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মাধ্যমমক স্তরেে মিক্ষকরেে জন্য মান্মিক স্বাস্থ্যরিবা মবষয়ক ফার্স্ট  এইড (পার্ট  ১) প্রমিক্ষণ িকল 
কুইরজে উত্তে 

িম্মামন্ত মিক্ষকগণ! আপন্াো অরন্রকই কুইরজ অংি মন্রয়রেন্ মকন্তু মন্মিত হরত চাইরেন্ আপন্াে 
ককান্ উত্তে িঠিক হরয়রে আে ককান্টি ন্য়। এজন্য আজরক মান্মিক স্বাস্থ্য মবষয়ক প্রমিক্ষণ কুইজ 
এে উত্তে মন্রয় আজরক হামজে হলাম। এখারন্ আপন্ারক মান্মিক স্বাস্থ্য মবষয়ক প্রমিক্ষণ কুইজ এে 
উত্তে মবষয়ক ধ্ােণা কেওয়াে কচষ্টা কেরবা। আপমন্ চাইরল এখান্ কেরক তেয মন্রয় মকু্তপারে 
মান্মিক স্বাস্থ্য মবষয়ক প্রমিক্ষণ কুইজ এে উত্তে মেরত পােরবন্। 

যাো এখরন্া মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধ্েপ্তে কততট ক মন্রেট মিত মাধ্যমমক স্তরেে মিক্ষােীরেে জন্য 
মান্মিক স্বাস্থ্যরিবা মবষয়ক ফার্স্ট  এইড প্রমিক্ষণ প্রেম পবট এন্রোল করেন্মন্ তাো মুক্তপারে ককািট 
কোে মন্য়ম কেরখ এখন্ই অংিগ্রহণ করে মন্ন্। 

মাধ্যমমক স্তরেে মিক্ষকরেে জন্য মান্মিক স্বাস্থ্যরিবা মবষয়ক ফার্স্ট  এইড (পার্ট  ১) প্রমিক্ষণ 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলারেি িেকারেে মিক্ষা মন্ত্রণালরয়ে মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা মবভাগ ৩১ কিরেম্বে 
২০২২ একটি পরেে মাধ্যরম মাধ্যমমক মবেযালরয়ে মিক্ষকগরণে জন্য মান্মিক স্বাস্থ্য কিবা মবষয়ক 
ফার্স্ট  এইড (পার্ট -১) অন্লাইন্ প্রমিক্ষণ িম্পন্ন কো িংক্রান্ত মন্রেটিন্া প্রোন্ করে। 

মাধ্যমমক ও উচ্চ মিক্ষা অমধ্েপ্তে এে মহাপমেচালক প্ররফিে কন্হাল আহরমে স্বাক্ষমেত এই মবজ্ঞমপ্তরত 
িেকামে-রবিেকামে মাধ্যমমক স্তরেে মিক্ষাপ্রমতষ্ঠারন্ কমটেত মিক্ষকরেে মকু্তপারেে মাধ্যরম মাধ্যমমক 
স্তরেে মিক্ষকরেে জন্য মান্মিক স্বাস্থ্যরিবা মবষয়ক ফার্স্ট  এইড (পার্ট  ১) প্রমিক্ষণ িমাপ্ত করে 
আগামী ১৫ কিরেম্বে ২০২২ এে মরধ্য িন্ে মাধ্যমমক উপরজলা মিক্ষা কমটকতট াে মন্কর্ জমা 
কেওয়াে জন্য বলা হয়। 

মান্মিক স্বাস্থ্য মবষয়ক প্রমিক্ষণ কুইজ এে উত্তে 

এই আটিট রকরলে মাধ্যরম আপন্ারেে মাধ্যমমক স্তরেে মিক্ষকরেে জন্য মন্ধ্টামেত মান্মিক স্বাস্থ্য 
মবষয়ক প্রমিক্ষণ কুইরজে মবমভন্ন প্রশ্ন এবং উত্তে িংক্রান্ত ধ্ােণা কেওয়াে কচষ্টা কেব। এগুরলা 
অন্ুিেণ কোে মাধ্যরম আপমন্ অন্লাইরন্ মুক্তপারেে কুইরজে কয উত্তে মেরয়রেন্ তা যাচাই কেরত 
পােরবন্। এর্া মেরয় ন্তুন্রেে ন্য় বেং যাো অংি মন্রয়রেন্ তারেে জমন্যই মূলত প্রকাি কো। 
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মডিউল-১: মানডিক স্বাস্থ্য কী ও প্রাথডমক মানডিক স্বাস্থ্য সিবায় ডিক্ষককর ভূডমকার 
গুরুত্ব; 

 

মমডউল-১.১: প্রােমমক মান্মিক স্বাস্থ্যরিবায় মিক্ষরকে ভূমমকা (করোপকেন্ মবষয়ক কুইজ) 

 

প্রশ্ন ১: মিক্ষােীরেে জন্য প্রােমমক মান্মিক স্বাস্থ্য কিবায় মিক্ষকরেে ভূমমকা ককন্ গুরুত্বপূণট? 

ক) মিক্ষকগণ অন্য অরন্রকে কচরয় অমধ্ক িময় ধ্রে মিক্ষােীরেে আচেণগত পমেবতট ন্ পযটরবক্ষণ 
কেরত পারেন্ 

খ) মিক্ষােীরেে মান্মিক স্বাস্থ্য ভাল োকরল তারেে পডারিান্ায় মন্রজরেে ভূমমকা বতমি পায়, যা 
মিক্ষকরেে কারজে চাপ কমায় 

গ) মিক্ষােীরেে মরধ্য মান্মিক স্বাস্থ্য মন্রয় িরচতন্তা ও েক্ষতা উন্নয়রন্ মিক্ষকগণ উরেখরযাগয 
ভূমমকা োখরত পারেন্ 

ঘ) মবেযালরয় মিক্ষােীে জন্য একটি মন্োপে পমেরবি ততমে কোে মাধ্যরম মিক্ষােীরেে মরন্াবল 
এবং জটিল পমেমস্থ্মতরত মন্রজরক িামরল মন্রত পাোে মত েক্ষতা বতমি পায় (Resilience) 

ঙ) মিক্ষকরেে িারে মিক্ষােী ও অমভভাবকরেে ইমতবাচক িম্পকট  ততমে হয় 

চ) উপকরর িবগুকলাই 

  

প্রশ্ন ২: ডনকচর সকান সকান বক্তবযটি িঠিক নয় (একাডিক উত্তর প্রক াজ্য)? 

ক) মন্রজ কেরক মান্মিক স্বাস্থ্য মবষয়ক িহায়তা মন্রত অরন্রক্ষরেই মিক্ষােী বা তাে পমেবারেে 
জডতা োরক; 

খ) শুিুমাত্র মানডিক স্বাস্থ্য ডবকিষজ্ঞগণই ডিক্ষাথীকের প্রাথডমক মানডিক স্বাস্থ্য িহায়তা ডেকত 
পারকবন; 

গ) ডিক্ষাথীর মানডিক স্বাকস্থ্যর িাকথ তার পডাকিানায় ভাল ফলাফল করার িম্পকক  খুবই িীডমত; 

ঘ) অরন্ক কক্ষরেই মান্মিক স্বাস্থ্য মবষয়ক তরেযে বযাপারে মিক্ষােী ও তাে পমেবাে অন্য অরন্রকে 
কচরয় মিক্ষকরেে উপে অমধ্ক আস্থ্া োরখন্; 



  

মডিউল-১.২: মানডিক স্বাস্থ্য (মানডিক স্বাকস্থ্যর ঝুুঁ ডক সকইিডভডত্তক কুইজ্) 

 

প্রশ্ন ১: ককান্ ককান্ মবষয়গুরলা কিারহরলে মান্মিক স্বারস্থ্য কন্মতবাচক প্রভাব কফলরে? (একামধ্ক উত্তে 
প্ররযাজয) 

ক) ডবেযালকয় সনডতবাচক মন্তবয (বুডলিং) হািাহাডি 

খ) মিক্ষরকে িারে কো বলা 

গ) বনু্ধত্ব বা সমলাকমিা তুলনামূলকভাকব কম 

ঘ) পডরবাকরর অবজ্ঞা 

ঙ) উপরেে িবগুরলা 

চ) ককান্টি ন্য় 

প্রশ্ন ২: কিারহরলে িমিযাে ধ্েন্ মন্রচে ককান্টি? 

ক) িােীমেক, খ) মানডিক স্বাস্থ্যজ্ডনত, গ) িামামজক, ঘ) ককান্টি ন্য়; 

প্রশ্ন ৩: কিারহরলে মরতাই জীবরন্ে ককান্ ককান্ কক্ষরে মান্মিক স্বারস্থ্য কন্মতবাচক প্রভাব মবস্তােকােী 
ঝুুঁ মক উপাোন্ মবেযমান্ েরয়রে? 

ক) বযমক্ত পযটারয়; 

খ) মবেযালয় পযটারয়; 

গ) পােবামেক পযটারয়; 

ঘ) িামামজক পযটারয়; 

ঙ) উপকরর িব প কাকয়; 

  

মডিউল-১.২: মানডিক স্বাকস্থ্যর ঝুুঁ ডক উপাোনিমূহ ও মানডিক স্বাকস্থ্যর িুরক্ষা সকইিডভডত্তক 
কুইজ্ 



 

প্রশ্ন ১: মন্রচে ককান্ ককান্ মবষয়গুরলা মন্লীমাে মান্মিক স্বাস্থ্য িুেক্ষায় ভূমমকা কেরখরে (একামধ্ক 
উত্তে প্ররযাজয)? 

ক) পডরবাকরর িাকথ কা ককর স াগাক াগ ও ডবচার না ককর িহমডমক মকনাভাব; 

খ) মন্রজে ভয় ও উরেগ প্রকাি ন্া করে োত কজরগ োকা; 

গ) পডরবার ও ডবেযালকয় ডনভক কয় মকনর ভাব প্রকাকির পডরকবি; 

ঘ) পডরবার ও ডবেযালকয়র মকিয িুিম্পকক ; 

ঙ) বালয মববারহে ভরয় পডারিান্া ভাল কেরত চাওয়া; 

চ) আত্নীয়রেে মরধ্য বালয মববাহ হওয়া; 

ছ) পরীক্ষা ভীডত কাটাকত ডিক্ষককর িাহা য; 

  

মমডউল-১: কুইজ 

প্রশ্ন ১: মন্রচে তামলকা কেরক ককান্ ককান্টি িেুক্ষা উপাোন্ তা মচমিত করুন্: 

মান্মিক চাপ 

পামেবামেক িমহংিতা 
আত্ম-ডবশ্বাি অজ্ক ন 

একক অপকরর প্রডত িহমমী ও িহানুভূডতমূলক আচরণ করা 
কবকােত্ব 

িহ-ডিক্ষা কা কক্রকম িিং ুক্ত থাকা 
বুমলং 
িন্তাকনর ডিক্ষককর/ডবেযালকয়র িাকথ ডনয়ডমত স াগাক াগ রক্ষা 

 

প্রশ্ন ২: ডনকচর তাডলকা সথকক সকান সকানটি ঝুুঁ ডক উপাোন তা ডচডিত করুন: 

পাডরবাডরক িডহিংিতা 
মানডিক চাপ 

এরক অপরেে প্রমত িহমমী ও িহান্ভূুমতমলূক আচেণ কো 
আত্ম-মবশ্বাি অজট ন্ 

বুডলিং 
িন্তারন্ে মিক্ষরকে/মবেযালরয়ে িারে মন্য়মমত কযাগারযাগ েক্ষা 



সবকারত্ব 

িহ-মিক্ষা কাযটক্ররম িংযকু্ত োকা 

 

মডিউল-২: ডিক্ষাথীকের মানডিক স্বাস্থ্য িমিযার লক্ষণিমূহ (পবক-১) 

 

মডিউল ২.৩: আক্রমণাত্মক আচরণ সকইি ডভডত্তক মূলযায়ন কুইজ্ 

 

প্রশ্ন ১: জুুঁ ইও জাহারন্ে ঘর্ন্াে আরলারক মন্রচে ককান্ ককান্ আক্রমণাত্বক আচেণ লক্ষণীয় হরে? 

ডখটডখকট সমজ্াজ্; 

ডনয়ম ভঙ্গ করা; 
উডিগ্নতা; 
প্রাণী বা অনয ডকছুর প্রডত িারীডরক িডক্ত প্রেিকন; 

ডনকজ্কক/ অনযকক আঘাত করা; 

 

িবগুরলাই িঠিক উত্তে মহরিরব মাকট  করুন্; 

মডিউল ২: কুইজ্ 

 

প্রশ্ন ১: আক্রমণাত্নক আচেণ ককান্টি? 

ক. আত্নডবশ্বাকির অভাব; 

খ. মখর্মখরর্ কমজাজ; 

গ. ভয় পাওয়া; 

ঘ. মবেমক্তরবাধ্; 

প্রশ্ন ২: ককান্ ধ্েরন্ে আচেন্ প্রায়ই পামেবামেক মন্য়ম ভঙ্গ করে? 

ক. আক্রমণাত্নক 

খ. মহংিাত্নক 

গ. মবরেষমলূক 



ঘ. িবগুরলা 

প্রশ্ন ৩: কারজ আগ্রহ হাোরন্া মকরিে মূল উপিগট? 

ক. উমেগ্নতা 

খ. ডবষণ্ণতা 

গ. বযমক্তগত িমিযা 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ৪: উমেগ্নতাে িােীমেক লক্ষণ ককান্টি? 

ক. অডস্থ্রতা 

খ. ক্লামন্ত অন্ুভব 

গ. কু্ষধ্ামন্দা 

ঘ. হতািা 

প্রশ্ন ৫: চারপে স্বাভামবক প্রমতমক্রয়া মক? 

ক. উকিগ 

খ. হতািা 

গ. মবষণ্ণতা 

ঘ. েমুিন্তা 

  

মডিউল-৩: ডিক্ষাথীকের মানডিক স্বাস্থ্য িমিযার লক্ষণিমূহ (পবক-২) কুইজ্ 

মডিউল ৩.১: আঘাত পরবতী মানডিক চাপজ্ডনত িমিযা, সকইি ডভডত্তক বযাডক্তগত মতামত 
(মডিউল ৩: কুইজ্) 

 

প্রশ্ন ১: মন্রে কারেে মরধ্য আঘাত পেবতী মান্মিক চাপ হবাে িম্ভাবন্া কম? 

ক. যারেে প্রাকত মতক েরুযটারগে অমভজ্ঞতা হরয়রে 



খ. যাো মাোত্নক েঘুটর্ন্াে মিকাে হরয়রে বা কেরখরে 

গ. যারেে যুি কেখাে অমভজ্ঞতা হরয়রে 

ঘ. সকানটিই নয় 

প্রশ্ন ২: আঘাত পেবতী মান্মিক চাপ মক ধ্েরণে মান্মিক বযামধ্? 

ক. মবষণ্ণতামূলক 

খ. আিমক্তমূলক 

গ. উকিগজ্ডনত 

ঘ. চাপমলূক 

প্রশ্ন ৩: ককান্টি আঘাত পেবতী মান্মিক চাপ এে লক্ষণ ন্য়? 

ক. েুুঃস্বপ্ন কেখা 

খ. একই কাজ্ বার বার করা 

গ. ঘুরমে িমিযা হওয়া 

ঘ. হোৎ চমরক ওো 

প্রশ্ন ৪: আিমক্ত হরলা ______ মমস্তরেে বযামধ্ 

ক. ক্ষণস্থ্ায়ী 

খ. েীঘকস্থ্ায়ী 

গ. আঘাত জমন্ত 

ঘ. ক্ষতজমন্ত 

  

মডিউল-৪: সকাডভি- ১৯ পডরডস্থ্ডতকত ডিক্ষাথীকের মানডিক স্বাস্থ্য িমিযা 
মডিউল ৪: কুইজ্ 



 

প্রশ্ন ১: মডভাইরিে প্রমত মাো ও প্ররয়াজরন্ে অমতমেক্ত মন্ভট েতা ককান্ ধ্েরন্ে আচেণ? 

ক. মিক্ষণমলূক 

খ. অভযািমূলক 

গ. আিডক্তমূলক 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ২: ঘুরমে িমিযাে কােণিমূহ কী কী? 

ক. মান্মিক চাপ 

খ. অমস্থ্েতা 

গ. েমুিন্তা 

ঘ. িবগুকলাই 

প্রশ্ন ৩: মান্মিক চাপ কমারন্াে উপায় ককান্টি? 

ক. মন্য়মমত িেীে চচট া কো 

খ. মন্য়মমত িীমেলায়ন্ চচট া কো 

গ. ক ও খ -েটুাই 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ৪: মরন্ারযারগে অিুমবধ্া ককান্ ধ্েরন্ে মান্মিক িমিযাে উপিরগটে অন্তভুট ক্ত? 

ক. খাওয়াে িমিযা 

খ. িামামজক িমিযা 

গ. ঘুকমর িমিযা 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 



প্রশ্ন ৫: আতঙ্কগ্রস্ততা ককান্ ধ্েরন্ে উপিগট এে অন্তভুট ক্ত? 

ক. িােীমেক 

খ. আকবগীয় 

গ. িােীমেক ও আরবগীয় 

ঘ. আচেণগত 

প্রশ্ন ৬: মান্মিক চারপে উপিরগটে মরধ্য হজরমে িমিযা ককান্ ধ্েরন্ে উপিরগটে অন্তভুট ক্ত? 

ক. িারীডরক 

খ. আরবগীয় 

গ. আচেণগত 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ৭: ফ্লাইর্ অেবা ফাইর্ প্রমতমক্রয়া িেীেরক কী কেরত কমাকারবলা কেরত িহায়তা করে? 

ক. মানডিক চাপ 

খ. িােীমেক চাপ 

গ. মান্মিক ও িােীমেক চাপ 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ৮: মিক্ষােী মচন্তা কেল কি পেীক্ষায় প্রেম স্থ্ান্ অমধ্কাে কেরব মকন্তু কি তুলন্ায় আিান্ুরূপ 
ফলাফল অজট ন্ কেরত পােরলা ন্া এরত করে তাে মক ধ্েরন্ে অন্ুভূমত িতমষ্ট হরত পারে? 

ক. স্বমস্তকে 

খ. অস্বডিকর 

গ. স্বাভামবক 

ঘ. ককান্টিই ন্া 



প্রশ্ন ৯: মান্মিক চারপে প্রভাব কী কী? 

ক. কন্মতবাচক 

খ. ইমতবাচক 

গ. সনডতবাচক ও ইডতবাচক উভয়ই 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ১০: মান্মিক চাপ কী? 

ক. শুধ্ুমাে িােীমেক প্রমতমক্রয়া 

খ. মান্মিক প্রমতমক্রয়া 

গ. িারীডরক ও মানডিক প্রডতডক্রয়া 

ঘ. ককান্টিই ন্া 

মডিউল-৫: মানডিক স্বাস্থ্যকিবা প্রোকন ডিক্ষকগকণর পালনীয় নীডত 

মডিউল ৫.১: ডিক্ষক-ডিক্ষাথীর ককথাপকথন (ককইি স্টাডি ১) সকইিডভডত্তক মূলযায়ন 

 

প্রশ্ন ১: মান্মিক স্বাস্থ্যরিবা প্রোরন্ মিক্ষকরেে পালন্ীয় ন্ীমত মবরবচন্া কেরল, মপয়ারলে িারে 
করোপকেরন্ে িময় মিক্ষক আব্দুল হাই িারহব মন্রচে ককান্ ককান্ ন্ীমতগুরলা অন্ুিেণ করেন্মন্? 

i. মবশ্বাি অরু্র্ োখা 

ii. মিক্ষােীে প্রমত িম্মান্ প্রেিটন্ কো 

iii. মন্েরপক্ষতা বজায় োখা 

iv. ক্ষমত ন্া কো 

v. উপকরর িবগুকলা 

vi. উপরেে ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ২: মপয়ারলে িারে করোপকেরন্ে কক্ষরে আব্দুল হাই িারহব মন্রচে ককান্ মবষয়টি মন্মিত 
করেরেন্? 



ক. মিক্ষােীে আচেরণে প্রমত মন্েরপক্ষতা বজায় কেরখরেন্ 

খ. মিক্ষােীে কগাপন্ীয়তা েক্ষা করেরেন্ 

গ. মিক্ষােীে ক্ষমত হয় এমন্ মকেু করেন্ মন্ 

ঘ. ডিক্ষাথী স ন তার মকনর কথা প্রকাি ককর সি জ্নয অতযডিক চাপ প্রকয়াগ ককরন ডন 

ঙ. উপরেে িবগুরলা 

চ. উপরেে ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ৩: মিক্ষক হাই িারহরবে ককান্ পেরক্ষগুরলারক আপমন্ কাযটকে বরল মরন্ করেন্? 

ক. বাবাে কারে ১৫ মেরন্ে জন্য স্মার্ট রফান্ জমা কেওয়াে পোমিট 

খ. িহকমীরেে িারে মপয়ারলে বযাপারে আরলাচন্া কো ও তাে প্রমত আলাোভরব কখয়াল োখাে 
অন্ুরোধ্ কো 

গ. মপয়ারলে বাবারক অবমহত কো ও একইিারে তারক মপয়ারলে িারে িান্তভারব কো বলরত বলা 

ঘ. মক্ররকর্ বা ফুর্বল রু্ন্টারমরেে আরয়াজন্ কোে বযাপারে পেরক্ষপ কন্ওয়া 

ঙ. উপরেে িবগুরলা 

চ. উপকরর সকানটিই নয় 

মডিউল ৫.২: ডিক্ষক-ডিক্ষাথীর ককথাপকথন (ককইি স্টাডি ২) সকইিডভডত্তক মূলযায়ন 

 

প্রশ্ন ১: মিক্ষক িমেফুল িারহরবে ককান্ পেরক্ষগুরলা আপমন্ কাযটকে বরল মরন্ করেন্? (একামধ্ক 
উত্তে প্ররযাজয) 

ক. ডিক্ষাথীকক ডনিঃিিংককাকচ কথা বলার মািযকম তার আকবগ প্রকাি করার মত ডনরাপে পডরকবি 
ততডরর সচষ্টা করা 

খ. মিক্ষােীে আচেরণে পমেবতট রন্ে জন্য ও পডারিান্ায় আরো মন্রযাগী হরত পোমিট 

গ. ডিক্ষাথী স  চযাকলডজিং পডরডস্থ্ডতর মিয ডেকয়  াকে তার সপছকন ডিক্ষাথীর ডক িরকনর আকবগ 
কাজ্ করকছ তা িনাক্ত করা 



ঘ. ডিক্ষাথী এ পডরডস্থ্ডত সথকক ডকভাকব সবর হকত পাকর তা জ্ানকত চাওয়া 

ঙ. উপরেে িবগুরলা 

চ. উপরেে ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ২: মান্মিক স্বাস্থ্যরিবা প্রোরন্ মিক্ষকরেে পালন্ীয় ন্ীমতিমূহ মবরবচন্া কেরল, োমকরবে িারে 
করোপকেরন্ে িময় িমেফুল িারহব মন্রচে ককান্ ককান্ ন্ীমতগুরলা অন্ুিেণ করেরেন্? 

ক. মিক্ষােীে কগাপন্ীয়তা েক্ষা করেরেন্ 

খ. মিক্ষােীে প্রমত িম্মান্ প্রেিটন্ কো 

গ. মিক্ষােীে আচেণ বা কাজরক বযমক্তস্বাতন্ত্রযতাে মভমত্তরত স্বাভামবকভারব গ্রহণ করেরেন্ 

ঘ. মিক্ষােীে আচেরণে প্রমত মন্েরপক্ষতা বজায় কেরখরেন্ 

ঙ. উপকরর িবগুকলা 

চ. উপরেে ককান্টিই ন্য় 

প্রশ্ন ৩: োমকরবে িারে করোপকেরন্ে কক্ষরে িমেফুল িারহব আে ককান্ ককান্ কাজগুরলা কেরল তা 
অমধ্ক কাযটকে হত? 

ক. কয কমরয়ে িারে োমকরবে িম্পকট  হরয়রে তাে পমেচয় কজরন্ পেবমতট রত তাে িারে কো বলা 

খ. এই বয়রি কপ্ররমে িম্পকট  োকাে কােরণ পডারিান্াে উপে এে িম্ভযাবয কন্মতবাচক মেক িম্পরকট  
োমকবরক ধ্ােন্া কেওয়া 

গ. োমকব মকভারব এ ধ্েরন্ে িম্পকট  কেরক কবে হরয় আিরত পারে কি বযাপারে পোমিট কেওয়া 

ঙ. োমকরবে অমভভাবকরক এ বযাপারে অবমহত কো এবং তারেে িারে পোমিট কো মকভারব তারক 
বুমঝরয় শুমন্রয় িম্পকট  কেরক কবে করে আন্া কযরত পারে 

চ. উপরেে িবগুরলা 

ছ. উপকরর সকানটিই নয় 

মডিউল-৬: ডিক্ষাথীকের মানডিক স্বাস্থ্য িমিযা প্রিমকন প্রডতকরািমূলক ও প্রডতকারমূলক বযবস্থ্া 
মডিউল ৬.১: ডিক্ষাথীকের মানডিক স্বাস্থ্য িমিযা প্রিমকন প্রডতকরািমূলক বযবস্থ্া (ককইিডভডত্তক 
বযডক্তগত মতামত) 



 

স্মার্ট রফান্ মকরন্ কেবাে পে রুমবে বাবা মক মক বযবস্থ্া গ্রহণ কেরত পােরতন্ বরল আপমন্ মরন্ 
করেন্? 

স্মার্ট রফান্ মকরন্ কেবাে পে রুমবে বাবা মক মক বযবস্থ্া গ্রহণ কেরত পােরতন্ বরল আপমন্ মরন্ 
করেন্? 

 

ককইিমভমত্তক মূলযায়ন্: আপমন্ আপন্াে মন্জস্ব মতামত বযক্ত করুন্ এখারন্। 

 

প্রশ্ন ১: মন্রচে ককান্ ককান্ আচেণগুরলা এই ঘর্ন্া পেবতী িম্ভাবয মান্মিক চাপ কেরক েক্ষা কপরত 
রুমবরক িাহাযয করেরে? 

ক) েমব/মভমডও কিয়াে কেরত ন্া চাওয়া 

খ) বান্ধবীে িারে কো বরল িরচতন্ হওয়া 

গ) িম্পকট  মেন্ন ন্া করে কেরলটিে কো কমরন্ কন্য়া 

ঘ) কেরলটিে িারে িম্পকট  মেন্ন কো 

ঙ) ক, খ, ঘ 

চ) ক, খ, গ, ঘ 

প্রশ্ন ২: রুমবে কক্ষরে তাে মরন্ে কোগুরলা কারেে বান্ধবীে িারে কিয়াে কোরক আমো ককান্ 
ধ্েরন্ে পেরক্ষপ বলরত পামে? 

ক. প্রডতকরািমূলক 

খ. প্রমতকােমূলক 

গ. িরচতন্তামূলক 

ঘ. ককান্টিই ন্য় 

মডিউল ৬.২: ডিক্ষাথীকের মানডিক স্বাস্থ্য িমিযা প্রিমকন প্রডতকারমূলক বযবস্থ্া 
সকইিডভডত্তক বযডক্তগত মতামত 



োরিরলে বনু্ধরেে আিমক্তমলূক আচেরণে পমেণমতজমন্ত িমিযা িমাধ্ারন্ কী ধ্েরন্ে প্রমতকােমলূক 
বযবস্থ্া গ্রহণ কো কযরত পারে বরল আপমন্ মরন্ করেন্? 

এখারন্ আপমন্ পেন্দমত কযরকান্ মতামত মেরত পারেন্। মন্রচেগুরলা ধ্ােণা প্রোন্ মাে। 

ক. মিক্ষক/পমেবােরক জান্ান্ার ; 

খ. পমেবাে বা িমবয়িীরেে মাধ্যরম িহায়তা প্রোন্; 

গ. িমিযাে তীব্রতা অন্ুিারে তারেেরক যোযে স্থ্ারন্ যার গাযার গ কোে জন্য তেয প্রোন্; 

ঘ. কাউরেমলং িাইরকারেোপী কিবা প্রোন্; 

ঙ. িমমিত মচমকৎিা কিবা প্রোন্ 

এগুরলাে কযরকান্ একটি মলরখ িাবমমর্ করুন্ বা একামধ্কও চাইরল মলখরত পারেন্। 

 

মডিউল-৭: মানডিক স্বাস্থ্য উন্নয়কনর সকৌিল: ডনকজ্র  ত্ন সনওয়া ও চাপ ডনরিকন শ্বাি প্রশ্বাকির 
বযায়াম 

মডিউল ৭: কুইজ্ 

 

প্রশ্ন ১: ককান্ পমজিরন্ শ্বাি-প্রশ্বারিে বযায়াম কো যায়? 

ক. শুরয় 

খ. বরি 

গ. োুঁমডরয় 

ঘ. িবগুকলাই 

প্রশ্ন ২: মন্রচে ককান্ মবরিষ অবস্থ্া িরেও শ্বাি-প্রশ্বারিে বযায়াম কো যায়? 

ভো কপরর্ 

গভক াবস্থ্ায় 

ন্াক বন্ধ োকরল 

শ্বািকষ্টজমন্ত িমিযা োকরল 

প্রশ্ন ৩: শ্বাি-প্রশ্বারিে বযায়াম ককান্টি মন্য়ন্ত্ররণ িাহাযয করে? 

ক. হৃেস্পন্দরন্ে গমত কমমরয় আরন্ 

খ. েক্তচাপ কমমরয় আরন্ 



গ. মন্রজরক িান্ত োখরত 

ঙ. িবগুকলাই 

প্রশ্ন ৪: শ্বাি-প্রশ্বারিে বযায়াম কারেে জন্য উপরযাগী? 

i. কোর্রেে জন্য 

ii. মধ্যম বয়িীরেে জন্য 

iii. বয়স্করেে জন্য 

iv. িবার জ্নয 

প্রশ্ন ৫: শ্বাি-প্রশ্বারিে বযায়াম ককান্ হেরমান্ এে মাো কমমরয় কেয়? 

ক. োইেরয়ড হেরমান্ 

খ. কটিক কিাল হরকমান 

গ. কগ্রাে হেরমান্ 

ঘ. ইন্িুমলন্ হেরমান্ 

প্রশ্ন ৬: মন্রচে ককান্টি মন্রজে যরত্নে অন্তভুট ক্ত ন্য়? 

ক. িময়মত খােয গ্রহণ 

খ. িােীমেক বযায়াম কো 

গ. িব িময় অনযকক খুডি করার কাজ্ করা 

ঘ. পমেোে পমেেন্ন োকা 

 

Education এর বিবিন্ন বিষয় বিয়য় পড়ুি 

Abicaa.com 

Innovativeeducation.com.bd 

Educationtune.com 

https://abicaa.com/
https://innovativeeducation.com.bd/
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