
 

ক োভিড ১৯ কেভিতে 2022 সোতের এসএসভস পরীিোর 

পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

 

 

 

ভবষয়: শোরীভর  ভশিো, স্বোস্থ্যভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো 

ভবষয় ক োড: ১৪৭ 

 

 

 

 

 



ক োভিড ১৯ কেভিতে 2022 সোতের দোভেে পরীিোর পুনভব িন্যোসকৃে পোঠ্যসূভি 

ভবষয়: শোরীভর  ভশিো, স্বোস্থ্যভবজ্ঞোন ও কেেোধুেো   ভবষয় ক োড: ১৪৭           পূর্ ি নম্বর ১00    েত্ত্বীয় নম্বর:  75  ব্যোবহোভর  নম্বর: 25 

অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশতরোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উভিভেে ভশেনফে ভবষয়বস্তু  

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 

সপ্তম অধ্যোয়: 

বয়ঃসভি োে ও 

েজনন স্বোস্থ্য 

 

 বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতের পভরবেিনসমূহ ব্যোখ্যো 

 রতে পোরব। 

 বয়ঃসভি োতে শোরীভর  ও মোনভস  পভরবেিতনর সময়  ী 

 রর্ীয় েো ভনর্ িোরর্  রতে পোরব।  

 বয়ঃসভি োতে ভবভিন্ন ে োর মোনভস  িোপ কমো োভবেোর 

ক ৌশেগুতেো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 বয়ঃসভি োতে পুভি র েোবোতরর েতয়োজনীয়েো বর্ িনো 

 রতে পোরব। 

 েজনন স্বোস্থ্য ও েো সুরিোর উপোয় ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 েজনন স্বোস্থ্য সম্পভ িে ভবভর্গুতেো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 গিি োেীন েতয়োজনীয় স্বোস্থ্য কসবোগুতেো ব্যোখ্যো  রতে 

পোরব। 

 অটিজম সম্বতি র্োরর্ো েোি ও বর্ িনো  রতে পোরব। 

 পোঠ-১ : বয়ঃসভি োে ও বয়ঃসভি োতের 

পভরবেিন 

১ ১ম  

 পোঠ-2 : বয়ঃসভি োতের মোনভস  িোপ ও 

পভরবেিতনর সোতে েোপ েোওয়োতনো  

১ 2য়   

 পোঠ-3 : বয়ঃসভি োতে পুভির েতয়োজনীয়েো 1 3য়   

 পোঠ-4 : েজনন স্বোস্থ্য ও েো সুরিোর উপোয় ১ ৪ে ি  

 পোঠ-5 : েজনন স্বোস্থ্যভবভর্ ও গি ি োেীন পোেনীয় 

স্বোস্থ্যতসবো  

1 ৫ম  

 পোঠ-6 : অটিজম 3 ৬ষ্ঠ - ৮ম  

 

অিম অধ্যোয়: 

দেগে কেেো 

 

 ফুটবে, ভক্রত ট,  োবোভড ও  ব্যোডভমন্টন কেেোর আইন-

 োনুন বর্ িনো  রতে পোরব। 

 উভিভেে কেেোর  েো-ক ৌশে বর্ িনো  রতে পোরব। 

 ভবভিন্ন কেেোর ভবভিন্ন পভজশতনর  ী  ী ক োগ্যেো দর োর 

েো বর্ িনো  রতে পোরব। 

 কেেোর আইন  োনুন কমতন ভবভিন্ন কেেোয় অংশগ্রহর্  রতে 

পোরব। 

 কেতেোয়োড়তদর ক োগ্যেো ও গুর্োবভে অজিতনর মোধ্যতম 

 মপতি এ টি কেেোয় পোরদশী হতয় উঠতে পোরব। 

 দেগে কেেোর মোধ্যতম সহত োভগেোমূে  মতনোিোব বৃভি 

 রতে পোরব। 

 দেগে কেেোর মোধ্যতম কনতৃত্বদোতন সিম হব। 

 দেগে কেেোর মোধ্যতম আইন- োনুন মোনো ও শৃঙ্খেোতবোর্ 

বৃভি  রতে পোরব। 

 

 

 

 পোঠ-১ : ফুটবে  

 

2 ৯ম ও ১0ম ১0ম ক্লোতস  

ব্যোবহোভর  

েোভে োর  ১ম 

পরীির্  

 পোঠ-2 : ভক্রত ট  

 

2 ১১শ ও ১2শ ১2শ ক্লোতস  

ব্যোবহোভর  

েোভে োর  2য় 

পরীির্  

 পোঠ-3 : ব্যোডভমন্টন 2 ১3শ ও ১৪শ ১৪শ ক্লোতস  

ব্যোবহোভর  

েোভে োর  3য় 

পরীির্  

 পোঠ-৫:  োবোভড   

 

2 ১৫শ ও ১৬শ   



অধ্যোয় ও অধ্যোতয়র 

ভশতরোনোম 

পোঠ্যপুস্তত  উভিভেে ভশেনফে ভবষয়বস্তু  

(পোঠ ও পোতঠর ভশতরোনোম) 

েতয়োজনীয় 

ক্লোস সংখ্যো 

ক্লোতসর ক্রম মন্তব্য 

 

দশম অধ্যোয়: 

কেেোধুেোর দুর্ িটনো 

(আংভশ ) 

 েোেভম  েভেভবর্োতনর গুরুত্ব ও পিভে র্োরোবোভহ িোতব 

বর্ িনো  রতে পোরব। 

 েোেভম  েভেভবর্োতনর উপ রর্সমূতহর বর্ িনো ভদতে পোরব।  

 েোেভম  েভেভবর্োন োরীর গুর্োবভে বর্ িনো  রতে পোরব। 

 িোমড়ো ছতড়  োওয়ো ও ফুতে  োওয়োর  োরর্ ও েভে োর 

বর্ িনো  রতে পোরব। 

 মি োতনো ও হোড়িোঙ্গোর জন্য েতয়োজনীয় েোেভম  

েভেভবর্োন বর্ িনো  রতে পোরব। 

 সভিচ্যযভে ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড়  োওয়োর  োরর্ ও েভে োর 

সম্পত ি র্োরর্ো ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 িতের ে োরতিদ বর্ িনো  রতে পোরব। 

 িতের েভে োর  রতে পোরব। 

 নো  ভদতয় রক্ত পড়ো ও মোংসতপভশতে টোন র্রোর েোেভম  

েভেভবর্োন ব্যোখ্যো  রতে পোরব। 

 পোভনতে ডুতব কগতে েোৎিভর্   রর্ীয় সম্পত ি বর্ িনো 

 রতে পোরব। 

 ক উ পোভনতে ডুতব কগতে েোৎিভর্  েোেভম  েভেভবর্োন 

ভদতে পোরব। 

 িোমড়ো ছতড়  োওয়ো, ফুতে  োওয়ো, মি োতনো ও হোড়িোঙ্গো, 

সভিচ্যযভে ও ভেগোতমন্ট ভিঁতড়  োওয়ো, িে, নো  ভদতয় রক্ত 

পড়ো, মোসেপুে ইেযোভদ ভবষতয় েভেভবর্োন েদোতন সিম 

হব। 

 েোেভম  েভেভবর্োতনর মোধ্যতম সুস্থ্ জীবন োপতন উদ্বুি 

হব। 

 পোঠ-১ : েোেভম  েভেভবর্োতনর গুরুত্ব, পিভে ও 

উপ রর্ 

1 ১৭শ  

 পোঠ-2 : েোেভম  েভেভবর্োন োরীর গুর্োবভে 1 ১৮শ  

 পোঠ-3 : িোমড়ো ছতড়  োওয়ো, মোংসতপভশতে টোন 

ও ফুতে  োওয়ো 

2 ১৯শ ও 20শ 20শ ক্লোতস  

ব্যোবহোভর  

েোভে োর  ৪ে ি 

পরীির্  

 পোঠ-4 : সভিচ্যযভে, মি োতনো  ও হোড় িোঙ্গো এবং 

ভেগোতমন্ট ভিঁতড়  োওয়ো 

2 2১শ ও 22শ 22শ ক্লোতস  

ব্যোবহোভর  

েোভে োর  ৫ম 

পরীির্  

 পোঠ-5 : িে, িতের ে োরতিদ ও েভে োর 2  23শ ও 2৪শ  

 পোঠ-6 : নো  ভদতয় রক্ত পড়ো, পোভনতে ডুতব 

 োওয়ো, উিোর পিভে ও কৃভিম শ্বোস-েশ্বোস েদোন 

১ 2৫শ  

 

সব িতমোট       2৫ 
 

ব্যোবহোভর  

১। এ টি আন্তজিোভে  মোতনর ফুটবে কেেোর মোঠ অঙ্কন  তর ভবভিন্ন এভরয়োর মোপগুতেো উপস্থ্োপন  র। 

2। ফোস্ট বতের ভগ্রপ ও ভিন বতের ভগ্রতপর পোে ি যগুতেো  তর কদেোও। 

3। ব্যোডভমন্টন কেেোর ভবভিন্ন র্রতনর ভগ্রতপর ক ৌশেগুতেো েদশ িন  র।  

৪। িোমড়ো ছতড় কগতে েোর েোেভম  েভেভবর্োন  তর কদেোও। 

৫। হোড় কিতঙ্গ কগতে েোর েোেভম  েভেভবর্োন  তর কদেোও।  

েত্ত্বীয় ক্লোতসর পোশোপোভশ উভিভেে সমতয়র মতধ্য 

ব্যোবহোভর   োজ  রতে হতব। 

মোন বণ্টন: েতের র্োরো ও মোন বণ্টন অপভরবভেিে েো তব। 


