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Subject-  Education 

 

Course- GE2   

 

(Education of Children with Special Needs) 

 

Full marks – 60                                                                      Time- 3hrs 

  
 

1. Answer any three questions:                                                        3 X 10 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

 

a) What are the different types of physically handicapped? What are the special 

features of classroom for physically handicapped students?                4+6 

দদতি  প্রতিবন্ধ িোর তবতিন্ন ধরণ গুতি ত  ত ? দদতি  প্রতিবন্ধী তিক্ষোর্থীকদর 

যেণী কক্ষর তবকিষ দবতিষ্ট্যগুতি ত  ত ?   

                                                                                                                  

b) What are the causes of learning disability? Differentiate between normal students 

and students with learning disability.                                                      5 + 5 

তিখ  অক্ষমিোর  োরণগুতি ত  ত ? সোধোরণ তিক্ষোর্থী ও তিখ  অক্ষম তিক্ষোর্থীকদর 

পোর্থ থ য ত রুপণ  র।  

 

 

c) Discuss briefly the role of parents and teachers in the field of education for the 

children with speech disorder. 

বো বব িয আকে এম  তিশুকদর তিক্ষোর যক্ষকে তপিোমোিো ও তিক্ষক র িূতম ো 

সংকক্ষকপ আকিোচ ো  র।  

 

d) Explain Dysgraphia and Dyscalculia. What is the role of teacher in the field of 

education for the child with Dyscalculia.                                                 5 + 5                            

Dysgraphia ও Dyscalculia বযোখযো  র। Dyscalculia  সমতিি তিশুর তিক্ষোর যক্ষকে  

তিক্ষক র িূতম ো ত ?                        

 

e) What are the different types of learning disability? Briefly discuss the role of the 

teachers to identify learning disability of a child.                                    5 + 5 

তবতিন্ন ধরকণর তিখ  অক্ষমিো গুতি ত  ত ? তিখক  অক্ষম তিশুর তচতিি রকণর যক্ষকে 

তিক্ষক র িূতম ো সংকক্ষকপ আকিোচ ো  র।   

                                                                                                                                                                                                                        

2. Answer any six questions from the following:                                6 X 5 = 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো েয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) Discuss briefly the characteristics of visually impaired children. 



দৃটষ্ট্িক্তিিী  তিশুকদর দবতিষ্ট্যগুতি সংকক্ষকপ আকিোচ ো  র। 

 

b) Describe the teaching method of visually impaired students. 

দৃটষ্ট্িক্তিিী  তিক্ষোর্থীকদর জ য তিক্ষণ পদ্ধতি বণ থ ো  র।  

 

c) Describe the basic features of braille. 

যেইি- এর প্রধো  দবতিষ্ট্গুতি বণ থ ো  র।  

 

d) Write down the identification process of hearing-impaired child. 

েবণ প্রতিবন্ধী তিশুর তচতিি  রকণর পদ্ধতি যিখ।  

 

e) Discuss briefly the education for hearing-impaired children. 

েবণ প্রতিবন্ধী তিশুকদর জ য তিক্ষো সম্পক থ বণ থ ো  র।   

 

f) Define speech disorder and mention its characteristics. 

বো  দব িয এর সংঘো দোও এবং এর দবতিষ্ট্যগুতি উকেখ  র।   

  

g) Discuss briefly the learning process of child with speech disorder. 

বো বব িয আকে এম  তিশুর তিখ  পদ্ধতি সংকক্ষকপ আকিোচ ো   র।   

 

h) Explain Visual impairment and Hearing impairment. 

দৃটষ্ট্ প্রতিবন্ধী ও েবণ প্রতিবন্ধী  োক  বকি বযোখযো  র। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.A.  Semester VI  General Examination  - 2021 

 

Subject-  Education 

 

Course- GE2   

 

(Psychology of Mental Health and Hygiene) 

 

Full marks – 60                                                                         Time- 3hrs 

  
 

1. Answer any three questions:                                                        3 X 10 = 30 

যেক োক ো তি টি প্রকের উত্তর দোও । 

 

a) Bring out the significance of Mental Health in the stressful society today. 

বিথমো  সমসযো সঙ্ ুি সমোকজ মো তস  স্বোকের গুরুত্ব আকিোচ ো  র।  

                                                                                                                  

b) Explain the role of school in maintaining the mental health of pupils. 

তিশুর মো তস  স্বোেয  রক্ষোয় তবদযোিকয়র িূতম ো বযোখযো  র।  

 

 

c) Discuss the conditions of good adjustment. 

সুষ্ঠ সংগতিতবধোক র িিথোবিী আকিোচ ো  র।  

 

d) Discuss how defence mechanism helps the individuals to preserve his mental 

health.                           

তিশুর মো তস  স্বোেয রক্ষোয় প্রতিরক্ষণ য ৌিিগুতি ত িোকব সোিোেয  কর  আকিোচ ো 

 র।                     

 

e) Discuss the role of home in preventing maladjustment among the children. 

তিশুর অপসংগতি যরোকধ গকৃির িূতম ো আকিোচ ো  র।   

                                                                                                                                                                                                                        

2. Answer any six questions from the following:                                6 X 5 = 30 

ত কে প্রদত্ত যেক োক ো েয় টি প্রকের উত্তর দোও।  

 

a) “Mental health is the full and harmonious functioning of the whole personality” 

Explain this statement. 

“মো তস  স্বোেয িি সমগ্র বযক্তিকত্বর পতরপূ থ ও সুসঙ্গি  োে থ িোপ” – বযোখযো  র।  

 

b) “The problems of mental hygiene are closely allied with those of Education.” 

Discuss. 

“মো তস  স্বোেয তবজ্ঞোক র সমসযো তিক্ষোর সমসযোর সকঙ্গ ঘত ষ্ঠিোকব েুি” – আকিোচ ো 

 র।  

 



c) State the differences between “Mental Health and Mental Hygiene”. 

‘মো তস  স্বোেয’ ও মো তস  স্বোেয তবজ্ঞো ’ এর মকধয পোর্থ থ য গুতি যিখ।  

 

d)  Why is adjustment  called a process? 

 সংগতি তবধো ক  এ টি প্রক্তিয়ো বিো িয় য  ?  

 

e) Discuss the mechanism of adjustment. 

  সংগতি তবধোক র য ৌিিগুতি আকিোচ ো  র।  

 

f) Differentiate between adjustment and maladjustment. 

সংগতি তবধো  ও অসংগতি তবধোক র মকধয পোর্থ থ য  র।   

  

g) Discuss any one method to identify maladjustment. 

অপসংগতি ত ণ থকয়র যেক োক ো এ টি পদ্ধতি  আকিোচ ো   র।   

 

h) State the different forms of maladjustment. 

অপসংগতির তবতিন্ন ধরণ গুতি উকেখ  র।  

 

 

 


