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The figures in the right hand margin indicate full marks. 

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 

বফবাগ – ক 
 

1. Answer any five questions from the following:                              (5×1=05) 

বনম্নবরবিত যম যকাননা াাঁচবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) What do you mean by First Aid. 

প্রাথবভক বচবকৎা ফরনত কী যফাঝ? 
 

b) Write down the aim of First-Aid. 

প্রাথবভক বচবকৎায রক্ষ্য যরি। 
 

c) What is Sprain? 

ভচকাননা বক? 
 

d) What do you mean by Internal Bleeding? 

বযন্তযীণ যক্তাত ফরনত কী যফাঝ? 
 

e) Write down full form of 'PRICE' in Physical Education and Sports. 

াযীযবক্ষ্া ও ক্রীডা যক্ষ্নে 'PRICE' এয মূ্পণণ নাভবি যরি। 
 

f) What is 'Knock Knee'? 

নকবন বক? 
 

g) What do you mean by Personal Hygiene? 

ফযবক্তগত স্বাস্থ্যবফবধ ফরনত কী যফাঝ? 
 

h) What do you mean by ‘Healthy Life’? 

‘স্বাস্থ্যকয জীফন’ ফরনত বক যফাঝ? 
 

 

 

P.T.O. 



Group – B 

বফবাগ – ি 
 

2. Answer any two questions of the following:                                   (2×5=10) 

 বনম্নবরবিত যম যকাননা দুবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) Write about the cause and symptoms of Dislocation.     2.5 +2.5 

বস্থ্চুযবতয কাযণ এফং রক্ষ্ণগুবর ম্পনকণ যরি।      
 

b) Classify fracture and wound.         2.5 +2.5 

বস্থ্বঙ্গ এফং ক্ষ্নতয যেণীবফনযা কয।   
 

c) Write the causes and remedies of Kyphosis.             2+3 

কাআনপাবনয কাযণ ও প্রবতকানযয উায়গুবর যরি।    
 

d) Write the importance of Personal Hygiene in modern era.    5 

অধুবনক ভানজ ফযবক্তগত স্বাস্থ্যবফবধয গুরুত্ব যরি।    
 

 

Group – C 

বফবাগ – গ 
 

3. Answer any one question from the following:                                     (1×10=10) 

 বনম্নবরবিত যম যকাননা একবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) Explain the steps for managing or remedies of following:          2.5X4=10 

বনম্নবরবিত বফলয়গুবরয প্রবতবফধাননয দনক্ষ্গুবর ফযািযা কয: 

i)    Water Drowning (জনর ডুনফ মাওয়া)   

ii)   Heart Attack (হৃদমনে অক্রভণ) 

iii)  Bow Leg (ধনু া) 

iv)  Lordosis (রনডণাব)     
 

b) Write the qualities of a First Aider. How do you take care of your eyes and skin?    6+4 

একজন প্রাথবভক বচবকৎনকয গুণাফরীগুবর যরি। তুবভ বকবানফ যতাভায যচাি ও ত্বনকয মত্ন যননফ? 
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