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১) খাদ� কােক বেল? 
উ: জীবন ধারণ ও শরীর গঠেনর জন� যা �খেয় হজম করা যায় এবং 
শরীেরর পুি� সাধন ,�য়পূরণ ও শি� পাওয়া যায় ,তােকই খাদ� বেল। 
�যমন-ভাত ,��, ফল, মাছ, তরকাির �ভৃিত। 
২) খাদ� খাওয়ার �েয়াজনীয়তা কী? 
উ: আমরা সারািদন �য পির�ম কির তার ফেল আমােদর শি� �য় 
হয়। তাই আমরা শারীিরক ভােব �া� ও মানিসক অবসাদ�� হেয় পিড় 
।শরীেরর ও মেনর এই �াি� দরূ করার জন� এবং শরীেরর �য় পূরণ 
করার জন� আমােদর খাদ� খাওয়ার �েয়াজন হয়। 
৩) পুি��ণ অনযুায়ী খাদ� কয় �কার ও কী কী? �েত�ক �কার খাদ� 
কীভােব কাজ কের? 
উ:  ক)  শক� রা জাতীয় খাদ�  - চাল, গম, ভু�া ,আল ুইত�ািদ। এ�িল 
�দেহর শি� উৎপাদেন সাহায� কের। 
খ)  ��হ জাতীয় খাদ�  - িঘ মাখন িতল সরেষ ইত�ািদ। এ�িল আমােদর 
�দেহ শি� উৎপাদেন সাহায� কের। 
গ)  ��া�ন জাতীয় খাদ�  - ডাল, �সায়ািবন, মাছ, মাংস ইত�ািদ। এ�িল 
�দেহর �য়পূরণ ও বিৃ�েত সাহায� কের। 



ঘ)  িভটািমন জাতীয় খাদ�  - শাকসবিজ, ফল। এ�িল আমােদর �দেহর 
পুি� সাধন ও �দহ সংর�েণ সাহায� কের। 
ঙ)  খিনজ লবণ  - দধু ও দেুধর �তির খাবার, �ছাট মাছ, সবজু শাক 
ইত�ািদ। �িল �দেহর গঠন ও �য়পূরেণ সাহায� কের। 
চ)  জল  - �দেহর গঠন ও িবিভ� কােজ সম�য় সাধন কের। 
৪) শরীর দবু�ল হয় কীভােব? 
উ: সু� সবল শরীেরর জন� িনয়িমত পুি�কর ও সুষম খাদ� খাওয়া 
�েয়াজন,  না হেল শরীর দবু�ল হেয় যায় ও �রাগ-ব�িধ বাসা বাঁেধ। খাদ� 
�যমন আমােদর শরীের শি� �জাগায় �তমিন �রাগ �িতেরাধ �মতা 
বাড়ায় এবং শরীেরর ওজন ও আয়তন বাড়ায়। 
৫) িশ�রা �কান শারীিরক পির�ম না করেলও খাবার খায় �কন? 
উ: িশ�রা যত�ণ �জেগ থােক তত�ণ হাত পা �নেড় �খেল, মেুখ শ� 
কের, এর জন� িশ�র শরীের শি� �য় হয়। এই শি�র �য় পূরেণর 
জন�ই িশ�রা খাবার খায়। 
৬) সােলাকসংে�ষ �ি�য়ায় গােছর কী কী �েয়াজন হয়? 
উ: সূয�ােলাক, গােছর সবজু কণা বা ��ােরািফল, বাতােসর কাব�ন 
ডাই-অ�াইড, মা� �থেক �শািষত �জব খিনজ পদাথ� এবং জল। 
৭) সােলাকসংে�ষ �ি�য়ায় গাছ িক িক উৎপ� কের? 
উ: সােলাকসংে�ষ �ি�য়ায় গাছ তার িনেজর জন� খাদ� (�েকাজ) ও 
অি�েজন উৎপ� কের। 
৮) গােছর খাদ� �তরীর �ি�য়া � িচ�সহ আেলাচনা কেরা। 
উ: বই পৃ�া ৬৫ 
 
[িব: �: বই ভােলাভােব িরিডং পড়েত হেব এবং �� উ�র মখু� করেত 
হেব।] 


