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Answers of each group should be in separate answer-sheet 

 Group –A 

                                      ( য কান ৫িট ে র উ র দাও।)                  5X2=10 

1. পুি  কােক বেল? 

2. ূলতা িক? 

3. মধুেময়  বা ডায়ােবিটস িক? 

4. কাইেফািসস িক? 

5. WHO িক? 

6. নমনীয়তা িক? 

7. গিত িক? 

8. ম াসাজ িক ? 

9. ােয়ােথরািপ িক ? 

10. সি িবচু িত িক? 

 

 

                                                                    Group-B 

                                  ( িন িলিখত ে র যেকােনা দুিট লখ।)                   2×15=30 

1.  ব ি গত া িবিধ বলেত কী বােঝা? এর উে শ  ও নীিত িল িক িক? যেকােনা দুিট  ব ি গত া িবিধ 

স েক আেলাচনা কেরা। 

2. মদবৃি  বলেত কী বােঝা? এর শারীিরক ঝুিঁক িল িক িক? এিটেক িকভােব িনয় ণ করা যায়? 

3. দহভি  বলেত কী বােঝা? দহ িবকৃিত বলেত কী বােঝা? যেকােনা দুিট দহিবকৃিত ও তার িচিকৎসা 

স েক আেলাচনা কেরা। 

4. াথিমক িচিকৎসা বলেত কী বােঝা? অি ভ  ও অি সি  িবচু িত স েক আেলাচনা কেরা। 

5. ম াসাজ কােক বেল? এর উে শ  ও মূলনীিত েলা িক িক? যেকােনা দুিট প িত আেলাচনা কেরা? 
                                                          
 



                                                    Group-C 

                                   ( িন িলিখত ে র যেকােনা দশিট লখ)                 10x2=20 

1) া  িক? 

2) লেডািসস িক? 

3) UNESCO 

4) সং ামক রাগ িক? 

5) া  পিরেষবা িক? 

6) িফিজওেথরািপ িক? 

7) হাইে া থরািপ িক? 

8) থােমােথরািপ িক? 

9) কাইেফািসস িক? 

10) ািলওিসস িক? 

11) ি তা িক? 

12) সহনশীলতা িক? 

 

                                 ( িন িলিখত ে র যেকােনা িতনিট লখ।)               3×10= 30 

1. িফিজওেথরািপ বলেত কী বােঝা?এর মূল নীিত িল িক িক? ইেলে া থরািপ স েক আেলাচনা কেরা? 

2. ম াসাজ কােক বেল? ম াসােজর দুিট প িত স েক আেলাচনা কেরা 

3. বয়  ব ি  বলেত কী বােঝা? বয়  ব ি েদর শারীিরক ঝুিঁক েলা িক িক? বয়  ব ি েদর শারীিরক ি য়া-

কলাপ স েক আেলাচনা কেরা? 

4. শারীিরক স মতা বলেত কী বােঝা? শারীিরক স মতার উপাদান িল িক িক? একিট উপাদান স েক 

আেলাচনা কেরা। 

5. পুি  কােক বেল? পুি র উপাদান িল িক িক? একিট উপাদান স েক আেলাচনা কেরা? 

6. সং ামক ব ািধ কােক বেল? ম ােলিরয়া ও ড ুর রােগর ল ণ ও িনয় ণ স েক আেলাচনা কেরা। 
 


