
(ক) বহুর মধ্যে সঠিক উত্তরঠি খ ুঁধ্ে (√) চিহ্ন দাও (যেধ্কান ১৪ঠি প্রধ্ের উত্তর দাও) : 

১) ভারতবধ্ষ ের োতীয় পতাকার যকান রংঠি নীধ্ির চদধ্ক থাধ্ক?  

(i) সাদা  

(ii) সব ে (√) 

(iii) গেরুযা  

  

(২) োতীয় পতাকার সাদা রং কীধ্সর প্রতীক ?  

(i) ত্যাে  

(ii) আনন্দ 

(iii) শাচি ও পচবত্রতা (√) 

  

(3) প্রাথচমক চিচকৎসা করা হয় 

(i) ডাক্তাধ্রর কাধ্ে চনধ্য় োওয়ার আধ্ে (√) 

(ii) ডাক্তারেে গদখাে পে 

(iii) গোে গেরে গসরে ওঠাে পে  

  

(৪) কখন ‘স্পিন্ট’ বেবহার করা হয় ?  

(i) েক্তপাত্ বন্ধ েেরত্ 

(ii) জ্বে েমাবাে জনয  

(iii) অচিভধ্ের যেধ্ত্র (√) 

  

(৫) স -অভোস েধ়্ে যতালার েনে প্রযানত কী গুণাবচল থাকা দরকার?  

(i) সু্করেে শাসন 

(ii) গোাের াে  

(iii) দৃঢ় মানচসক প্রতেয় (√) 

(iv) অভ  াবরেে শাসন  

  

(৬) একেন চশোথীধ্ক প্রচতচদন কতিা পচরমাণ েল পান করধ্ত হধ্ব?  

(i) ১ ভেটাে 

(ii) ২.৫ – ৩ চলিার (√) 

(iii) ৩ – ৫ ভেটাে 

(iv) ৪ – ৫ ভেটাে  

  

(৭) স্বািে কী?  



(i) গেবেমাত্র শােীভেে সুস্থত্া 

(ii) গেবেমাত্র মানভসে সুস্থত্া  

(iii) গেবেমাত্র সামাজজে সুস্থত্া 

(iv) পচরপূণ ে েীবধ্নর উপধ্োেী শারীচরক, মানচসক ও সামাজেক স িতার সমন্বয় (√) 

  

(৮) মাস্ক বেবহাধ্রর স ফল কী? 

(i) শ্বাস-প্রশ্বারসে মাধ্যরম গোে সংক্রাভমত্ হরত্ পারে না।  

(ii) গোেীে গদহ গেরে গোে ছডায না 

(iii) শ্বাসপ্রশ্বাস ও ড্রপধ্লধ্ির মাযেধ্ম যরাে ে়োয় না (√) 

(iv) েরোনায আক্রান্ত গোেী পুনোয গোে সংক্রমণ গেরে বা াঁচরত্ পারে 

  

(৯) কধ্রানা _________ যরাে 

(i) ভাইরাস দ্বারা সংক্রামক যরাে (√) 

(ii) অসংক্রামে গোে  

(iii) বংশেত্ গোে  

(iv) মশাবাভহত্ গোে  

  

(১০) দীর্ েেণ শরীর িিোর সময় শারীচরক দরূত্ব বোয় রাখা সধ্েও চক মাস্ক বেবহার করা উচিত?  

(i) হযা 

(ii) না (√) 

(iii) অভনজিত্  

  

(১১) যকান চভিাচমধ্নর অভাধ্ব চশশুধ্দর রাতকানা যরাে হধ্ত পাধ্র? 

(i) চভিাচমন A (√) 

(ii) ভ টাভমন C  

(iii) গোরনাটটই নয 

  

 (১২) পধ্রাপকার ও সমােধ্সবামূলক কাে করা 

(i) স -অভোস (√) 

(ii) েু-অ যাস 

(iii) গোরনাটটই নয 

(১৩) খাবার থালাবাসন মাোর েনে যকান যরধ্নর েল বেবহার করা উচিত? 

(i) দভূিত্ জে  

(ii) চবশুদ্ধ েল (√) 

(iii) দভূিত্ বা ভবশুদ্ধ জে 

  

 ১৪) মানবধ্দধ্হ েধ্লর প্রধ্য়ােন হয় যকন? 

(i) েক্ত সঞ্চােরন সাহায্য েেরত্ 

(ii) পভেপাে ও গদহ েঠরন সাহায্য েেরত্  

(iii) গদহরোরশ জরেে সমত্া বজায োখরত্ 

(iv) সবকয়ঠি যেধ্ত্র (√) 

  

 (খ) উপে ক্ত শব্দ বচসধ্য় শূনেিান পূরণ কধ্রা  



(১) ভারধ্তর োতীয় পতাকার সাদা রধ্ের অংশঠির মাধ্ে_ নীল রধ্ের ২৪ টট কািাচবচশষ্ট িক্র 

বসাধ্না থাধ্ক। 

(২) োতীয় যশাকপ্রকাধ্শ োতীয় পতাকা অয েনচমত থাকার চদধ্নও োতীয় পতাকা প্রথধ্ম 

উুঁিুধ্ত তুধ্ল তারপর দধ্ের অধ্য েক পে েি নামাধ্ত হধ্ব।  

 (৩) আহত বেজক্তর শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হধ্ল দ্রুত কৃজত্রম _উপাধ্য় শ্বাস_প্রশ্বাস__ িালাধ্নার 

বেবিা গ্রহণ করধ্ত হধ্ব।  

 (৪) চবদোলধ্য়র প্রাথচমক চিচকৎসার বাধ্ে চকেু প্রধ্য়ােনীয়  ওষ য বা েীবাণ নাশ থাকা 

আবশেক।  

 (৫) স্বািে অমূলে ____সম্পদ______ । 

 (৬) ময ধ্মহ _____অসংক্রামক _____ বোচয।  

 (৭) চবশুদ্ধ বায়  বণ ে ও ____েন্ধ______ হীন হধ্ব। 

 (৮) _____আচিক_____ একপ্রকার সংক্রামক যরাে।  

 (৯) যরাে ____সংক্রাচমত ______ হধ্ল আমাধ্দর শরীর দ ব েল হধ্য় োয়।  

 (১০) অসংক্রামক যরাে জেনেতভাধ্ব _____পূব েপ রুষ_____ যথধ্ক আসধ্ত পাধ্র।  

 (১১) মান ষ েখন যকাধ্না চকেু যশধ্খ তা বারবার প নরাবৃচত্ত কধ্র বা করার যিষ্টা কধ্র, এধ্কই 

বধ্ল ____অভোস _____।  

  

(ে) সারচণর মধ্যে সমতাচবযান কধ্রা ? 

উঃ-  

বাুঁচদধ্কর সধ্ে 
 

ডানচদধ্কর অংশ যমলাও 

(ে) সবুজ েং ( iii ) (i) ক্ষত্স্থান আঙুে ভদরয গচরপ ধ্েরত্ হরব। 

(খ) অচচত্নয বযজক্ত ( ii ) (ii) দ্রুত্ জ্ঞান গেোরত্ হরব। 

(ে) অরশােচক্র ( vi ) (iii) অবাধ্ অগ্রেভত্ে প্রত্ীে 

(ঘ) জত্রবণ ণেজিত্ ( vii ) (iv) ত্েে জীবাণুনাশে বযবহাে েেরত্ হরব।  

(ঙ) স্বল্প েক্তপাত্ হরে ( i ) (v) দ্রুত্ স্থানান্তেেেরণে বযবস্থা েেরত্ হরব। 

(চ) প্রােভমে ভচভেৎসাে পরে গোেীরে ( v ) (vi) সুজো-সুেো সমৃদ্ধ  ূভম ও ত্ারুরণযে প্রত্ীে 
 

 
(vii)  ােত্বরি ণে জাত্ীয পত্াো। 

  

(র্) নীধ্ির ফুঁ কা েকঠি পূরণ কধ্রা : 

উঃ-  

ইজিধ্য়র 

েত্ন 
ইজিধ্য়র েধ্ত্নর চনয়ম গুচলর বণ েনা 

 চক করধ্ব চক করধ্ব না 

গচাখ 

(১) পভেষ্কাে ঠান্ডা জে ভদরয গচাখ পভেষ্কাে েেব এবং 

নেম রুমাে বা গত্াযারে ভদরয গচাখ মুছরবা।(২) ভ টাভমন 

A এবং গবভশ পভেমারণ শাে-সবজজ খাব। (৩) গচারখে 

গয্রোরনা সমসযায ডাক্তারেে পোমশ ণ গনব। 

(১) হারত্ে আঙুরেে সাহারয্য 

গচাখ চুেোব না।(২) েম বা 

খুব গবভশ আরোয পডারশানা 

েেব না। 

ত্বে 

(১) ভনযভমত্ ঠান্ডা ও ভনোপদ জরে স্নান েেব।(২) 

প্রভত্ভদন স্নারনে সময জীবাণুনাশে সাবান বযবহাে 

েেব।(৩) উপয্ুক্ত ও স্বাস্থযেে  গপাশাে-পভেেদ বযবহাে 

(১) খুব গবভশ সময ধ্রে স্নান 

েেব না বা জরে গবভশ সময 

োেব না।(২) অপভেষ্কাে 



েেব।(৪) ভ টাভমন D এবং ভ টাভমন E য্ুক্ত খাদয ও 

শােসবজজ গ্রহণ েেব। 

গপাশাে পভেেদ বযবহাে 

েেব না 

দা াঁত্ 

(১) প্রভত্বাে খাওযাে পে দা াঁত্ ব্রাশ েেব। নেম ব্রাশ ও 

উপয্ুক্ত দা াঁরত্ে মাজন বযবহাে েেব।(২) ভ টাভমন A, C 

ও D য্ুক্ত খাদয উপয্ুক্ত পভেমারণ গ্রহণ েেব।(৩) দা াঁরত্ 

গোরনা সমসযা োেরে ডাক্তারেে পোমশ ণ গনব। 

(১) খুব গবভশ সময ধ্রে স্নান 

েেব না বা জরে গবভশ সময 

োেব না।(২) অপভেষ্কাে 

গপাশাে পভেেদ বযবহাে 

েেব না 

  

(ে) নীধ্ির যোোসধ্নর ভচেগুচল শনাক্ত কধ্র েচবর নীধ্ি কুঁ কা র্ধ্র যোোসনঠির নাম যলধ্খা। 

উ:-   

 
 (ি) চনধ্ের মধ্তা কধ্র যলধ্খা : 

(১) স -অভোস েিধ্নর চনয়মগুচল যলধ্খা।  

উ:-  ১. স-ুঅ যাস েঠন েেরত্ হরে দৃঢ় মানভসে প্রত্যয দেোে। প্রভত্ভদন য্ভদ সোরে ঘুম গেরে ওঠাে 

অ যাস েঠন েেরত্ চাও, ত্রব য্ত্ই ঘুম পাে গ ারে উঠরত্ই হরব এবং মানভসে ারব প্রস্তুত্ হরয ভনভদণষ্ট 

সমরয শুরত্ হরব। 

  

২. সু-অ যাস েঠরনে জনয গয্ন সদুরেশয োরে। উদাহেণ ভহসারব বো য্ায, তু্ভম বনু্ধরদে সরে েডাই 

েোে উরেশয ভনরয য্ভদ ভনযভমত্ বযাযাম েরো, ত্রব ত্া সু-অ যাস বরে েণয হরব না। 

  

৩. সু-অ যাস েঠন েেরত্ হরে শােীভেে ও মানভসে ত্ৎপেত্া দেোে। সময নষ্ট না েরে সারে সারে 

দ্রুত্ত্াে সরে োরজ গনরম পডরত্ হরব।  

  

৪. সু-অ যাস েঠন েেরত্ হরে োজটা বােবাে বা ভনযভমত্ েেরত্ হরব। এেভদন েরে বরস োেরে, গসটট 

অ যাস হরব না। বযাযাম বা শেীেচচণাে অ যাস েেরত্ হরে, ত্া ভনযভমত্ বা গোজ অনুশীেন েেরত্ হরব। 

  

(২) অসংক্রামক যরাধ্ের কারণগুচল তাচলকাভুক্ত কধ্রা।  

উ:-  অসংক্রামে গোরেে োেণ : 

ে) জজনেত্ ারব পূব ণপুরুি গেরে আসরত্ পারে। 

  

খ) অসংয্মী জীবনয্াপন েেরে। 

  

ে) অপুটষ্টজভনত্ োেরণ (অভত্পুটষ্ট ও ঊনপুটষ্ট দুটট োেরণই)। 

  

ঘ) ভ টাভমন ও খভনজ েবরণে অ ারব। 

  



ঙ) য্রোপয্ুক্ত বযাযাম বা শােীভেে সঞ্চােরনে অ ারব (এগুভেরে বো হয েভত্হীনত্াজভনত্ গোে, বা 

হাইরপাোইরনটটে ভডজজস)। 

  

চ) অভত্ভেক্ত মানভসে চারপে োেরণ। 

 (৩) নধ্ভল কধ্রানা ভাইরাস যরাে প্রচতধ্রাধ্য আমাধ্দর কী কী পদধ্েপ গ্রহণ করধ্ত হধ্ব? 

উ:-  নর ে েরোনা  াইোস গোে প্রভত্রোরধ্ আমারদে ভনম্নভেভখত্ পদরক্ষপ গুভে গ্রহণ েেরত্ হরব – 

(ে)  অযােরোহে আরছ এমন হযান্ডবাে /  সাবান এবং জে ভদরয বাে বাে হাত্ গধ্াওযাে অ যাস েেরত্ 

হরব।  

  

(খ) গসাশযাে ভডরেজসং গমরন গয্ গোন বযজক্তে গেরে ৬ েুট দরূে দাডারত্ হরব। 

  

(ে) হা াঁভচ ভেংবা োভশে সময ভনরজে জামাে হাত্াে ওপরেে অংশ ভদরয বা রুমাে অেবা টটসুয ভদরয নাে 

ও মুখ গেরে োখরত্ হরব। বযবহাে েো হরয গেরে সরে সরে টটসুয োেনা গদওযা মযো গেোে পারত্র 

গেরে ভদরত্ হরব।  

  

(ঘ) অরনে গোে উপভস্থত্ আরছ এমন স্থান বজণন েেরত্ হরব।  

  

(ঙ) য্ভদ অসুস্থত্া গবাধ্ হয (জ্বে, শ্বাসেষ্ট, োভশ) ত্াহরে ডাক্তাে গদখারত্ হরব। ডাক্তাে গদখারত্ ভেরয 

মাস্ক ভেংবা োপড ভদরয নাে ও মুখ গেরে োখরত্ হরব। 

 


