
UG/CBCS/B.A./Programme/2nd Sem./Physical Education/PEDUDSC2/2022 

2078 1  Turn Over 

 
UNIVERSITY OF NORTH BENGAL 

B.A. Programme 2nd Semester Examination, 2022  

DSC1/2-P2-PHYSICAL EDUCATION 

Time Allotted: 2 Hours Full Marks: 40 

The figures in the margin indicate full marks. 

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

 িনmিলিখত েয-েকান পাঁচিট  pে র উtর দাওঃ 

(a) What is the first step in the sports program? 

 kীড়া কমসূচীর pথম পদেkপ কী ? 

(b) How many types of tournaments? 

 নােমn কত pকার ? 

(c) What is Running Distance Radius (RDR)? 

 রািনং িডসট াn েরিডয়াস কী ? 

(d) What is the full form of I.A.A.F? 

 আই. এ. এ. এফ.-এর পুেরা নাম কী ? 

(e) In which event is the stop-board used? 

 sপ েবাড েকান েখলায় ব বহার করা হয় ? 

(f) ‘A game for every pupil and every pupil is a game’— What kind of Competition 
is this motto? 

 ‘‘সকেলর জন  একিট েখলা এবং একিট েখলার জন  সকেল’’ —এই েমােটািট েকান pিতেযািগতার ? 

(g) What kind of Tournament is Pyramid and Ladder? 

 িপরািমড ও ল াডার িক ধরেনর নােমn ? 

(h) Where is the used of yellow paddle? 

 হলুদ প ােডল েকাথায় ব বহার করা হয় ? 
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2. Answer any three questions from the following: 5×3 = 15

 িনmিলিখত েয-েকান িতনিট  pে র উtর দাওঃ 

(a) Describe the organizational structure of games and sports in a college. 5

 একিট মহািবদ ালেয়র েখলাধলূার সাংগঠিনক কাঠােমা বণনা কর। 

(b) Write the merits and demerits of single knockout tournament. 5

 িস ল নক আউট নােমেnর সুিবধা ও অসুিবধাgিল েলখ। 

(c) Explain the importance of time-table in an educational institution. 5

 একিট িশkা pিত ােনর সময়-সারনীর grt আেলাচনা কর। 

(d) Describe the principles of sports management. 5

 kীড়া ব বsাপনার নীিতgিল ব াখ া কর। 

(e) Discuss about the care and maintenance of Gymnasium. 5

 একিট িজমন ািসয়ােমর যt ও রkণােবkণ সmেক আেলাচনা কর। 

  

3. Answer any two questions from the following: 10×2 = 20

 িনmিলিখত েয-েকান dিট pে র উtর দাওঃ 

(a) What is Sports management? Write the various purpose of Sports management. 2+8 = 10

 kীড়া ব বsাপনা কী ? kীড়া ব বsাপনার িবিভn উেdশ gিল সmেক আেলাচনা কর। 

(b) Briefly explain about pre, during, and post meet work of a Inter-college Athletic 
meet. 

10

 আnঃ মহািবদ ালেয়র অ ােথেলিটক pিতেযািগতার আেয়াজন করার পূববতী, মধ বতী ও পরবতী 
অবsার কাযাবলী সংেkেপ আেলাচনা কর। 

(c) Describe the merits and demerits of league tournament. Prepare a fixture of 
league tournament of 7 teams with cyclic method. 

4+6 = 10

 লীগ pিতেযািগতার সুিবধা ও অসুিবধাgিল েলখ। 7িট িটেমর চkাকার পdিত অবলmেন লীগ 
pিতেযািগতার kীড়াসূচী তরী কর। 

(d) What is stagger distance? Calculate the full stagger distance of 5th, 6th, and 7th 
number lane of a standard track. 

4+6 = 10

 s াগার দূরt িক ? একিট আদশ ােকর 5, 6, ও 7 নাmার েলেনর পূণ s াগার দূরt িনণয় কর। 

 
——×—— 

 


