
(ক) শূন্যস্থান্ পূরণ কর : 

(১) WHO এর পুররো নোম       WORLD     HEALTH ORGANISATION। 

 (২) বিদ্যোলর়ের পোনী়ে জরলর উৎস সি বদ্ো        বিশুদ্ধ      ও সুরবিত হরত হরি। 

 (৩) স্বোস্থ্যবিধোন হরলো বিজ্ঞোনসম্মত এমন একটি বিষ়ে যো জোনরল     শরীরকক    সুস্থ্, সুন্দর ও বনররোগ 

রোখো যো়ে। 

 (৪) দ্বরদ্র পবরিোরগুবল বিবকৎসো িয়ে এর   ৬০  শতাাংশ    খরি হ়ে স্বোস্থ্য বিধোরনর অভোি জবনত জল 

িোবহত ররোরগর বিবকৎসো়ে। 

 (৫) রকোন রদ্রের জনসোধোররের জীিন যোত্রোর মোন কত উন্নত তোর উপর বনভবর করর ওই রদ্রের 

মোনি       উন্নয়ন্       সূিক। 

  

(৬) েোরীরবেিোর লিয িযক্তিসত্তোর ____পূণ ণ বিকাশ_______  

  

(৭) দ্রুততোর সরে বদ্ক পবরিতবরনর িমতো বনভবর করর _____বিপ্রতার______ উপর।  

  

(৮) 50 বমিোর ____ট্র্যাক_______ গবত বনরদ্বে করর।  

  

(৯) প্রবতবদ্ন েোরীবরক ক্তি়েোকলোরপ অংেগ্রহে ____শরীকরর অভ্যন্তরীণ_______ বিবভন্ন যন্ত্র ও তন্ত্রগুবলর উপর 

প্রভোিবিস্তোর করর।  

 (১০) (ক) গ্রোরমর রখোলো জো়েগো়ে মলতযাকের রকোন বিহ্ন থোরক নো। 

(১১) সমস্ত দ্রলর রকোরির যথোথ ব বসরমরের চাতাল ও জল বনকোরের িযিস্থ্ো রোখরত হরি। 

(১২) প্রবতটি রেৌিোগোরর পবরষ্কোর-পবরচ্ছন্ন ও স্বোভোবিক আকলা িাতাকের সংস্থ্োন রোখরত হরি। 

(১৩) ঘোিোল, েূকররর খোমোর, মুরবগর রপোলটি প্রভৃবত অবত ঘন িেবতপূণ ণ এলোকো রথরক দ্রূর রোখরত 

হরি। 



(১৪) গ্রোরমর পবররিে বন্ম ণল করর গর়ে তুলিোর জরনয িৃিররোপে ও সিুজো়েরনর উপর অবধক গুরুত্ব 

আররোপ কররত হরি। 

(১৪) নলকূপ ও নদ্ীর জল বন্রাপদ পবরষ্কোর পবরচ্ছন্ন রোখরত হরি। 

(১৫) জনস্বোস্থ্য িজো়ে রোখোর জনয সি বোবধক স্বোস্থ্যবিধোন অবভযোনরক একটি োমাজজক আরন্দোলরনর রূপ 

বদ্রত হরি। 

 (খ) িহুর মকযয থেকক েঠিক উত্তরঠি বন্ি ণাচন্ ককর বচহ্ন দাও : 

১) থকান্ঠি শারীবরক েিমতার দিতা েম্পবকণত উপাদান্? 

(ক) রপবেেক্তি 

(খ) েবত 

(গ) নমনী়েতো 

২) শারীবরক েিমতার স্বাস্থয েম্পবকণত উপাদান্ঠি হকলা- 

(ক) ভোরসোময 

(খ) িমতা 

(গ) রপেী সহনেীলতো 

৩) ১৯০৭ োল থেকক পরপর বতন্ িার থট্র্ডে কাপ থজকত থকান্ ক্লাি? 

(ক) ডোলরহৌবস 

(খ) থমাহন্িাোন্ 

(গ) কুমোরিুবল 

৪) কখন্  স্প্লিন্ট’  িযিহার করা হয় ? 

(ক) রিপোত িন্ধ কররত 

(খ) জ্বর কমোিোর জনয 

(ে) অবস্থভ্কের থিকে 

(৫) এই আেন্ঠি দীর্ ণবদন্ অন্ুশীলন্ করকল হাকতর থপবশ েুেঠিত হয়। কাাঁয, র্াড় ও থপকির থপশী শজি 

িৃজদ্ধ পায়। হজম শজি িৃজদ্ধ পায়। বকন্তু থকামকর হািুকত ও হাকত থচাি-আর্াত োককল এই আেন্ঠি 

অভ্যাে করা উবচত ন্য়। এই আেন্ঠি ন্াম বক? 

(১) কুক্কুিােন্ 



(২) িজ্রোসন 

(৩) তুলোদ্ন্ডসন 

(৬) এই আেন্ঠি অভ্যাে এর েময় শ্বােজিয়া স্বাভ্াবিক োকক। এই আেন্ অন্ুশীলকন্র ফকল 

থমরুদকের ন্মন্ীয়তা িৃজদ্ধ পায়। থপকির মাাংেকপবশ গুবলকক েুস্থ ও েিল রাকখ এিাং 

থকাষ্ঠকাঠিন্য দরূ হয়। এই আেন্ঠি ন্াম বক? 

(১) গুপ্তোসন 

(২) হলােন্ 

(৩) পিনমুিোসন 

(৭) পা থজাড়া থরকখ থোজা হকয় দাাঁবড়কয় শ্বাে ছাড়কত ছাড়কত থকামকরর উপকরর অাংশকক 

োমকন্র বদকক তাবককয় কপাল হাকতর স্পশ ণ ককর োককি এিাং হাত দঠুি দইু পাকয় দইু পাকশ 

মাঠির স্পশ ণ করকি। এই আেন্ঠি ন্াম বক? 

(১) পক্তিরমোত্তোনোসন 

(২) হলোসন 

(৩) পদহস্তােন্ 

 (৮) বশিােীকদর শরীকরর আকয়াবডন্ ন্াম ও খবন্জ থমৌল ঠির অভ্াি হকল বক বক উপেে ণ থদখা 

থদকি? 

I) রিোরখ িযোরো ভোি 

II) প়েোরেোনো়ে বপবির়ে প়েো 

III) ক্লোবি ভোি 

IV) গলগন্ড 

V) েিকয়ঠি 

(৯) থকান্ থরােঠি আয়রন্ ন্ামক খবন্জ থমৌকলর অভ্াকি জবন্ত থরাে? 

I) িম বররোগ 

II) রডেু 

III) মযোরলবর়েো 

IV) রিাল্পতা 



V) রোতকোনো 

(১০) থকান্ ্ঠি বভ্ন্ন যরকন্র থরাে? 

I) মযোরলবর়েো 

II) ফোইরলবর়েো িো রগোদ্ 

III) ঠিকিন্াে   

IV) রডেু 

V) বিকনগুবন়েো 

(১১) যবদ উত্তরিা হয় এবডে মশা, তাহকল প্রশ্নিা বক বছল? 

I) রকোন মেো কোম়েোরল মযোরলবর়েো ররোগ হ়ে? 

II) রকোন মেো কোম়েোরল বিকনগুবন়েো ররোগ হ়ে? 

III) থকান্ মশা কামড়াকল থডেু থরাে হয়?  

IV) রকোন মেো কোম়েোরল ফোইরলবর়েো ররোগ হ়ে? 

(১২) কখন্ কখন্ হাত যুকত হকি? 

I) খোিোর খোও়েোর আরগ ও পরর 

II) রেৌিোগোর িযিহোররর পরর 

III) ররোগীর ঘরর যোও়েোর আরগ ও পরর 

IV) স্নোন করোর পরর 

V) I)+II)+III) ন্াং থিকে 

VI) সিকটি রিরত্রই 

 (ে) োরবণর মকযয েম্পকণ স্থাপন্ কর 

উ:- 

িাাঁবদককর েকে ডান্বদককর অাংশ থমলাও 

(১) গবত (iii) নূযনতম সমর়ে অবতিোি দ্রূত্ব 

(২) প্রবতক্তি়েো সম়ে (iv) বনরদ্বে ও কোজ শুরুর মধযিতী সম়ে  



(৩) নমনী়েতো (i) অবস্থ্সবন্ধর সঞ্চোলন িমতো 

(৪) বিপ্রতো (ii) েোিল রোন 

(৫) ১৮৫৪ (vi) হোও়েো ভরবত িোম়েোর িরল কলকোতো়ে ফুিিল রখলো শুরু 

(৬) জীরতন্দ্রকৃষ্ণ রদ্ি (v) রেোভোিোজোর ফুিিল ক্লোি 

(র্) িীকা থলকখা: 

বমড-থড বমল: 

বমড-রড বমল হরলো ভোরত সরকোররর জোতী়ে পুটি সহো়েতো প্রকল্প। বিদ্যোলর়ে বেশুরদ্র ভবতবকরে, 

বিদ্যোলর়ে ধরর রোখো ও তোরদ্র উপবস্থ্বত িোব়ের়ে প্রোথবমক বেিোরক সি বজনীন করর রতোলো এিং একই 

সরে তোরদ্র স্বোরস্থ্যর উন্নবত ঘিোরনো। এই প্রকরল্প অিম রেবে পয বি িোত্র-িোত্রীরদ্র বিদ্যোলর়ে দু্পুরর 

পুটিকর আহোররর িযিস্থ্ো করো হ়ে। 

বন্ম ণল গ্রাম: 

গ্রোরমর সোবি বক স্বোস্থ্য ও পবররিরের উন্নবতর জনয ভোরত সরকোর 2003 সোরল বনম বল গ্রোম পুরস্কোর িোল ু

কররন। গ্রোরম রখোলো মোরে মলতযোরগর অভযোস দ্রূ করর সুস্থ্ ও বনম বল পবররিে গর়ে রতোলোই এর লিয। 

বনম বল গ্রোরম প্রকোরেয মলতযোগ বনবষদ্ধ ও েোক্তস্তরযোগয। প্রবতটি িোব়ে, বিদ্যোল়ে ও অেনও়েোব়ে রকরন্দ্র 

পবরচ্ছন্ন রেৌিোগোর রোখরত হ়ে। এিো়েোও সমস্ত িজবয পদ্োরথ বর স্বোস্থ্যসম্মত বনষ্কোেরনর জনয কোয বকরী 

িযিস্থ্ো গ্রহে কররত হ়ে। বনম বল গ্রোরম িৃিররোপন ও সিুজো়েরনর উপরও গুরুত্ব রদ্ও়েো হ়ে। 

  

(ঙ) ককয়কঠি িাককয উত্তর দাও : 

(১) শারীবরক েিমতার প্রকয়াজন্ীয়তা িযি ককরা। 

উঃ-স্বাকস্থযর বিকাশঃ- 

১। েরীররর অভযিরীে যন্ত্র ও তন্ত্রগুবলর উন্নবত ঘরি রযমন –ফুসফুস, হৃৎবপণ্ড, পবরপোকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, 

রপবেতন্ত্র ইতযোবদ্। 

২। রপবের েক্তি ও সহনেীলতো িৃক্তদ্ধ পো়ে। 

৩। রিিোপ বন়েন্ত্ররে আনো সম্ভি হ়ে। 

৪। গবতহীনতোর ররোগ রথরক মুক্তি পোও়েো যো়ে। 

৫। সটেক ওজন বন়েন্ত্রে করো সম্ভি হ়ে। 

শারীবরক বিকাশঃ- 

১। রসৌন্দয বমক্তণ্ডত রদ্হভবে ও ররোগ প্রবতররোধ িমতো লোভ করো সম্ভি হ়ে। 



২। েোরীবরক িৃক্তদ্ধ ও বিকোে সুসম্ভিভোরি হ়ে। 

োমাজজক বিকাশঃ-  

১। দ্োবরদ্রয দ্রূীকরে ঘরি। 

২। সহরযোবগতো ও িনু্ধত্বপূে ব মরনোভোরির উন্নবত ঘরি। 

মান্বেক বিকাশঃ- 

১। উরেগ বন়েন্ত্রে ও রয-রকোরনো পবররিরে মোবনর়ে রনও়েোর িমতো িৃক্তদ্ধ পো়ে। 

২। সুষম মোনবসক বিকোে ও দ্রুত সটেক বসদ্ধোি রনও়েোর িমতো িৃক্তদ্ধ পো়ে। 

 (২) থমাহন্িাোন্ থস্পাঠিণাং ক্লাি েম্বকে যা জান্ থলকখা। 

উঃ- এই ইংররজ সোরহিরদ্র রখলোর মোধযরমই কলকোতো়ে ফুিিরলর রগো়েোপত্তন। ১৮৮৯ সোরলর আগস্ট 

মোরস ১৪ নং িলরোম রঘোষ বিরির ভূরপন্দ্রনোথ িসুর িোব়ের সভোরতই বস্থ্র হরলো রমোহনিোগোন বভলো়ে যোরো 

রখলরি তোরদ্র বনর়ে গ়েো হরি একটি িী়েো সংগেন। যোর নোম 'রমোহনিোগোন রপোটিবং ক্লোি'।  

১৯০৭ সোল রথরক পরপর বতনিোর রমোহনিোগোন রিডস কোপ রজতোর পর, সোরহিরদ্র হোরোিোর স্বরে 

বিরভোর রমোহনিোগোন আই এফ এ বেল্ড - এও রখলোর বসদ্ধোি গ্রহে করর। রমোহনিোগোন আই এফ এ বেল্ড 

রসিোর গডবন হোইলযোন্ডসরকও হোবরর়ে বদ্র়েবিল। ১৯১১ সোরল েক্তিেোলী রোইরফল বিরগডরক হোবরর়ে 

রসবমফোইনোরল উরেবিল রমোহনিোগোন।  

শুরু হল ১৯১১ সোরলর আই এফ এ বেল্ড ফোইনোল রখলো। রমোহনিোগোরনর রখরলো়েো়ে অবভলোষ রঘোষ িল 

রেরল বদ্রলন বিপরির রগোরল আর তখনই অসম্ভি সম্ভি হও়েোর আনরন্দ উদ্রিবলত সকল িোঙোবল। 

আকোে - িোতোরস শুধুই রমোহনিোগোরনর জ়েধ্ববন। রমোহনিোগোরনর বেল্ড জর়ের বিজর়েোৎসরি মুখবরত 

সমগ্র িোংলো। সমগ্র রদ্রে এরসবিল আকোল দ্ীপোিলী। ইস্ট ই়েকব-রক হোবরর়ে রদ্রের মোনুরষর মরন 

রদ্েোত্মরিোধ, বিপ্লবিক রিতনো জোবগর়ে তুলরত সমথ ব হর়েবিল রমোহনিোগোন। 

 


