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Group- A
Answer any five questions from the following:
নীেচর যেকােনা পাঁচিট ে র উ র দাও:
Define Sports Management.
ীড়া ব ব াপনার সং া লেখা।
Write down any four important of Sports Management.
ীড়া ব ব াপনার য কান চারিট
লেখা।
What do you mean by play day?
ীড়া িদবস বলেত কী বােঝা?
What is seeding?
িসিডং কী?
What is the real meaning of the word ‘Gymnasium’?
‘িজমনািশয়াম’ শ িটর কৃত অথ কী?
Write four factors which affecting time table.
সময় সারণীর উপর ভাব িব ারকারী চারিট উপাদােনর নাম লেখা।
Define Leadership?
নতৃ র সং া লেখা।
What do you mean by democratic leadership?
গণতাি ক নতৃ বলেত কী বােঝা?

Group- B
Answer any two questions from the following:
নীেচর যেকােনা দু িট

Full Marks: 40

2×5 = 10

5×2 = 10

ে র উ র দাও:

2. Define Sports? Write down the purpose of Sports Management.
1+4=5
ীড়ার সং া দাও। ীড়া ব ব াপনার উে শ িল লেখা।
3. Draw a single league fixture by cyclic method of a Volleyball tournament where
participating team is five (mention venue, date and time).
5
5 িট অংশ হণকারী দল িনেয় লীগ িতেযািগতার চ াকার প িতেত একিট ভিলবল খলার ীড়াসূ চী
তির কেরা ( ান, তািরখ ও সময়উে খ কের)।
4. Discuss regarding the care and maintenance of a football play ground.
একিট ফুটবল খলার মােঠর য এবং র নােব ন স ে আেলাচণা কেরা।
5. Write down the qualities of a good Physical Education leader.
একজন আদশ শারীরিশ া নতার নাবিল আেলাচনা কেরা।

5
5

Group- C
Answer any two questions from the following:
নীেচর যেকােনা দু িট

10×2=20

ে র উ র দাও:

6. Define Physical Education? Explain principles of Sports Management.
শারীরিশ ার সং া দাও। ীড়া ব ব াপনার নীিত িল আেলাচনা কেরা।

2+8=10

7. What is league tournament? Draw a single knock-out fixture of a Kabaddi
tournament consisting of 17 teams giving byes as per rules (mention venue, date
and time).
2+8=10
লীগ

িতেযািগতা কী? 17 িট দল িনেয় একক নক-আউট প িতেত কাবািড

িতেযািগতার

ীড়াসূ চী

বাই-এর িনয়ম মেন তির কেরা ( ান, তািরখ ও সময় উে খ কের)।
8. Calculate the length of a straight line and a curve line of standard 400 mts.
track, where the running distance radius is 36.80 mts. Calculate the full
staggered distance for third and fourth lane of a standard 400 mts. track.
8+2=10

একিট আদশ 400িমঃ ােকর দৗড় পেথর ব াসাধ 36.80 িমঃ হেল উ

ােকর একিট সাজাপথ

এবং একিট ব পথ িনণয় কেরা। আদশ 400 িমঃ ােকর তৃতীয় ও চতুথ লেনর পূ ণ

াগার দূ র

িনণয় কেরা।
9. Describe hierarchy of leadership of Physical Education activities in College
level.
10
মহািবদ ালেয়র শারীরিশ া কমসূ চীর নতৃ দােনর মািধকারত িট বণনা কেরা।

