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ভবষয়: শোিীভি  ভশক্ষো, স্বোিযভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো 

অধ্যোয় ও ভশতিোনোম পোঠ্যপুস্তত  উতেভেি ভশেনফে ভবষয়বস্তু মন্তব্য 

তৃিীয় অধ্যোয়ঃ 

মোনভস  স্বোিয ও 

অবসোদ 

 

 স্বোিয ি জীবতনি জন্য মোনভস  স্বোতিযি ভূভম ো ব্যোখ্যো  িতি 

পোিব। 

 মোনভস  আিিতেি ধোিেো বে িনো  িতি পোিব। 

 অবিোতিতদ মোনুতষি আিিতেি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 মোনভস  অভিিিো দূি  িোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অবসোতদি ধোিেো ও প্র োিতিদ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অবসোদগ্রস্ত হওয়োি  োিে ও ফেোফে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অবসোদ দূিী িতেি উপোয় বে িনো  িতি পোিব। 

 অবসোদগ্রস্তিো দূি  তি সুি জীবনযোপতন অিযস্ত হতি পোিব। 

 মোনভস  স্বোিয ও ভশক্ষোর্থীি জীবতন এি ভূভম ো  

 

 মোনভস  আিিে, এি প্র োিতিদ এবং মোনভস  অভিিিো 

দূিী িতেি উপোয় 

 

 অবসোদ , কেভেভবিোগ ও ভশক্ষোর্থীি উপি এি প্রিোব  

 মোনভস  অবসোতদি  োিে ও িো দূিী িতেি উপোয় 

 

িতুর্থ ি অধ্যোয়ঃ 

স্বোিযভবজ্ঞোন ও 

স্বোিযতসবো 

 

 স্বোিযভবজ্ঞোতনি গুরুত্ব বে িনো  িতি পোিব। 

 ব্যভিগি স্বোিযিক্ষোি ধোিেো ও ক ৌশে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 সোধোিে স্বোিযসমস্যো ভিভিি  তি প্রভিতিোতধি প্রতয়োজনীয় ব্যবিো 

গ্রহে  িতি পোিব। 

 স্বোিযতসবোি আওিো/পভিভধ সম্পত ি ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 টিভফন কপ্রোগ্রোতমি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 স্বোিয োড ি সম্বতে ধোিেো পোব এবং এি উপ োভিিো ব্যোখ্যো  তি কিোগ 

প্রভিতিোতধ উদ্বুদ্ধ  িতি পোিব। 

 স্বোিযভবজ্ঞোন ও এি গুরুত্ব 

 ব্যভিগি স্বোিযিক্ষোি ধোিেো ও এি ক ৌশে 

 সোধোিে স্বোিযসমস্যো ও িোি প্রভি োি  
 

 

 ভশক্ষোর্থীতদি মধ্যোি োেীন টিভফন কপ্রোগ্রোম  

 ভশক্ষোর্থীতদি স্বোিযতসবো ও স্বোিয োড ি  

 

 ষষ্ঠ অধ্যোয়ঃ 

মোদ োসভি ও 

এইডস 

 

 

 মোদ োসভিি  োিে ও েক্ষে বে িনো  িতি পোিব। 

 িোমো  ও মোদ  দ্রব্য কসবতনি কুফে ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধূমপোন ও মোদ  কর্থত  ভবিি র্থো োি ক ৌশে বে িনো  িতি পোিব। 

 ব্যভি, পভিবোি ও সমোজ মোদ মুি র্থো োি ব্যোপোতি অন্যতদি ভূভম ো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ধূমপোন ও মোদত ি কুফে উপেভি  তি এগুভে পভিহোি  িোি 

ব্যোপোতি সতিিন হব। 

 মোদ োসভিি  ভবরুতদ্ধ জনমি গঠন  তি ব্যভি,পভিবোি ও সমোজত  
মোদ মুি িোেতি সমর্থ ি হব। 

 মোদ োসভি, িোমো  ও মোদ দ্রব্য এবং িোমো  ও 
মোদ দ্রব্য কসবতনি  কুফে 

 ধূমপোন ও মোদ দ্রব্য কসবন কর্থত  ভবিি র্থো োি উপোয় 

এবং এ সম্পত ি অন্যতদি ভূভম ো  

 

 মোদ োসভিি ঝুঁভ  ,ঝুঁভ  কমো োতবেোি ক ৌশে 

 

 মোদ োসভিি ভবরুতদ্ধ জনমি গঠন 

 

 



 HIV-AIDS-এি ধোিেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বোংেোতদতশ HIV-AIDS-এি ভবস্তোি ও পভিভিভি ব্যোখ্যো 
 িতি পোিব। 

 HIV-AIDS-এি ভবস্তোি প্রভিতিোতধ  িেীয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 
 HIV-AIDS-কর্থত  ঝুঁভ মুি র্থো োি উপোয় বে িনো  িতি পোিব। 

 

 HIV-AIDS-প্রভিতিোতধ কসবোদোন োিী প্রভিষ্ঠোতনি কসবোদোতনি 
ধিন সম্পত ি জোনতি পোিব।    

 HIV-AIDS-এি পভিেভি উপেভি  তি পভিশীভেি জীবন যোপতন 

উদ্বুদ্ধ হব।  

  

 HIV-AIDS-এি ধোিেো ওভবস্তোি 

 বোংেোতদতশ HIV-AIDS-এি ঝুঁভ পূে ি অবিোন  

 

 

 বোংেোতদতশ HIV-AIDS-এি ঝুঁভ  এবং ঝুঁভ মুি 

র্থো োি উপোয়  

 HIV-AIDS- প্রভিতিোতধ কসবোদোন োিী প্রভিষ্ঠোতনি 
ভূভম ো     

 

সপ্তম অধ্যোয়ঃ  

বয়ঃসভে োে ও 

প্রজনন স্বোিয 

 

 বয়ঃসভে োে ও বয়ঃসভে োতেি পভিবিিনসমূহ ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভে োতে শোিীভি  ও মোনভস  পভিবিিতনি সময়  ী  িেীয় 

িো ভনধ িোিে  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভে োতে ভবভিন্ন প্র োি মোনভস  িোপ কমো োভবেোি ক ৌশেগুতেো 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 বয়ঃসভে োতে পুভি ি েোবোতিি প্রতয়োজনীয়িো বে িনো  িতি পোিব। 

 প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয় ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 প্রজনন স্বোিয সম্পভ িি ভবভধগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 গিি োেীন প্রতয়োজনীয় স্বোিয কসবোগুতেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 অটিজম সম্বতে ধোিেো েোি ও বে িনো  িতি পোিব। 

 

 বয়ঃসভে োে ও বয়ঃসভে োতেি পভিবিিন 

 

 

 বয়ঃসভে োতেি মোনভস  িোপ ও পভিবিিতনি সোতর্থ েোপ 

েোওয়োতনো  

 বয়ঃসভে োতে পুভিি প্রতয়োজনীয়িো 

 প্রজনন স্বোিয ও িো সুিক্ষোি উপোয় 

 প্রজনন স্বোিযভবভধ ও গি ি োেীন পোেনীয় স্বোিযতসবো  

 

  অটিজম 

 

অিম অধ্যোয়ঃ  

দেগি কেেো 

 

 ফুটবে, ভিত ট, হভ , বোতেটবে, িভেবে, হযোন্ডবে,  োবোভড ও  

ব্যোডভমন্টন কেেোি আইন- োনুন বে িনো  িতি পোিব। 

 উভেভেি কেেোি  েো-ক ৌশে বে িনো  িতি পোিব। 

 ভবভিন্ন কেেোি ভবভিন্ন পভজশতনি  ী  ী কযোগ্যিো দি োি িো বে িনো 

 িতি পোিব। 

 কেেোি আইন  োনুন কমতন ভবভিন্ন কেেোয় অংশগ্রহে  িতি পোিব। 

 কেতেোয়োড়তদি কযোগ্যিো ও গুেোবভে অজিতনি মোধ্যতম  মপতক্ষ এ টি 

কেেোয় পোিদশী হতয় উঠতি পোিব। 

 দেগি কেেোি মোধ্যতম সহতযোভগিোমূে  মতনোিোব বৃভদ্ধ  িতি 

 ফুটবে  

 ভিত ট    

 ব্যোডভমন্টন  

  োবোভড   

 

 



পোিব। 

 দেগি কেেোি মোধ্যতম কনতৃত্বদোতন সক্ষম হব। 

 দেগি কেেোি মোধ্যতম আইন- োনুন মোনো ও শৃঙ্খেোতবোধ বৃভদ্ধ  িতি 

পোিব। 

 

দশম অধ্যোয়ঃ  

কেেোধুেোি দুর্ িটনো 

 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ও পদ্ধভি ধোিোবোভহ িোতব বে িনো  িতি 

পোিব। 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি উপ িেসমূতহি বে িনো ভদতি পোিব।  

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন োিীি গুেোবভে বে িনো  িতি পোিব। 

 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো ও ফুতে যোওয়োি  োিে ও প্রভি োি বে িনো  িতি 

পোিব। 

 মি োতনো ও হোড়িোঙ্গোি জন্য প্রতয়োজনীয় প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন বে িনো 

 িতি পোিব। 

 সভেচ্যযভি ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়োি  োিে ও প্রভি োি সম্পত ি 

ধোিেো ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 ক্ষতিি প্র োিতিদ বে িনো  িতি পোিব। 

 ক্ষতিি প্রভি োি  িতি পোিব। 

 নো  ভদতয় িি পড়ো ও মোংসতপভশতি টোন ধিোি প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন 

ব্যোখ্যো  িতি পোিব। 

 পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভে   িেীয় সম্পত ি বে িনো  িতি পোিব। 

 ক উ পোভনতি ডুতব কগতে িোৎক্ষভে  প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন ভদতি 

পোিব। 

 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো, ফুতে যোওয়ো, মি োতনো ও হোড়িোঙ্গো, সভেচ্যযভি 

ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড় যোওয়ো, ক্ষি, নো  ভদতয় িি পড়ো, মোসেপুে 

ইিযোভদ ভবষতয় প্রভিভবধোন প্রদোতন সক্ষম হব। 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি মোধ্যতম সুিজীবন যোপতন উদ্বুদ্ধ হব। 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোতনি গুরুত্ব ,পদ্ধভি ও উপ িে 
 

 

 প্রোর্থভম  প্রভিভবধোন োিীি গুেোবভে 

 িোমড়ো ছতড় যোওয়ো,মোংসতপভশতি টোন ও ফুতে যোওয়ো 

 

 সভেচ্যযভি,মি োতনো  ও হোড় িোঙ্গো এবং ভেগোতমন্ট ভিঁতড় 

যোওয়ো 

 

 

 ক্ষি, ক্ষতিি প্র োিতিদ ও প্রভি োি 
 

 নো  ভদতয় িি পড়ো, পোভনতি ডুতব যোওয়ো, উদ্ধোি পদ্ধভি 

ও কৃভিম শ্বোস-প্রশ্বোস প্রদোন 

 

  

  

 


