ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২২ সোতের এসএসভস পরীিোর
ি
পুনভবন্যোসকৃে
পোঠ্যসূভি

ভবষয়: ভবজ্ঞোন
ভবষয় ক োড: ১২৭

ক োভিড ১৯ কেভিতে ২০২2 সোতের এসএসভস পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি
ভবষয় ক োড: ১২৭
পূর্ ি নম্বর: ১০০
েত্ত্বীয় নম্বর: 100

ভবষয়: ভবজ্ঞোন
Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg
েথম অধ্যোয়:
উন্নেের জীবনধোরো
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খোদ্য উপোদোন ও আদর্ি খোদ্য ভপরোভমড ব্যোখ্যো রতে
পোরব;
খোদ্য সংরিতর্র েতয়োজনীয়েো বর্ িনো রতে পোরব;
স্বোস্থ্য রিোয় েোকৃভে খোদ্য এবং ফোস্ট ফুতডর েিোব
ভবতেষর্ রতে পোরব;
ভিটোভমতনর উৎস এবং এর অিোবজভনে েভেভিয়ো ব্যোখ্যো
রতে পোরব;
খভনজ েবতর্র উৎস এবং এর অিোবজভনে েভেভিয়ো
ব্যোখ্যো রতে পোরব;
পোভন ও আঁর্যুক্ত খোবোতরর উপ োভরেো বর্ িনো রতে
পোরব;
বভড মোস ইনতডতের েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
খোতদ্য রোসোয়ভন পদোতথ ির ব্যবহোর এবং র্োরীভর
েভেভিয়ো বেতে পোরব;
র্রীতর েোমো ও ড্রোগতসর িভে র েভেভিয়ো ব্যোখ্যো
রতে পোরব;
এইডস ী ব্যোখ্যো রতে পোরব;
র্োরীভর ভফটতনস বজোয় রোখোর ক ৌর্ে ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
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১.১ খোদ্য ও পুভি
১.১.১ র্ রি ো বো োতব িোহোইতড্রট

ব্যোবহোভর নম্বর: 00

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg

1.1.2 আভমষ বো কেোটিন
১.1.3 কেহ পদোথ ি বো ভেভপড
১.১.৪ খোদ্যেোর্ বো ভিটোভমন
১.১.৫ খভনজ পদোথ ি এবং পোভন
১.১.৬ রোতফজ বো আঁর্
১.২ বভড মোস ইনতডে
১.৩ দদভন খোবোর ক মন হতব
১.3.1 সুষম খোদ্য
১.৩.২ উন্নে জীবনযোপতনর জন্য খোদ্য
ঊপোদোন বোছোই
১.৪ খোদ্য সংরির্

1

২য়

1

৩য়

১.৪.১ খোদ্য সংরিতর্র ভবভিন্ন পদ্ধভে
১.৪.২ খোদ্যদ্রব্য সংরিতর্ রোসোয়ভন
পদোতথ ির ব্যবহোর ও এর র্োরীভর
েভেভিয়ো
১.৫ েোমো ও ড্রোগস
১.৫.১ ধূমপোতনর িভে র ভদ
১.৫.২ ধুমপোন ও েোমো জোে পদোতথ ির
ব্যবহোর ভনয়ন্ত্রতর্ েতিিোসমূহ
১.৬ ড্রোগ আসভক্ত

1

১ম

1
৪থ ি
১

5ম

৬ষ্ঠ

1

7ম

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

ভিেীয় অধ্যোয়:
জীবতনর জন্য পোভন
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পোভনর ধমি বর্ িনো রতে পোরব;
পোভনর গঠন ব্যোখ্যো রতে পোরব;
পোভনর ভবভিন্ন উৎস বর্ িনো রতে পোরব;
জেজ উভিদ ও জেজ েোর্ীর জন্য পোভনর েতয়োজনীয়েো
এবং পোভনর মোনদন্ড ব্যোখ্যো রতে পোরব;
পভরতবর্ সংরিতর্ পোভনর পুনরোবেিন ধোপসমূতহ পোভনর
ভূভম ো ভবতেষর্ রতে পোরব;
মোনসম্মে পোভনর েতয়োজনীয়েো বর্ িনো রতে পোরব;
পোভনর ভবশুদ্ধ রর্ েভিয়ো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
বোংেোতদতর্ পোভনর উৎতস দূষতর্র োরর্ ব্যোখ্যো রতে
পোরব;
পোভনদূষতর্র েিোব ভবতেষর্ রতে পোরব;
বোংেোতদতর্ ভমঠো পোভনতে দবভি উষ্ণেোর েিোব ভবতেষর্
রতে পোরব;
পোভনদূষর্ েভেতরোতধর ক ৌর্ে ও নোগভরত র দোভয়ত্ব বর্ িনো
রতে পোরব;
উন্নয়ন োয িিতম পোভনর ভূভম ো ভবতেষর্ রতে পোরব;
বোংেোতদতর্র পোভনর উৎতস হুমভ র েিোব ভবতেষর্ রতে
পোরব;
পোভনর উৎস সংরিতর্র েতয়োজনীয়েো এবং ক ৌর্ে বর্ িনো
রতে পোরব;
‘পোভন েোভি স ে নোগভরত র কমৌভে অভধ োর’- ব্যোখ্যো
রতে পোরব;




welqe¯‘
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১.৬.১ মোদ োসভক্তর েির্
1.6.2 ড্রোগ আসভক্ত ভনয়ন্ত্রর্








১.৭ এইডস
1.7.1 AIDS করোতগর েির্
১.৮ স্বোস্থ্য রিোয় র্রীরিি িো এবং ভবশ্রোম
২.১ পোভন
২.১.১ পোভনর ধমি
২.১.২ পোভনর উৎস

1

৯ম

1

১০ম



২.১.৩ জেজ উভিতদর জন্য পোভনর
েতয়োজনীয়েো
2.1.4 জেজ েোর্ীর জন্য পোভনর
েতয়োজনীয়েো
2.2 পোভনর মোনদন্ড
২.৩ পোভনর পুনরোবেিন ও পভরতবর্
সংরিতর্ পোভনর ভূভম ো
২.৪ পোভন ভবশুদ্ধ রর্
২.৫ বোংেোতদতর্ পোভনর উৎস দূষতর্র
োরর্
২.৫.১ উভিদ, েোভর্ ও মোনুতষর উপর
পোভনদূষতর্র েিোব

১

১১র্

১

১২র্

১

১৩র্

1

১৪র্

২.৬.১ ভমঠো পোভনতে দবভি উষ্ণেোর
েিোব
2.6.2 বোংেোতদতর্ দবভি উষ্ণেোর
েিোব

1

15র্

২.৭ পোভনদূষর্ েভেতরোতধর ক ৌর্ে ও
নোগভরত র দোভয়ত্ব

১

১৬র্
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তৃেীয় অধ্যোয়:
হৃদযতন্ত্রর যে থো

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
1

K¬v‡mi µg

১

১৮র্

১

১৯র্

২

২০ র্ ও ২১র্
২২র্

১৭র্

পোভনেবোতহর সব িজনীনেো এবং আন্তজিোভে ভনয়মনীভে
বর্ িনো রতে পোরব।










৩.১.3 রতক্তর সোধোরর্ োজ
3.1.4 রক্ত উপোদোতনর অস্বোিোভব অবস্থ্ো
৩.২.1 অযোভিতজন এবং অযোভিবভড

১







৩.২.2 Rh ফযোক্টর
3.2.3 রতক্তর কশ্রভর্ভবিোতগর গুরুত্ব
৩.৩ রক্ত সঞ্চোেন
৩.3.1 হৃৎভপণ্ড
৩.৩.2 হৃৎভপতণ্ডর োজ

১

১

২৬র্



১

27র্






৩.3.3 হোট িভবট বো পোেসতরট গর্নোর
পদ্ধভে
৩.৪ রক্তিোপ
3.4.1 উচ্চ রক্তিোপ
৩.৪.২ ক োতেতস্টরে
৩.৫ হ্রদযন্ত্রত িোে রোখোর উপোয়

1

2৮র্

১

২৯র্



রতক্তর উপোদোন এবং এতদর োয িিম ব্যোখ্যো রতে
পোরব;
রতক্তর গ্রুতপর দবভর্িয ব্যোখ্যো রতে পোরব;
রতক্তর স্থ্োনোন্ততরর নীভে ব্যোখ্যো রতে পোরব;
ি ো অবেম্বন ব্যোখ্যো রতে
রক্ত গ্রহতর্ েতয়োজনীয় সে ে
পোরব;
রতক্ত ভবঘ্নেো/ভবশৃঙ্খেো সৃভির োরর্ এবং এর ফেোফে
ব্যোখ্যো রতে পোরব;
র্রীতর রক্ত সঞ্চোেন োয িিম ব্যোখ্যো রতে পোরব;
আদর্ি রক্তিোপ, হোট িভবট, হোট িতরট এবং পোেসতরতটর মতধ্য
সম্প ি ভবতেষর্ রতে পোরব;
রক্তিোপজভনে র্োরীভর সমস্যো সৃভির োরর্ ও
েভেতরোতধর ক ৌর্ে ব্যোখ্যো রতে পোরব;
র্রীতর রক্ত সঞ্চোেতন ক োতেতস্টরতের ভূভম ো ভবতেষর্
রতে পোরব;
ক োতেতস্টরেত েেযোভর্ে সীমোয় রোখোর েতয়োজনীয়েো ও
উপোয় ব্যোখ্যো রতে পোরব;
রতক্ত সুগোতরর িোরসোম্যেোর োরর্, েভেতরোধ ও
েভে োতর রর্ীয় ব্যোখ্যো রতে পোরব;
হৃদযন্ত্রত িোতেো রোখোর উপোয় বর্ িনো রতে পোরব।

২.৯ পোভনেবোতহর সব িজনীনেো এবং
আন্তজিোভে ভনয়মনীভে
৩.১ রক্ত
3.1.1 রক্তরস বো প্লোজমো
৩.১.২ রক্ত ভর্ ো



৩.৬ ডোয়োতবটিস, বহুমূত্র বো মধুতমহ করোগ

১

৩০র্







দপিতর্র ব্যবহোর ব্যোখ্যো রতে পোরব;
আতেোর েভেসরর্ ব্যোখ্যো রতে পোরব;
দৃভি োয িিতম কিোতখর ভিয়ো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
স্পি দর্িতনর ভন টেম ভবন্দু ব্যোখ্যো রতে পোরব;
কেতের িমেো ব্যোখ্যো রতে পোরব;



৫.১ আয়নো বো দপিতর্র ব্যবহোর

1

৩১র্



৫.২ আতেোর েভেসরর্

১

৩২র্





৫.৩ কেে
৫.৩.১ কেতের িমেো
৫.৪ কিোতখর ভিয়ো

২
1

৩৩র্ ও 34র্
3৫র্













পঞ্চম অধ্যোয়:
কদখতে হতে আতেো
িোই
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২.৮ বোংেোতদতর্ পোভনর উৎতস হুমভ



১

২৩র্
২৪র্

১
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ষষ্ঠ অধ্যোয়:
পভেমোর














কিোতখর ত্রুটি সৃভির োরর্ ব্যোখ্যো রতে পোরব;
কেে ব্যবহোর তর কিোতখর ত্রুটি সংতর্োধতনর উপোয় বর্ িনো
রতে পোরব;
কিোখ িোতেো রোখোর উপোয় ব্যোখ্যো রতে পোরব;
কিোতখর ত্রুটি সৃভির োরর্ অনুসন্ধোন রতে পোরব;
কিোতখর েভে যত্ন কনব এবং অন্যতদর সতিেন রব।
েোকৃভে ও কৃভত্রম পভেমোর ব্যোখ্যো রতে পোরব;
পভেমোর রর্ েভিয়ো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
েোকৃভে ও কৃভত্রম েন্তু ও বতের উৎস, দবভর্িয এবং
ব্যোবহোর রতে পোরব;
েন্তু হতে সুেো দেভরর েভিয়ো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
ভবভিন্ন ে োর সুেোর দবভর্িয ব্যোখ্যো রতে পোরব;
রোবোর ও প্লোভস্টত র কিৌে ও রোসোয়ভন ধমি ব্যোখ্যো
রতে পোরব;
পভরতবতর্র িোরসোম্যহীনেো সৃভিতে রোবোর ও প্লভস্টত র
ভূভম ো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
েোপ েতয়োগ তর ভবভিন্ন ে োর সুেোর দবভর্িয র্নোক্ত
রতে পোরব;
পভরতবতর্র িোরসোম্য রিোয় রোবোর ও প্লোভস্টত র ব্যবহোর

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
৫.৪.১ আমরো ীিোতব কদখতে পোই

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v

K¬v‡mi µg

 ৫.৪.২ স্পিদৃভির ন্যযনেম দূরত্ব
 ৫.৪.৩ কিোতখর ত্রুটি এবং েোর েভে োর
 ৫.৪.৪ কিোখ িোতেো রোখোর উপোয়

২

৩৬র্ ও ৩৭র্

1

৩৮র্







৬.১ পভেমোর
৬.১.১ পভেমোর রর্ েভিয়ো
৬.২ েন্তু বো সুেো
৬.২.১ েন্তুর দবভর্িয ও ব্যবহোর
৬.২.২ েন্তু কথত সুেো দেভর

১

৩৯র্

২

৪০র্ ও ৪১র্

২

৪২র্ ও ৪৩র্



৬.৩ রোবোর ও প্লোভস্ট

১

৪৪র্



৬.৩.৩ পভরতবতর্র িোরসোম্যহীনেোয়
রোবোর ও প্লোভস্ট

১

৪৫র্

 ৭.১.1 র্ভক্তর্োেী ও দূব িে এভসড

1

46র্

 ৭.১.২ েোেযভহ জীবতন এভসতডর ব্যবহোর
এবং সোবধোনেো

১

৪৭র্

 ৭.১.৩ এভসতডর অপব্যবহোর, আইন োনুন
ও সোমোভজ েিোব
 ৭.১.৪ এভসড ছুড়তে র্োভি

১

৪৮র্

 ৭.১.5 ভনতদ ির্ ব্যবহোর তর ভবভিন্ন বস্তুর
অম্লত্ব ও িোর ত্ব র্নোক্ত রর্

1

৪৯েম



ও সংরিতর্ সতিেন হব।
সিম অধ্যোয়
অম্ল, িোর ও
েবতর্র ব্যবহোর






র্ভক্তর্োেী ও দুব িে এভসতডর দবভর্িয বর্ িনো রতে পোরব;
েোেযভহ জীবতন এভসতডর ব্যবহোর এবং সোবধোনেো
ব্যোখ্যো রতে পোরব;
এভসড অপব্যবহোতরর সোমোভজ েিোব ভবতেষর্ রতে
পোরব;
ভনতদ ির্ ব্যবহোর তর ভবভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও িোরত্ব
ভিভিে রতে পোরব (ভেটমোস, পূতব ির কশ্রভর্তে দেভরকৃে
ফুে, সবভজর ভনয িোতসর সোহোতে);

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj









নবম অধ্যোয়:
দুতয িোতগর সোতথ
বসবোস








পো স্থ্েীতে এভসভডটির োরর্ এবং সঠি খোদ্য ভনব িোিন
ব্যোখ্যো রতে পোরব;
পদোতথ ির pH এর মোন জোনোর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো
রতে পোরব;
িোরত র রোসোয়ভন দবভর্িয ব্যোখ্যো রতে পোরব;
েোেযভহ জীবতন িোতরর েতয়োজনীয়েো এবং ব্যবহোতরর
সোবধোনেো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
ের্মতনর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
েোেযভহ জীবতন ের্মতনর েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো রতে
পোরব;
েবতর্র রোসোয়ভন দবভর্িয ব্যোখ্যো রতে পোরব;
েোেযভহ জীবতন েবতর্র েতয়োজনীয়েো ব্যোখ্যো রতে
পোরব।
বোংেোতদর্ ও আন্তজিোভে কেিোপতট জেবোয়ু পভরবেিতনর
েিোব ভবতেষর্ রতে পোরব;
পভরতবর্গে সমস্যো সৃভির োরর্ ব্যোখ্যো রতে পোরব;
দুতয িোগ সৃভির োরর্, েভেতরোধ, কমো োভবেোর ক ৌর্ে এবং
েোৎিভর্ রর্ীয় ব্যোখ্যো রতে পোরব;
সুস্থ্ জীবনযোপতন মোনসম্মে ও উন্নে পভরতবতর্র গুরুত্ব
ভবতেষর্ রতে পোরব;
েকৃভে সংরির্র্ীেেোর েোৎপয ি ভবতেষর্ রতে পোরব;
েকৃভের সংরির্র্ীেেোর ভবভিন্ন ক ৌর্ে বর্ িনো রতে
পোরব।

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
 ৭.১.৬ পো স্থ্েীতে এভসভডটির োরর্ ও
সঠি খোদ্য ভনব িোিন

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
১

K¬v‡mi µg

 ৭.২ pH এর মোন জোনোর েতয়োজনীয়েো

১

৫১েম




১
1

৫২েম
৫৩েম

1

৫৪েম

৭.৩.১ িোরত র রোসোয়ভন দবভর্িয
৭.৩.২ েোেযভহ জীবতন িোতরর
ব্যবহোর ও সোবধোনেো
 ৭.৩.৩ ের্মন এবং এর েতয়োজনীয়েো
 ৭.৪.১ েবতর্র রোসোয়ভন দবভর্িয

১

 ৭.৪.২ েবতর্র ব্যবহোর

৫০েম

৫৫েম



৯.১.১ বোংেোতদতর্র কেিোপট

1

৫৬েম




৯.১.২ আন্তজিোভে কেিোপট
৯.২ পভরতবর্গে সমস্যো

1

৫৭েম






৯.2.1 দবভি উষ্ণেো
9.2.2 োব িন দূষর্
9.2.3 বনশূন্য রো
9.3.1 বন্যো

1

৫৮েম

1

৫৯েম



9.3.2 খরো

১

৬০েম



9.3.3 সোইতলোন বো ঘূভর্ িঝড়

১

৬১েম



9.3.4 সুনোভম

১

৬২েম



৯.3.5 এভসড বৃভি

১

৬৩েম



9.3.6 ভূভম ম্প

১

৬৪েম

gšÍe¨

Aa¨vq I Aa¨v‡qi
wk‡ivbvg

cvV¨cy¯‡Í K DwjøwLZ wkLbdj

welqe¯‘
(cvV I cv‡Vi wk‡ivbvg)
৯.৪ মোনসম্মে ও উন্নে পভরতবতর্র গুরুত্ব
৯.৪.১ েকৃভে সংরির্র্ীেেোর েোৎপয ি
৯.৪.২ েকৃভের সংরির্র্ীেেোর ভবভিন্ন
ক ৌর্ে
১২.১.১ েভড়ৎ বেিনীর েেী
১২.১.২ ব্যটোভরর োয িিম

cÖ‡qvRbxq
K¬vm msL¨v
১

K¬v‡mi µg

1

৬৬েম

১২.১.৩ ইতে ট্রভন সোভ টি বো েভড়ৎ
বেিনী
12.1.4 বোভড়তে েভড়ৎ বেিনীর ন র্ো বো
হোউস ওয়োভরং
১২.২ েভড়ৎ ভবতেষর্
১২.2.1 তুঁতের দ্রবতর্র েভড়ৎ ভবতেষতর্র
ব্যোখ্যো

1

৬৭েম

1

68েম

1

৬৯েম



১২.২.২ েোেযভহ জীবতন েভড়ৎ
ভবতেষতর্র গুরুত্ব

১

৭০েম





১২.৩ েভড়ৎ িমেো
12.4 েভড়ৎ র্ভক্ত ব্যবহোর
১২.৪.১ আইভপএস এবং ইউভপএস

2
1

71েম ও ৭২েম
৭3েম



১২.৪.২ েভড়তের ভসতস্টম েস
১২.৪.৩ কেোড কর্ভডং

1

74েম



১২.৫ উন্নয়ন োয িিতম র্ভক্তর ব্যবহোর

1

75েম




িোদর্ অধ্যোয়:
েোেযভহ জীবতন
েভড়ৎ















েভড়ৎ উপোংর্ ও যন্ত্র েেীত র সোহোতে ে োর্ রতে
পোরব;
ব্যোটোভরর োয িিম ব্যোখ্যো রতে পোরব;
বোসো-বোভড়তে ব্যবহোর উপতযোগী বেিনীর ন র্ো ের্য়ন
রতে পোরব;
েভড়ৎ ভবতেষর্ এবং েভড়ৎ েতেপন েভিয়ো ব্যোখ্যো রতে
পোরব;
েোেযভহ জীবতন েভড়ৎ ভবতেষর্ এবং েভড়ৎ েতেপতনর
গুরুত্ব বর্ িনো রতে পোরব;
ভ তেোওয়োট ও ভ তেোওয়োট-ঘিো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
দবদুযভে িমেোর ভহসোব রতে পোরব;
এনোভজি কসভিং বোতের সুভবধো ব্যোখ্যো রতে পোরব;
আইভপএস ও ইউভপএতসর োয িিম ও ব্যবহোর ব্যোখ্যো
রতে পোরব;
ভসতস্টম েস এবং কেোড কর্ভডং ব্যোখ্যো রতে পোরব;
উন্নয়ন োয িিতম ভবদুযতের অবদোন ব্যোখ্যো রতে পোরব;
বোসো বোভড়তে ব্যবহোর উপতযোগী বেিনীর ব্যবহোর েদর্িন
রতে পোরতব;
পরীিোর সোহোতে েভড়ৎ ভবতেষর্ েদর্িন রতে পোরতব।








সব িতমোট

মোন বণ্টন: েশ্নপতত্রর ধোরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে থো তব।

৭৫

৬৫েম

gšÍe¨

