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The figures in the right hand margin indicate full marks. 

Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable 

দক্ষিণ প্রান্তস্থ ংখ্যাগুক্ষ পূর্নমার্ ক্ষর্র্দনলক। পরীিার্নীর্দর যর্াম্ভব ক্ষর্র্ের ভাায় উত্তর ক্ষদর্ে র্ব। 
 

Group- A 

বিভাগ – ক 
 

1. Answer any five questions from the following:                              (5×1=05) 

বিম্নববিত যয যকানিা পাাঁচবি প্রনের উত্তর দাওঃ 
 

a) What is Group Recreation? 

যগাষ্ঠীবিনিাদি কানক িন? 
 

b) Who is the father of Recreation movement in India? 

ভারতিনে বিনিাদি আনদানির জিক যক? 
 

c) What is the aim of Recreation? 

বিনিাদনির ক্ষ্য বক? 
 

d) Who introduced the theory of Recapitulation? 

পুিরািৃবত্ততত্ত্ব যক প্রিতেি কনরি? 
 

e) What do you mean by Physical Activity? 

লারীবরক বিযাকাপ িনত কী যিাঝ? 
 

f) What is Outdoor Education? 

িবরাঙ্গিবলক্ষ্া কানক িন? 
 

g) Mention the names of two Recreational agencies. 

দুবি বিনিাদি ংস্থার িাম উনেি কর। 
 

h) What is Camp? 

বলবির কানক িন? 
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Group – B 

বিভাগ – ি 
 

2. Answer any two questions of the following:                                          (2×5=10) 

 বিম্নববিত যয যকানিা দুবি প্রনের উত্তর দাওঃ 
 

a) Describe the objectives and classification of the Camp.         3+2 

বলবিনরর উনেলয এিং যেণীবিভাগগুব িণেিা কর। 
 

 
b) What is the need for Recreation in daily life and why?              2.5+2.5 

দদিবদি জীিিযাত্রায বিনিাদনির প্রনযাজিীযতা বক এিং যকি? 
 

c) Describe the important activities of various Recreational Organizations at present day.   5 

      িতেমাি বদনি বিবভন্ন বিনিাদিমূক ংস্থার গুরুত্বপূণে কাযোিীর বিিরণ দাও। 
 

d) Explain the recent changes in the Recreational activities.             5 

বিনিাদিমূক বিযাকানপর যক্ষ্নত্র াম্প্রবতক পবরিতেিগুব  িযািযা কর। 
 
 

Group – C 

বিভাগ – গ 
 

3. Answer any one question from the following:                                     (1×10=10) 

 বিম্নববিত যয যকানিা একবি প্রনের উত্তর দাওঃ 
 

a) Mention the responsibilities and duties of a Recreational Manager. Write in details about 

‘Recreation as a Social Phenomenon’.       5+5 

একজি বিনিাদি িযিস্থাপনকর দাবযত্ব ও কতেিয উনেি কর। ‘বিনিাদি একবি ামাবজক ঘিিা’ - ম্পনকে 
বিস্তাবরত যি। 

 
b) Discuss the need and importance of camp in Education Management.  10 

বলক্ষ্ািযিস্থাপিায বলবিনরর প্রনযাজিীযতা ও গুরুত্ব আনাচিা কর। 
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