
[4/6, 12:55] biplab mondal 720: Kinesiology is the study of human and nonhuman animal-body 

movements, performance, and function by applying the sciences of biomechanics, anatomy, 

physiology, psychology, and neuroscience. Applications of kinesiology in human-health include 

physical education teacher, rehabilitation, health and safety, health promotion, workplaces, sport 

and exercise industries. A bachelor's degree in kinesiology can provide strong preparation for 

graduate study in biomedical research, as well as in professional programs, such as medicine. 

 

Whereas the term "kinesiologist" is neither a licensed nor professional designation in the United 

States nor most countries (with the exception of Canada), individuals with training in this area 

can teach physical education, provide consulting services, conduct research and develop policies 

related to rehabilitation, human motor performance, ergonomics, and occupational health and 

safety. In North America, kinesiologists may study to earn a Bachelor of Science, Master of 

Science, or Doctorate of Philosophy degree in Kinesiology or a Bachelor of Kinesiology degree, 

while in Australia or New Zealand, they are often conferred an Applied Science (Human 

Movement) degree (or higher). Many doctoral level faculty in North American kinesiology 

programs received their doctoral training in related disciplines, such as neuroscience, mechanical 

engineering, psychology, and physiology. 

 

The world's first kinesiology department was launched in 1967 at the University of Waterloo, 

Canada. 

[4/6, 12:56] biplab mondal 720: কিনেকিওলকি হ'ল মােব বা অ-মােবনেহ গকিকবজ্ঞানের ববজ্ঞাকেি 

অধ্যয়ে। িাইেকিওলকি শারীরবৃত্তীয়, বানয়ানমিাকেিাল এবং মেস্তাকিি গকিশীল েীকিগুকল এবং চলাচনলর 

প্রকিয়াগুকলনি িনবাধ্ে িনর। িযােকিওলকির মােব স্বানযযর প্রনয়াগগুকল (অর্থাত্ কহউমযাে কিনেকিওলকি) 

বানয়ানমিাকেক্স এবং অনর্থানেকিক্স অন্তর্ভথ ক্ত িনর; শকক্ত এবং িকিশোর; খেলা মনোকবজ্ঞাে; েভেবথািনের 

েদ্ধকিগুকল খেমে শারীকরি এবং খেশাগি খর্রাকে; এবং খেলাধ্ভলা এবং অেভশীলে। মােব ও প্রাণীর গকির 

অধ্যয়নের মনধ্য গকি ট্র্যাকিং কিনেমগুকল খর্নি মাংিনেকশ এবং মকস্তনের কিয়ািলানের ববেভযকিেকবজ্ঞাে, 

শারীরবৃত্তীয় কিয়া কেরীক্ষনণর কবকর্ন্ন েদ্ধকি এবং অেযােয আচরণগি এবং জ্ঞােীয় গনবষণা খিৌশলগুকল 

অন্তর্ভথ ক্ত রনয়নে [[1] [২] 

 

এই শব্দটি গ্রীি κῑ́νησῐς িােকিি, 'মভর্নমন্ট' (কেনিই 'িাকে' খর্নি 'িরানো') এবং 'খলাগা', 'অধ্যয়ে' খর্নি 

এনিনে। 
 

বভকেয়াকে িম্পােো 
কিনেকিওলকি হ'ল বানয়ানমিাকেক্স, অযাোটকম, কিকিওলকি, িাইনিালকি এবং কেউনরািানয়নের কবজ্ঞাে প্রনয়াগ 

িনর মােব ও অমােকবি প্রাণী-খেনহর গকিকবকধ্, িমথক্ষমিা এবং িােথিাকরিা অধ্যয়ে। মােব-স্বানযয 
িযােকিওলকির প্রনয়াগগুকলর মনধ্য রনয়নে শারীকরি কশক্ষা কশক্ষি, েভেবথািে, স্বাযয ও িভরক্ষা, স্বাযয প্রচার, 

িমথনক্ষত্র, খেলাধ্ভলা এবং অেভশীলে কশল্প। কিয়কেওলকিনি স্নািি কিকগ্র বানয়ানমকিিাল গনবষণার োশাোকশ 

খমকিকিনের মনিা খেশাোর খপ্রাগ্রামগুকলনি স্নািি অধ্যয়নের িেয ে ৃstrong  ়  প্রস্তুকি িরবরাহ িরনি োনর। 
 

েকেও "খিইকেওলকিে" শব্দটি মাকিথ ে েভক্তরাষ্ট্র বা খবকশরর্াগ খেশগুকলনি লাইনিেি বা খেশাোর েেকব েয়, 

িনব এই অঞ্চনল প্রকশক্ষণ প্রাপ্ত বযকক্তরা শারীকরি কশক্ষা কেনি োনরে, েরামশথমলূি েকরনষবা িরবরাহ িরনি 

োনরে, গনবষণা েকরচালো িরনি োনরে এবং এর িানর্ িম্পকিথ ি েীকিগুকল কবিাশ িরনি োরনবে েভেবথািে, 



মােভনষর খমাটর োরিরমযাে, এনগথােকমক্স এবং খেশাগি স্বাযয এবং িভরক্ষা। উত্তর আনমকরিানি, 

িাইকেনিালকিেরা কবজ্ঞাে স্নািি, স্নািনিাত্তর বা স্নািনিাত্তর কবর্ানগ কিনলািকি কিকগ্র অিথ ে িরনি বা 
িযােকিওলকির স্নািি কিকগ্র অিথ ে িরনি অধ্যয়ে িরনি োনরে, েেে অনেকলয়া বা কেউকিলযানি প্রায়শই 
িানের প্রনয়াগ কবজ্ঞাে (মােব আনদালে) খেওয়া হয় কিকগ্র (বা উচ্চির) উত্তর আনমকরিার িাইেকিওলকি 

খপ্রাগ্রামগুকলনি অনেিগুকল িক্টরাল স্তনরর অেভষে স্নায়ভকবজ্ঞাে, োকিি প্রনিৌশল, মনোকবজ্ঞাে এবং শারীরবৃকত্তর 

মনিা িম্পকিথ ি শাোয় িানের িক্টরাল প্রকশক্ষণ গ্রহণ িনরকেনলে। 
 

িাোিার ওয়াটারলভ কবশ্বকবেযালনয় ১৯ first of িানল কবনশ্বর প্রর্ম িযােকিওলকি কবর্াগ চালভ িরা হনয়কেল। 

[৩] 

[4/6, 12:56] biplab mondal 720: By following the principles of kinesiology, the coach can guide 

his follow contestants to avoid sports injuries while performing. 

 

2. Kinesiology helps the sports coach to get better results from their athletes and is usually 

helpful in the right performance of the sports skill and technique. 

 

3. It enables the physical educators to reach right modes of physical activities to their pupils. 

 

4. Physical educators that can impact various activities on the basis of knowledge of kinesiology. 

 

5. Kinesiology helps physical educators and physicians in learning and correcting physical 

deformities of a person. 

 

6.  It enables the coach to provide effective scientific training of players. 

 

7. Kinesiology plays an important role in the personality development of a sports person. 

 

8. Kinesiology helps the sports coaches and trainers in the application of their relative methods 

of coaching efficiently and precisely. 

[4/6, 12:56] biplab mondal 720: িযােকিওলকির েীকিগুকল অেভিরণ িনর, খিাচ িার অেভগামী 
প্রকিনোগীনের খেলাধ্ভলার িময় আঘািিকেি আঘাি এডানি গাইি িরনি োনর। 
 

২. কিনেকিওলকি িীডাকবেনের িানের িীডাকবেনের িাে খর্নি আরও র্াল িলািল খেনি িহায়িা িনর এবং 
িাধ্ারণি িীডা েক্ষিা এবং খিৌশলটির িঠিি িম্পােনে িহায়িা িনর। 
 

৩. এটি শারীকরি কশক্ষাকবেনের িানের োত্রনের িানে শারীকরি কিয়ািলােগুকলর িঠিি খমানি খেৌৌঁোনি িক্ষম 

িনর। 
 

৪) শারীকরি কশক্ষাকবে ো িাইকেনিালকির জ্ঞানের কর্কত্তনি কবকর্ন্ন কিয়ািলােনি প্রর্াকবি িরনি োনর। 
 

৫. কিনেকিওলকি শারীকরি কশক্ষাকবে এবং কচকিত্িিনি এিিে বযকক্তর শারীকরি কবিৃকি কশেনি এবং 
িংনশাধ্ে িরনি িহায়িা িনর। 
 



It. এটি খেনলায়াডনের িােথির ববজ্ঞাকেি প্রকশক্ষণ কেনি খিাচনি িক্ষম িনর। 
 

K. িাইকেনিালকি খিােও িীডা বযকক্তর বযকক্তত্ব কবিানশ গুরুত্বেূণথ রূ্কমিা োলে িনর। 
 

৮. খিইকেকিওলকি িীডা প্রকশক্ষি এবং প্রকশক্ষিনের প্রকশক্ষনণর েক্ষিার িানর্ এবং িানের ের্াের্ েদ্ধকিনি 

প্রনয়াগ িরনি িহায়িা িনর। 
 


