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Group- A
1. Answer any five questions from the following:

2×5 = 10

নীচের যেচ োচনো পোাঁেটি প্রচের উত্তর দোও:
a. Define health as stated by World Health Organization.
টিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্ো দ্বোরো টনর্ধোটরত স্বোচস্থ্যর সংজ্ঞো যেচ ো।
b. Write the full form of UNESCO and AIDS.
UNESCO এিং AIDS-এর পুচরো থোটি যেচ ো।
c. What do you mean by communicable disease?
সংক্রোম িযোটর্ িেচত ী যিোঝ?
d. Define balance diet.
সু ষম োচদযর সজ্ঞো যেচ ো।
e. Define flexibility.
নমনীয়তোর সংজ্ঞো যেচ ো।
f. What do you mean by Kyphosis?
োইচ োটসস িেচত ী যিোঝ?
g. What is Sprain?
মে োচনো োচ িচে?
h. Define sports injury.
ক্রীড়ো আঘোচতর সংজ্ঞো দোও।

Group- B
Answer any two questions from the following:
নীচের যেচ োচনো দু টি প্রচের উত্তর দোও:
2. Discuss about the aims and objectives of Health Education.
স্বোস্থ্য টিক্ষোর েক্ষয ও উচেিযগুটে আচেোেনো চরো।
3. Write down a short note on WHO.
টিশ্ব স্বোস্থ্য সংস্থ্োর উপর এ টি সংটক্ষপ্ত িী ো যেচ ো।
4. Define obesity. Briefly explain the method of controlling obesity.
ওচিটসটির সংজ্ঞো যেচ ো। ওচিটসটি টনয়ন্ত্রচের পদ্ধটত সংচক্ষচপ িযো যো চরো।
5. Briefly explain different types of fracture.
সংচক্ষচপ অটস্থ্ ভচের যেেীটিভোগটি িযো যো চরো।
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Group- C
Answer any two questions from the following:
নীচের যেচ োচনো দু টি প্রচের উত্তর দোও:

10×2=20

6. Describe the importance of minerals and vitamins.
5+5=10
টনজ েিে ও টভিোটমচনর গুরুত্ব িেধনো চরো।
7. Discuss the causes and corrective exercises of different type postural deformities. 1o
টিটভন্ন র্রচের যদহ ভটেমো টি ৃ টতর োরে এিং সংচিোর্নমূ ে িযোয়োমগুটে আচেোেনো চরো।
8. Write down the relationship between physical activities and wellness.
10
িোরীটর টক্রয়ো েোপ ও সু স্থ্তোর মচর্য সম্প ধটি যেচ ো।
9. What do you mean by Thermo-therapy? Explain different methods and application of
Hydro-therapy.
2+8=10
থোচমধো-যথরোটপ িেচত ী যিোঝ? হোইড্র-যথরোটপর টিটভন্ন পদ্ধটত এিং প্রচয়োগ সম্বচে যেচ ো।

