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EDUCATION 

Course ID: 50217                                      Course Code:AH/EDN/504/DSE-2B 
Course Title:Mental Health and Hygiene 

Time:02 hours                                   Full Marks:40 
The figures in the margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as 
practicable. 

দি ন া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। 
পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 

 
1. িন িলিখত য কােনা পাচঁ ট ে র উ র দাও। (2 × 5=10) 

Answer any five of the following: 
 

(a) মানিসক া  বলেত িক বােঝা? 
What do you mean by mental health? 
 

(b) মানিসক সু াে র অিধকারী একজন ব র দু ট 
বিশ  লেখা। 

Write down two characteristics of a person who has good mental 
health.  

 
(c) উে েগর কারণ িক? 

What is the cause of anxiety? 
(d)  িবে ষণ বলেত িক বােঝা? 

What do you mean by dream analysis? 



(e) া  ব ািধ িক? 
What is delusional disorder?  
 

(f) িহি িরয়া রােগর িচিকৎসা স েক লেখা। 
                    Write about the treatment of hysteria.  

 
(g) মু  অনুষ  িক? 

                    What is free association?  
 

(h) প ারানইয়া রােগর ল ণ িক? 
                     What are the symptoms of paranoia? 

 
2. িন িলিখত য কােনা চার ট ে র উ র দাও।  (5 × 4 = 20) 

Answer any four of the following questions. 
 
(a) মানিসক া  িব ােনর ল  িল লেখা। 

Write down the aims of mental hygiene.  
 

(b) মানিসক াে র িশ াে ে  ভাব আেলাচনা কর। 
Discuss the educational implications of mental health.  

 
(c) মানিসক ব ািধ িসেজাে িনয়া-র বণনা দাও। 

Explain the mental disease - ‘schizophrenia’.  



 
(d) ' িবে ষণ'-এর উপর এক ট টকা লেখা। 

Write a note on ‘dream analysis’. 
 

(e) মানিসক াে র উপাদান িল স েক আেলাচনা কর। 
Discuss the components of mental health.  

 
(f) ম ািনক িডে িসভ রােগর ল ণ িল লেখা। 

Write down the symptoms of manic-depressive 
disorder.  

 
 

3. িন িলিখতেয কােনা এক ট ে র উ র দাও।  (10 × 1 = 10) 
Answer any one of the following questions. 

(a) মানিসক া িব ান িক? মানিসক া িব ােনর 
িতন ট দৃ ভি  আেলাচনা কর।                         2+8 
What is mental hygiene? Discuss three aspects of 
mental hygiene.  

 
(b) ' খলািভি ক িচিকৎসা প িত'ও ' ানমূলক িচিকৎসা 

প িত' -র উপর টকা লেখা। 
Write a note on ‘play therapy’ and ‘cognitive therapy’.   5+5 


