ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি
ি
পুনভবন্যোসকৃি
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: শোিীভি ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো
ভবষয় ক োড: ১৪৭

ক োভিড ১৯ পভিভিভিতি 2021 সোতেি এসএসভস পিীক্ষোি পুনভব িন্যোসকৃি পোঠ্যসূভি
ভবষয়: শোিীভি ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো
অধ্যোয় ও অধ্যোতয়ি
ভশতিোনোম
তৃিীয় অধ্যোয়:

মোনভস স্বোিয ও
অবসোদ







সপ্তম অধ্যোয়:
বয়ঃসভি োে ও
প্রজনন স্বোিয










পূর্ ি নম্বি: ১০০

ভবষয় ক োড: ১৪৭

িত্ত্বীয় নম্বি: 100

পোঠ্যপুস্তত উভিভেি ভশেনফে

ভবষয়বস্তু
(পোঠ ও পোতঠি ভশতিোনোম)
স্বোিয ি জীবতনি জন্য মোনভস স্বোতিযি ভূভম ো ব্যোখ্যো িতি  পোঠ-১: মোনভস স্বোিয ও ভশক্ষোর্থীি জীবতন এি ভূভম ো
পোিব।
মোনভস আিিতর্ি ধোির্ো বর্ িনো িতি পোিব।
 পোঠ-২: মোনভস আিির্, এি প্র োিতিদ এবং মোনভস
অভিিিো দূিী িতর্ি উপোয়
অবিোতিতদ মোনুতষি আিিতর্ি ব্যোখ্যো িতি পোিব।

মোনভস অভিিিো দূি িোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
 পোঠ-৩ : অবসোদ , কেভর্ভবিোগ ও ভশক্ষোর্থীি উপি এি
অবসোতদি ধোির্ো ও প্র োিতিদ ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রিোব
 পোঠ-৪ : মোনভস অবসোতদি োির্ ও িো দূিী িতর্ি
অবসোদগ্রস্ত হওয়োি োির্ ও ফেোফে ব্যোখ্যো িতি পোিব।
উপোয়
অবসোদ দূিী িতর্ি উপোয় বর্ িনো িতি পোিব।
অবসোদগ্রস্তিো দূি তি সুি জীবনযোপতন অিযস্ত হতি পোিব।
বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতেি পভিবিিনসমূহ ব্যোখ্যো িতি
পোিব।
বয়ঃসভি োতে শোিীভি ও মোনভস পভিবিিতনি সময় ী
ির্ীয় িো ভনধ িোির্ িতি পোিব।
বয়ঃসভি োতে ভবভিন্ন প্র োি মোনভস িোপ কমো োভবেোি
ক ৌশেগুতেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
বয়ঃসভি োতে পুভি ি েোবোতিি প্রতয়োজনীয়িো বর্ িনো িতি
পোিব।
প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ি ভবভধগুতেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
প্রজনন স্বোিয সম্পভ ি
গিি োেীন প্রতয়োজনীয় স্বোিয কসবোগুতেো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
অটিজম সম্বতি ধোির্ো েোি ও বর্ িনো িতি পোিব।

ব্যোবহোভি নম্বি: 00
প্রতয়োজনীয়
ক্লোস সংখ্যো
১

ক্লোতসি
ক্রম
১ম

১

২য়

১

৩য়

১

৪র্থ ি

পোঠ-১ : বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতেি পভিবিিন

১

৫ম

 পোঠ-2 : বয়ঃসভি োতেি মোনভস িোপ ও পভিবিিতনি
সোতর্থ েোপ েোওয়োতনো

১

৬ষ্ঠ

 পোঠ-3 :বয়ঃসভি োতে পুভিি প্রতয়োজনীয়িো

১

৭ম

 পোঠ-4 : প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয়
 পোঠ-5 : প্রজনন স্বোিযভবভধ ও গিি োেীন পোেনীয়
স্বোিযতসবো
 পোঠ-6 : অটিজম

১
১

৮ম
৯ম

৪

১০ম
১১িম
১২িম
১৩িম



মন্তব্য

দশম অধ্যোয়:
কেেোধুেোি দুর্ িটনো















প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ও পদ্ধভি ধোিোবোভহ িোতব বর্ িনো
িতি পোিব।
প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি উপ ির্সমূতহি বর্ িনো ভদতি পোিব।
প্রোর্থভম প্রভিভবধোন োিীি গুর্োবভে বর্ িনো িতি পোিব।
িোমড়ো ছতড় যোওয়ো ও ফুতে যোওয়োি োির্ ও প্রভি োি বর্ িনো
িতি পোিব।
মি োতনো ও হোড়িোঙ্গোি জন্য প্রতয়োজনীয় প্রোর্থভম প্রভিভবধোন
বর্ িনো িতি পোিব।
সভিচ্যযভি ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়োি োির্ ও প্রভি োি
সম্পত ি ধোির্ো ব্যোখ্যো িতি পোিব।
ক্ষতিি প্র োিতিদ বর্ িনো িতি পোিব।
ক্ষতিি প্রভি োি িতি পোিব।
নো ভদতয় িক্ত পড়ো ও মোংসতপভশতি টোন ধিোি প্রোর্থভম
প্রভিভবধোন ব্যোখ্যো িতি পোিব।
পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভর্ ির্ীয় সম্পত ি বর্ িনো িতি
পোিব।
ক উ পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভর্ প্রোর্থভম প্রভিভবধোন ভদতি
পোিব।
িোমড়ো ছতড় যোওয়ো, ফুতে যোওয়ো, মি োতনো ও হোড়িোঙ্গো,
সভিচ্যযভি ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো, ক্ষি, নো ভদতয় িক্ত পড়ো,
মোসেপুে ইিযোভদ ভবষতয় প্রভিভবধোন প্রদোতন সক্ষম হব।
প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি মোধ্যতম সুিজীবন যোপতন উদ্বুদ্ধ হব।

 পোঠ-১ : প্রোর্থভম প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ,পদ্ধভি ও
উপ ির্

১

১৪িম

 পোঠ-2 : প্রোর্থভম প্রভিভবধোন োিীি গুর্োবভে
 পোঠ-3 : িোমড়ো ছতড় যোওয়ো,মোংসতপভশতি টোন ও
ফুতে যোওয়ো

১
১

১৫িম
১৬িম

 পোঠ-4 : সভিচ্যযভি,মি োতনো ও হোড় িোঙ্গো এবং
ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো

১

১৭িম

 পোঠ-5 : ক্ষি, ক্ষতিি প্র োিতিদ ও প্রভি োি

১

১৮শিম

 পোঠ-6 : নো ভদতয় িক্ত পড়ো, পোভনতি ডুতব যোওয়ো,
উদ্ধোি পদ্ধভি ও কৃভিম শ্বোস-প্রশ্বোস প্রদোন

২

১৯িম
২০িম

সব িতমোট ক্লোস সংখ্যো=

২০

িত্ত্বীয় ক্লোতসি পোশোপোভশ উভিভেি
সমতয়ি মতধ্য ব্যবহোভি োজটি
িতি হতব
gvbeÈb: eZ©gv‡b cÖPwjZ cÖkœ c‡Îi aviv I gvbeÈb AcwiewZ©Z _vK‡e|

