
 

প্রথম অধ্যায় : দেশাত্মব াধ্ 

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাথদ্বমক দ্বিদ্বকৎসা 

  

১. হুর মবধ্য সঠিক উত্তরঠি খ ুঁবে  ার কব  (√)দ্বিহ্ন োও : 

(ক) ভারত বষ ের োতীয় পতাকার দকান ্রংঠি নীবির দ্বেবক থাবক? 

(১) সাদা 

(২) স  ে 

(৩) গেরুয়া 

(খ) োতীয় পতাকার সাো রং কীবসর প্রতীক? 

(১) ত্যাে 

(২) আনন্দ 

(৩) শাদ্বি ও পদ্ব ত্রতা 

(গ) প্রাথদ্বমক দ্বিদ্বকৎসা করা হয়। - 

(১) ডাক্তাবরর কাবে দ্বনবয় যাওয়ার আবগ 

(২) ডাক্তারেে গদখাে পে 

(৩) গোে গেরে গসরে ওঠাে পে 

(ঘ) কখন 'ঠি '  য হার করা হয়? – 



(১) েক্তপাত্ 

(২) জ্বে েমাবাে জনয 

(৩) অস্থিভরেে গেরে 

 

২। উপয ক্ত শব্দ  দ্বসবয় শূনযস্থান পূরণ কবরা: 

(ে) ভােরত্ে জাত্ীয় পত্াোে সাদা েরেে অংশটিে মাবে  নীল েরেে  ২৪ঠি োাঁিাস্থবস্থশষ্ট চক্র 

বসারনা োরে। 

(খ) জাত্ীয় গশােপ্রোরশ জাত্ীয় পত্াো অর্ ধনস্থমত্ োোে স্থদরনও জাত্ীয় পত্াো প্রেরম উুঁিুবত 

তু্রল ত্ােপে দরেে  অবধ্ েক পর্ ধন্ত নামারত্ হরব৷ 

(ে) আহত্ বযক্তক্তে শ্বাস বন্ধ হওয়াে উপক্রম হরল দ্রুত্ েৃক্তেম উপারয় শ্বাস-প্রশ্বাস চালারনাে বযবিা 

গ্রহণ েেরত্ হরব৷ 

(ঘ) স্থবদযালরয়ে প্রােস্থমে স্থচস্থেৎসাে বারে স্থেছু প্ররয়াজনীয়, ওষ ধ্ োো আবশযে। 

  

৩। সারদ্বণর মবধ্য সমতাদ্ব ধ্ান কবরাোঃ 

 াুঁদ্বেক ডানদ্বেক। 

(ে) অরশােচক্র। (iii) অবার্ অগ্রেস্থত্ে প্রত্ীে। 

(খ) ক্তেবণ ধেক্তিত্    (vii) ভােত্বরষ ধে জাত্ীয় পত্াো 

(ে) সবুজ েং    (vi) সুজলা-সুফলা সমদৃ্ধ ভূস্থম ও ত্ারুরণযে 

প্রত্ীে 

(ঘ) অচচত্নয বযক্তক্ত   (ii) দ্রুত্ জ্ঞান গফোরত্ হরব৷ 

(ে)  েক্তপাত্।   (i) েত্িান আেুল স্থদরয় গচরপ র্েরত্ হরব৷ 

(চ) প্রােস্থমে স্থচস্থেৎসাে পরে গোেীরে    (v) দ্রুত্ িানান্তেেেরণে বযবিা েেরত্ হরব৷ 

 

 

৪। কবয়কঠি  াবকয উত্তর োও 

 (ক) োতীয় পতাকার আেশ ে  য হারদ্ব দ্বধ্  েদ্ব সহ একঠি প্রদ্বতব েন ততদ্বর কবরা। 

উঃ- স্থবরশ্বে প্ররত্যে স্বার্ীন গদরশে নােস্থেেো স্থশষ্টাচােসম্মত্ স্থনয়মশৃঙ্খলা পুঙ্খানুপুঙ্খভারব পালন 

েরে জাত্ীয় পত্াো বযবহাে েরে োরে। জাত্ীয় পত্াোরে সম্মান গদখাবাে প্রেৃত্ পন্থা হরলা এে 

বযবহােপ্রণালী গশখা এবং ত্া পালন েো৷ জাত্ীয় পত্াো গদরশে মর্ ধাদাে প্রত্ীে। পত্াোরে 

উরতালন েো, অবনমন েো, অস্থভবাদন েো এবং অর্ ধাবনমন েোে অনুষ্ঠানগুরলা প্ররত্যরেে 



এবং সমস্ত প্রস্থত্ষ্ঠানরে অবশযই গমরন চলরত্ হরব। ভােত্ সেোে এই োেরণ জাত্ীয় পত্াো 

বযবহারেে স্থেছু স্থনয়ম আইন েরে গবাঁরর্ স্থদরয়রছন। স্থনয়মগুস্থল হরলা- 

োতীয় পতাকার  য হারদ্ব দ্বধ্োঃ- 

i.গর্খারনই এই পত্াোটি উরতালন েো হরব, গসখারনই এরে র্রেষ্ট মর্ ধাদাে সরে স্বত্ন্ত্রভারব িাপন 

েেরত্ হরব। মরেে ডানস্থদরে জাত্ীয় পত্াো োেরব। জাত্ীয় পত্াোে ডানস্থদরে অনয গোরনা 

পত্াো োেরব না। জাত্ীয় পত্াোে বা াঁস্থদরে অনযানয পত্াো োেরব। গর্ সমস্ত দশ ধে মরেে স্থদরে 

মুখ েরে দা াঁস্থ়িরর্ আরছন ত্াাঁরদে বাম স্থদরে অে ধাৎ মরেে ডানস্থদরে জাত্ীয় পত্াো োেরব। জাত্ীয় 

পত্াোে উচ্চত্া অনযানয পত্াোে গেরে গবস্থশ হরব। জাত্ীয় পত্াো প্রেরম উরতালন েেরত্ হরব৷ 

ii.র্খন পত্াোটি সেোস্থে ভবরন উরতালন েো হরব, ত্খন েস্থববাে এবং ছুটিে স্থদনসরমত্ সপ্তারহে 

সেল স্থদরনই সূরর্ ধাদয় গেরে সূর্ ধাস্ত পর্ ধন্ত জাত্ীয় পত্াো উ়িরব। 

iii. জাত্ীয় পত্াো সবসময় দ্রুত্েস্থত্রত্ দৃপ্তভস্থেরত্ উরতালন েো বা ওঠারনা উস্থচত্৷ 

iv. র্ীরে র্ীরে গসৌজরনযে সরে অবনমন েো বা নামারনা উস্থচত্। এই সময় র্স্থদ স্থবউেল বাজারনা 

হয় ত্াহরল গসই বাজনাে সমরয়ই পত্াো ওঠারত্ ও নামারত্ হরব। পত্াোে গেরুয়া েরেে স্থদে 

সবসময় উপরে োেরব৷ 

v. জাত্ীয় পত্াো বহন েেবাে সময়  গসাজা েরে স্থনরত্ হরব। গোরনা স্থমস্থছরল স্থনরত্ হরল স্থমস্থছরলে 

সব ধারগ্র উাঁচু েরে গর্ােয বযক্তক্তরে ডান োাঁরর্ পত্াো বহন েেরত্ হরব৷ 

vi. র্স্থদ এেই লাইরন অনয পত্াোে সরে জাত্ীয় পত্াো ওঠরনা হয় ত্রব অনয সব পত্াোে গেরে 

জাত্ীয় পত্াো সবাে উপরে োেরব৷ 

vii. সার্ােণত্ জাত্ীয় পত্াো গর্সব গুরুত্বপূণ ধ সেোস্থে ভবরন উড্ডীন োখা হয় গসখারন জাত্ীয় 

গশাে প্রোশ েেরত্, স্থেংবা গোরনা বযক্তক্ত বা োরেে প্রস্থত্ সম্মান গদখারনাে সময় জাত্ীয় পত্াো 

অর্ ধনস্থমত্ োখা হয়। ত্রব অর্ ধনস্থমত্ োোে স্থদরনও জাত্ীয় পত্াো প্রেরম উাঁচুরত্ তু্রল ত্ােপে 

দরেে অরর্ ধে পর্ ধন্ত নামারনা হয়। র্স্থদও জাত্ীয় স্থদবসগুস্থলরত্ অর্ ধনস্থমত্ েোে শত্ধগুস্থল মানা হয় 

না৷ 

viii স্থবরশষ স্থবরশষ জাত্ীয় স্থদরন, গর্মন প্রজাত্ন্ত্র স্থদবরস, স্বার্ীনত্া স্থদবরস, জাত্ীয় পত্াো 

সব ধসার্ােণ বযবহাে েেরত্ পারে৷ 

ix সু্কল-েরলরজ, গখলাে মারঠ, েযারে অেবা গোরনা স্থবরশষ অনুষ্ঠারন জাত্ীয় পত্াোে প্রস্থত্ শ্রদ্ধা 

জানারত্ এবং গদশরপ্রম জাস্থেরয় তু্লরত্ জাত্ীয় পত্াো উরতালন েো হয়। পত্াো। উরতালন, 

পত্াোে প্রস্থত্ শপেগ্রহণ এবং পত্াোরে সযালুি েো এসব স্থনখুাঁত্ভারব েো হয়৷ 



 

 

(খ) তাপপ্র াহেদ্বনত অস স্থতা দথবক  াুঁিবত কী কী পেবেপ গ্রহণ করবত হব  দস দ্ব ষবয় 

একঠি দপাস্টার ততদ্বর কবরা৷ 

(১) ত্াপপ্রবারহে সময় োস্তায় গবরোরনা এস্থ়িরয় চলরত্ হরব৷ 

(২) গোরদ সু্করল/বাস্থ়িরত্ গর্রত্ হরল, গশ্রস্থণেরেে বাইরে গবরোরল ছাত্া, িুস্থপ, মুরখ রুমাল/ ও়িনা, 

হাত্-পা ঢাো হালো সুস্থত্ে গপাশাে পেরত্ হরব৷ 

(৩) র্ত্িা সম্ভব সুস্থত্ে হালো স্থঢরলঢালা জামাোপ়ি পেরত্ হরব৷  



(৪) গোরদ গবরোরনাে আরে পর্ ধাপ্ত পস্থেমাণ জল গখরয় গবরোরত্ হরব। ঘরেে বাইরে গবরোরল 

সবসময় স্থনোপদ পানীয় জল সরে োখরত্ হরব৷ 

(৫) স্থেছুেণ অন্তে অন্তে ও. আে. এস. বা নুন-স্থচস্থন স্থমস্থশ্রত্ স্থনোপদ পানীয় জল বা ফরলে েস পান 

েেরত্ হরব৷ 

(৬) এেিানা অরনেেণ গোরদ না গহাঁরি প্রস্থত্ আর্ ঘন্টা অন্তে স্থেছুেণ োরছে ছায়ায় বা 

স্থবশ্রামালরর্ স্থবশ্রাম স্থনরত্ হরব বা তু্লনামূলে ঠাো জায়োয় আশ্রয় স্থনরত্ হরব৷ 

(৭) বাস্থ়িে খাবাে বা স্থমড-গড স্থমরলে খাবারে প্রস্থত্স্থদন অস্থত্স্থেক্ত গত্লমশলা ছা়িা সহজপাচয খাবাে 

গখরত্ হরব। েসারলা ফল ও ওই ঋতু্ে গর্ গর্ ফল পাওয়া র্ায় ত্া গখরত্ হরব৷ 

(8) বাস্থ়িরত্ বা সু্করলে োন্না েো খাবারে র্ারত্ পচন না ঘরি  ত্াে জনয সটঠেভারব সংেেণ েেরত্ 

হরব। খাস্থল গপরি গোরদ বাস্থ়িে বাইরে গবরোরনা স্থবপদজনে। 

(৯) বাস্থ়িে বাইরে গবরোরল ঘাম মুরছ গফলাে রুমাল োখরত্ হরব। বাস্থ়িরত্ তত্স্থে লস্থসয, গষাল, ফরলে 

েস গখরত্ হরব৷   

(১০) গোরদ শেীরেে ত্াপমাো গবর়ি গেরল জল, বেফ ও ঠাো বাত্ারসে সাহারর্য শেীরেে ত্াপমাো 

েমারত্ হরব। গোেী জ্ঞান হাোরল েৃক্তেম শ্বাসপ্রক্তক্রয়া চাল ু েেরত্ হরব এবং দ্রুত্ িানীয় 

স্থচস্থেৎসালরয় পাঠারনাে বযবিা েেরত্ হরব৷ 

  


