ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এএভ যীিোয
ি
পুনভফন্যোকৃে
োঠ্যসূভি

ভফলয়: ভফজ্ঞোন
ভফলয় ক োড: ১২৭

ক োভবড ১৯ কেভিতে ২০২3 োতরয এএভ যীিোয পুনভফ িন্যোকৃে োঠ্যসূভি
ভফলয় ক োড: ১২৭
পূর্ ি নম্বয: ১০০
েত্ত্বীয় নম্বয: 100

ভফলয়: ভফজ্ঞোন
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
েথভ অধ্যোয়:
উন্নেেয জীফনধোযো
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খোদ্য উোদোন ও আদি খোদ্য ভযোভভড ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
খোদ্য ংযিতর্য েতয়োজনীয়েো ফর্ িনো যতে োযফ;
স্বোস্থ্য যিোয় েোকৃভে খোদ্য এফং পোস্ট ফুতডয েবোফ
ভফতেলর্ যতে োযফ;
ভবটোভভতনয উৎ এফং এয অবোফজভনে েভেভিয়ো ব্যোখ্যো
যতে োযফ;
খভনজ রফতর্য উৎ এফং এয অবোফজভনে েভেভিয়ো
ব্যোখ্যো যতে োযফ;
োভন ও আঁযুক্ত খোফোতযয উ োভযেো ফর্ িনো যতে
োযফ;
ফভড ভো ইনতডতেয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
খোতদ্য যোোয়ভন দোতথ িয ব্যফোয এফং োযীভয
েভেভিয়ো ফরতে োযফ;
যীতয েোভো ও ড্রোগতয িভে য েভেভিয়ো ব্যোখ্যো
যতে োযফ;
এইড ী ব্যোখ্যো যতে োযফ;
োযীভয ভপটতন ফজোয় যোখোয ক ৌর ব্যোখ্যো যতে
োযফ।
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১.১ খোদ্য ও পুভি
১.1.1  যি ো ফো োতফ িোোইতড্রট

ব্যোফোভয নম্বয: 00

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg

1.1.2 আভভল ফো কেোটিন
১.1.3 কে দোথ ি ফো ভরভড
১.১.৪ খোদ্যেোর্ ফো ভবটোভভন
১.১.৫ খভনজ দোথ ি এফং োভন
১.১.৬ যোতপজ ফো আঁ
১.২ ফভড ভো ইনতডে
১.3 দদভন খোফোয ক ভন তফ
১.3.1 সুলভ খোদ্য
১.৩.২ উন্নে জীফনমোতনয জন্য খোদ্য
ঊোদোন ফোছোই
১.৪ খোদ্য ংযির্

1

২য়

1

৩য়

১.4.1 খোদ্য ংযিতর্য ভফভবন্ন দ্ধভে
১.৪.২ খোদ্যদ্রব্য ংযিতর্ যোোয়ভন
দোতথ িয ব্যফোয ও এয োযীভয
েভেভিয়ো
১.৫ েোভো ও ড্রোগ
১.৫.১ দভোতনয িভে য ভদ
১.5.2 দৄভোন ও েোভো জোে দোতথ িয
ব্যফোয ভনয়ন্ত্রতর্ েতিিোমূ
১.৬ ড্রোগ আভক্ত
১.6.1 ভোদ োভক্তয রির্
1.6.2 ড্রোগ আভক্ত ভনয়ন্ত্রর্

1

১ভ

1
৪থ ি
১

5ভ

৬ষ্ঠ

1

7ভ

১

৮ভ
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ভিেীয় অধ্যোয়:
জীফতনয জন্য োভন
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োভনয ধভি ফর্ িনো যতে োযফ;
োভনয গঠন ব্যোখ্যো যতে োযফ;
োভনয ভফভবন্ন উৎ ফর্ িনো যতে োযফ;
জরজ উভিদ ও জরজ েোর্ীয জন্য োভনয েতয়োজনীয়েো
এফং োভনয ভোনদন্ড ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভযতফ ংযিতর্ োভনয পুনযোফেিন ধোমূত োভনয
ভূভভ ো ভফতেলর্ যতে োযফ;
ভোনম্মে োভনয েতয়োজনীয়েো ফর্ িনো যতে োযফ;
োভনয ভফশুদ্ধ যর্ েভিয়ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোংরোতদত োভনয উৎত দূলতর্য োযর্ ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
োভনদূলতর্য েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ;
ফোংরোতদত ভভঠো োভনতে দফভি উষ্ণেোয েবোফ ভফতেলর্
যতে োযফ;
োভনদূলর্ েভেতযোতধয ক ৌর ও নোগভযত য দোভয়ত্ব ফর্ িনো
যতে োযফ;
উন্নয়ন োম িিতভ োভনয ভূভভ ো ভফতেলর্ যতে োযফ;
ফোংরোতদতয োভনয উৎত হুভভ য েবোফ ভফতেলর্ যতে
োযফ;
োভনয উৎ ংযিতর্য েতয়োজনীয়েো এফং ক ৌর ফর্ িনো
যতে োযফ;
‘োভন েোভি  র নোগভযত য কভৌভর অভধ োয’- ব্যোখ্যো
যতে োযফ;
োভনেফোতয ফ িজনীনেো এফং আন্তজিোভে ভনয়ভনীভে
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১.৭ এইড
1.7.1 AIDS কযোতগয রির্
১.৮ স্বোস্থ্য যিোয় যীযিি িো এফং ভফশ্রোভ
২.1 োভন
২.১.১ োভনয ধভি
২.১.২ োভনয উৎ

cÖ‡qvRbxq
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1

K¬v‡mi µg

1

১০ভ

২.১.৩ জরজ উভিতদয জন্য োভনয
েতয়োজনীয়েো
2.1.4 জরজ েোর্ীয জন্য োভনয
েতয়োজনীয়েো
2.2 োভনয ভোনদন্ড
২.৩ োভনয পুনযোফেিন ও ভযতফ
ংযিতর্ োভনয ভূভভ ো
২.৪ োভন ভফশুদ্ধ যর্
২.৫ ফোংরোতদত োভনয উৎ দূলতর্য
োযর্
২.৫.১ উভিদ, েোভর্ ও ভোনুতলয উয
োভনদূলতর্য েবোফ

১

১১

১

১২

১

১৩

1

১৪

২.৬.১ ভভঠো োভনতে দফভি উষ্ণেোয
েবোফ
2.6.2 ফোংরোতদত দফভি উষ্ণেোয
েবোফ

1

15

২.৭ োভনদূলর্ েভেতযোতধয ক ৌর ও
নোগভযত য দোভয়ত্ব
২.৮ ফোংরোতদত োভনয উৎত হুভভ

১

১৬

1

১৭

৯ভ
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তৃেীয় অধ্যোয়:
হৃদমতন্ত্রয মে থো
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ফর্ িনো যতে োযফ।









3.1.3 যতক্তয োধোযর্ োজ
3.1.4 যক্ত উোদোতনয অস্বোবোভফ অফস্থ্ো
3.২.1 অযোভিতজন এফং অযোভিফভড

১







3.২.2 Rh পযোক্টয
3.2.3 যতক্তয কশ্রভর্ভফবোতগয গুরুত্ব
3.৩ যক্ত ঞ্চোরন
৩.3.1 হৃৎভণ্ড
3.৩.2 হৃৎভতণ্ডয োজ

১

১

২৬



১

27






৩.3.3 োট িভফট ফো োরতযট গর্নোয
দ্ধভে
3.৪ যক্তিো
3.4.1 উচ্চ যক্তিো
৩.৪.২ ক োতরতস্টযর
৩.৫ হ্রদমন্ত্রত বোর যোখোয উোয়

1

2৮

১

২৯



যতক্তয উোদোন এফং এতদয োম িিভ ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
যতক্তয গ্রুতয দফভিয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যতক্তয স্থ্োনোন্ততযয নীভে ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ি ো অফরম্বন ব্যোখ্যো যতে
যক্ত গ্রতর্ েতয়োজনীয় ে ে
োযফ;
যতক্ত ভফঘ্নেো/ভফশৃঙ্খরো সৃভিয োযর্ এফং এয পরোপর
ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যীতয যক্ত ঞ্চোরন োম িিভ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
আদি যক্তিো, োট িভফট, োট িতযট এফং োরতযতটয ভতধ্য
ম্প ি ভফতেলর্ যতে োযফ;
যক্তিোজভনে োযীভয ভস্যো সৃভিয োযর্ ও
েভেতযোতধয ক ৌর ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যীতয যক্ত ঞ্চোরতন ক োতরতস্টযতরয ভূভভ ো ভফতেলর্
যতে োযফ;
ক োতরতস্টযরত েেযোভে ীভোয় যোখোয েতয়োজনীয়েো ও
উোয় ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যতক্ত সুগোতযয বোযোম্যেোয োযর্, েভেতযোধ ও
েভে োতয যর্ীয় ব্যোখ্যো যতে োযফ;
হৃদমন্ত্রত বোতরো যোখোয উোয় ফর্ িনো যতে োযফ।
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২.৯ োভনেফোতয ফ িজনীনেো এফং
আন্তজিোভে ভনয়ভনীভে
3.1 যক্ত
3.1.1 যক্তয ফো প্লোজভো
3.1.২ যক্ত ভর্ ো



৩.৬ ডোয়োতফটি, ফহুমূত্র ফো ভদৄতভ কযোগ

১

৩০








দিতর্য ব্যফোয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
আতরোয েভেযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
দৃভি োম িিতভ কিোতখয ভিয়ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
স্পি দিতনয ভন টেভ ভফন্দু ব্যোখ্যো যতে োযফ;
করতেয িভেো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
কিোতখয ত্রুটি সৃভিয োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;



৫.১ আয়নো ফো দিতর্য ব্যফোয

1

৩১



৫.২ আতরোয েভেযর্

১

৩২






5.3 করে
৫.৩.1 করতেয িভেো
৫.৪ কিোতখয ভিয়ো
5.4.1 আভযো ীবোতফ কদখতে োই

২
1

৩৩ ও 34
3৫













ঞ্চভ অধ্যোয়:
কদখতে তর আতরো
িোই
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লষ্ঠ অধ্যোয়:
ভরভোয














করে ব্যফোয তয কিোতখয ত্রুটি ংতোধতনয উোয় ফর্ িনো
যতে োযফ;
কিোখ বোতরো যোখোয উোয় ব্যোখ্যো যতে োযফ;
কিোতখয ত্রুটি সৃভিয োযর্ অনুন্ধোন যতে োযফ;
কিোতখয েভে মত্ন কনফ এফং অন্যতদয তিেন যফ।
েোকৃভে ও কৃভত্রভ ভরভোয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভরভোয যর্ েভিয়ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
েোকৃভে ও কৃভত্রভ েন্তু ও ফতেয উৎ, দফভিয এফং
ব্যোফোয যতে োযফ;
েন্তু তে সুেো দেভযয েভিয়ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ভফভবন্ন ে োয সুেোয দফভিয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
যোফোয ও প্লোভস্টত য কবৌে ও যোোয়ভন ধভি ব্যোখ্যো
যতে োযফ;
ভযতফতয বোযোম্যীনেো সৃভিতে যোফোয ও প্লভস্টত য
ভূভভ ো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
েো েতয়োগ তয ভফভবন্ন ে োয সুেোয দফভিয নোক্ত
যতে োযফ;
ভযতফতয বোযোম্য যিোয় যোফোয ও প্লোভস্টত য ব্যফোয

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 ৫.৪.২ স্পিদৃভিয ন্যযনেভ দূযত্ব
 ৫.৪.৩ কিোতখয ত্রুটি এফং েোয েভে োয
 ৫.৪.৪ কিোখ বোতরো যোখোয উোয়

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
২

K¬v‡mi µg
৩৬ ও ৩৭

1

৩৮







৬.১ ভরভোয
৬.১.১ ভরভোয যর্ েভিয়ো
৬.২ েন্তু ফো সুেো
৬.২.১ েন্তুয দফভিয ও ব্যফোয
৬.২.২ েন্তু কথত সুেো দেভয

১

৩৯

২

৪০ ও ৪১

২

৪২ ও ৪৩



৬.3 যোফোয ও প্লোভস্ট

১

৪৪



৬.৩.৩ ভযতফতয বোযোম্যীনেোয়
যোফোয ও প্লোভস্ট

১

৪৫

 ৭.১.1 ভক্তোরী ও দূফ ির এভড

1

46

 ৭.১.২ েোেযভ জীফতন এভতডয ব্যফোয
এফং োফধোনেো

১

৪৭

 ৭.১.৩ এভতডয অব্যফোয, আইন োনুন
ও োভোভজ েবোফ
 7.1.4 এভড ছুড়তর োভি

১

৪৮

 ৭.১.5 ভনতদ ি ব্যফোয তয ভফভবন্ন ফস্তুয
অম্লত্ব ও িোয ত্ব নোক্ত যর্

1

৪৯েভ

ও ংযিতর্ তিেন ফ।
িভ অধ্যোয়
অম্ল, িোয ও
রফতর্য ব্যফোয






ভক্তোরী ও দুফ ির এভতডয দফভিয ফর্ িনো যতে োযফ;
েোেযভ জীফতন এভতডয ব্যফোয এফং োফধোনেো
ব্যোখ্যো যতে োযফ;
এভড অব্যফোতযয োভোভজ েবোফ ভফতেলর্ যতে
োযফ;
ভনতদ ি ব্যফোয তয ভফভবন্ন ফস্তুয অম্লত্ব ও িোযত্ব
ভিভিে যতে োযফ (ভরটভো, পূতফ িয কশ্রভর্তে দেভযকৃে
ফুর, ফভজয ভনম িোতয োোতে);

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj









নফভ অধ্যোয়:
দুতম িোতগয োতথ
ফফো








ো স্থ্রীতে এভভডটিয োযর্ এফং ঠি খোদ্য ভনফ িোিন
ব্যোখ্যো যতে োযফ;
দোতথ িয pH এয ভোন জোনোয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো
যতে োযফ;
িোযত য যোোয়ভন দফভিয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
েোেযভ জীফতন িোতযয েতয়োজনীয়েো এফং ব্যফোতযয
োফধোনেো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
েভতনয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
েোেযভ জীফতন েভতনয েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
রফতর্য যোোয়ভন দফভিয ব্যোখ্যো যতে োযফ;
েোেযভ জীফতন রফতর্য েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো যতে
োযফ।
ফোংরোতদ ও আন্তজিোভে কেিোতট জরফোয়ু ভযফেিতনয
েবোফ ভফতেলর্ যতে োযফ;
ভযতফগে ভস্যো সৃভিয োযর্ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
দুতম িোগ সৃভিয োযর্, েভেতযোধ, কভো োভফরোয ক ৌর এফং
েোৎিভর্ যর্ীয় ব্যোখ্যো যতে োযফ;
সুস্থ্ জীফনমোতন ভোনম্মে ও উন্নে ভযতফতয গুরুত্ব
ভফতেলর্ যতে োযফ;
েকৃভে ংযির্ীরেোয েোৎম ি ভফতেলর্ যতে োযফ;
েকৃভেয ংযির্ীরেোয ভফভবন্ন ক ৌর ফর্ িনো যতে
োযফ।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 ৭.১.৬ ো স্থ্রীতে এভভডটিয োযর্ ও
ঠি খোদ্য ভনফ িোিন

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
১

K¬v‡mi µg

 ৭.২ pH এয ভোন জোনোয েতয়োজনীয়েো

১

৫১েভ




১
1

৫২েভ
৫৩েভ

1

৫৪েভ

৭.৩.১ িোযত য যোোয়ভন দফভিয
৭.৩.২ েোেযভ জীফতন িোতযয
ব্যফোয ও োফধোনেো
 ৭.৩.৩ েভন এফং এয েতয়োজনীয়েো
 ৭.৪.১ রফতর্য যোোয়ভন দফভিয

১

 ৭.৪.২ রফতর্য ব্যফোয

৫০েভ

৫৫েভ



৯.১.১ ফোংরোতদতয কেিোট

1

৫৬েভ




৯.১.২ আন্তজিোভে কেিোট
৯.২ ভযতফগে ভস্যো

1

৫৭েভ






৯.2.1 দফভি উষ্ণেো
9.2.2 োফ িন দূলর্
9.2.3 ফনশূন্য যো
9.3.1 ফন্যো

1

৫৮েভ

1

৫৯েভ



9.3.2 খযো

১

৬০েভ



9.3.3 োইতলোন ফো ঘূভর্ িঝড়

১

৬১েভ



9.3.4 সুনোভভ

১

৬২েভ



৯.3.5 এভড বৃভি

১

৬৩েভ



9.3.6 ভূভভ ম্প

১

৬৪েভ

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯Í‡K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
৯.৪ ভোনম্মে ও উন্নে ভযতফতয গুরুত্ব
৯.৪.১ েকৃভে ংযির্ীরেোয েোৎম ি
৯.৪.২ েকৃভেয ংযির্ীরেোয ভফভবন্ন
ক ৌর
১২.১.১ েভড়ৎ ফেিনীয েেী
১২.১.২ ব্যটোভযয োম িিভ

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
১

K¬v‡mi µg

1

66েভ

১২.১.৩ ইতর ট্রভন োভ টি ফো েভড়ৎ
ফেিনী
12.1.4 ফোভড়তে েভড়ৎ ফেিনীয ন ো ফো
োউ ওয়োভযং
12.2 েভড়ৎ ভফতেলর্
১২.2.1 তুঁতেয দ্রফতর্য েভড়ৎ ভফতেলতর্য
ব্যোখ্যো

1

৬৭েভ

1

68েভ

1

৬৯েভ



১২.২.২ েোেযভ জীফতন েভড়ৎ
ভফতেলতর্য গুরুত্ব

১

৭০েভ





১২.৩ েভড়ৎ িভেো
12.4 েভড়ৎ ভক্ত ব্যফোয
১২.৪.১ আইভএ এফং ইউভএ

2
1

71েভ ও ৭২েভ
৭3েভ



১২.৪.২ েভড়তেয ভতস্টভ র
১২.৪.৩ করোড কভডং

1

74েভ



১২.৫ উন্নয়ন োম িিতভ ভক্তয ব্যফোয

1

75েভ




িোদ অধ্যোয়:
েোেযভ জীফতন
েভড়ৎ















েভড়ৎ উোং ও মন্ত্র েেীত য োোতে ে ো যতে
োযফ;
ব্যোটোভযয োম িিভ ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোো-ফোভড়তে ব্যফোয উতমোগী ফেিনীয ন ো ের্য়ন
যতে োযফ;
েভড়ৎ ভফতেলর্ এফং েভড়ৎ েতরন েভিয়ো ব্যোখ্যো যতে
োযফ;
েোেযভ জীফতন েভড়ৎ ভফতেলর্ এফং েভড়ৎ েতরতনয
গুরুত্ব ফর্ িনো যতে োযফ;
ভ তরোওয়োট ও ভ তরোওয়োট-ঘিো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
দফদুযভে িভেোয ভোফ যতে োযফ;
এনোভজি কভবং ফোতেয সুভফধো ব্যোখ্যো যতে োযফ;
আইভএ ও ইউভএতয োম িিভ ও ব্যফোয ব্যোখ্যো
যতে োযফ;
ভতস্টভ র এফং করোড কভডং ব্যোখ্যো যতে োযফ;
উন্নয়ন োম িিতভ ভফদুযতেয অফদোন ব্যোখ্যো যতে োযফ;
ফোো ফোভড়তে ব্যফোয উতমোগী ফেিনীয ব্যফোয েদিন
যতে োযতফ;
যীিোয োোতে েভড়ৎ ভফতেলর্ েদিন যতে োযতফ।








ফ িতভোট

ভোন ফণ্টন: েশ্নতত্রয ধোযো ও ভোন ফণ্টন অভযফভেিে থো তফ।

৭৫

৬৫েভ

gšÍe¨

