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Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূর্নমার্ ক্ষর্র্দনলক। পরীিার্নীর্দর যর্াম্ভব ক্ষর্র্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব।  
 

Group- A 

ববভাগ – ক 
 

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

বিম্নববিত যয যকানিা পাাঁচবি প্রনের উত্তর দাওঃ 
 
a) Define Sports Training.  

ক্রীডা প্রবলক্ষনের সংজ্ঞা দাও। 
 

b) Write any four importance of Sports Training. 

ক্রীডা প্রবলক্ষনের যয যকানিা চারবি গুরুত্ব যি। 
  

c) What do you mean by Crest Load? 

সনববাচ্চ সহিলী চাপ বনত বক যবাঝ?  
 

d) Write any four symptoms of over load. 

বতবরক্ত চানপর চারবি ক্ষে যি।  
 

e) What do you mean by Coordinative ability? 

সমন্বয় ক্ষমতা বনত বক যবাঝ?  
  

f) Write the different types of Strength. 

লবক্তর বববভন্ন প্রকারনভদগুব যি। 
 

g) What do you mean by Interval Training method? 

ববরামযুক্ত প্রবলক্ষে পদ্ধবত বনত বক যবাঝ? 
 

h) What do you mean by Transitional Period? 

বস্থান্তরকাবি পযবায় বনত বক যবাঝ?  
 

P.T.O. 



Group – B 

ববভাগ – ি 
 

2.  Answer any four questions of the following:                                           (4×5=20) 

বিম্নববিত যয যকানিা চারবি প্রনের উত্তর দাওঃ 
 

Write Short notes on: 

সংবক্ষপ্ত িীকা যি: 
a) Principle of Training Load         5 

প্রবলক্ষে চানপর িীবত 
 

b) Component of Training Load         5 

প্রবলক্ষে চানপর উপাদাি 
 

c) Over Load cause and remedies       5 

বতবরক্ত চানপর কারে ও প্রবতকার 
 

d) Agility and its suitable example from Physical Education and Sports  5 

বক্ষপ্রতা ও লারীরবলক্ষা-ক্রীডানক্ষত্র যেনক তার উপযুক্ত উদাহরে  
 

e) Fast continuous method        5 

দ্রুত-ববরামহীি পদ্ধবত 
 

f) Fartlek training method        5 

ফািবনক প্রবলক্ষে পদ্ধবত  
 

 
 

Group-C 

ববভাগ গ 
 

3. Answer any one question of the following:                  (110=10) 
বিম্নববিত যয যকানিা একবি প্রনের উত্তর দাওঃ 
 

a) Describe Circuit Training with proper diagram.                     10 

উপযুক্ত বচত্রসহনযানগ চক্রাকার প্রবলক্ষে পদ্ধবত বেবিা কর। 
 

b) Define Periodization and classify it. Write about the different phases of 
Periodization in details.            2+3+5 
পযবায়বৃত্তকরে- এর সংজ্ঞা দাও এবং এর যেেীববভাগ কনরা। পযবায়বৃত্তকরে- এর বববভন্ন পযবায়গুব 
সম্পনকব ববস্তাবরত যি।           
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