
১। শূন্যস্থান্ পূরণ কররা : 

(ক) WHO এর পুররো নোম       WORLD     HEALTH ORGANISATION। 

 (খ) বিদ্যোলর়ের পোনী়ে জরলর উৎস সি বদ্ো        বিশুদ্ধ      ও সরুবিত হরত হরি। 

 (গ) স্বোস্থ্যবিধোন হরলো বিজ্ঞোনসম্মত এমন একটি বিষ়ে যো জোনরল     শরীররক    সুস্থ্, সুন্দর ও 

বনররোগ রোখো যো়ে। 

 (ঘ) দ্বরদ্র পবরিোরগুবল বিবকৎসো িয়ে এর   ৬০  শতাাংশ    খরি হ়ে স্বোস্থ্য বিধোরনর অভোি জবনত 

জল িোবহত ররোরগর বিবকৎসো়ে। 

 (ঙ) রকোন রদ্রের জনসোধোররের জীিন যোত্রোর মোন কত উন্নত তোর উপর বনভবর করর ওই রদ্রের 

মোনি       উন্নয়ন্       সূিক। 

২। সঠিক উত্তরঠি বন্ি বাচন্ কররা : 

(ক) বশক্ষার্থীরের শরীররর আরয়াবিন্ ন্াম ও খবন্জ মমৌল ঠির অভাি হরল বক বক উপসর্ ব 

মেখা মেরি? 

I) রিোরখ িযোরো ভোি  

II) পডোরেোনো়ে বপবির়ে পডো 

III) ক্লোবি ভোি  

IV) গলগন্ড 

V) সিকয়ঠি 

(খ) মকান্ মরার্ঠি আয়রন্ ন্ামক খবন্জ মমৌরলর অভারি জবন্ত মরার্? 

 I) িম বররোগ  

II) রেঙু্গ  

III) মযোরলবর়েো  



IV) রক্তাল্পতা  

V) রোতকোনো 

(র্) মকান্ ্ঠি বভন্ন ধররন্র মরার্? 

I) মযোরলবর়েো  

II) ফোইরলবর়েো িো রগোদ্  

III) ঠিরিন্াস   

IV) রেঙু্গ   

V) বিকনগুবন়েো 

(ঘ) যবে উত্তরিা হয় এবিস মশা, তাহরল প্রশ্নিা বক বিল? 

I) রকোন মেো কোমডোরল মযোরলবর়েো ররোগ হ়ে?  

II) রকোন মেো কোমডোরল বিকনগুবন়েো ররোগ হ়ে?  

III) মকান্ মশা কামডারল মিঙু্গ মরার্ হয়?  

IV) রকোন মেো কোমডোরল ফোইরলবর়েো ররোগ হ়ে? 

(ঙ) কখন্ কখন্ হাত ধুরত হরি? 

I) খোিোর খোও়েোর আরগ ও পরর  

II) রেৌিোগোর িযিহোররর পরর  

III) ররোগীর ঘরর যোও়েোর আরগ ও পরর  

IV) স্নোন করোর পরর  

V) I)+II)+III) ন্াং মক্ষরে  

VI) সিকটি রিরত্রই 

৩। বন্রজর মরতা করর মলরখা : 

(ক) বন্ম বল গ্রারমর বিবশষ্ট্য গুবল তাবলকাভুক্ত কররা। 

উঃ- বনম বল গ্রোরমর পবররিরের বিরেষ বকিু বিবেষ্ট্য হল— 

(I) গ্রোম পঞ্চোর়েত সভো়ে রখোলো জো়েগো়ে মলতযোগ বনবষদ্ধ িরল বসদ্ধোি গ্রহে ও রঘোষেো কররত হরি 

এিং বন়েমভঙ্গকোরীরদ্র েোস্তির প্রবতবিধোনও থোকরি। 

(II) প্রবতটি রেৌিোগোরর পবরষ্কোর - পবরচ্ছন্ন ও স্বোভোবিক আরলো িোতোরসর সংস্থ্োন থোকরি। 



(III) ভোগোড থোকরি জনগে রথরক বিস্তচ্ছন্ন জো়েগো়ে। রসখোরন বন়েবমত নজরদ্োবর দ্রকোর, যোরত 

ররোগজীিোে ুিবডর়ে রযরত নো পোরর। 

(IV) িযিহৃত জরলর পুনি বযিহোর ও সিস্তজিোগোরন ওই জরলর িযিহোর সুবনস্তিত করো হ়ে। 

(V) গ্রোরমর পবররিে বনম বল করর গরড রতোলোর জনয িৃিররোপে ও সিুজো়েরনর উপর অবধক গুরুত্ব 

আররোপ করো হ়ে। 

(খ) বিেযালরয়র প্রবতঠি বশক্ষার্থীরক সুরবক্ষত রাখরত বক বক পেরক্ষপ গ্রহণ কররত হরি? 

উঃ- 

১) বিদ্যোলর়ের পোনী়ে জরলর উৎস সি বদ্ো বনরোপদ্ ও সুরবিত হরত হরি। 

২) রেৌিোগোররর পবরচ্ছন্নতো ও সোিোরনর িযিহোর : 

     (ক) িোলক ও িোবলকোরদ্র জনয পৃথক রেৌিোগোর পবরচ্ছন্ন ও িোল ুথোকরত হরি। 

     (খ) িোলক ও িোবলকোরদ্র রেৌিোগোরর জরলর িরন্দোিি থোকরত হরি। 

     (গ) প্রবতটি রেৌিোগোররর বভতরর িো বনকরি সোিোন রোখরত হরি। 

৩) হোত রধো়েোর িযিস্থ্োঃ খোও়েোর আরগ ও পরর এিং রেৌিোগোর িযিহোররর পরর, হোত অপবরষ্কোর 

হরল হোত রধো়েোর জনয সোিোরনর িযিস্থ্োসহ জরলর সংস্থ্োন, নলিোবহত জরলর িযিস্থ্ো, রিবসন িযিস্থ্ো 

প্রভৃবতর িরন্দোিি সুবনস্তিত কররত হরি। সি বদ্ো হযোন্ড সযোবনিোইজোর িযিহোর কররত হরি এিং 

সি বদ্ো হোরত গ্লোভস,ও মোস্ক িযিহোর কররত হরি। 

৪) িজবয পৃথকীকরে িযিস্থ্োঃ  বিদ্যোলর়ের বভতরর কটিন িজবয পৃথকীকরে দ্বোরো পিনেীল ও 

অপিনেীল িজবয পৃথক জো়েগো়ে রফলো এিং পিনেীল িজবয রথরক সোর বতবরর িযিস্থ্ো রোখরত 

হরি। 

৫) বিদ্যোলর়ে সিুজো়েনঃ  বিদ্যোলর়ের পবররিে রযমন সিুজ হরি, রতমবন বিদ্যোলর়ের পবরসরর 

ফুরলর িোগোন, সিস্তজর িোগোন, ফরলর গোি থোকরি এিং বেিোথীরো গ্রোমিোসীরদ্র সোহোযয বনর়ে 

বজি সোর বদ্র়ে ওই িোগোরনর পবরিয বোও কররি। বিদ্যোলর়ের অবতবরক্ত রনোংরো জল িোগোরন িযিহোর 

করর িোগোন ও গোিগোিোবলর পবরিয বো়ে পোন পডু়েোরদ্র েোবমল কররত হরি। 

৬) বিদ্যোলর়ের রোন্নোঘরর রধো োঁ়েোহীন উনুন, রেৌিোগোরর পোম্প, িোরোন্দো়ে পোম্প, নলিোবহত জল 

প্রভৃবতর অতযোধুবনক সুবিধো থোকরত হরি। 

৭)  (ক) বমে-রে বমল ও পবরচ্ছন্নতো বিদ্যোলর়ের বমে-রে বমরলর থোলো-িোসন রধো়েোর জনয সুরবিত 

উৎরসর জল িযিহোর করো। 

        (খ) িোল, েোল, আনোজ, সিস্তজ  রধো়েোর জনয সুরবিত উৎরসর জল িযিহোর করো। 

        (গ) রোন্নোর কোরজ যকু্ত মবহলোরদ্র রোন্নোর আরগ সোিোন বদ্র়ে হোত রধো়েো সুবনস্তিত করো 



        (ঘ) পডু়েোরো রযখোরন বমে-রে বমল খো়ে তোর সোবি বক পবরচ্ছন্নতো িজো়ে রোখো। 

        (ঙ) রোন্নোর কোরজ যকু্ত মবহলোরদ্র পবররিেরনর আরগ সোিোন বদ্র়ে হোত রধো়েো সুবনস্তিত করো। 

৮) বিদ্যোলর়ের পবরচ্ছন্নতো : প্রবতবদ্ন বিদ্যোলর়ের রেবেকি, খোিোর খোও়েোর ঘর, রেৌিোগোর ও 

পবরসর পবরষ্কোর-পবরচ্ছন্ন রোখোর জনয কোয বকরী িযিস্থ্ো গ্রহে কররত হরি। 

৯) বিদ্যোলর়ে স্বোস্থ্যবেিো বিদ্যোলর়ের প্রোথ বনোসভো ও রেবেপোরির সমর়ের মরধযও আিবেযক 

স্বোস্থ্যবেিোদ্োরনর িযিস্থ্ো রোখরত হরি। 

  


