
১। সঠিক উত্তরঠি নির্ বাচি কররা । 

(ক) একজি স্বাভানর্ক ওজরির নিক্ষার্থীর দেহভর সূচকঠি কত? 

(১) ১৮ কিল োগ্রোম/কমটোর² 

(২) ১৮.৫ – ২৪.৫ নকর াগ্রাম/নমিার² 

(৩) ৩০ এর বেকি কিল োগ্রোম/কমটোর² 

(খ) যনে দকারিা নিক্ষার্থীর দেরহর ওজি তার স্বাভানর্ক ওজি যা হওযা উনচত তার কম 

হয তাহর  কী সমসযা দেখা দেওযার্ সম্ভার্িা র্থারক? 

(১) কিদ্রোহীিতো ও মধুলমহ 

(২) বরোগ প্রকতলরোধ ক্ষমতোর হ্রোস পোয় 

(৩) দমোনিকয 

(গ) বিোিটট বেহভর সূচলির সূত্র ? 

 

উত্তরঃ  

২। সংনক্ষপ্ত প্ররের উত্তর োও 

(ক) নর্েযা রযর স্বাস্থ্যকর পনররর্ি দকমি হওযা উনচত র্র  তুনম মরি কররা, তার র্র্ বিা 

োও। 



উত্তরঃ  

কেেযো লয় স্বোস্থ্যির পকরলেলির রূপলরখোঃ-  

১) কায বা য়ঃ কিক্ষোর্থীলের সংখযো অিুযোয়ী িোয যো লয়র আিৃকত হওয়ো উকচত এেং এটট এমি 

জোয়গোয় অেকস্থ্ত হলে বযখোি বর্থলি সমস্ত বেকিিক্ষগুক   ক্ষ িরো যোলে, যোলত প্রধোি কিক্ষি 

মহোিয় সহলজই সিল র প্রকত েৃটি রোখলত পোলরি। 

২) নর্শ্রামকক্ষ়ঃ কেেযো লয় টোিো ৫ বর্থলি ৬ ঘণ্টো বিে মোত্র পডোলিোিোলত মলিোলযোগ রোখো 

িিির। তোই এিলঘলয়কম িোটোলিোর জিয আ োেো কেেোমিলক্ষর প্রলয়োজি, বযখোলি হো িো 

কেলিোেিমূ ি কিছু ইিল োর বগলমর েযেস্থ্ো র্থোিলে।  

৩) কম -ব  কম  খোওয়োর স্থ্োি 

৪) কেেযো লয় িোকিপূি য অেস্থ্ো ও কিরোপত্তো 

৫) বটক ল োি ও ইন্টোরলিট সংলযোগ 

৬) িম যিো ো 

৭) কেেযো য় প্রোঙ্গলি েোগোি 

৮) কেেযো লয়র কিয়মিৃঙ্খ ো 

৯) ছোত্র-কিক্ষি অিুপোত 

১০) আসর্ার্পত্র়ঃ বেকিিলক্ষর বেঞ্চ এমি হওয়ো উকচত যোলত কিক্ষোর্থীরো আরোলম েলস কিক্ষো োভ 

িরলত পোলর। তোই বেলঞ্চর উচ্চতো, কিক্ষোর্থীলের উচ্চতো ও ব্ল্যোিলেোল যর েরূত্ব অিুযোয়ী হলে। 

১১) পািাগার়ঃ বেকির পোঠ্যপুস্তি ছোডোও কেকভন্ন কেষলয় জ্ঞোিোজযলির জিয কেকভন্ন ধরলির েই, 

মযোগোজজি, খেলরর িোগজ প্রভৃকত কিক্ষোর্থীলের সহলজই সরেরোহ িরোর জিয প্রকতটট কিক্ষোয়তলি 

এিটট আেি য পোঠ্োগোর র্থোিো উকচত  

১২) দখ ার মাি়ঃ কেেযো লয় বখ োর মোঠ্ কেেযো লয়র সুস্থ্ পকরলেি রচিোর সহোয়ি এেং 

কিক্ষোর্থীলের িোরীকরি ও মোিকসি কেলির উলেষ ঘটোলত সোহোযয িলর।  

১৩) জ  সরর্রাহ়ঃ কেেযো লয় কেশুদ্ধ পোিীয় জল র েযেস্থ্ো র্থোিো অতযি গুরুত্বপূি য। কেশুদ্ধ 

পোিীয় জল র অভোলে কিক্ষোর্থীলের স্বোস্থ্য খোরোপ ও জ েোকহত কেকভন্ন সংক্রোমি বরোলগ আক্রোি 

হওয়োর সম্ভোেিো র্থোলি।  

১৪) দিৌচাগার়ঃ কেেযো লয় কিক্ষোর্থীর সংখযো অিুযোয়ী বিৌচোগোর কিম যোি িরলত হলে। ছোত্র ও ছোত্রী 

এেং কিক্ষি ও কিকক্ষিোলের জিয পৃর্থি পৃর্থি বিৌচোগোর কিম যোি িরলত হলে। বিৌচোগোরগুক  

কিয়কমতভোলে জীেোিুিোিি পেোর্থ য বযমি ক িোই , িযোপর্থক ি, িোে যক ি অযোকস  প্রভৃকত কেলয় 

পকরষ্কোলরর েযেস্থ্ো িরলত হলে এেং বিৌচোগোলরর জ  কিকেযি এিটট জোয়গোয় আেদ্ধ রোখো উকচত। 

১৫) আররাগযিা া়ঃ প্রকতটট কিক্ষোয়তলি এিটট িলর আলরোগযিো ো র্থোিো প্রলয়োজি। কেেযো লয় 

প্রোর্থকমি কচকিৎসোর েযেস্থ্ো র্থোিলত হলে। 



(খ) নর্েযা রযর স্বাস্থ্যকর পনররর্রির উপকররর্র একঠি তান কা প্রস্তুত কররা। 

উত্তরঃ  

স্বোস্থ্যির পকরলেলির উপিরিঃ এিটট স্বোস্থ্যির পকরলেলি কিম্নক কখত উপোেোিগুক  র্থোিো 

েোঞ্ছিীয়। যর্থো– 

১) কিম য  েোয় ু

২) পয যোপ্ত সূয যোল োি 

৩) জীেোিুমুক্ত পকরলেি 

৪) কেশুদ্ধ পোিীয় জ  

৫) স্বোভোকেি জিেসকত 

৬) উপযুক্ত সযোকিটোকর েযেস্থ্ো 

৭) কেেযো য় ও স্বোস্থ্যলিলের সুেযেস্থ্ো 

৮) িব্দেষূি কিয়ন্ত্রি 

৯) জ  ও েোযু়েষূি কিয়ন্ত্রি 

১০) রোজনিকতি সুস্থ্তো ও অর্থ যনিকতি স্বচ্ছ তো 

১১) বখ োর মোঠ্ ও িরীরচচযোর উপযুক্ত েযেস্থ্ো 

১২) কেলিোেিমূ ি িম যসূকচর েযেস্থ্ো 

১৩) জিঘিত্ব, কেেযো য় পোর্শ্ যেতী জিসমোলজর কিক্ষো প্রভৃকত। 

(গ) দকারিা র্যক্তির ওজি সত্তর নকর াগ্রাম এর্ং উচ্চতা ১.৬ নমিার হর  ওই র্যক্তির 

দেহভর সূচকঠি কত? 

উত্তরঃ বেহভর সুচলির সুত্র হ  

 

∴ েযজক্তর বেহভর সূচি হ = ৭০/(১.৬)২ কিল োগ্রোম/কমটোর² 

 

= ৭০/২.৫৬ কিল োগ্রোম/কমটোর² 

= ২৭.৩৪ কিল োগ্রোম/কমটোর² 

∴ ওই েযোজক্তটট বেকি ওজলির বেিীভুক্ত। 

 


