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1. What does SEN stand for? 

SEN কী ব োঝোয়? 

 

2. Which of the following points is consistent with the social model of disability? 

নিম্ননিনিত পযয়ন্টগুনির মযযে বকোিটি অক্ষমতোর সোমোনিক মযেযির সোযে সোমঞ্জসেপূর্ণ? 

 

3. Which of the following statements is inconsistent with the medical model? 

নিম্ননিনিত মযেিগুনির মযযে বকোিটি বমনেযকি মযেযির সোযে সঙ্গনতপূর্ণ িয়? 

 

4. Assistive technology is any ____________, ________________ or ___________that helps 

people work around their challenges/disabilities. 

সহোয়ক প্রযুনি হ'ি বয বকোিও ____________, ________________  ো _________ যো বিোকযক তোযের চ্েোযিঞ্জ 

/ প্রনত ন্ধীযের আযেপোযে কোি করযত সহোয়তো কযর. 

 

5. Which of the following is not an example of a digital assistive technology? 

নিম্ননিনিত বকোিটি নেনিটোি সহোয়ক প্রযুনির উেোহরর্ িয়? 

 

6. Which of the following is NOT an advantage of technology? 

 নিম্ননিনিতগুনির মযযে বকোিটি প্রযুনির সুন যো িয়? 

 

7. Universal Design includes multiple means of _______________________. 

ইউনিভোসণোি নেিোইযি _______________________ এর একোনযক উপোয় অন্তভুণ ি। 

 

 

8. Technology should mainly be used to enhance __________________. 

প্রযুনিটি সোযোরর্ত __________________  োডোযিোর িিে  ে হোর করো উনচ্ত। 

 

9. Why is assistive technology important? 

      সহোয়ক প্রযুনি বকি গুরুত্বপূর্ণ ?. 

10. Ram uses a computer program to convert class reading assignments into braille. What type of 

disability does Ram have? 

     ক্লোস পডোর কোযণোনে বেইযি রূপোন্তর করযত রোম একটি কনিউটোর বপ্রোগ্রোম  ে হোর কযরি।  

     রোযমর কী যরযির অক্ষমতো আযে? 



 

11. If Sarah is deaf what form of technology would help her in her everyday life? 

      সোরোহ যনে  নযর হি তয  তোর দেিনিি িী যি বকোি রূযপর প্রযুনি তোযক সহোয়তো করয ? 

 

12. How is high-tech assistive technology different than low-tech assistive technology? 

     হোই-বটক অেোনসনিভ বটকযিোিনি কীভোয  বিো-বটক অেোনসনিভ প্রযুনির বচ্যয় আিোেো? 

 

13. Which of the following is an example of a low-tech assistive technology device? 

      নিম্ন প্রযুনির সহোয়ক প্রযুনি নেভোইযসর উেোহরর্ িীযচ্ বকোিটি? 

 

14. Multimedia devices are electronic media devices used to __________________multimedia 

content. 

      মোনিনমনেয়ো নেভোইসগুনি হি ইযিকট্রনিক নমনেয়ো নেভোইস যো __________________  

      মোনিনমনেয়ো সোমগ্রীযত  ে হৃত হয়। 

 

15. Multimedia instruction is intended to foster learning by presenting ____________________. 

     মোনিনমনেয়ো নিযেণ ে ____________________ উপস্থোপি কযর নেক্ষোর উন্নীত করোর উযেযেে. 

 

16. ____________________can enhance learning concepts and reinforce ideas presented as text 

or graphics on the screen. 

      ____________________ নিযি পোঠ্ে  ো গ্রোনিক্স নহসোয  উপস্থোনপত যোরর্োগুনি বেিোর  

      যোরর্োগুনি  োনডযয় তুিযত এ ং েনিেোিী করযত পোযর। 

 

 

 

17. ____________________ illustrates concepts with movement, shows processes, or draws 

attention to a region or elements of a screen. 



      ____________________ আযিোিযির সোযে যোরর্োগুনি নচ্নিত কযর, প্রনিয়োগুনি বেিোয়  ো  

      বকোিও অঞ্চি  ো নিযির উপোেোিগুনির প্রনত দৃনি আকর্ণর্ কযর। 

 

18. __________________________Multimedia uses interactivity to control progress as with a 

video game or self-paced computer based training. 

     __________________________ মোনিনমনেয়ো নভনেও বেম  ো স্ব-েনতযুি কনিউটোর নভনিক   

     প্রনেক্ষযর্র মযতো অগ্রেনত নিয়ন্ত্রর্ করযত ইন্টোরঅেোনিনভটি  ে হোর কযর। 

 

19. The word instructional aid refers to any material or device used to assist the instructor in 

_____________________. 

নিযেণ েমূিক সহোয়তো েব্দটি _____________________ এ প্রনেক্ষযকর সহোয়তোর িিে  ে হৃত বকোিও উপোেোি  ো নেভোইসযক 

ব োঝোয়। 

 

20. Instructional aids assist to reinforce and supplement the instructor’s communication during 

the ______________________________. 

নিযেণ েো িী এইেস ______________________________ চ্িোকোিীি প্রনেক্ষযকর বযোেোযযোেযক েনিেোিী এ ং 

পনরপূরক করযত সহোয়তো কযর। 

 

 

21. _________________________________ appeal to learners sense of hearing. 

_________________________________ বরোতোযের র র্ অিুযো যির িিে আয েি. 

 

 

22. ___________________________actual representation of the real objects or process, but 

reduced in size. 

      _________________________________ বরোতোযের র র্ অিুযো যির িিে আয েি  

 

23. A.V. aids are _________________ materials which motivate and stimulate the individual. 

এ.নভ. এইেস হি _________________ এমি উপোেোি যো পৃেকযক বপ্ররর্ো বেয় এ ং উেীনপত কযর। 

 

 

 

24. ___________ is a small piece of transparent material on which a single pictorial image or scene 

or graphic image has been photographed or reproduced otherwise. 



___________ স্বচ্ছ উপোেোযির একটি বেোট টুকরো যোর উপর একটি একক নচ্িোনিত নচ্ি  ো দৃেে  ো গ্রোনিক নচ্ি অিেেোয় েন  বতোিো 

 ো পুিরুত্পোেি করো হযয়যে। 

 

25. _______________________ is an interactive instructional technique whereby a computer is 

used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. 

_______________________ একটি ইন্টোযরনিভ নিযেণ েমূিক বকৌেি যোর মোযেযম একটি কনিউটোর  ে হোর করো হয় 

নেক্ষোমূিক উপোেোি উপস্থোপি এ ং সঞ্চোনিত নেক্ষর্ নিরীক্ষযর্র িিে। 

 

26.   _________________ provides opportunities or students to repeatedly practice the skills that 

have previously been presented and that further practice is necessary for mastery. 

_________________ সুযযোে  ো নেক্ষোেীযের  োর োর বয েক্ষতোগুনি পূয ণ উপস্থোনপত হযয়নেি এ ং বয আরও েক্ষতো অিণ যির 

িিে প্রযয়োিিীয় তো  োর োর অিুেীিি কযর. 

 

27. ______________ software can provide an approximation of reality that does not require the 

expense of real life or its risks. 

______________ সফ্টওয়েোর  োস্তয র একটি সীমো দ্ধতো সর রোহ করযত পোযর যো  োস্ত  িী যির  েয়  ো এর ঝুুঁ নকগুনির প্রযয়োিি 

হয় িো। 

 

28. ___________________ approach helps children develop specific problem solving skills and 

strategies. 

     ___________________ পদ্ধনত নেশুযের নিনেণ ি সমসেো সমোযোযির েক্ষতো এ ং বকৌেিগুনি  

     ন কোযে সহোয়তো কযর। 

 

29. __________________ is learning utilizing electronic technologies to access educational 

curriculum outside of a traditional classroom. 

      __________________ একটি প্রচ্নিত বরনর্কযক্ষর  োইযর নেক্ষোমূিক পোঠ্েিম  



      অেোযক্সস করযত দ দ্যেনতি প্রযুনি  ে হোর নেিযে। 

30. __________________ is an assessment tool for the children with Intellectual disabilities. 

__________________ ব ৌনদ্ধক প্রনত ন্ধী নেশুযের িিে একটি মূিেোয়ি সরঞ্জোম. 

31. _____________________ is a learning management system with rich support for Indian 

languages. 

     _____________________ হ'ি একটি িোনিণং মেোযিিযমন্ট নসযিম যো ভোরতীয় ভোর্োর পযক্ষ  

     সমৃদ্ধ সমেণি। 

32. _____________________ is an examination system primarily aimed at conducting 

recruitment. 

_____________________ একটি পরীক্ষো পদ্ধনত যো মূিত নিযয়োে পনরচ্োিিোর িযক্ষে হয়। 

 

33. An Academic Networking portal for the faculty members, students, and academic institutions 

to network and share information about courses, academic events, projects, etc. has been 

created through a portal called ______________. 

অিুর্ে সেসে, নেক্ষোেী এ ং একোযেনমক প্রনতষ্ঠোযির িিে বকোসণ, একোযেনমক ইযভন্ট, প্রকল্প ইতেোনে সিনকণ ত বিটওয়োনকণ ং এ ং তেে ভোে 

কযর বিওয়োর িিে একোযেনমক বিটওয়োনকণ ং বপোটণ োি ______________ িোযম একটি বপোটণ োযির মোযেযম দতনর করো হযয়যে। 

 

 

34. _________________________ refers to all the activities that teachers do as they create, teach, 

and evaluate lessons with students. 

     _________________________ নেক্ষকরো নেক্ষোেীযের সোযে পোঠ্গুনি দতনর, বেিোযিো এ ং মূিেোয়ি  



     করোর সোযে সোযে সমস্ত নিয়োকিোপযক ব োঝোয়। 

 

35. Learning assessments occur before, during, and after teaching lessons and enable teachers to 

evaluate student _______________, _________________, and ______________________. 

পোঠ্েোযির পূয ণ, সময় এ ং পযর পোযঠ্র মূিেোয়ি ঘযট এ ং নেক্ষক _______________, _________________ এ ং 

______________________ মূিেোয়ি করযত নেক্ষকযের সক্ষম কযর। 

 

36. One major factor to enhance learning in the inclusive classroom is the use of _____________. 

অন্তভুণ ি বরনর্কযক্ষ নেক্ষোর উন্নয়যির একটি প্রযোি কোরর্ _____________ এর  ে হোর। 

 

37. ___________________ activities encourage students to work in groups, express their 

knowledge in multiple ways, solve problems, revise their own work, and construct knowledge. 

     ___________________ নিয়োকিোপগুনি নেক্ষোেীযের েযি েযি কোি করযত, একোনযক উপোযয় তোযের জ্ঞোি প্রকোে করযত, 

সমসেোর সমোযোি করযত, তোযের নিিস্ব কোিযক সংযেোযি করযত এ ং জ্ঞোি েঠ্যি উত্সোহ বেয়। 

 

 

 

 

 

38. ______________________ is the use of small groups through which students work together 

to maximize their own and each other's learning. 

______________________ হি এমি বেোট বেোট বেোষ্ঠীর  ে হোর যোর মোযেযম নেক্ষোেীরো নিযির এ ং এযক অপযরর বেিোর 

স ণোনযকতো অিণ যির িিে একযি কোি কযর। 

 



39. _____________________________ involves one-to-one instruction from one student in the 

tutoring role to another student. 

     _____________________________ অিে নেক্ষোেীর নেক্ষোেোযির ভূনমকোযত একিি নেক্ষোেীর     

    এক বেযক এক নিযেণ ে িনডত. 

 

40. A _______________________is a reusable writing surface on which text or drawings are 

made with chalk or other erasable markers. 

    একটি _______________________ পুিরোয়  ে হোরযযোেে বিিোর পৃষ্ঠ যো চ্ক  ো অিেোিে  

    ক্ষয়যযোেে নচ্নিতকোরী নেযয় পোঠ্ে  ো অিি দতনর করো হয়। 

 

41. ______________________ makes learning to be more dynamic owing to the different forms 

of presenting information. 

ন নভন্ন তেে উপস্থোপযির কোরযর্ ______________________ বেিোযক আরও েনতেীি কযর বতোযি। 

42. _______________________are a set of pictured paper cards of varying sizes that are flashed 

one by one in a logical sequence. 

 

        _______________________ ন নভন্ন আকোযরর নচ্নিত কোেি কোযেণ র একটি বসট রযয়যে যো  

       বযৌনিক িযম এক এক কযর ফ্ল্েোে করো হয়। 

 

 

43. By incorporating ______________________in their instruction, teachers can capture 

attention, engage learners, explain difficult concepts, inspire creativity, and have fun. 

 

    নিযেণ েো িীযত ______________________ সংযুি কযর নেক্ষকরো মযিোযযোে আকর্ণর্ করযত, নেক্ষোেীযের িনডত করযত, 

কঠিি যোরর্োটি  েোিেো করযত, সৃিিেীিতোযক অিুপ্রোনর্ত করযত এ ং মিোেোর করযত পোযরি। 

 

44. ________________ Children show an increase of phonologic awareness and word reading 

by using multimedia. 

________________ নেশুরো মোনিনমনেয়ো  ে হোর কযর েব্দতোনিক সযচ্তিতো এ ং েব্দ পোযঠ্র  ৃনদ্ধ বেিোয়। 

 



 

45. ____________________ refers to mobilization, deployment and efficient use of financial 

resources as per stated objectives and strategies. 

____________________  নর্ণত িক্ষে এ ং বকৌেি অিুসোযর একনিতকরর্, বমোতোযয়ি এ ং আনেণক সংস্থোর েক্ষ  ে হোরযক 

ব োঝোয়। 

 

 

46. Text-to-speech (TTS) software is designed to help children who have difficulties 

__________________. 

পোঠ্ে বেযক নিচ্ (টিটিএস) সফ্টওয়েোরটি এমি নেশুযের সোহোযযের িিে নেিোইি করো হযয়যে যোুঁ যের __________________ 

সমসেো হয়। 

 

47. ____________________ can be effective in helping students to organize their thoughts 

during the writing process. 

 ____________________ নেক্ষোেীযের বিিোর প্রনিয়ো চ্িোকোিীি তোযের নচ্ন্তোভো িোগুনি   সংেঠিত করযত সহোয়তো করযত 

কোযণকর হযত পোযর। 

 

48. _______________________ is a writing tool that integrates outlining, note taking and draft 

writing functions to break down the writing process into three steps. 

 

_______________________ একটি বিিোর সরঞ্জোম যো বিিোর প্রনিয়োটি নতিটি যোযপ ন ভি করোর িিে রূপযরিো, বিোট 

গ্রহর্ এ ং িসডো বিিোর কোিযক একীভূত কযর। 

 

 

 

 

49. Students with _____________________ impairments have difficulty communicating with 

peers and adults within their environments. 

 _____________________ প্রনত ন্ধী নেক্ষোেীযের তোযের পনরয যের মযযে সহকমী এ ং প্রোপ্ত য়স্কযের সোযে বযোেোযযোে করযত 

সমসেো হয়। 

 

50. ________________ Aids are available to assist students with physical disabilities in 

controlling electronic appliances within the school and home. 

 ________________ এইেস সু্কি এ ং  োনডর মযযে দ দ্যেনতি যন্ত্রপোনত নিয়ন্ত্রযর্ েোরীনরক প্রনত ন্ধী নেক্ষোেীযের সহোয়তো করোর 

িিে উপিব্ধ। 

 

 

51. _________________________ is a method of converting text from paper format to an 

electronic version. 



 _________________________ একটি পোঠ্ে িমণেোট বেযক একটি দ দ্যেনতি সংস্করযর্ রূপোন্তর করোর একটি পদ্ধনত। 

52. ________________ are essentially books that are in electronic format, often looking very 

similar to the paper version. 

________________ মূিত এমি  ই যো ইযিকট্রনিক ন িেোযস রযয়যে, প্রোয়েই কোেযির সংস্করযর্র সোযে িু  নমি েোযক। 

 

53. ______________________ is a strategy that assists with spelling and word completion by 

making suggestions as you type. 

 ______________________ একটি বকৌেি যো আপিোর টোইপ করোর সোযে সোযে পরোমেণ নেযয়  োিোি এ ং েব্দ 

সমোনপ্তযত সহোয়তো কযর। 

54. ________________________ Software allows students to create large amounts of text or 

control their computer entirely by voice. 

________________________ সফ্টওয়েোর নেক্ষোেীযের ভযয়স দ্বোরো প্রচু্র পনরমোযর্ পোঠ্ে দতনর করযত  ো তোযের 

কনিউটোরযক পুযরোপুনর নিয়ন্ত্রর্ করযত বেয়। 

 

55. _______________ Education is now accredited and has changed the way we view education. 

 

_______________ নেক্ষো এিি অিুযমোনেত হযয়যে এ ং আমোযের নেক্ষোর দৃনিভনঙ্গ  েযিযে। 

 

56. ____________________ gives students immediate access to an abundance of quality 

information which leads to learning at much quicker rates than before. 

        ____________________ নেক্ষোেীযের গুর্েতমোযির প্রচু্র তযেে তোত্ক্ষনর্কভোয  অেোযক্সস বেয় যো পূয ণর তুিিোয় আরও 

দ্রুত হোযর বেিোর নেযক পনরচ্োনিত কযর। 

57. __________________helps students brainstorm and display their ideas using a concept map 

of words and/or pictures that can then be transferred to a document outline with the click of a 

button. 

__________________ নেক্ষোেীযের মনস্তযের ঝড তুিযত সহোয়তো কযর এ ং েব্দ এ ং / অে ো েন গুনির যোরর্োর 

মোিনচ্ি  ে হোর কযর তোযের যোরর্োগুনি প্রেেণি কযর যো একটি ব োতোযমর নক্লযকর সোহোযযে একটি িনের রূপযরিোয় 

স্থোিোন্তনরত হযত পোযর। 

58. Learners needing support to spell words or construct meaningful sentences can quickly and 

easily carry out written tasks using __________________. 

 



েযব্দর  োিোি  ো অেণপূর্ণ  োকে েঠ্যির িিে নেক্ষোেীযের সহোয়তোর প্রযয়োিি __________________  ে হোর 

কযর নিনিত কোিগুনি দ্রুত এ ং সহযিই সিোেি করযত পোযর। 

59. Word prediction can help students expand their _______________, as they are less likely to 

avoid words for which they are unsure of spelling. 

 

েযব্দর পূ ণোভোস েোিযের তোযের _______________ প্রসোনরত করযত সহোয়তো করযত পোযর, কোরর্ তোরো এমি েব্দ এডোযত পোযর 

যোর পযক্ষ তোরো  োিোি সিযকণ  অনিনিত। 

 

60. By using ____________________ student can grasp a better understanding about the step 

and producer to make or do a certain project. 

____________________  ে হোর কযর নেক্ষোেী একটি নিনেণ ি প্রকল্প দতনর  ো করোর িিে পেযক্ষপ এ ং প্রযযোিক 

সিযকণ  আরও ভোি উপিনব্ধ  ুঝযত পোযর। 

 

 

 ******************************* 


