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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 

বফবাগ – ক 
 

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

বনম্নবরবিত যম যকাননা াাঁচবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) Write down the name of two team events in Track & Field. 

ট্র্যাক যান্ড বপনেয দুবি দরগত আনবনেয নাভ যরি। 
 

b) What is the width of a lane in Standard Track? 

অদশ ট্র্ানক একবি যরননয প্রস্থ কত য়? 
 

c) Write down the formula of calculating full stagger distance in standard track. 

অদশ ট্র্যানক মূ্পর্শ স্ট্যাগায দূযত্ব গর্না কযায ূত্রবি যরি। 
 

d) What is the height of hurdles in 100 mtr. Hurdle Race ? 

১০০ বভিায ার্শর যদৌনে ার্শরনয উচ্চতা কত? 
  

e) What is the angle and diameter of Shot Put sector? 

িাি যক্টনযয যকৌবর্ক বযভা ও ফযা কত? 
 

f) What is the weight of men and women Javelin? 

ুরুল এফং ভবরানদয জযাববরযনয ওজন কত?  
 

g) Write down the length and width of Broad Jump pit. 

দীর্শ রম্ফননয রম্ফন যেত্রবিয দদর্শয এফং প্রস্থ যরি। 
 

h) Write down the length of crossbar in High Jump Event. 
উচ্চ রম্ফন আনবনে ক্রফানযয দদর্শয যরি। 
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Group – B 

বফবাগ – ি 

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

বনম্নবরবিত যম যকাননা দুবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) How will you calculate the minimum necessary length and width of area for a standard 400 

mts Track?           5 

তুবভ কীবানফ একবি অদশ 400 mts ট্র্যানকয জনয প্রনয়াজনীয় যেনত্রয নূযনতভ দদর্শয এফং প্রস্থ গর্না 
কযনফ? 
 

b) Calculate the Full Stagger distance of lane number five in a 400 mts standard Track. 5 

একবি অদশ 400 mts ট্র্যানক াাঁচ নম্বয যরননয মূ্পর্শ স্ট্যাগায দূযত্ব বনর্শয় কয । 
 

c) Draw a suitable diagram of Javelin throwing sector with all its measurements.  5 

ভস্ত বযভা ফশা বননে যেত্রবিয বচত্র ঙ্কন কয । 
 

d) How to break the tie for 1
st
 position in High Jump event?     5 

উচ্চরম্ফন আনবনে প্রথভ স্থানাবধকাযী যেনত্র ‘িাআ’ বকবানফ বাঙ্গা য় ? 
 

 
Group – C 

বফবাগ – গ 
 

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

 বনম্নবরবিত যম যকাননা একবি প্রনেয উত্তয দাওঃ 
 

a) What are the characteristics of a standard track? Calculate the curve running distance and 

the length of straight line of a standard 400 mtr. Track where running distance radius (RDR) 

is 36.80 mtrs.              (2+3+5) 

একবি অদশ ট্র্যানকয দফবষ্ট্যগুবর কী কী? একবি অদশ 400 mtr ট্র্যানকয ফক্রনথয দূযত্ব এফং যাজা 
নথয দদর্শয বনর্শয় কয যমিানন যাবনং বর্নিন্স যযবর্য়া (RDR) র 36.80 বভিায।   

b) Mention the name of some important officials of Track & Field competition. Write down 

the responsibilities of any four Track and Field officials.          (2+8) 

ট্র্যাক যান্ড বপে প্রবতযমাবগতায বকছু গুরুত্বূর্শ বফচাযক-নদয নাভ উনেি কয। ট্র্যাক যান্ড বপনেয যম 
যকান চাযবি বফচাযক-যদয দাবয়ত্ব যরি।  

 

----------------- O ----------------- 

 


