
১. সঠিক উত্তরঠি বেছে নিছে বেছ ো 

ক) ইস্টবেঙ্গল ক্লাে কত সাবল প্রততষ্ঠিত হয়? 

১) ১৯২১ ২)১৯১১       ৩)১৯২০ 

খ) অ্যাথবলষ্ঠিকস শব্দষ্ঠি কথা থথবক এবসবে? 

১)ইথানল ২)এবথন্স ৩) অ্যাথলন 

গ)থ াহনোগান ক্লাে কত সাবল সাবহেবের হাতরবয় তশল্ড চ্যাম্পিয়ন হবয়তেল? 

১) ১৮১১ ২)১৯১১  ৩)১৯১৬ 

২. শুিযস্থোি পূরণ কর 

ক) থখলা  ানুবের সহজাত প্রেৃতি 

খ) তিক শব্দ জজ নস থথবক জজম্নাতস্টক কথাষ্ঠি এবসবে। 

গ) জজনধ ম অ্তহিংসার   ুতম প্রতীক তহসাবে তেেয ান। 

ঘ) এন তস তস র  হাল্কা নীল রিং থনৌবসনা োতহনীর প্রতীক। 

৩. দ-ু এক বকোথোে উত্তর দোও 

ক) থখলা কী?  

উঃ থখলা  ানুবের সহজাত প্রেৃতি যা সৃজনশীল জিয়াকলাবের  াধযব   ানুেবক 

আনন্দ প্রোন কবর। থখলার তেবশে জেতশষ্ট্য হল প্রকৃততগতভাবে প্রততবযাতগতােজজমত 

এেিং কায মগতভাবে তশশুর সাতে মক তেকাবশর েতরেূরক।  

খ) প্রতযক্ষ তেবনােন কাবক েবল? 



উঃ প্রতযক্ষ তেবনােন হল যখন থকান েযজি তনবজ থকান কাজ থয ন থখলাধুলা, 

অ্তভনয়, অ্ঙ্কন,আেৃতি ইতযাতে কাবজ প্রতযক্ষ অ্িংশিহবনর  াধযব  তাৎক্ষতনক ও 

সহজাত তৃতিলাভ কবর তাবক প্রতযক্ষ তেবনােন েবল।  

গ) সৃজনশীল তেবনােবনর একষ্ঠি উোহরণ োও। 

উঃ সৃজনশীল তেবনােবনর একষ্ঠি উোহরণ হল- েতে আকঁা 

৪। কছেকঠি েোছকয প্রছের উত্তর দোও। 

ক)শারীরতশক্ষার উবেশযগুতল উবেখ কবরা 

উঃ শারীরতশক্ষার উবেশযগুতল হল- 

১) তনয়ত ত তেজ্ঞানসম্মত েদ্ধততবত শারীরতশক্ষায় অ্িংশিহণ করা 

২) তনয়  শৃঙ্খলা থ বন জেৈ্নজন্দন জীেনযাত্রা েতরচ্াতলত করা। 

৩) শরীর ও  বনর কব ারতা েৃজদ্ধ করা। 

৫) সুস্থ ও নীবরাগ থেহ অ্জমন করা।  

৫। প্রকল্প 

ক) তুত  সারােের থকানতেন, কখন, কত স য় এেিং তক ধরবণর শারীরতশক্ষা সচূ্ীবত 

অ্িংশিহবণর সুবযাগ থেবয়ে এেিং থতা ার তক লাভ হবয়বে এ তেেবয় একষ্ঠি 

প্রততবেেন জততর কবরা 

উঃ  

তেন  কখন  স য়  শারীরতশক্ষা 

সিাবহ ৫ তেন  সকাল ৬িা  ৩০ ত তনি  হািঁা ও তি হযান্ড  

সিাবহ ৫ তেন  তেকাল ৬ িা  ১৫ ত তনি  থযাগ েযায়া   

৫ ই- ২৬ থশ 

জানুয়ারী  

সকাল ৮ িা  ৩০ ত তনি  জিল  

 ১ – ১৫ই আগস্ট  সকাল ১০ িা  ৩০ ত তনি  সাধারণ তেষ্ঠি  

 

 এই শারীর তশক্ষা সূচ্ীবত অ্িংশিহবণর ফবল আত  শারীতরকভাবে চ্ন বন 

অ্নুভে কতর। শরীর সুস্থ ও তনবরাগ হবয়বে। হািঁা ও থযাগেযায়াব র  ফবল 

েড়াশুনায়  নঃসিংবযাগ ও একািতা েৃজদ্ধ থেবয়বে। এোড়া তনয়ত ত শরীর চ্চ্মায় 



আত্মতেস্বাস থেবড় তগবয়বে। তনয় শৃিংখলা থ বন জেনজন্দন জীেন োলন করবত 

োরতে।  

খ) কবরানা ভাইরাস তেেয়ক একষ্ঠি স্বাস্থয সবচ্তনতা থোস্টার জততর কবরা। 

 

 


