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PHYSICAL EDUCATION  

[GENERAL] 

Paper : IV-B 

[PRACTICAL] 
Full Marks: 40         Time : 2 Hours 

The figures in the right-hand margin indicate marks. 

 Give the answer any 20 questions. Every question is 2 marks. 

zz  যেক োন ২০ টি প্রকের উত্তর দোও। প্রতিটি প্রকের মোন ২  zz  

  

 

1. What do you mean by Track and Field event? 
ট্রো  ও তিল্ড ইকেন্ট বলকি ত  যবোঝ? 

2. . How many officials are there in Kho-Kho game? Write their names.  
য ো-য ো য লোয়  ি জন অতিতিয়োল থোক ? িোকদর নোম যল । 

3. What is the length and width of the landing area of the Long Jump field? 
 দীর্ঘ লম্ফন যেকের লযোতডিং এতরয়োর দদর্ঘয ও প্রস্থ   ি? 

4. What are the four basic skills of Long Jump? 
দীর্ঘ লম্ফকনর চোরটি প্রোথতম  দেিো  ী  ী?  

5. What is the length and width of the International Football field? 
 আন্তজঘ োতি  িুটবল মোকের দদর্ঘয ও প্রস্থ  ি? 

6. What is an active learner in Kho-Kho game?  
য ো-য ো য লোয় িতিয় অনুধোব   োক  বকল?  

7. Specify the characteristics of the ideal Track.  
আদর্ঘ ট্রোক র দবতর্ষ্ট্য গুতল উকে   র।  
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8. Draw a diagram of Kho-Kho court with accurate measurements (Senior Men's 

section). 
িঠি  পতরমোপ িহ য ো-য ো য োকটঘ র তচে অঙ্কন  র (তিতনয়োর পুরুষ তবেোগ)।  

9. Briefly discuss the importance of Lobby in the game of Kabaddi.  
 োবোতি য লোয় লতবর গুরুত্ব িিংকেকপ আকলোচনো  র।  

10.  In Volleyball, there is one Libero in each team. How would you identify him? 

Mention Libero's limitations in Volleyball. 

 

েতলবল য লোয় প্রতিদকল এ জন  কর তলকবকরো থোক । িুতম এ জন অতিতিয়োল তহিোকব ত েোকব  

তলকবকরো য  তচনকব? েতলবল য লোয় তলকবকরোর তিমোবদ্ধিো গুতল উকে   র।  

11. A person performed 5 minutes of Harvard Step Test and the next 1-1
1

2
 minute 

heart rate of 90, 2- 2
1

2
 minute heart rate of 80 and 3-3

1

2
 minute heart rate of 80, 

determine the value of P.F.I index? 

এ জন বযোতি হোেঘ োি যেপ যটকষ্ট্ ৫ তমতনট  োেঘিম  রল এবিং িোর  োেঘিম পরবিী 1-1
1

2
 

তমতনকটর হোটঘ  যরট ৯০, 2- 2
1

2
 তমতনকটর হোটঘ  যরট ৮০ এবিং 3-3

1

2
  তমতনকটর হোটঘ  যরট ৭০, হকল 

বযতির তপ.এি.আই. ইকডক্স এর মোন তননঘয়  র?  

 

12. When is Split Achilon given? Diagonal Access: Which events are offered? 
 তিট অযোতচলন    ন যদওয়ো হয়? িোয়োকগোনোল একক্সস  য োন য োন ইকেকন্ট যদওয়ো হয়?  

13.   Specify the length and width of the Badminton court (singles and doubles). 

বযোিতমন্টন য োকটঘ র দদর্ঘয ও প্রস্থ উকে   র ( তিকেল ও িোবলস )। 

14. Write the names of the test items in the JCR Test and this test items measure in 

which component of physical fitness? 

JCR Test এর যটষ্ট্ আইকটম গুতলর নোম যল  এবিং িো র্োরীতর  িেমিোর য োন তবষয় 

পতরমোপ  কর িো তলতপবদ্ধ  র।   

15.   During a Badminton match between the two teams A & B, a player of B team  

hit the Shuttlecock and touched the ground-A in a split. What will you decide as 

the director (Judge) of the game and why?  

 Aও B দকলর মকধয বযোিতমন্টন য লো চলো োতলন B দকলর য কলোয়োড় দ্বোরো িোটঘ ল    ঘ টি আর্োি 

প্রোপ্ত হকয় তদ্ব তডি অবস্থোয় A দকলর েূতম স্পর্ঘ  রল। িুতম য লোর পতরচোল  তহিোকব  ী তিদ্ধোন্ত 

যনকব এবিং য ন?  

16. How many officials are used in Volleyball game and write their name? 

       িজন  মঘ িঘ ো েতলবল য লোয়  বযোবহৃি হয় এবিং িোকদর নোম যল ? 



 

17. Mention the basic techniques of High Jump. 
উচ্চ লম্ফকনর যমৌতল  য ৌর্ল গুতল উকে   র।   

  
18. Write down the steps that need to be taken to make the Parry O’Brine method. 

যপতর-ও-ব্রোইন পদ্ধতিকি িট  পোট  রকি যগকল যে য ৌর্ল গুতল অবলম্বন  রকি হয় িো 

িমোন্বকয় তলতপবদ্ধ  র।  

19. What is the angle of the Javelin throwing sector? Write down the various part of 

a Javelin. 

জযোেতলন তনকেপ যেকের য োকনর মোন  ি? জযোেতলকনর  য়টি অিংর্ ও  ী  ী? 

20. How many types of cards are used in Football? Explain the role of different     

cards? 

িুটবল য লোয়  য় প্র োর  োিঘ  বযোবহোর  রো হয়? তবতেন্ন  োকিঘ র েূতম ো বযো যো  র?  

21. Write the names of any ten Sports injuries. 

যেক োকনো দর্টি িীড়ো আর্োকির নোম যল । 

22. What is Sports rehabilitation? 

িীড়ো পুনবঘোিন  ী?  

23. Write the rules of breaking the tie in High Jump? 

উচ্চলম্ফকন টোই েোেোর তনয়ম গুতল যল ? 

24. What do you mean by Strain and Sprain? 

যেন ও যেন বলকি  ী যবোঝ? 

25. Calculate the total width of 300 meter track with 8 lanes? 

৮ টি যলন তবতর্ষ্ট্ ৩০০ তমটোর ট্রো  দিতর  রকি যমোট  ি তমটোর প্রস্থ তবতর্ষ্ট্ জোয়গোর প্রকয়োজন? 
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