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Intervention and Teaching Strategies (V.I.) 

1. According to Kolb, which is the first step of “Four stages of Experiential Learning Theory”?  

 ক োলবএর  মত অনুসোরর, এটি "চোর পর্ যোর়ের অভিজ্ঞ প্রভিক্ষণ তরের" প্রথম ধোপ ক োনটি ? 

 

2. Name one required component of any student’s Individualized Education Programme (IEP). 

 ক োন ভিক্ষোথীর স্বতন্ত্র ভিক্ষো কপ্রোগ্রোম (আইইভপ) এর প্রর়েোজনী়ে উপোদোন ক োনটি ? 

 

3. What is meant by early Intervention process?  

 ক োন পদরক্ষপটি প্রথম ভদর  হস্তরক্ষপ প্রক্রি়ে বলরত ভ  কবোর ো?  

 

4. Why age of onset is important in considering and selecting assistive technology for students 

with sensory impairments? 

সংরবদনিীল প্রভতবন্ধ তো সহ ভিক্ষোথীরদর জনয সহো়ে  প্রর্ুক্রি ভবরবচনো এবং ভনব যোচন  রোর 

কক্ষরে ক ন শুরু হও়েোর ব়েস গুরুত্বপূণ য?   

       5. What is meant by orientation and mobility training for students with visual impairment?    

           দৃটি প্রভতবন্ধ তো সহ ভিক্ষোথীরদর অভিমুখী রণ এবং গভতিীলতো প্রভিক্ষণ বলরত  ী কবো ো়ে? 

 

6. What are the bases of Instructional objectives? 

 ভিক্ষোমূল  উরেিযগুভলর ভিভিগুভল  ী  ী? 

 

7. Give an example of differentiating instruction. 

পথৃ  ভনরদযরির উদোহরণ ভদন.  

 

8. Under IDEA, which age group are qualified to receive the early intervention services?  

 আইভিইএর অধীরন, ক োন ব়েরসর কগোষ্ঠী প্রোথভম  হস্তরক্ষপ গ্রহরণর জনয কর্োগয?  

 

 

9. Give two uses of Geo-board. 

ক্রজও-কবোরিযর দুটি বযবহোর ভদন। 

  

10. Which type of rewards would be most appropriate for fifth grade students who have 

demonstrated appropriate classroom behavior?  



পঞ্চম কেভণর ভিক্ষোথীরদর জনয র্থোর্থ কেভণ ক্ষ আচররণর জনয ক োন ধররণর পুরষ্কোর 

সবরচর়ে উপর্ুি হরব? 

 

11. What is Nemeth Code?  

 ভনমথ ক োি  ী?  

 

12. Which is the most common refractive error occurring among children with visual impairments?  

ভিজযু়েোল প্রভতবন্ধ তো সহ ভিশুরদর মরধয ক োনটি সবরচর়ে সোধোরণ প্রভতসোরণমূল   

িররুটি কদখো কদ়ে?  
  

13. Give an example of a concept which would be most difficult to acquire for elementary school 

children who have been totally blind from birth?  

এ টি এমন ধোরণোর উদোহরণ ভদন র্ো প্রোথভম  ভবদযোলর়ের ভিশুরো জন্ম কথর  সম্পূণ য অন্ধ হর়ে পর়েরে 

তোরদর পরক্ষ অজযন  রো সবরচর়ে  টিন হরব?  

 

14. Define Visually impaired children. 

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিশুরদর সংজ্ঞো ভদন। 

 

15. Name any two mathematical devices which are used for teaching visually impaired students. 

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর প়েোরনোর জনয কর্ ক োন দুটি গোভণভত  ভিিোইসর নোম ভদন।  

 

16. What do you mean by ‘Learning Mathematical Concepts’?  

 ‘গোভণভত  ধোরণোগুভল কিখো’ বলরত  ী কবো ? 

 

17.  What are the main aspects in training for effective use of vision?  

দৃটি  োর্ য রিোরব বযবহোররর প্রভিক্ষরণর প্রধোন ভদ গুভল  ী  ী? 

 

18. What purposes are served by Visual Stimulation training for children with Visual Impairment?   

ভিজ়ুেোল প্রভতবন্ধ তো সহ ভিশুরদর জনয ভিজযু়েোল উেীপনো প্রভিক্ষরণর মোধযরম ক োন 

উরেরিয পভররবভিত হ়ে?  

 

19. According to  Ausubel, what are the basic criteria of problem solving method?   

 অউসুরবরলর মরত, সমসযো সমোধোরনর পদ্ধভতর প্রোথভম  মোনদণ্ডগুভল  ী? 

   

20. Give one example of non-visual aids.  

অ-ভিজযু়েোল এইিগুভলর এ টি উদোহরণ ভদন। 

  

21. Who was developed the Vision Severity Rating Scale (VSRS)?  

ভিিন তীব্রতো ভনধ যোররণর কেল (ভিএসআরএস) ক  আভবষ্কোর  ররভেরলন? 

 



22. How the Story Telling method helps to teach social science to the V.I. learners? 
 গল্প বলোর পদ্ধভতটি দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর সোমোক্রজ  ভবজ্ঞোন কিখোরত  ীিোরব সহো়েতো 

 রর? 

  

23. Explain the importance of early intervention. 

প্রোথভম  হস্তরক্ষরপর গুরুত্ব বযোখযো  র. 

 

24. What is Braille?  

কব্রইল ভ ?  

 

25. What is the reason for a student with visual impairment to need to have information that 

aloud?  

 দৃটি প্রভতবন্ধী এ জন ভিক্ষোথীর উচ্চস্বরর তথয কিোনোর দর োর ক রনো? 

   

26. A student who is functionally blind, which sense organs use first to acquire information from 

the environment?  

 কর্ ভিক্ষোথী  োর্ যত অন্ধ, পভররবি কথর  তথয অজযন  ররত প্রথরম ক োন ইক্রি়ে-গুভল বযবহোর  রর? 

 

27. What is the primary purpose of Specially Designed Instruction (SDI) for a student with 

disability? 

প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীর জনয ভবরিষিোরব ভিজোইন  রো ভনরদযরির (এসভিআই) প্রোথভম  উরেিয 

 ী? 

 

28.  In the typical sequence of cognitive development, which ability an individual would 

generally acquire first? 

জ্ঞোনী়ে ভব োরির সোধোরণ অনুিরমর মরধয, ক োনও বযক্রি সোধোরণত প্রথম ক োন ক্ষমতো 

অজযন  ররত পোরর? 

  

29. What are the main criteria of Teaching for visually impaired students?  

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর জনয ভিক্ষোর মূল মোনদণ্ডগুভল  ী  ী? 

 

30. What are the main attributes of concept formation?   

ধোরণো গিরনর মূল ববভিিযগুভল  ী  ী? 

 

31. Name one Science Device which is used to teach visually impaired learners?  

এ টি ভবজ্ঞোন ভিিোইস-র নোম ভদন র্ো দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর কিখোরনোর কক্ষরে বযবহৃত 

হ়ে? 

 



32. What do you Instruct to a visually impaired learner regarding reading who have residual 

vision ? 

র্োরদর দৃটি িক্রি রর়েরে তোরদর প়েো সম্পর য আপভন দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীর   ী ভনরদযি 

কদন? 

 

33. Who are low vision students? 

স্বল্পদৃটির ভিক্ষোথী  োরো? 

 

34. Name one most important TLM for teaching Social Science to a visually impaired students. 

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর সোমোক্রজ  ভবজ্ঞোন প়েোরনোর জনয এ টি গুরুত্বপূণ য টিএলএরমর 

নোম ভদন। 

 

35. Who are “Legally Blind”?  

"আইনত অন্ধ"  োরো? 

 

36. A teacher is conducting a functional vision assessment. As part of the assessment, the 

teacher holds a light within the student's range of vision and moves it slowly to the right and 

left, up and down, and in a circle. What is the name of this procedure?  

এ জন ভিক্ষ   োর্ য রী দৃটি মূলযো়েন পভরচোলনো  ররেন। মূলযো়েরনর অংি ভহসোরব, ভিক্ষ  

ভিক্ষোথীর দৃটি িক্রি মরধয এ টি আরলো  ধোরণ  রর এবং এটি আরস্ত আরস্ত িোন এবং বোম 

ভদর , উপরর এবং নীরচ এবং এ টি বরৃি ভনর়ে র্ো়ে। এই পদ্ধভতর নোম  ী? 

 

37. What is visual acuity? 

ভিজযু়েোল তীক্ষ্ণতো  ী? 

 

38. State the basic geographical skills to be learnt by the V.I. Students. 

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর দ্বোরো কিখোর প্রোথভম  কিৌগভল  দক্ষতো বণ যনো  রুন। 

 

39. Identify some fundamental concepts of geography to be learnt by the V.I. students. 

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর দ্বোরো কিখোর জনয িূরগোরলর  র়ে টি কমৌভল  ধোরণো ভচভিত  রুন। 

 

40. Discuss the different techniques of preparing tactile maps. 

স্পিী ররণর মোনভচে বতভরর ভবভিন্ন ক ৌিল বণ যনো  রুন। 

 

41. Briefly explain the clinical evaluation of low vision. 

সংভক্ষপ্তিোরব স্বল্প ভিিরনর ভিভন োল মূলযো়েন বযোখযো  রুন।  

 

42. What is visual Simulation? 

ভিজযু়েোল ভসমরুলিন  ী? 

 



43. Write any one principle in determining the Reading Medium. 

দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর জনয পিন মোধযম ভনধ যোররণর জনয কর্ ক োনও এ টি নীভত ভলখুন। 

 

44. What is mobility? 

গভতিীলতো  ী? 

  

45. Write down the uses of aspheric lens for vision training. 

দৃটি প্রভিক্ষরণর জনয অযোসরেভর  কলন্সগুভলর বযবহোর ভলখুন। 

 

46. State one nature of tactile diagram. 

স্পি য োতর িো়েোগ্রোরমর এ টি প্র ৃভত বণ যনো  রুন। 

  

47. ‘Concept formation helps in forming mental maps’- is the concept true for the visually 

impaired students? 

‘ধোরণো গিন মোনভস  মোনভচে গিরন সহো়েতো  রর’- দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর জনয ভ  

ধোরণোটি সতয? 

 

48. What is ‘Learning by Doing’ method? 

‘ রণ দ্বোরো কিখো’ পদ্ধভত  ী? 

 

49. What is concept formation? 

ধোরণো গিন  ী? 

 

50. What is mathematics phobia? 

গভণত কেোভব়েো  ী? 

 

51. What should be the seating arrangement in a classroom where there is a visually impaired 

student? 

কর্খোরন দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথী রর়েরে এমন কেভণ রক্ষ বসোর বযবস্থো  ী হও়েো উভচত? 

 

52. What is resource room model? 

ভররসোস য রুরমর মরিল  ী? 

 

53. Lack of Vision limits the perception of visually impaired students- is the statement true? 

দৃটিিক্রির অিোরব দৃটি প্রভতবন্ধী ভিক্ষোথীরদর উপলভি সীমোবদ্ধ- বিবযটি ভ  সতয? 

 

54. Who developed the mediator learning as the method of instruction? 

ভনরদযরির পদ্ধভত ভহসোরব মধযস্থতো োরী ভিক্ষোর আভবষ্কোর ক   ররভেরলন? 

 

55. What is meant by Play-way method of teaching? 



কে-ওর়ে ভিখোরনোর পদ্ধভত বলরত  ী কবো ো়ে? 

 

56. What is meant by teacher assisted peer-group learning? 

ভিক্ষ  সহরর্োগী ভপ়েোর- দল ধোরণো র অথ য  ী? 

 

57. State two solutions to overcome mathematical phobia? 

গোভণভত  কেোভব়েো  োটির়ে উিরত দুটি সমোধোরনর  

উলরলখ  রুন? 

 

58. What is evaluation? 

মূলযো়েন ভ ? 

 

59. Who is called a scribe? 

কলখ   োর  বলো হ়ে? 

 

60. What is also known as Audio-tactile Maps? 

অভিও স্পিী রণ মোনভচে নোরমও ভ  পভরভচত? 

  

 

 

 


