশর্ একটি প্রাথশমক পদ্ধশর্  া গুরুর্র কথদ্দক েরম মাোর শ্রবন 

অক্ষম শিশুদ্দদর র্নয বযবহৃর্ হদ্দয় থাদ্দক। 

9. Who emphasized that speech should be taught at phonetic level rather than 

phonological level? 

৯. কক কথা শিক্ষার কক্ষদ্দে িব্দ শিক্ষার প জাদ্দয়র কথদ্দক ধ্বশন শিক্ষার প জাদ্দয়র উপর কবশি কর্ার বা গুরুত্ব আদ্দরাপ কদ্দরশিদ্দিন? 

10.What is the full form of AVT? 

১০. এ.শি.টি সংশক্ষপ্ত রূপটির পূণজ রূপটি শক? 

11. Ski-Hi Approach explains all auditory skills in how many phases ? 

১১. স্কাই-হাই অযাদ্দপ্রাে কর্গুশি প জাদ্দয় সমগ্র শ্রবন দক্ষর্ার বযাখ্যা প্রদান কদ্দর থাদ্দক? 

12. In which phase ‘vocal discrimination’ is under Ski-Hi Approach? 

১২. ‘কন্ঠস্বদ্দরর পৃথকীকরণ’ স্কাই-হাই অযাদ্দপ্রাদ্দের ককান্ প জাদ্দয়র অন্তেজর্? 

13. Which levels are called Moderately Severe Hearing loss according to the person's 

loss of hearing sensitivity or degree of hearing loss? 

১৩. বযশক্তর শ্রবন কের্নার ক্ষশর্ অথবা শ্রবন ক্ষশর্গ্রস্তর্ার মাো অনু ায়ী কর্ মাোদ্দক মধ্যমমাদ্দনর গুরুর্র অক্ষমর্া বিা হদ্দয় 

থাদ্দক? 

14. How many categories of deaf persons are there according to the onset of hearing 

loss? 

১৪. শ্রবন ক্ষশর্গ্রস্তর্ার কক্ষদ্দে িাষা শবকাদ্দির ক্ষমর্া অনু ায়ী শ্রবন অক্ষম বযশক্তদ্দদর কয়টি কশ্রশণদ্দর্ শবিক্ত করা  ায়? 

15. What are the needs regarding the children with hearing impairment for their 

parental involvement? 

১৫. শ্রবন অক্ষম শিশুদ্দদর সাদ্দথ র্াদ্দদর অশিিাবকদ্দদর সং ুক্ত থাকার র্নয ককান্ ককান্ শবষয় প্রদ্দয়ার্নীয়? 



16. ____________ said, ‘Language is one of the biologic functions of humans’. 

১৬. “িাষা হি মানুদ্দষর একটি  জর্শবক কা জাবশি”- কক বদ্দিদ্দিন? 

17. Which option(s) is/are depends to acquire verbal language skills of a child with 

hearing impairment? 
১৭. একটি শ্রবন অক্ষম শিশুর কমৌশখ্ক িাষা দক্ষর্া অর্জ ন করদ্দর্ ককান্ ককান্ শবষদ্দয়র উপর শনিজ র করদ্দর্ হয়? 

18. What are the suprasegmental elements? 

১৮. সুপ্রাদ্দসেদ্দমন্টাি উপাদানগুশি শক শক? 

19. The maximum range of intensity we are capable of processing occurs at 

__________________. 

১৯. র্ীব্রর্ার সবজাশধ্ক পশরসর  া আমরা প্রদ্দসশসং করদ্দর্ সক্ষম, র্া হি _______________ । 

20. How many categories of deaf persons are there according to the onset of hearing 

loss? 

২০. ককান্ উপাদানটি  কথার প্রর্যক্ষকরণ অথবা  উপিব্ধর্ার সদ্দে  ুক্ত উপাদানগুশির মদ্দধ্য একটি?  

21. __________________ perception is more difficult for the person with hearing 

impairment. 

২১. শ্রবণ অক্ষম বযশক্তর ________ প্রর্যক্ষণ কবি কঠিন। 

22. What is TADOMA? 

২২. টাদ্দোমা কাদ্দক বদ্দি? 

23. According to whom ‘Auditory training refers to the process in which hearing 

impaired persons learn to take full advantage of sound clues still available to him.’ 
২৩. “অশেটশর কেশনং করফাসজ টু দয প্রদ্দসস ইন হুইে শহয়াশরং ইদ্দেয়ােজ  পাসজনস্ িানজ টু কটক ফুি অযােিাদ্দন্টর্ অফ সাউণ্ড 

কু্লর্ শিি অযাদ্দিদ্দিবি টু শহম”-দ্দক বদ্দিদ্দিন? 

24. Natural conversational Approach, Moderately structured Approach & Practice on 

specific tasks-are the three general styles which the clinician may use during 

auditory training that is under _______________. 

২৪. নযাোরাি কন্িারদ্দসিনাি অযাদ্দপ্রাে, মোদ্দরট্শি স্ট্রাকোেজ  অযাদ্দপ্রাচ্ এণ্ড প্রযাকটিস্ অন কেশসশফক টাস্কস্ –এই শর্নটি  

সাধ্ারন রীশর্  া প্রশিক্ষকরা শ্রবণ প্রশিক্ষদ্দণর সময় বযবহার কদ্দর থাদ্দকন র্া ককান্ শ্রবণ প্রশিক্ষণ কপ্রাগ্রাদ্দমর অন্তিূজ ক্ত? 

25. The Auditory verbal approach helps children with hearing impairment to ______. 

২৫. অশেটশর িাবজাি অযাদ্দপ্রাে শ্রবণ অক্ষম শিশুদ্দদর কিানা, বিা, পড়া ও কিখ্া – এগুশির মদ্দধ্য ককানটি শিখ্দ্দর্ সাহা য কদ্দর 

থাদ্দক? 

26. What do you mean by Sensorineural hearing loss? 

২৬. সংদ্দবদন স্নায়শবক শ্রবণ ক্ষশর্গ্রস্তর্া বিদ্দর্ কী কবাঝাদ্দনা হদ্দয় থাদ্দক? 

27. Which is not the prerequisites for success in auditory training and auditory verbal 

therapy of the child with hearing impairment? 

২৭. শ্রবণ অক্ষম শিশুর শ্রবণ প্রশিক্ষণ এবং শ্রবদ্দণর র্নয কমৌশখ্ক শেশকৎসাদ্দক সফি করার র্নয  পূবজ ির্জ গুশি শক? 

28. Which approaches are involved under speech therapy? 

২৮. কথা শেশকৎসার অন্তিূজ ক্ত পদ্ধশর্গুশি শক 

29. What is called Auditory-Oral Approach? 

২৯. অশেটশর ওরাি অযাদ্দপ্রাে কাদ্দক বিা হয়? 

30. What is called fundamental frequency? 
৩০. ফাণ্ডাদ্দমন্টাি শিদ্দকাদ্দয়শি কাদ্দক বিা হয়? 

31. What is the first level of auditory skills? 

৩১. শ্রবণ সংক্রান্ত দক্ষর্ার প্রথম প জায়টি শক? 

32. ______________ is a recommended strategy for eliciting sounds. 

৩২. আওয়ার্ প্রকাদ্দির র্নয একটা উপ ুক্ত ককৌিি হি _______________ । 



33. What is the disadvantages of Individualized Instruction Strategy? 

৩৩. বযশক্তদ্দকশিক শনদ্দদজ ি দান ককৌিদ্দির  অসুশবধ্াগুশি শক? 

34. What are the advantages of the group teaching? 

৩৪. দিীয় শিক্ষদ্দণর সুশবধ্াগুশি শক শক? 

35. Which is /are the most common approache(s) for helping children with hearing 

loss to acquire language and communication skills? 

৩৫. শ্রবণ অক্ষম শিশুদ্দদর িাষা এবং ক াোদ্দ াে দক্ষর্া অর্জ দ্দনর র্নয ককান প্রশক্রয়াটি/গুশি  সবদ্দেদ্দয় কবশি সহর্িিয? 

36. In teaching methods of language to the hearing impaired child, the structured 

method believes that language is ________. 

৩৬. শ্রবণ অক্ষম শিশুর িাষা শিক্ষণ পদ্ধশর্র মদ্দধ্য  েঠনের্ পদ্ধশর্দ্দর্ শবশ্বাস করা হয় ক  __________। 

37. In which methods of language teaching to the hearing impaired child no symbol 

system is used? 

৩৭. শ্রবণ অক্ষম শিশুর িাষা শিক্ষণ পদ্ধশর্র মদ্দধ্য ককান্ পদ্ধশর্দ্দর্ সংদ্দকর্ পদ্ধশর্ বযবহৃর্ হয় না? 

38. __________________ children's speech and language may not develop 

spontaneously. 

৩৮. ________________ শিশুদ্দদর স্বর্সূ্ফর্জ িাদ্দব কথা ও িাষার শবকাি নাও হদ্দর্ পাদ্দর । 

39. For which purpose Ponce de Leon, began to educate deaf students through Oral 

communication? 

৩৯. পদ্দি দয শিওঁ শক উদ্দেদ্দিয কমৌশখ্ক ক াোদ্দ াদ্দের মাধ্যদ্দম বশধ্র শিক্ষাথীদ্দদর শিক্ষা  

শদদ্দর্ শুরু কদ্দে্ন? 

40. What are the problems of Oralism? 

৪০. ওরাশিসম্-এর সমসযাগুশি শক শক?  

41.______________ is one of the features of Sign Language. 

৪১. _____________ হি সাংদ্দকশর্ক িাষার একটি জবশিষ্ট্য। 

42. What is Orientation in Sign Language? 

৪২. ওশরদ্দয়দ্দন্টিন কাদ্দক বদ্দি? 

43. Repair strategies of communication strategy used for which level of Hearing 

impaired? 
৪৩. ____________ র্নয  কমরামশর্ ককৌিি হি একটি ক াোদ্দ াে ককৌিি। 

44. How many Facilitative Strategies may be used to the Communication Strategy for 

High School going Hearing Impaired? 

৪৪. শ্রবণ অক্ষমর্ার র্নয হাইসু্কদ্দি  াওয়ার র্নয ক াোদ্দ াে ককৌিিটিদ্দর্ কয়টি সুশবধ্ার্নক ককৌিি বযবহার করা ক দ্দর্ 

পাদ্দর? 

45. What are the classroom adaptations in language communication for children with 

hearing impairment in Higher Grades? 

৪৫. শনম্নশিশখ্র্ ককান টি উচ্চর্র প জাদ্দয় শ্রবণ অক্ষম শিশুদ্দদর র্নয িাষা ক াোদ্দ াদ্দের কক্ষদ্দে কশ্রশণকক্ষ অশিদ্দ ার্ন নয়? 

46. How many types of key elements of Educational Intervention concept have in 

hearing impairment? 

৪৬. শ্রবণ অক্ষমর্ায় শিক্ষামূিক হস্তদ্দক্ষদ্দপর ক  ধ্ারনা আদ্দি র্ার মূি উপাদানগুশি কর্ প্রকার ? 

47. What are the difficulty areas of Educational Intervention in Hearing Impairment? 

৪৮. ককানটি শ্রবণ অক্ষমর্ায় শিক্ষামূিক হস্তদ্দক্ষদ্দপ পাঠক্রদ্দমর গুরুত্বপূণজ দৃশষ্ট্িংেী নয়? 

49. What are the basic principles of Early Childhood Education? 

৪৯. প্রাক্ জিিব শিক্ষার প্রাথশমক নীশর্গুশি শক? 

50. The growth and developments of the children both are running on at the high rate 

___________. 



৫০. ________________ সমদ্দয় শিশুদ্দদর বৃশদ্ধ ও শবকাি দ্রুর্ হাদ্দর েিদ্দর্ থাদ্দক। 

51. What do you mean by maxims of teaching? 
৫১. শিক্ষদ্দণর সাধ্ারন নীশর্ বিদ্দর্ শক কবাঝাদ্দনা হদ্দয় থাদ্দক?   

52. What are the different maxims of teaching. 

৫২. শিক্ষদ্দণর শবশিন্ন সাধ্ারন নীশর্গুশি শক? 

53. Who said -- "Our lessons ought to start in the concrete and end in the abstract". 

৫৩. "Our lessons ought to start in the concrete and end in the abstract"- কক বদ্দিদ্দিন? 

54. What do you mean by ‘from known to unknown’ under maxims of teaching? 

৫৪. শিক্ষদ্দণর সাধ্ারন নীশর্র অন্তিুজ ক্ত র্ানা কথদ্দক অর্ানা নীশর্ বিদ্দর্ শক কবাঝাদ্দনা হদ্দয় থাদ্দক? 

 

55. What is deduction method? 

৫৫. অবদ্দরাহী পদ্ধশর্ কাদ্দক বদ্দি? 

56. What is lesson plan? 

 ৫৬. পাঠ পশরকল্পনা কাদ্দক বদ্দি? 

57. What is individualized education programme (IEP)? 

৫৭. বযশক্তদ্দকশিক শিক্ষাপদ্ধশর্ কাদ্দক বদ্দি? 

58. Define analysis method? 

৫৮. শবদ্দেষণ কাদ্দক বদ্দি? 

59. __________________ help is very much needed for the development of 

communication skills of the hearing impaired child during everyday life. 

৫৯. শ্রবণ অক্ষম শিশুর জদনশিন র্ীবন সংক্রান্ত ক াোদ্দ াদ্দের শবকাদ্দির র্নয ___________ সাহা য অর্যন্ত প্রদ্দয়ার্নীয়। 

60. How many types have in Rehabilitation Process in Family intervention process? 
৬০. পুনবজাসন প্রশক্রয়ার কক্ষদ্দে পাশরবাশরক হস্তদ্দক্ষপ প্রশক্রয়ায় কর্কগুশি প্রশক্রয়া আদ্দি? 

 


