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1. What do you mean by ‘In the ear Hearing aids’? 

কানের/is in the ear শ্রবণযন্ত্র(Hearing aids) বলনে কী ববাঝায়? 

2. What is Ling Sound?  

Ling Sound কী? 

3. What is an Ear mould?  

কানের ছাাঁ চ( Ear mould) কী? 

4. What do you mean by group classroom amplification devices?  

গ্রুপ বশ্রণণকক্ষ প্রশস্তকরণ /পণরবর্ধে যন্ত্র( amplification devices) বলনে কী ববাঝায়? 

5. What do you mean by Bone Anchored Hearing aid (BAHA)? 

Bone Anchored Hearing aid (BAHA)   বলনে কী ববাঝ? 

6. What is ADIP Scheme 2014?  

ADIP Scheme 2014 কী? 

7. What is Dr. Speech?  

Dr. Speech কী? 

8. What do you mean by Speech Articulation? 

বকৃ্তো উচ্চারণ/ ণিচ আর্টধ কুনলশে বলনে কী ববাঝ? 

9. What do you mean by Tele-rehabilitation?  

বেণল-পুেবধাসে বলনে কী ববাঝ? 

10. What is AAC? 

AAC কী? 

11. What is ALIMCO? 

ALIMCO কী? 

12. What is CRC? 

CRC কী? 

 



13. What do mean by Bone Conduction Hearing aid? 

হান়ের মর্য ণিনয় বাণহে শব্দ েরঙ্গ এই প্রকার শ্রবণযন্ত্র/ হা়ে বাহে শ্রবণযন্ত্র  ) Bone conduction Hearing aid) বলনে 

কী ববাঝ? 

 

14. What are the types of Ear mould?  

কানের ছাাঁ নচর( Ear mould) প্রকারগুণল কী কী? 

15. What is Cochlear Implant 

ককণলয়া প্রণেস্থাপে কী? 

16. What do you mean by Active articulator and Passive Articulator? 

সণিয় উচ্চারণ েন্ত  এবং  ণেণিয় উচ্চারণ েন্ত  বলনে কী ববাঝায়? 

17. What do mean by Supra Segmental aspect of speech? 

কথাবলার ববার্গমযোর বলনে কী ববাঝায়? 

18. What is Language Apps? 

ভাষা অ্যাণিনকশে কী? 

19. What is Speech intelligibility?  

কথা বলার  সাবলীলো / বাকপেুো (Speech intelligibility) কী? 

20. What is Locomotor Disability? 

চলৎশণক্ত জণেে অ্ক্ষমো  বলনে কী ববানঝা? 

21. What do you mean by Induction Loop System?  

ইন্ডাকশে লুপ ণসনেম বলনে কী ববাঝায় 

22. What do mean by Breath Support Module? 

শ্বাস সমথধে মণিউল (Breath Support Module) বলনে কী ববাঝায়? 

23. What do you mean by Nasal Voice? 

োনকর কণ্ঠস্বর বলনেবলনে কী ববাঝ? 

24. What do you mean by display material of teaching learning? 

ণশক্ষণ ণশক্ষার উপািাে প্রিশধে বলনে কী ববাঝ? 

25. What do you mean by West Bengal Disability Pension Scheme?  

পণিমবঙ্গ প্রণেবন্ধী বপেশে প্রকল্প কী ববাঝ? 



26. What do you mean by Indira Gandhi National Disability Pension Scheme? 

ইণিরা গান্ধী জােীয় প্রণেবন্ধী বপেশে প্রকল্প বলনে কী ববাঝ ? 

27. What is National Fellowship Scheme for Person with Disability (PWDs)? 

প্রণেবন্ধী বযণক্তর জেয জােীয় বেনলাণশপ প্রকল্প কী? 

28. What is Vagmi? 

Vagmi ণক? 

29. What is Infrared Technology? 

ইেফ্রানরি প্রযুণক্ত কী? 

30. What is iCommunicate for iPad?  

iCommunicate for iPad  কী? 

31. What is Assistive Listening Devices (A.L.D.)? 

Assistive Listening Devices (A.L.D.) কী? 

32. What is Frequency Modulation?  

ণফ্রনকানয়ণি মিুনলনেি( Frequency Modulated  কী? 

33. What do mean by Ear mould venting?  

কানের ছাাঁ চ বভণটং(রন্ধ্রপনথ গেধ ) বলনে কী ববাঝ? 

34. What is Auditory Brainstem Implant (ABI?) 

অ্ণিেণর বেইেনেম ইমিাট( ABI) কী 

35. What is Maximum Phonation Time (MPT?) 

Maximum Phonation Time (MPT) কী? 

36. What do mean by Printed material of teaching learning? 

ণশক্ষণ ণশক্ষার মুণিে উপািাে বলনে কী ববাঝ? 

37. What is Text-to-Speech (TTS)? 

Text-to-Speech (TTS) কী ? 

38. What is E-pathshala? 

E-pathshala কী? 

39. What do mean by ‘Universal Design?  

‘ণবশ্বজেীে অ্ণভসন্ধাে’(Universal Design)বলনে কী ববাঝায়? 



40. What is NIEPMD?  

NIEPMD কী? 

41. What is SVNIRTAR? 

SVNIRTAR কী? 

42. What is National Institute of Locomotor Disabilities (Divyangjan)? 

National Institute of Locomotor Disabilities (Divyangjan) কী? 

43. What is DDRC?  

DDRC কী? 

44. What are the basic components/ parts of Hearing Aid?  

ণহয়াণরং এইনির/ শ্রবণ যনন্ত্রর প্রর্াে অ্ংশগুণল কী কী? 

45. What do mean by ‘Body Level Hearing Aid’ 

‘বণি বলনভল ণহয়াণরং এইি/ শ্রবণ যন্ত্র’ বলনে কী ববাঝায়? 

46. What do mean by ‘Behind the Ear Hearing Aid’ 

কণধ পিাৎপি(Behind the Ear Hearing Aid)শ্রবণ যন্ত্র’ বলনে কী ববাঝায়? 

47. What is AYJNISHD? 

AYJNISHD কী ?  

48. What is PwD Act, 1995? 

PwD আইে, 1995 কী? 

49. What is Tip Type Ear mould? 

Tip Type কণধ ছাাঁ চ কী? 

50. What is Production Therapy? 

সঙ্ঘর্টে ণচণকৎসাপ্রণালী( Production Therapy)কী? 

51. What do you mean by Audio-visual material of teaching learning? 

ণশক্ষণ ণশক্ষার দৃশয -শ্রাবয  উপািাে বলনে কী ববাঝ? 

52. What is Education Management Information System (EMIS)? 

ণশক্ষা বযবস্থাপো েথয ণসনেম( Education Management Information System)কী?  

53. What is NIEPVD? 

NIEPVD কী ? 



54. What is i-Sequence?  

i-Sequence কী ? 

 

55. What is Proloquo2Go? 

Proloquo2Go কী ? 

56. What do mean by Active Articulator? 

সণিয় উচ্চারকেন্ত্র(অ্যাণিভ আর্টধ কুনলের)বলনে কী ববাঝ? 

57. What do mean by Sign to Text and Text to Sign Technology? 

ণচহ্ন বথনক মূলপাঠ এবং মূলপাঠ  বথনক ণচহ্ন প্রযুণক্ত ( Sign to Text and Text to Sign Technology?)বলনে 

কী ববাঝায়? 

58. What do you mean by Auditory Nerve? 

শ্রুণেোভধ (অ্ণিেণর োভধ  ) বলনে কী ববাঝা? 

59. What do you mean by AVT? 

AVT বলনে কী ববাঝা? 

60. What is National Trust?  

National Trust  কী ? 


