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Group- A
1. Answer any ten questions from the following:
নীেচর যেকােনা দশিট ে র উ র দাও:
a. Define health as stated by World Health Organization.
িব
া সং া ারা িনধািরত াে র সং া লেখা।
b. What do you mean by Health Education?
া িশ া বলেত কী বােঝা?
c. Where is the head office of UNESCO and WHO?
UNESCO এবং WHO-এর সদর দ র কাথায়?
d. Define balance diet.
সু ষম খােদ র সং া লেখা।
e. What do you mean by body building food?
দহ পিরেপাষক খাদ বলেত কী বােঝা?
f. Define first-aid.
াথিমক িচিকৎসার সং া লেখা।
g. What do you mean by hypo-kinetic disease?
মিবমুখতা রাগ বলেত কী বােঝা?
h. Write different types of facture.
অি ভে র ণীিবভাগিট লেখা।
i. Why India is known as the capital of world diabetes?
ভারতেক কন িব ডায়ােবিটেসর রাজধানী বলা হয়?
j. What do you mean by lean body mass?
িলন বিড মাস বলেত কী বােঝা?
k. What is storage fat?
সি ত ফ াট বা চিব কী?
l. Define somatotype.
সামােটাটাইপ-এর সং া লেখা।
m. What do you mean by muscular strength?
পশী শি বলেত কী বােঝা?
n. What is fitness?
স মতা কােক বেল?

10×2 = 20

o. Write the name of two tests which measure cardio respiratory fitness.
দ ও াসযে র স মতা পিরমাপকারী দু িট অভী ার নাম লেখা।
Group- B
Answer any four questions from the following:
নীেচর যেকােনা চারিট

ে র উ র দাও:

2. Write in brief about the dimension of health.
াে র িব ার স ে সংে েপ লেখা।
3. Write a short note on WHO.
িব
া সং ার উপর একিট সংি
টীকা লেখা।
4. What is sprain? State the first-aid measures for sprain.
মচকােনা কােক বেল? মচকােনার াথিমক িতিবধান িল উে খ কেরা।
5. Define obesity. Briefly explain the method of controlling obesity.
ওেবিসিটর সং া লেখা। ওেবিসিট িনয় েণর প িত সংে েপ ব াখ া কেরা।
6. Write a short note on BMI.
দহ ভর সূ চেকর উপর একিট সংি
টীকা লেখা।
7. Briefly explain Harvard Step Test.
হারভাড
প ট িট সংে েপ ব াখ া কেরা।
Group- C
Answer any two questions from the following:
নীেচর যেকােনা দু িট

4×5 = 20

5
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2×10=20

ে র উ র দাও:

8. What do you mean by micro nutrient? Discuss deficiency symptoms of vitamins. 2+8
মাইে ািনউি েয় বলেত কী বােঝা? িভটািমেনর অভাবজিনত ল ণ িল আেলাচনা কেরা।
9. What is postural deformity? Write the nature, causes and corrective exercises for different
types of postural deformities.
2+8
দহভি মা িবকৃিত কােক বেল? িবিভ ধরেনর দহভি মা িবকৃিতর কৃিত, কারণ ও সংেশাধনমূ লক ব ায়াম স ে
লেখা।
10. What do you mean by subcutaneous fat? Explain any one method of measurement of body
fat.
2+8
সাবিকউেটিনয়াস ফ াট বলেত কী বােঝা? দহ ফ াট পিরমাপ করার যেকােনা একিট প িত ব াখ া কেরা।
11. Describe in detail AAHPERD Youth Fitness Test.
10
আফাড ইয়ু থ িফটেনস ট িট িব ািরত বণনা কেরা।

