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Health & Physical Education 

মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

ষষ্ঠ শ্রেণী| স্বাস্থ্য ও শারীর ক্টশক্ষা  | পািট -৭ 

1.শূন্যস্থ্ান্ পূরণ কডরা : 

(ক) র োগ      সংক্রাক্টমত      হলে আমোলে  শ ী  েুর্ বে হল়ে যো়ে। 

(খ) অসংক্রোমক র োগ জিনগতভোলর্  পূব টপুরুষ      রেলক আসলত পোল । 

(গ) মোনুষ যখন রকোলনো ককছু রশলখ তো র্ো র্ো  পুন োর্ৃকি কল  র্ো ক ো  রেষ্টো কল , এলকই র্লে      

অ্িযাস    । 

2. বহুর মডযয শ্রেডক সটিক উত্তরটি ক্টন্ব টাচন্ কডর ‘টিক’ ক্টচহ্ন দাও। 

(ক) দীর্ টক্ষণ শরীর চচটার সময় শারীক্টরক দরূত্ব বজায় রাখা সডেও কী মাস্ক বযবহার করা উ

ক্টচত? 

(i) হ্ো াঁ  (ii) ন্া (iii) অকনজিত 

(খ) শ্রকান্ ক্টিিাক্টমডন্র অ্িাডব ক্টশশুডদর রাতকান্া শ্ররাগ হডত পাডর? 

(i) ক্টিিাক্টমন্ A (ii) কভটোকমন C (iii) রকোলনোটটই ন়ে 

(গ) পডরাপকার ও সমাজডসবামূলক কাজ করা। 

(i) সু-অ্িযাস (ii) কু-অভ্োস (iii) রকোলনোটটই ন়ে 

(র্) খাবার োলাবাসন্ মাজার জন্য শ্রকান্ যরডন্র জল বযবহার করা উক্টচত? 

(i) েকূষত িে (ii) ক্টবশুদ্ধ জল (iii) েুকষত র্ো কর্শুদ্ধ িে 

(ঙ) মান্বডদডহ জডলর প্রডয়াজন্ হয় শ্রকন্? 



(i)  ক্ত সঞ্চোেলন সোহোয্ ক লত (ii) পক পোক ও রেহ গঠলন সোহোয্ ক লত (iii) রেহলকোলশ িলে  স

মতো র্িো়ে  োখলত (iv) সবকয়টি শ্রক্ষডে 

 3. সারক্টণর মডযয সম্পকট স্থ্াপন্ কডরা। 

উ:- 

  

বামক্টদক োন্ক্টদক 

(ক) কর্শুদ্ধ িে (ii) স্বোেহীন 

(খ) আলেো (i) েৃটষ্টশজক্ত 

(গ) কর্শুদ্ধ র্ো়েু (iii) র্র্ ব ও গন্ধহীন 

 4.ন্ীডচর শ্র াগাসডন্র িক্টিটি শন্াক্ত কডর শ্র াগাসন্টির ন্াম শ্রলডখা এবং শ্র াগাসন্টির  

অ্ন্ুশীলডন্র পদ্ধক্টতর প টায়গুক্টল বণ টন্া কডরা এবং উপকাক্টরতাগুক্টল তাক্টলকািুক্ত কডরা। 

 উ:- উপল োক্ত রযোগোসনটট  নোম হলেো রনৌকোসন। 

অ্িযাডসর পদ্ধক্টতিঃ 

প্রারক্টিক অ্বস্থ্া : মোটট  উপ  েুটট পো রিোডো কল  উপুড হল়ে শুলত হলর্। হোত ও মোেো েুপোলশ 

রসোিো েোকলর্, হোলত  রেলটো মোটট  উপ  েোকলর্। 

(১) এ প  েু-হোত মোেো  েু-পোলশ র লখ েু-হোলত  তোেু ক লিোড ক লত হলর্। 

(২) এই অর্স্থো়ে রপট মোটটলত র লখ শ ীল   ঊর্ধ বোংশ ও কনম্োংশ যতটো সম্ভর্ মোটট রেলক উপল  

তুেলত হলর্, যোলত রনৌকো  মলতো রেখলত েোলগ। 

অ্বস্থ্ান্কাল: মলন মলন েশ রগোনো পয বন্ত আসনটট  অকন্তম অর্স্থো ধল   োখলত হলর্। ধীল  ধীল  

অভ্োলস  মোধ্লম সম়েসীমো র্োডোলত হলর্। 

উপকাক্টরতা: এই আসন অভ্োলস  ফলে রপলট  মোংসলপকশ সুস্থ ও সর্ে েোলক, ডো়েোলর্টটস 

র োগী  রেলে এই আসন খুর্ই উপলযোগী। 

সীমাবদ্ধতা: রমরুেণ্ড ও রকোমল  র্্েো েোকলে এই ধ লন  আসন অভ্োস ক ো উকেত ন়ে। 

5.সংক্রামক শ্ররাডগর কারণ গুক্টল তাক্টলকািুক্ত কডরা। 

 

 



শ্ররাডগর ন্াম শ্ররাডগর কারণ 

আকিক 

েকূষত িে এর্ং রনোং ো খোর্ো  খোও়েো, আক্রোন্ত 

র োগী  মূে-মূে র্ো কোপড রেোপড রেলক এই র োগ 

সংক্রকমত হলত পোল  । 

কলে ো 

েকূষত িে র্ো েকূষত খোর্ো  রখলে এই র োগ 

সংক্রকমত হ়ে । মোকছ দ্বো ো র্োকহত হলত পোল  । 

ইন্ফ্েুল়েঞ্জো 

র্ো়ে ুর্োকহত র োগ, আক্রোন্ত র্্োজক্ত  

কফ,েুতু,হো াঁকে,কোকশ রেলক  সংক্রকমত হলত পোল  । 

ম্োলেক ়েো 

আক্রোন্ত এলনোকফকেস মশকী  মোধ্লম এই র োগ 

সংক্রকমত হ়ে । 

রকোকভড -১৯ 

কল োনো ভোই োস এ  কো লর্ এই র োগ হ়ে । 

স্বোস্থ্কর্কধ রমলন নো েেলে, সোমোজিক ে ূত্ব র্িো়ে 

নো  োখলে, মোস্ক নো পডলে, আক্রোন্ত র োগী  

সংস্পলশ ব এলে এই র োগ হ়ে । 

ডো়েোক ়েো 

িের্োকহত র োগ, েকূষত খোর্ো  ও িীর্োরু্ যুক্ত িে 

পোন ক লে এই র োগ হ়ে । 

টোইফল়েড 

িের্োকহত র োগ, েকূষত খোর্ো  ও িীর্োরু্ যুক্ত িে 

পোন ক লে এই র োগ হ়ে । 

মোম্পস র্ো়েুর্োকহত র োগ ,র্োতোস সংক্রমলর্  ফলে ঘলট 

  

 


