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১। বহুর মডধ্য েটিক উত্তরটি খুুঁডজ বার কডর (v)  ক্টিহ্ন দাও। 

ক) ককোনটি শোরীররক সক্ষমতোর দক্ষতো সম্পরকিত উপোদোন? 

 (১) কপরশশক্তি  

(২) গক্টত  

(৩) নমনীয়তো 

খ) শোরীররক সক্ষমতোর স্বোস্থ্য সম্পরকিত উপোদোনটি হল ো- 

 (১) ভোরসোময 

(২) ক্ষমতা  

(৩) কপশী সহনশী তো 

গ) ১৯০৭ সো  কেলক পরপর রতন বোর কেডস কোপ কেলত ককোন ক্লোব? 

 (১) ডো লহৌরস  

(২) শ্রমাহনবাগান 

(৩) কুমোরিুর  

ঘ) কখন  স্প্লিন্ট’  বযবহোর করো হয় ? 

 (১) রিপোত বন্ধ করলত  



(২) জ্বর কমোবোর েনয  

(৩) অ্ক্টস্থিডের শ্রক্ষডে 

২। শূনযস্থান পূরণ কডরা? 

ক) শোরীররশক্ষোর  ক্ষয বযক্তিসত্তোর     পূণ টক্টবকাশ    

খ) দ্রুততোর সলে রদক পররবতিলনর ক্ষমতো রনভির কলর   ক্টক্ষপ্রতার  উপর। 

 গ) 50 রমিোর কদৌড়   ট্রাক   রনলদিশ কলর। 

(ঘ) প্ররতরদন শোরীররক ক্তিয়োক োলপ অংশগ্রহণ শারীক্টরক  রবরভন্ন যন্ত্র ও তন্ত্রগুর র 

উপর প্রভোবরবস্তোর কলর। 

৩। বাুঁক্টদডকর েডে োনক্টদডকর অ্ংশ শ্রমলাওঃ 

বো াঁ রদলকর সলে  ডোনরদক কম োও 

(ক) গরত (iii)নযযনতম সমলয় অরতিোন্ত 

(খ) প্ররতক্তিয়ো সময় (iv) রনলদিশ ও কোে শুরুর মধ্যবতী সময় 

(গ) নমনীয়তো    (i) অরস্থ্সরন্ধর সঞ্চো ন ক্ষমতো 

(ঘ) রক্ষপ্রতো (ii) শোি  রোন 

(ঙ) ১৮৫৪ 

(vi) হোওয়ো ভররত চোমড়োর বল  ক কোতোয় ফুিব  কখ ো 

শুরু 

(চ) েীলতন্দ্রকৃয় কদব    

   v) কশোভোবোেোর ফুিব  ক্লোব 

 

8| কডয়কটি বাডকয উত্তর দাও। 

ক) শারীক্টরক েক্ষমতার দক্ষতােম্পক্টকটত উপাদানগুক্টলর নাম শ্রলডখা। 

 উ: শোরীররক সক্ষমতোর দক্ষতোসম্পরকিত উপোদোনগুর র নোম হ ও - 

(১) গরত 

(২) ক্ষমতো 

(৩) রক্ষপ্রতো 

(৪) সমন্বয়সোধ্ন 

(৫) প্ররতক্তিয়ো সময় 

(৬) ভোরসোময 



  

খ) শারীক্টরক েক্ষমতার প্রডয়াজনীয়তা বযক্ত কডরা। 

 উঃ-স্বাডস্থযর ক্টবকাশঃ- 

 ১। শরীলরর অভযন্তরীণ যন্ত্র ও তন্ত্রগুর র উন্নরত ঘলি কযমন –

ফুসফুস, হৃৎরপণ্ড, পররপোকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, কপরশতন্ত্র ইতযোরদ। 

২। কপরশর শক্তি ও সহনশী তো বৃক্তি পোয়। 

৩। রিচোপ রনয়ন্ত্রলণ আনো সম্ভব হয়। 

৪। গরতহীনতোর করোগ কেলক মুক্তি পোওয়ো যোয়। 

৫। সটিক ওেন রনয়ন্ত্রণ করো সম্ভব হয়। 

 শারীক্টরক ক্টবকাশঃ- 

 ১। কসৌন্দয িমক্তণ্ডত কদহভরে ও করোগ প্ররতলরোধ্ ক্ষমতো  োভ করো সম্ভব হয়। 

২। শোরীররক বৃক্তি ও রবকোশ সুসম্ভবভোলব হয়। 

 োমাজজক ক্টবকাশঃ-   

 ১। দোররদ্র্য দযরীকরণ ঘলি। 

২। সহলযোরগতো ও বনু্ধত্বপযণ ি মলনোভোলবর উন্নরত ঘলি। 

 মানক্টেক ক্টবকাশঃ- 

 ১। উলেগ রনয়ন্ত্রণ ও কয-ককোলনো পররলবলশ মোরনলয় কনওয়োর ক্ষমতো বৃক্তি পোয়। 

২। সুষম মোনরসক রবকোশ ও দ্রুত সটিক রসিোন্ত কনওয়োর ক্ষমতো বৃক্তি পোয়। 

(গ) শ্রমাহনবাগান শ্রপাটিটং ক্লাব েম্বডে যা জান শ্রলডখা। 

 উঃ- ভোরলতর শোসনভোর তখন ইস্ট ইক্তিয়ো ককোম্পোরনর হোলত। আর ক কোতো ইস্ট 

ইক্তিয়ো ককোম্পোরনর সদর দপ্তর। আর এই ইংলরে সোলহবলদর কখ োর মোধ্যলমই 

ক কোতোয় ফুিবল র কগোড়োপত্তন। ১৮৮৯ সোল র আগস্ট মোলস ১৪ নং ব রোম কঘোষ 

রিলির ভয লপন্দ্রনোে বসুর বোরড়র সভোলতই রস্থ্র হল ো কমোহনবোগোন রভ োয় যোরো 

কখ লে তোলদর রনলয় গড়ো হলব একটি িীড়ো সংগিন। যোর নোম 'কমোহনবোগোন 

কপোটিিং ক্লোব'। ভয লপন্দ্রনোে বসু হল ন কমোহনবোগোন কপোটিিং ক্লোলবর প্রেম সভোপরত 



এবং প্রেম সম্পোদক যতীন্দ্রনোে বসু। আর ক্লোলবর প্রেম অরধ্নোয়ক হল ন মরণ ো  

কসন। 

১৯০৭ সো  কেলক পরপর রতনবোর কমোহনবোগোন কেডস কোপ কেতোর পর, সোলহবলদর 

হোরোবোর স্বলে রবলভোর কমোহনবোগোন আই এফ এ রশল্ড - এও কখ োর রসিোন্ত গ্রহণ 

কলর। কমোহনবোগোন আই এফ এ রশল্ড কসবোর গডিন হোই যোিসলকও হোররলয় 

রদলয়রে । ১৯১১ সোল  কমোহনবোগোন অপ্ররতলরোধ্য গরতলত আই এফ এ রশলল্ড 

অংশগ্রহন কলর। রশলল্ডর প্রেম রোউলির কখ োয় কসন্ট কেরভয়োস ি কল লের রবরুলি 

কমোহনবোগোন রতন কগোল  েয় োভ কলর। শক্তিশো ী রোইলফ  রিলগডলক হোররলয় 

কসরমফোইনোল  উলিরে  কমোহনবোগোন। রমড লসক্স-এর রবরুলি ৩-০ কগোল  েয় োভ 

কলর ফোইনোল  উি  কমোহনবোগোন। 

 শুরু হ  ১৯১১ সোল র আই এফ এ রশল্ড ফোইনো  কখ ো। কখ ো কশলষর আর মোত্র 

কলয়ক রমরনি বোরক। কমোহনবোগোলনর কখল োয়োড় অরভ োষ কঘোষ ব  কিল  রদল ন 

রবপলক্ষর কগোল  আর তখনই অসম্ভব সম্ভব হওয়োর আনলন্দ উদলবর ত সক  

বোঙোর । আকোশ - বোতোলস শুধ্ুই কমোহনবোগোলনর েয়ধ্বরন। কমোহনবোগোলনর রশল্ড 

েলয়র রবেলয়োৎসলব মুখররত সমগ্র বোং ো। সমগ্র কদলশ এলসরে  আকো  দীপোব ী। 

ইস্ট ইয়কি-কক হোররলয় কদলশর মোনুলষর মলন কদশোত্মলবোধ্, ববপ্লরবক কচতনো েোরগলয় 

তু লত সমে ি হলয়রে  কমোহনবোগোন। 

 

 

 


