
 (ক) (বহুর(মধ্যে(সঠি)(উত্তরঠি(খ ুঁধ্ে (✔( (চিহ্ন(দাও((কধ্কধ্)াধ্ া(২৫ঠি(প্রধ্ের(

উত্তর(দাও  : 

(ক) (ক)া ঠি(চিিাচম -A(োতীয়(খাবার( য়?  

(i) গাজর 

কii (পা)া(আম  

(iii) হলুদ বর্ণ ের ফল 

(iv) আমলকী  

  

(ক২ (ক)া ঠি(শ)করা(োতীয়(খাবার( য়?  

কi (পাচতধ্েব (ও(আমে)ী  

(ii) আখ ও আলু  

(iii) চাল  

(iv) পাকা আম  

  

(ক) (ডাক্তাধ্রর(অ  ধ্মাদ (ছাডা(কধ্েচ্ছ(পচরমাধ্ে( া া (র)ধ্মর(চিিাচম (ওষ য(

খাওয়া — 

(i) ররাগ প্রতির্রাধ ক্ষমিা বাডায়  

(ii) কর্রানা ররাগর্ক প্রতির্রাধ করা যায় 

কiii (স্বাধ্যের(পধ্ে(মারাত্ম)(েচত)র  

  

(ক) (ক)া ঠি(কেহ(পদাে ক(োতীয়(খাবার( য়?  

(i) তির্মর কুসুম ও মাখন  

(ii) নারর্কল ও তচনাবাদাম  

কiii (খই(ও(কোড  

  

(ক৫ (ককখাধ্ (ফ িপাত(ক ই(কসখাধ্ (রাস্তার(ক)া চদ)(চদধ্য়(হাুঁিধ্ত(হয়?  



(i) রাস্তার মাঝখান তদর্য় 

কii (রাস্তার(বামচদ)(চদধ্য়  

(iii) রাস্তার িানতদক তদর্য় 

(iv) বাম ও িান উভয় তদক তদর্য়  

  

(ক) (কচদ(ট্রাচফধ্)র(আধ্োর(সংধ্)ধ্তর(োে(আধ্োর(সংধ্)ত(বন্ধ(হধ্য়(কচদ(হে দ(

রধ্ের(আধ্োর(সংধ্)ত(কদওয়া(হয়(তাহধ্ে(গাচডর(িাে)ধ্)()ী()রধ্ত(হধ্ব?  

(i) গাতড থামাবার জনয প্রস্তুি হর্ি হর্ব  

কii (গাচড(িাোবার(ে ে(প্রস্তুত(হধ্য়(ো)ধ্ত(হধ্ব 

(iii) গাতড চালার্ি শুরু করর্ি হর্ব  

(iv) গাতড থাতমর্য় তদর্ি হর্ব  

 

(ক) (ক)া ঠি(কপ্রাঠি (োতীয়(খাবার( য়?  

(i) মাছ, মাাংস ও পতনর  

(ii) ছানা, সয়াতবন ও তিম  

কiii (িমোধ্িা,() মধ্ডা(ও(শশা  

  

(ক)  রাস্তার(ক)াো(চদধ্য়(রাস্তা(পার(হধ্ত(হয়?  

(i) হলুদ দাগ রদওয়া অাংশ তদর্য় 

(ii) রজব্রা ক্রতসাং তদর্য়  

কiii (কেব্রা(ক্রচসং(চদধ্য়(পার(হওয়ার(সময়(অবশেই(পেিারীর(রাস্তা(পার(হওয়ার(

সব ে(সংধ্)ত(ো)ধ্ে 

(iv) কাভে এলাকা তদর্য়  

  

(ক) (চিিাচম -চড(আমরা(ক)াো(কেধ্)(পায়?  

(i) সূর্য ের আর্লা 

(ii) মার্ছর যকৃর্ির রিল 

(iii) দুধ ও তির্মর কুসুম 

কiv (সব()য়ঠি(কেত্র(কেধ্)ই 

  

 (ক)) (ক)া (খাদেঠিধ্ত(আচমষ((কধ্প্রাঠি  (োতীয়(খাধ্দের(প্রাযা ে(আধ্ছ?  

(i) ভাি  

কii (চডম 

(iii) িার্বর জল   



(ক)) (রাস্তা(পার(হওয়ার(সময়()ী()রধ্ত(হয়?  

কi (িারচদ)িা(কদধ্খ রাস্তা(পার(হধ্ত(হয়  

(ii) িানতদকটা রদর্খ রাস্তা পার হর্ি হয়  

(iii) বামতদকটা রদর্খ রাস্তা পার হর্ি হয় 

(iv) সামর্নর তদকটা ফা াঁকা থাকর্লই রাস্তা পার হর্ি হয় 

  

 (ক)২ (রাস্তায়(পেিারীধ্দর(ক)াো(চদধ্য়(হাুঁিা(উচিত?  

(i) রাস্তা তদর্য় 

(ii) ফুটপাি তদর্য়  

(iii) ফুটপাি তদর্য় এবাং রযখার্ন ফুটপাি রনই রসখার্ন রাস্তার িানতদক তদর্য় 

কiv (ফ িপাত(চদধ্য়(এবং(ককখাধ্ (ফ িপাত(ক ই(কসখাধ্ (রাস্তার(বামচদ)(চদধ্য় 

  

(ক)) (ক)া (পা ীয়(কেধ্)(আমরা(কসাচডয়াম(ক ক্ত(খচ ে(কমৌেঠি(কবচশ(পচরমাধ্ে(

গ্রহে()ধ্র(োচ)?  

কi (ডাধ্বর(েে  

(ii) চা 

(iii) িার্লর রস  

  

(ক)) (ক)া  খাদে(উপ)রে(কেধ্)(আমরা(আধ্য়াচড ক ক্ত(খচ ে(কমৌেঠি(গ্রহে(

)ধ্র(োচ)?  

(i) দুধ  

কii (খাবার(েবে  

(iii) জল  

  

(ক)৫ (ট্রাচফ)(প চেশ()ী()াে()ধ্র?  

কi (ট্রাচফ)(ও(পেিারীধ্দর(রাস্তা(পে(িোর(চদ)(চ ধ্দকশ(কদয়(এবং(আই (

িঙ্গ)ারীধ্দর()াছ(কেধ্)(েচরমা া(আদায়()ধ্র  

(ii) পথচারীর্দর রাস্তা পার হর্ি সহায়িা কর্র  

(iii) ট্রাতফক পুতলশ আর্লার সাংর্কি রদয় 

(iv) তনয়ম ভঙ্গকারীর্দর কাছ রথর্ক জতরমানা আদায় কর্র  

  

(ক)) (ক)া (আধ্োর  সংধ্)ধ্ত(গাচড(িেধ্ত(শুরু()ধ্র?  

(i) লাল জ্বলর্ল 

(ii) হলুদ জ্বলর্ল  



কiii (সব ে(জ্বেধ্ে 

(iv) হলুদ আর্লার  পর্র সবুজ আর্লা জ্বলর্ল 

  

(ক))  চিিাচম (কবচশ(পাওয়া(কায়(ক)া (খাধ্দে ? 

কi (অে্) চরত(কছাো  

(ii) খই  

(iii) রসর্গাল্লা  

  

(ক)) (ক)া (খাবারঠিধ্ত(কেৌহঘঠিত(খচ ে(কমৌে(কবচশ(আধ্ছ?  

(i) শশা  

(ii) নারর্কল  

কiii (কোড(ও(ডুম র  

 

(ক)) ()ধ্রা া()াধ্ে(দীঘ ক(সময়(ঘরবন্দি(ো)ার(ফধ্ে(চশশুধ্দর(চিিাচম -চড(এর(

অিাবেচ ত সমসো(কদখা(চদধ্চ্ছ।(এর(প্রচত)াধ্র()ী()রধ্ত(হধ্ব?  

(i) সূর্য ের আর্লায় থাকর্ি হর্ব তকছু সময়  

(ii) তির্মর কুসুম, মার্ছর যকৃর্ির রিল, তি, দুধ, পতনর রখর্ি হর্ব  

(iii) (i) + (ii) 

(iv) রকার্নাটটই নয়।  

  
 

(ক২) (চিিাচম (–(চস’(আমরা(ক)া (ক)া (খাবার(কেধ্)(পাই?  

(i) রপয়ারা ও িাজাফল  

(ii) িাজা শাকসবজজ ও রমৌসতি 

(iii) বাদাম ও দুধ  

(iv) (i) + (ii)  

(v) সব কয়টট রথর্কই 

  

(ক২) (ক)া (খাবারঠিধ্ত()োেচশয়াম(ঘঠিত(খচ ে(কমৌে(কবচশ(আধ্ছ?  

কi (দ য  

(ii) খাবার লবণ  

(iii) িার্বর জল  

  

(ক২২ (ক)া (খাদেঠিধ্ত(শ)করা(োতীয়(খাধ্দের(প্রাযা ে(আধ্ছ?  

কi (চিচ   



(ii) মাছ  

(iii) লালশাক  

  

 (ক২) (চিিাচম -ধ্)(আমাধ্দর(কদধ্হ()ী()াধ্ে(োধ্গ?  

(i) রক্ত জমাট বা াঁধর্ি সাহাযয কর্র 

(ii) নাভে ও রপতশর স্বাভাতবক জক্রয়া-প্রতিজক্রয়ায় সাহাযয কর্র  

(iii) (i) + (ii) 

(iv) রকার্নাটটই নয় 

  

(২) (ক)া (খাধ্দে(কতে(বা(িচব ক((কধ্েহ(পদাে ক  োতীয়(খাদে(উপাদা (কবচশ(আধ্ছ?  

কi (চঘ(ও(মাখ   

(ii) আখ ও আলু  

(iii) কলা ও শশা 

  

(ক২৫ (কেব্রা(ক্রচসং-এ()ী(রং-এর(দাগ(োধ্)?  

(i) লাল সাদা দাগ থার্ক 

কii (সাদা()াধ্ো(দাগ(োধ্)  

(iii) হলুদ দাগ থার্ক 

(iv) সাদা ির্টি দাগ থার্ক  

  

(ক২) (কচদ(ট্রাচফধ্)র(আধ্োর(সংধ্)ধ্তর(হে দ আধ্োর(সংধ্)ত(বন্ধ(হধ্য়(চগধ্য়(

সব ে(আধ্োর(সংধ্)ত(জ্বধ্ে(তাহধ্ে()ী()রধ্ত(হধ্ব?  

কi (সাধ্ে(সাধ্ে(গাচড(িাোধ্ত(হধ্ব |  

(ii) সার্থ সার্থ গাতড থামার্ি হর্ব 

(iii) গাতড চালার্নার জনয প্রস্তুি হর্ি হর্ব  

(iv) গাতড থামার্নার জনয প্রস্তুি হর্ি হর্ব  

  

 (ক২) (কচদও(উত্তরঠি(হয় চিিাচম -এ’(তাহধ্ে(প্রেঠি()ী(চছে?  

(i) রদহর্ক শজক্ত রজাগান রদয় রক?  

কii (ক)া (চিিাচমধ্ র(অিাধ্ব(রাত)া া(করাগ(হয় ?  

(iii) হৃৎস্পন্দর্নর ছন্দ স্বাভাতবক রার্খ  

(iv) রকান তভটাতমর্নর অভার্ব ররাগ সাংক্রমণ প্রতির্রাধ রকান তভটাতমন?  

শজক্ত কর্ম যায়?  

  



(ক২) (দৃঠিহী  বেন্দক্তধ্)(রাস্তা(পার(হধ্ত(ক)(সবধ্িধ্য়(কবচশ(সাহাকে()রধ্ত(

পাধ্র ?  

(i) দৃটিহীন বযজক্তর সাহাযযকারী ট্রাতফক পুতলশ  

(ii) দৃটিহীন বযজক্ত তনর্জই  

কiii (দৃঠিহী (বেন্দক্তর()াছা)াচছ(ো)া(ককধ্)াধ্ া(পেিারী 

(iv) দৃটিহীন বযজক্তর সর্ঙ্গ থাকা সহায়িাকারী সহর্যাগী  

  

 (ক২) (ক)া ঠি(চশশুধ্দর(কেধ্ত্র(স ষম(খাদে ?  

(i) জল 

কii (দ য 

(iii) িার্বর জল  
 
 

(কখ (বহুর(মধ্যে(সঠি)(উত্তরঠি(খ ুঁধ্ে(চ ধ্য়(শূ েযা ঠি(পূরে()রা :  

  

(ক) (মাম্পস_সংক্রাম)__(এঠি(এ)(করাগ(চশশুধ্দর(হধ্য়(োধ্),(বধ্ডাধ্দরও(ওই(

করাগ(হধ্ত(পাধ্র হিাৎ(ককধ্)াধ্ া(ফাুঁধ্) !  

  

(ক২  মাম্পস  

শরীর(গরম,()া (মাো(বেো(বচম(বচম(িাব(হয়, ____ম ধ্খর______(চদ)িা(ফ ধ্ে(

কফুঁ ধ্প(ওধ্ি(মাম্পস(তা(চ শ্চয়। 

  

(ক) (ডায়াচরয়া  

খাবার(ততচর(চকচ ()রধ্ব (কক  ____য ধ্য়______(ক  (হাত,(পচরচ্ছন্নতা(বধ্ডাই(

েরুচর(চ)বা(চদ (চ)বা(রাত। 

  

(ক) (ডায়াচরয়া 

_____ ORS _____ কখধ্য়(উপশম(হধ্ে(ক ই(ক)াধ্ া(চিন্তার,( য়ধ্তা(স্বাযে(ক)ধ্ে(

তাধ্)(চ ধ্য়(কাওয়া(দর)ার।  

  

 (ক৫ (আগু  

___গোধ্সর_______(গন্ধ(কচদ( াধ্)(আধ্স(হধ্ত(হধ্ব(সাবযা ,(দ্রুততার(সাধ্ে(বন্ধ(

)রধ্ব(গোধ্সরই(কতা( বখা ।  

  

 (ক) (আগু   



শাচডর ____আুঁ িধ্ে______(খাবার( ামাধ্ে(চবপদ(হধ্তই পাধ্র,(সাুঁডাচশিা()াধ্ছ(

রাখধ্তই(হধ্ব(ঠি)মধ্তা(বেবহাধ্র। 

  

(কগ ( ীধ্ির(ছচবগুচেধ্ত(কক(সমসোগুচে(তুধ্ে(যরা(হধ্য়ধ্ছ(তা()ধ্য়)ঠি(বাধ্)ে(

বে ক া()ধ্রা। 

(ক)  

 

উ:-  ()) গযার্সর গন্ধ নার্ক এর্ল গযার্সর নবটট িাডািাতড বন্ধ করর্ি হর্ব।  

 ()) এরপর্রও গযাস রবর্রার্ল দরজা-জানলা খুর্ল তদর্ি হর্ব এবাং নার্ক রুমাল বা কাপড 

চাপা তদর্ি হর্ব।  

 ()) তবপর্দর গুরুত্ব তবর্বচনা কর্র গযাস সরবরাহকারী বা দমকর্ল খবর তদর্ি হর্ব। 

  

(কখ   

 

উ:-  ()) জ্বলন্ত রটার্ভ কখর্নাই রকর্রাতসন রিল ঢালা উতচি নয়।  

 ()) জ্বলন্ত রটার্ভ রকর্রাতসন রিল ঢালর্ল বাতডর জজতনসপর্ে বা শরীর্র আগুন রলর্গ 

রযর্ি পার্র।  

 ()) বাতডর বডরা এমন করর্ল রছাটর্দরই িার্দর সটিকটট রবাঝার্নার দাতয়ত্ব তনর্ি হর্ব। 

  



(কগ  

 

উ:-  ()) ির্র রমামবাতি জ্বলর্ল দরজা জানালাগুতল রখালা রাখা উতচি।  

 ()) দরজা-জানালা বন্ধ থাকর্ল এবাং রমামবাতি জ্বলর্ল সমস্ত ির কাব েন মর্নাক্সাইি 

গযার্স ভর্র যায়।  

 ()) এর্ি ির্রর মর্ধয থাকা বযজক্তর মৃিুযও িটর্ি পার্র। 

 
 

 


