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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

অ্ষ্টম শ্রেণী| স্বাস্থ্য ও শারীর ক্টশক্ষা | পািট -৭ 

১। শূন্যস্থ্ান্ পূরণ কডরা : 

 (ক) ___ কডলরা ____ ও ___িাইফডেে _____ জলবাহিত সংক্রামক বযাহি। 

 (খ) হমড-ডড হমললর রান্নার কালজ যুক্ত __মক্টিলাডের____ পহরলবশলের আলে ____সাবান্ _____ হিল়ে 

িাত িুলত িলব। 

 (ে) ___কযান্সার ____ ও ___হৃেডরাগ___ অসংক্রামক বযাহি। 

 ২। ন্ীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর োও। 

(ক) স্বাস্থ্যক্টবধান্ বলডে কী শ্রবাঝ? 

উ:- স্বাস্থ্যহবিাে িললা হবজ্ঞােসম্মত এমে একটি হবষ়ে যা জােলল শরীরলক সুস্থ্, সুন্দর ও েীলরাে রাখা যা়ে। 

স্বাস্থ্যরক্ষা ও ডরাে প্রহতলরালির জেয প্রল়োজেী়ে বযবস্থ্ালকই এক কথা়ে স্বাস্থ্যহবিাে বলল। 

 (খ) স্বাস্থ্যক্টবধাডন্র উডেশযগুক্টল শ্রলডখা। 

উ:- স্বাস্থ্য হবিাে এর উলেশয গুহল িল: 

 i. প্রহতটি পহরবারলক হেম মল, িষূণিীে, ডরােমুক্ত, জীবাণুমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত সবুজ সুন্দর পহরলবলশ েল়ে 

ডতালা। 

 ii. মােুষলক ডরাে-জীবাণুর িাত ডথলক মুক্ত করা এবং জেসািারলণর জীবেযাত্রার মালোন্ন়েে ঘিালো। 

 (গ) ক্টশশুডের শ্রক্ষডে আডোক্টেডন্র অ্িাব িডল কী কী উপসগ ট শ্রেখা যাে ো শ্রলডখা। 

 উ:- হশশুলির ডক্ষলত্র আল়োহডলের অভাব িলল ডয ডয উপসে ম ডিখা যা়ে তা িললা – 

i. প়োলশালো ও অেযােয কালজ হপহিল়ে প়ো। 



ii. কথা বলা়ে অসুহবিা, কথা বললত ো পারা। 

 iii. কালে ডশাোর ডিাষ, কালে শুেলত ো পাও়ো। 

 iv. ড ালখ িযারাভাব। 

 v. েলেন্ড । 

 vi. হশশুর মস্তিলের সটিক হবকাশ ো িও়ো। 

 ৩। িীকা শ্রলডখা: 

ক্টমে-শ্রে ক্টমল: 

হমড-ডড হমল িললা ভারত সরকালরর জাতী়ে পুটি সিা়েতা প্রকল্প। হবিযালল়ে হশশুলির ভহতমকরণ, হবিযালল়ে 

িলর রাখা ও তালির উপহস্থ্হত বাহ়েল়ে প্রাথহমক হশক্ষালক সব মজেীে কলর ডতালা এবং একই সলে তালির 

স্বালস্থ্যর উন্নহত ঘিালো। এই প্রকলল্প অিম ডেহণ পয মন্ত িাত্র-িাত্রীলির হবিযালল়ে িুপুলর পুটিকর আিালরর 

বযবস্থ্া করা ি়ে। 

ক্টন্ম টল গ্রাম: 

গ্রালমর সাহব মক স্বাস্থ্য ও পহরলবলশর উন্নহতর জেয ভারত সরকার 2003 সালল হেম মল গ্রাম পুরস্কার  াল ুকলরে। 

গ্রালম ডখালা মালি মলতযালের অভযাস িরূ কলর সুস্থ্ ও হেম মল পহরলবশ েল়ে ডতালাই এর লক্ষয। হেম মল গ্রালম 

প্রকালশয মলতযাে হেহষদ্ধ ও শাস্তিলযােয। প্রহতটি বাহ়ে, হবিযাল়ে ও অেেও়োহ়ে ডকলে পহরচ্ছন্ন ডশৌ াোর 

রাখলত ি়ে। এিা়োও সমি বজময পিালথ মর স্বাস্থ্যসম্মত হেোশলের জেয কায মকরী বযবস্থ্া গ্রিণ করলত ি়ে। 

হেম মল গ্রালম বৃক্ষলরাপে ও সবুজা়েলের উপরও গুরুত্ব ডিও়ো ি়ে। 

৪। ন্ীডের প্রশ্নগুক্টলর উত্তর োও। 

(ক) স্বাস্থ্যক্টবধাডন্র অ্িাবজক্টন্ে পাাঁেটি শ্ররাডগর ন্াম শ্রলডখা এবং ঐ শ্ররাগগুক্টল কী কী কারডণ িে 

ো শ্রলডখা। 

উ:- স্বাস্থ্যহবিালের অভাবজহেত পাাঁ টি ডরালের োম গুহল িললা – 

 (১) িাইফল়েড (২) ডা়োহর়ো (৩) মযাললহর়ো (৪) কললরা (৫) ডডেু 

 i. িাইফডেে: এটি বযাকলিহর়ো দ্বারা সংক্রাহমত ি়ে। িহূষত খাবার বা পােী়ে জললর মািযলম ডিলি এই 

জীবাণু ি়ো়ে। 

 ii. োোক্টরো: এই ডরাে িহূষত পােী়ে জললর মািযলম ি়ে। সটিক বযাস্তক্তেত ও পহরলবশেত স্বাস্থ্য হবহি ো 

ডমলে  লা়ে এই ডরাে িহ়েল়ে পল়ে। 



 iii.মযাডলক্টরো: স্ত্রী এলোহফহলস মশার কামল়ে এই ডরাে ি়ে। 

 iv. কডলরা: কললরা ডরালে আক্রান্ত ডরােীর মল ডথলক এই ডরাে ি়ে। আক্রান্ত বযস্তক্তর মল, খাবার ও জললর 

সংস্পলশ ম এলস খাবার ও জললক িহূষত কলর। 

 v. শ্রেঙু্গ: এহডস মশার কামল়ে এই ডরাে ি়ো়ে। এহডস মশা পালত্র জমা পহরোর জলল জন্মা়ে। বষ মাকালল 

এই ডরালের প্রািুভমাব বাল়ে। 

 (খ) ন্ীডের শ্রযাগাসডন্র িক্টঙ্গ শন্াক্ত কডর ফাাঁকা ঘডর শ্রযাগাসন্টির ন্াম শ্রলডখা এবং এই 

শ্রযাগাসন্টির অ্ন্ুশীলডন্র পয টােক্রক্টমক পদ্ধক্টে ও উপকাক্টরো বণ টন্া কডরা। 

 উ:- উপলরাক্ত ডযাোসেটির োম িললা পিিিাসে । 

 শ্রযাগাসন্টির অ্ন্ুশীলডন্র পয টােক্রক্টমক পদ্ধক্টে: 

 i. পা ডজা়ো অবস্থ্া়ে িাত শরীলরর পালশ ডরলখ ডসাজা িল়ে িা াঁ়োলত িলব। 

 ii. িালতর ড লিা েীল র হিলক কলর শ্বাস হেলত হেলত িু-িাত মাথার উপর তুললত িলব। িাত িুলিা ডযে কেুই 

ডসাজা অবস্থ্া়ে কালের সলে ডললে থালক। 

 iii. িু-পাল়ের িািুলক ডসাজা ডরলখ শ্বাস িা়েলত িা়েলত ডকামলরর উপলরর অংশলক সামলের হিলক বা াঁহকল়ে 

কপাল িা াঁিুলত স্পশ ম করালত িলব। িাত িুলিা পাল়ের িু-পালশ মাটি স্পশ ম করলব। 

 iv. এই অবস্থ্া হকিু সম়ে িলর রাখার রাখার পর িীলর িীলর প্রারহিক অবস্থ্া়ে হফলর আসলত িলব। 

 উপকাক্টরো: 

 i. ডমরুিলন্ডর েমেী়েতা বৃস্তদ্ধ কলর। 

 ii. শরীলরর হপিলের মাংসলপহশর বযথা িরূ কলর। 

 iii. ডপলির ডরাে িরূ কলর। 

 


