
    

 
 

B.A. 5th Semester (Programme) Examination, 2021-22 
                                                                               Education                  
  Course ID: 50214                              Course Code: AP/EDN/503/GE-1A
   
                                                Course Title:   Mental health education 
Full Marks: 40        Time: 2 hours 

The figures in the margin indicate full marks 
Candidates are required to give their answers in their own words 

as far as practicable. 
দি ণ া  সংখ া িল পূণমান িনেদশক। 

পরী াথ েদর যথাস ব িনেজর ভাষায় উ র িদেত হেব। 
                                          

 
1. Answer any 5 of the following questions:                                                      (2×5=10) 

য কান পাচঁ ট ে র উ র দাওঃ  
a) What is mental health?  

মানিসক া  িক? 
b) What is mental hygiene?  

মানিসক া  িব ান িক? 
c) What is adjustment? 

 সংগিত িবধান কী? 
d) What is maladjustment?  

 অপসংগিত িক? 
e) Mention two symptoms of good mental health?  

ভােলা মানিসক াে র দু ট ল ণ লখ। 



    

f) What is defence machanism?  
িতর ণ কৗশল বলেত কী বাঝায়? 

g) Point out any two differences between mental health and mental hygiene.  
মানিসক া  ও মানিসক া  িব ান এর দু ট পাথক  লখ। 

h) Write any two importance of factor effecting mental health.  
মানিসক াে র ভাব িব ারকারী উপাদােনর দু ট  লখ। 

 

2.  Answer any 4 of the following questions:                                                      (5×4=20)  
য কান চার ট ে র উ র দাওঃ          

a) State the characteristics of mental health . 
 মানিসক াে র বিশ িল লখ। 

b) Discuss the educational implications of mental health.  
মানিসক াে র িশ াগত উপেযািগতা ব াখ া কেরা। 

c) Discuss the Amis of mental hygiene.  
মানিসক  া  িব ােনর  ল  িল ব াখ া কেরা। 

d) Discuss the criteria of good adjustment. 

ভােলা স িতিবধােনর শত িল ব াখ া কেরা। 
e) Discuss the role of education in maladjustment?  

অপস িত দরূীকরেণ িশ ার ভূিমকা Bm¡Qe¡ Llz  

f) Discuss the origin and development of mental hygiene movement. 

মানিসক া  িব ান আে ালেনর উৎস ও িবকাশ ব াখ া কেরা। 
 



    

3.  Answer any 1 of the following questions:                                                 (10×1=10) 

য কান এক ট ে র উ র দাওঃ 
 

a) Discuss different methods of defence machanism. 
িবিভ  কার িতর ণ কৗশল েলা Bm¡Qe¡ Llz 

b) Discuss the causes of maladjustment. 
অপস িতর িবিভ  কারণ েলা ব াখ া কেরা। 
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