
 

 

৯ম শ্রেণির ২য় সপ্তাহহর ণিজ্ঞাহনর উত্তর 
 

কৈ মাহের জনয দ্রিীভূত অণিহজন প্রহয়াজন শ্রৈন িযাখ্যা ৈর। 

 কৈ ভাছেয জনয দ্রফীবূত ক্সিছজন তযন্ত প্রছ াজন। কৈননা অভযা কমভন ফাতা ফা ক্সিছজন 
োডা ফাাঁচছত াক্সয না, দভ ফন্ধ ছ  ভাযা মাআ।  ভাছেয কফরাছতও তাআ ঘছে। কৈ ভাে ক্সিছজন 
গ্রণ ৈছয পুরৈা ক্সদছ  অয এভনবাছফ কতক্সয ৈছয কম এটি শুধু াক্সন কথছৈ ক্সিছজন ক্সনছত াছয 
ফাতা কথছৈ ন । 

মক্সদ াক্সন না থাৈছতা তাছর কৈান ভাে ফাাঁচছত াযছতা না। শুধু ভাে ন  কমফ প্রাণী পুরৈা 
ক্সদছ   ক্সিছজন গ্রণ ৈছয শ্বাৈাময চারা  তাছদয কৈানোআ ফাাঁচছত াযছতা না। পছর ক্সযছফ 
হুভক্সৈয ভুছে যত। তাোডা অভাছদয কপ্রাটিছনয প্রা  তৈযা ৮০ বাগআ অছ ভাে কথছৈ। 

শ্রখ্াৈহনর ণি এম আই (BMI) ণনিণয় ৈর। 

  

আমরা জাণন, 

     ক্সফ এভ অআ (BMl)  = কদছয ওজন ( কৈক্সজ) / কদছয উচ্চতা (ক্সভোয) 

  

কদও া অছে, 

কোৈছনয ওজন = ৬৮ কৈক্সজ 

উচ্চতা = ১৭০ কক্সিক্সভোয (১০০ কক্সিক্সভোয = ১ ক্সভোয) 

        = ১৭০/১০০ 

        = ১.৭ ক্সভোয 

কোৈছনয ক্সফ এভ অআ (BMI) = ৬৮/(১.৭)² 

                                  = ২৩.৫২ (প্রা ) 

 

সু্ফটানংৈ ৈাহৈ িহে? 

  

ফা ুভন্ডরী  চাছ কম তাভাত্রা  তযর দাথয ফাছে ক্সযণত   তাাঁছৈ  সু্ফোনংৈ ফছর। কমভনঃ 
াক্সনয সু্ফোনংৈ ৯৯.৯৮ ক্সিগ্রী করক্স া। কমো ১০০ ক্সিগ্রী করক্স াছয ৈাোৈাক্সে। তাআ 
াধাযণবাছফ অভযা াক্সনয সু্ফোনংৈ ১০০ ক্সিগ্রী করক্স া ফছর থাক্সৈ। 
 

উদ্দীহৈ েন্দনীয় ও অেন্দনীয় খ্ািারগুহো শ্রখ্াৈহনর শারীণরৈ দক্ষতা অটুট রাখ্হত ৈী 
ধরহনর ভূণমৈা ােন ৈরহি ণিহেষি ৈহরা। 

  

ুস্থ জীফনমান ৈযায জনয ভানফ যীছয ঠিৈ ক্সফ এভ অআ প্রছ াজন। ুস্বাছস্থযয জনয ক্সফ এভ 
অআ এয অদয ভান ছে ১৮.৫ কথছৈ ২৪.৯। এক্সদছৈ কোৈছনয ক্সফ এভ অআ এয ভান ছে 
২৩.৫২ মা ুস্বাছস্থযয ভানদণ্ড। 

  



 

 

কোৈছনয ক্সফ এভ অআ এয ভান ঠিৈ যােছত তাছৈ প্রচুয ক্সযভাছণ াৈফক্সজ , পরভূর ও ভাে, ভাং 
আতযাক্সদ োও ায বযা ৈযছত ছফ। ক্সৈন্তু কোৈন এফ োদয েন্দ ৈছযনা। কোৈন কম োদয 
েন্দ ৈছয ক োছদয কোৈছনয ক্সফ এভ অআ কফছড মাছফ। এছত তায স্থূরতা ছফ এফং াযীক্সযৈ 
দক্ষতা েুে থাৈছফ না।  াযীক্সযৈ দক্ষতা েুে যাোয জনয ৈয যা ও কপ্রাটিছনয াাাক্স 
অক্সভলজাতী  োফযা ও ফুজ াৈফক্সজ কেছত ছফ এফং াযীক্সযৈ ফযা াভ ৈযা উক্সচত। 

 
 


