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2nd semester physical education (pass/ general) 

Paper code: DSC-PE-2 

 

Answer any one of the following questions.           (10 ×1 = 10) 

 

( The word limit of each answer would be with in 200 words/ 4 

pages) 

1. Describe the various principles of sports management. (10) 

 ( ক্রীড়া ব্যব্স্থ়াপন়া নীতি গুতি সম্পর্কে  তব্স্ত়াতিি আর্ি়াচন়া 

কর্ি়া।)   



2. Define time table. Describe the principles of preparing 

time table. (10) 

 ( সময় সিতি তক ? সময় সিতি প্রস্তুতিি ক্ষের্ে উর্েখর্ ়াগ্য 
তনর্ে়ািক গুতি আর্ি়াচন়া কর্ি়া। ) 

Submit here with in 15/06/2021. 

জম়া কির্ি হর্ব্ এখ়ার্ন https://forms.gle/ghYoiRPXFSK9cRiJ7 

 

 

 

 

4th semester physical education ( pass/ general) 

Paper code: DSC-PE-4/ SEC-PE-2’ 

 

 

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

( The word limit of is answer would be within 200 words/4 

pages) 

1. Write down a short note about cause and corrective 

exercise of kyphosis, lordosis, scoliosis. (10) 

( ক়াইর্ ়াতসস, িির্ ়াতসস , ক্ষক়াতিওতসস এি ক়ািি ও 

সংর্ ়ার্নমূিক ব্য়ায়়াম গুতি সংর্ের্প আর্ি়াচন়া কর্ি়া।) 

https://forms.gle/ghYoiRPXFSK9cRiJ7


2. What are the cause and symptoms of diabetes , 

hypertension? Explain its preventive measures. (10) 

(মরু্র্মহ ও উচ্চ িক্তচ়ার্পি ক়ািি ও িেি গুতি আর্ি়াচন়া কি 

এব্ং ইহ়ার্েি তকরূর্প প্রতিক়াি সম্ভব্ আর্ি়াচন়া কি ।) 

3. Write down about chronic shoulder injuries and tennis 

elbow sprain. Explain it's preventive measures. (10)  (SEC 

Compulsory)  

( ক়ার্র্ি েীর্েক়ািীন আর়্াি এব্ং  Tennis elbow sprain সম্পর্কে  সংর্ের্প 
আর্ি়াচন়া কর্ি়া এব্ং ইহ়াি প্রতিক়াি গুতি সংর্ের্প আর্ি়াচন়া 

কর্ি়া।) 

 
Submit here with in 15/06/2021. 

জম়া কির্ি হর্ব্ এখ়ার্ন https://forms.gle/ghYoiRPXFSK9cRiJ7 

 
 

 

 

6th semester physical education ( pass/ general) 

 

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

https://forms.gle/ghYoiRPXFSK9cRiJ7


( The word limit of is answer would be within 200 words/4 

pages) 

1. What is transfer of learning? Briefly discuss about the 

role of transfer of learning in physical education. (10)  

 ( ত খন সঞ্চ়ািন তক ?   ়ািীিত ে়া ক্ষের্ে ত খন সঞ্চ়াির্নি 

প্রর্য়়াজনীয়ি়াগুতি আর্ি়াচন়া কর্ি়া। )  

2. Describe in brief Seldon's physical structure theory and 

Kretschmar's physical constitution theory.      (10)  

( ক্ষসি র্নি  ়ািীতিক গ্ঠন িত্ত্ব এব্ং ক্ষক্র়াম়ার্িি  ়ািীতিক 
গ্ঠন িত্ত্ব গুতি আর্ি়াচন়া কর্ি়া )  

3. What is learning curve? Explain the various 

characteristics of learning curve?   (10)  (SEC 

Compulsory)  

( ত খর্নি ক্ষিখ়াতচে ব্ির্ি তক  ক্ষব়্ার্ ়া ? ত খর্নি ক্ষিখ়াতচর্েি 

বব্ত ষ্ট্য গুতি আর্ি়াচন়া কর্ি়া ।)   
 

Submit here with in 15/06/2021. 

জম়া কির্ি হর্ব্ এখ়ার্ন https://forms.gle/ghYoiRPXFSK9cRiJ7 

 

 Hrishikesh Sinha (H.O.D) 

Department of Physical Education 

 

https://forms.gle/ghYoiRPXFSK9cRiJ7

