কিন্ডারগার্টর্েে HIV কের্রাধ কিক্ষা
কিন্ডারগার্টের্ের পাঠ্যকিষর্ে ম ৌকিি ধারণা ও দক্ষতা অন্তর্ভেক্ত িরা হে যা কিক্ষার্েীর র্কিষযত HIV মরাধ কিক্ষাকের্দেিোর এিং সারা জীিে সভ স্থ
র্ািার জেয প্রর্োজে হর্ি।
মিসে িা পাঠ্য
#

1

2

3

4

আর্িাচ্য কিষে ও র্োকের্িিিৃত দক্ষতা

পার্ঠ্যর উর্েিয



আর্িাচ্য কিষে: সভ স্থ র্ািা ও র্ার্িা
মিাধ িরার অর্ে িী, তা মিখা।

এই পাঠ্য কিক্ষার্েীর্দরর্ি মসসি আচ্রণ িোক্ত
িরর্ত মিখাে যা তার্দরর্ি সভ স্থ র্াির্ত সহােতা
ির্র, ময ে পাকে পাে িরা ও স্বাস্থযসম্মত খািার
খাওো।



আর্িাচ্য কিষে: অসভ স্থ হওো ও সভ স্থ
হওোর র্ধয পার্েিয কেণেেিরণ!



দক্ষতা: অসভ স্থ হর্ি আপোর্ি সহােতা
িরর্ত পার্রে, এ ে কিশ্বস্ত প্রাপ্ত
িেস্কর্দর িোক্ত িরা।

কিক্ষার্েীরা ঠ্াণ্ডা িাগার ম ৌকিি উপসগেস ূ হ এিং
ডাক্তার মদখার্ো িা কিকের্ি যাওোসহ স্বাস্থয
পভেরুদ্ধার্রর ধাপগুর্িা মির্খ।



আর্িাচ্য কিষে: সভ স্বাস্থয িজাে রাখার
কিকর্ন্ন পন্থা মির্খ।



দক্ষতা: সভ স্থতা িজাে রাখা ও উন্নত
িরার জেয সহােি আচ্রণস ূ হ
অেভ িীিে িরা।



আর্িাচ্য কিষে: জীিাণভ িীর্ার্ি মরাগ
সৃ কি ির্র।



আর্িাচ্য কিষে: মযসি মরাগ মর্র্ি
সহর্জ মরহাই ম র্ি, মরহাই পাওো
িকঠ্ে, এিং এিজে মর্র্ি আর্রিজর্ে
সংক্রক ত হে ো, মস মরাগগুর্িার র্ধয
িযিধাে সম্পর্িে মিখা।



আর্িাচ্য কিষে: অসভ স্থ হর্ি মিাে
ধরর্ের ােভ র্ষর িার্ছ ও স্থার্ে আ রা
সহােতা মপর্ত পাকর, মসটা সম্পর্িে
মিখা।



দক্ষতা: মিউ অসভ স্থ হর্ি তখে সহােতা
প্রদাে িরর্ত পার্রে, এ ে কিশ্বস্ত
প্রাপ্ত-িেস্ক িযকক্ত িোক্ত িরা।

পাঠ্য কির্রাো

সভ স্থ র্ািার অর্ে িী?

অসভ স্থ হওোর অর্ে িী?

আ রা িীর্ার্ি সভ স্থ
র্াির্ত পাকর?

ােভ ষ িীর্ার্ি অসভ স্থ হে?
HIV িী? AIDS িী?
*ঐকিি পাঠ্য

5

আ রা অসভ স্থ হর্ি মি
আ ার্দর মসিা ির্র?

T&I 33069 (Bangla/Bengali)

কিক্ষার্েীরা মসসি আচ্রণ সম্পর্িে মির্খ মযগুর্িা
তার্দর সভ স্থতা িজাে রাখর্ত সহােতা ির্র,
ময ে হাত মধাো এিং দাাঁত ব্রাি িরা।

কিক্ষার্েীরা জীিাণভ িী এিং মসগুর্িা ােভ ষর্ি
অসভ স্থ িরর্ত এি জে মর্র্ি আর্রি জর্ের
ার্ে সংক্রক ত (র্য ে, হাাঁকচ্, িাকি, স্পিে) হে
তা মির্খ। এছাড়াও কিক্ষার্েীরা HIV এিং AIDSএর এিকট সাধারণ সংজ্ঞা মির্খ এিং জাের্ত
পার্র ময HIV হওো খভি িকঠ্ে।

কিক্ষার্েীরা সহােতা প্রদার্ে সক্ষ কিশ্বস্ত
প্রাপ্তিেস্ক িযকক্তর্দর িোক্ত িরর্ত মির্খ।

প্রর্ মের্ড HIV প্রকতর্রাধ ূ িি কিক্ষা
প্রর্ মের্ডর পাঠ্যকিষর্ে অন্তর্ভেক্ত আর্ছ কিক্ষার্েীর্দর র্কিষযত HIV কের্রাধ কিক্ষাকের্দেিোর সার্র্ সার্র্ তার্দর জীিেিযাপী সভ স্থতার জেয প্রর্োজেীে
ম ৌকিি ধারণা ও দক্ষতাস ূ হ।
মিসে/পাঠ্য #

1

2

3

আর্িাচ্য কিষে ও র্োকের্িিিৃত দক্ষতা

পাঠ্য কির্রাো

আ রা িীর্ার্ি সভ স্থ
র্াির্ত পাকর?



আর্িাচ্য কিষে: সভ স্থ র্ািার জেয
প্রর্োজেীে অর্যাসগুর্িা িোক্ত িরা।



দক্ষতা: এিকট স্বল্পর্ োদী িক্ষয কস্থর
িরা যা সভ স্থতা িজাে রাখর্ত িা উন্নত
িরর্ত সহােি।



আর্িাচ্য কিষে: মযসি মরাগ মর্র্ি
সহর্জ মরহাই ম র্ি, মরহাই পাওো
িকঠ্ে, এিং এিজে মর্র্ি আর্রিজর্ে
সংক্রক ত হে ো, মস মরাগগুর্িার র্ধয
িযিধাে সম্পর্িে মিখা।



দক্ষতা: স্বাস্থযসম্মত অর্যাসগুর্িার
অেভ িীিে িরা যার্ত মরাগ প্রকতর্রাধ
িরা যাে।



আর্িাচ্য কিষে: র্াইরাস ময এি
ধরর্ের জীিাণভ যা মরাগ সৃ কি িরর্ত
পার্র এিং িরীর্র মসগুর্িার প্রর্িি
িরার পর্স ূ হ সম্পর্িে জাো।



দক্ষতা: সভ স্থতা িজাে রাখা ও উন্নত
িরার জেয সহােি আচ্রণস ূ হ
অেভ িীিে িরা।



আর্িাচ্য কিষে: প্রকতর্রাধি িযিস্থা এিং
মসটার্ি HIV িীর্ার্ি দভ িেি ির্র মদে,
মস সম্পর্িে ধারণা িার্ িরা।

কিক্ষার্েীরা মরাগপ্রকতর্রাধ িযিস্থার উপর HIV-এর
প্রর্াি এিং িীর্ার্ি HIV কের্েও ােভ ষ সভ স্থ
র্াির্ত পার্র, মসসি পযোর্িাচ্ো ির্র।



আর্িাচ্য কিষে: অসভ স্থ হর্ি মযসি ওষভ ধ
যর্াযর্, মসসি কিষর্ে কিক্ষা িার্ িরা।



আর্িাচ্য কিষে: মিউ যখে অসভ স্থ হে,
তখে পকরিার্রর মসিাযত্ন এিং
সহােতার গুরুত্ব সম্পর্িে ধারণািার্
িরা।



দক্ষতা: সহােতা চ্াওোর জেয কিশ্বস্ত
ির্োর্জযষ্ঠর্দর কচ্কিত িরা।

ােভ ষ অসভ স্থ হর্ি িীর্ার্ি স্বাস্থর্সিা-প্রদােিারীরা
তার্দর সহােতা প্রদাে ির্রে, কিক্ষার্েীরা তা
মির্খ। এছাড়াও তারা যকদ অসভ স্থ হর্ি, আহত
হর্ি িা যকদ তার্দর িরীর এিং স্বাস্থয সম্পর্িে
প্রশ্ন র্াির্ি তারা সাহাযয চ্াওোর জেয
আস্থার্াজে প্রাপ্তিেস্কর্দর িীর্ার্ি কচ্কিত
িরর্ত হে, মসটা কিখর্ি।

মরাগ িীর্ার্ি এি জে
মর্র্ি আর্রিজর্ে ছড়াে?

র্াইরাস িী? তারা মরাগ
সৃ কি িরর্ত িীর্ার্ি
িরীর্র প্রর্িি ির্র?

*ঐকিি পাঠ্য

4

5

আ ার্দর মদহ র্াইরার্সর
কিরুর্দ্ধ িীর্ার্ি যভ দ্ধ ির্র?
আ ার্দর িরীর মিে
HIV-এর কিরুর্দ্ধ যভ দ্ধ
িরর্ত পার্র ো?

আ রা যখে অসভ স্থ হই,
তখে মসর্র ওঠ্ার জেয
আ রা িী িরর্ত পাকর?

কিতীে মের্ড HIV প্রকতর্রাধ ূ িি কিক্ষা

T&I 33069 (Bangla/Bengali)

পার্ঠ্যর উর্েিয
এই পাঠ্যকিষর্ে কিক্ষার্েীরা হাত মধাো ও
স্বাস্থযসম্মত খািার েহণ িরা, ইতযাকদর র্তা
ম ৌকিি অর্যাসস ূ হ িোক্ত িরর্ত মির্খ।

কিক্ষার্েীরা মির্খ কিছভ মরাগ সহর্জই এিজে
মর্র্ি আর্রি জর্ে সংক্রক ত হে এিং কিছভ
মরাগ হেো। এছাড়াও তারা জীিাণভ কিস্তার
মরার্ধর ম ৌকিি উপােস ূ হ মির্খ।

র্াইরাস ময এি ধরর্ের জীিাণভ এিং
জীিাণভগুর্িা মযসি কর্ন্ন কর্ন্ন পন্থাে িরীর্র প্রর্িি
ির্র, এই পাঠ্যকিষেকট কিক্ষার্েীর্দরর্ি তা
মিখাে। কিক্ষার্েীরা তার্দর এিং অেযর্দর িরীর্র
জীিােভ প্রর্িি মরাধ িরর্ত িী িরর্ত পার্র, তা
মির্খ।

কিতীে মের্ডর পাঠ্যকিষর্ে অন্তর্ভেক্ত আর্ছ কিক্ষার্েীর্দর র্কিষযত HIV কের্রাধ কিক্ষাকের্দেিোর সার্র্ সার্র্ তার্দর জীিেিযাপী সভ স্থতার জেয
প্রর্োজেীে ম ৌকিি ধারণা ও দক্ষতাস ূ হ।
মিসে/পাঠ্য #

পাঠ্য কির্রাো

1

মছর্ির্ র্েরা মযসি
স্বাস্থযসম্মত কিষে মির্ছ
কের্ত পার্র, মসগুর্িা িী
িী?

2

3

আ রা যখে অসভ স্থ হর্ে
পকড়, তখে িী ঘর্ট?

আর্িাচ্য কিষে ও র্োকের্িিিৃত দক্ষতা


আর্িাচ্য কিষে: স্বাস্থসম্মত ও স্বাস্থসম্মত
েে, মসসি কিিল্পগুর্িা কচ্কিত িরা।



দক্ষতা: স্বাস্থয উন্নত িরার িা িজাে
রাখর্ত কিকিধ কসদ্ধান্ত েহণ।



আর্িাচ্য কিষে: মরাগ প্রকতর্রাধ ও
কচ্কিৎসার জেয ােভ ষ িী িরর্ত পার্র,
মসটা িোক্ত িরা।



দক্ষতা: স্বাস্থযসম্মত অর্যাসগুর্িার
অেভ িীিে িরা যার্ত মরাগ প্রকতর্রাধ
িরা যাে।



আর্িাচ্য কিষে: মিান মরাগগুর্িা
সংক্রক ত হে আর মিােগুর্িা হে ো
তা িোক্ত িরা এিং অসভ স্থ িরার জেয
িীর্ার্ি জীিাণভ পকরিাকহত হে।



দক্ষতা: জীিাণভর কিস্তার প্রকতর্রাধ িা
হ্রাস িরার জেয স্বাস্থযসম্মত অর্যাস রপ্ত
িরা।



আর্িাচ্য কিষে: প্রকতর্রাধি িযিস্থা এিং
মসটার্ি HIV িীর্ার্ি দভ িেি ির্র মদে,
মস সম্পর্িে ধারণা িার্ িরা।

কিক্ষার্েীরা প্রকতর্রাধি িযিস্থার উপর HIV-এর
প্রর্াি এিং িীর্ার্ি HIV কের্েও ােভ ষ সভ স্থ
র্াির্ত পার্র, মসসর্ির ূ ি কর্কিগুর্িা
পযোর্িাচ্ো ির্র।



আর্িাচ্য কিষে: মরাগ িীর্ার্ি ােভ ষর্ি
ক্ষকতেস্ত ির্র এিং অসভ স্থরা যার্ত
র্ার্িা মিাধ ির্র, মসজেয অেয সির্ি
িীর্ার্ি সহােতা িরর্ত পার্র।

ােভ ষ অসভ স্থ হর্ি িীর্ার্ি স্বাস্থর্সিা-প্রদােিারীরা
তার্দর সহােতা প্রদাে ির্রে, কিক্ষার্েীরা তা
মির্খ। এছাড়াও তারা অসভ স্থ হর্ি, আহত হর্ি
িা তার্দর িরীর এিং স্বাস্থয সম্পর্িে প্রশ্ন র্াির্ি
তারা সাহাযয চ্াওোর জেয আস্থার্াজে
প্রাপ্তিেস্কর্দর িীর্ার্ি কচ্কিত িরর্ত হে, তারা
মসটাও কিখর্ি।

অসভ স্থতা কিস্তার্রর িারণ ও
তা প্রকতর্রার্ধর উপাে িী?

*ঐকিি পাঠ্য

4

মরার্গর সার্র্ যভ র্দ্ধ
িরীর্রর মরাগপ্রকতর্রাধ
িযিস্থার র্ূ ক িা িী?
িীর্ার্ি HIV
মরাগপ্রকতর্রাধ িযিস্থার্ি
ক্ষকতেস্থ ির্র?

5

ােভ ষ যখে অসভ স্থ হে,
তখে তারা মি ে মিাধ
ির্র? অেযরা তার্দর
সম্পর্িে মি ে ধারণা
ির্র?

T&I 33069 (Bangla/Bengali)

পার্ঠ্যর উর্েিয
এই পাঠ্যকিষে কিক্ষার্েীর্দরর্ি সভ স্থ র্ািাে হাত
মধাো ও স্বাস্থযির খািার খাওোর র্তা আচ্রণ
ও দক্ষতা িীর্ার্ি িোক্ত িরর্ত হে তা মিখাে।

এই পাঠ্যকিষে যারা অসভ স্থতা মরাধ িরার এিং
যারা HIV-সহ মিাঁর্চ্ আর্ছ তারা িো যার্দর
মেই, তার্দর ার্ে সাধারণ ঠ্াণ্ডা িাগা িীর্ার্ি
প্রর্াি রার্খ, মসকিষর্ের প্রকত র্োকের্িি ির্র।
এছাড়াও কিক্ষার্েীরা HIV কের্ে যারা মিাঁর্চ্ আর্ছ,
তার্দর প্রকত সহােভ র্ূকতিীি হওোর গুরুত্ব
সম্পর্িে জাের্ত পার্র।
মিান মেণীর জীিাণভ সহজ সংক্র ণর্যাগয (র্য ে
িােভ িাকহত) এিং মিােগুর্িার সংক্র ণ িকঠ্ে
(র্য ে রক্তিাকহত), মসগুর্িাসহ মযসি মরাগ
সংক্রা ি এিং মযগুর্িা সংক্রা ি েে, এই পাঠ্য
মসগুর্িার র্ধয পার্েিয অেভ সন্ধাে ির্র। এছাড়াও
একট কিক্ষার্েীর্দরর্ি স্বাস্থসম্মত অর্যাস রপ্ত
িরর্ত উৎসাকহত ির্র, যার অন্তর্ভেক্ত আর্ছ
রর্ক্তর সংস্পিে মর্র্ি কের্জর্দরর্ি িাাঁকচ্র্ে চ্িা।

তৃ তীে মের্ড HIV প্রকতর্রাধ ূ িি কিক্ষা
তৃ তীে মের্ড পাঠ্যকিষর্ে অন্তর্ভেক্ত আর্ছ কিক্ষার্েীর্দর র্কিষযত HIV প্রকতর্রাধ ূ িি কিক্ষা-কের্দেিোর পািাপাকি তার্দর জীিের্র সভ স্থ র্ািার জেয
প্রর্োজেীে ম ৌকিি ধারণা ও দক্ষতাস ূ হ।
মিসে/পাঠ্য #

1

2

3

4

িীর্ার্ি আ রা জীিাণভ
সংক্র র্ণর কিিার হই যা
আ ার্দরর্ি অসভ স্থ ির্র?

িরীর িীর্ার্ি মরার্গর
সার্র্ যভ দ্ধ ির্র?

িীর্ার্ি HIV মরাগ
প্রকতর্রাধ িযিস্থার্ি
ক্ষকতেস্ত ির্র?

ােভ র্ষর মিান স্বাস্থযসম্মত
কিষেগুর্িা মির্ছ মেোর
সভ র্যাগ আর্ছ?

*ঐকিি পাঠ্য

5

আর্িাচ্য কিষে ও র্োকের্িিিৃত দক্ষতা

পাঠ্য কির্রাো

আ রা যখে স সযাে পকড়,
তখে সহােতা িার্ িরা

T&I 33069 (Bangla/Bengali)



আর্িাচ্য কিষে: জীিাণভ িরীর্র িীর্ার্ি
প্রর্িি ির্র এিং মরার্গর িারণ হে।



দক্ষতা: স্বাস্থযসম্মত অর্যাসগুর্িার
অেভ িীিে িরা যার্ত মরাগ প্রকতর্রাধ
িরা যাে।



আর্িাচ্য কিষে: িরীর িীর্ার্ি মরার্গর
সার্র্ যভ দ্ধ ির্র এিং HIV িীর্ার্ি
মরাগ প্রকতর্রাধ িযিস্থার্ি ক্ষকতেস্ত
ির্র, মস সম্পর্িে মিখা।



আর্িাচ্য কিষে: AIDS ময HIV-এর
উচ্চতর পযোে, মস সম্পর্িে ধারণা
িার্।



দক্ষতা: অর্যাসগুর্িা অেভ িীিে িরা
যার্ত মরাগ প্রকতর্রাধ িরা যাে।



আর্িাচ্য কিষে: এিকট সভ স্থ মরাগ
প্রকতর্রাধ িযিস্থার র্ূ ক িা এিং HIVএর িারর্ণ দভ িেি মরাগ প্রকতর্রাধ
িযিস্থার্ি আিাদার্ার্ি িভ ো।



দক্ষতা: মরাগ প্রকতর্রাধ িযিস্থার
সহােি অর্যাস রপ্ত িরা।



আর্িাচ্য কিষে: স্বাস্থযসম্মত ও
স্বাস্থযসম্মত েে, এ ে মির্ছ মেওোর
সভ র্যাগগুর্িার্ি আিাদা িরা।



দক্ষতা: স্বাস্থয কঠ্ি রাখা িা উন্নত িরার
কের্ে কসদ্ধান্ত েহণ।



আর্িাচ্য কিষে: স সযাে পড়র্ি মিার্াে
মযর্ত হর্ি, তা িোক্ত িরা।



দক্ষতা: কিশ্বস্ত প্রাপ্ত-িেস্কর্দর
িোক্তিরণ এিং স্পির্ার্ি প্রর্োজর্ের
ির্া প্রিাি িরা অেভ িীিে িরা।

পার্ঠ্যর উর্েিয
িীর্ার্ি জীিাণভগুর্িা এিজে মর্র্ি অেযজর্ে
পকরিাকহত হে, এই অেভ িীিেী মসটা িযাখযা ির্র।
কিক্ষার্েীরা অসভ স্থতা মরাধ িরার জেয িী িরর্ত
পার্র (হাাঁকচ্, িাকি কদর্ি ভ খ-গহ্বর িেভ ই কদর্ে
ঢািা , হাত মধাো ইতযাকদ), মসগুর্িা মির্খ।
কিক্ষার্েীরা HIV এিং AIDS-এর র্ধয িযিধাে
সম্পর্িে মির্খ। মরার্গর কিরুর্দ্ধ িরীরর্ি দভ িেি
িরার জেয িীর্ার্ি HIV এিং AIDS িরীর্রর
মরাগ প্রকতর্রাধ িযিস্থার ক্ষকত ির্র, তারা
মসকিষর্ে মির্খ।

কিক্ষার্েীরা মরাগ প্রকতর্রাধ িযিস্থা ও HIV-এর
ম ৌকিি কিষেগুর্িা পযোর্িাচ্ো ির্র। তারা মরাগ
প্রকতর্রাধ িযিস্থার উপর HIV-এর প্রর্ার্ির
পািাপাকি মরাগ প্রকতর্রাধ িযিস্থার িাযেিারীতা
িকক্তিািী িরার জেয স্বাস্থযসম্মত আচ্রণ
সম্পর্িে মির্খ।
কিক্ষার্েীরা প্রতযহ মযসি কিষে মির্ছ মেে এিং
মসগুর্িা িীর্ার্ি তার্দর স্বার্স্থযর উপর প্রর্াি
মের্ি, এই পাঠ্যকিষে মসকট অেভ সন্ধাে ির্র।
এছাড়াও কিক্ষার্েীরা কসদ্ধান্ত-েহর্ণর ধাপস ূ হ
এিং স্বাস্থযসম্মত কসদ্ধান্ত েহণ সম্পর্িে
পযোর্িাচ্ো ির্র।
এই পাঠ্যকিষর্ে কিক্ষার্েীরা িীর্ার্ি কিশ্বস্ত প্রাপ্ত
িেস্কর্দর িোক্ত িরর্ত হে তা মির্খ।
কিক্ষার্েীরা কের্জরা িা অেযরা অসভ স্থ ো হর্ে,
আঘাতপ্রাপ্ত িা খারাপ আচ্রর্ণর কিিার ো হর্ে
িীর্ার্ি কেরাপর্দ সহােতা মপর্ত পার্র, মস
িযাপার্র গর্ীর কচ্ন্তার্ািো ির্র।

চ্তভর্ে মের্ড HIV প্রকতর্রাধ কিক্ষা
চ্তভর্ে মের্ডর পাঠ্যকিষর্ে অন্তর্ভেক্ত আর্ছ কিক্ষার্েীর্দর র্কিষযত HIV কিক্ষা-কের্দেিোর পািাপাকি যারা HIV কের্ে মিাঁর্চ্ আর্ছে, তার্দর জীিেিযাপী
সভ স্থতা ও সহােভ র্ূকতর জেয প্রর্োজেীে ম ৌকিি ধারণা ও দক্ষতাস ূ হ।
মিসে/পাঠ্য #

পাঠ্য কির্রাো

1

মরার্গর িারণ িী? মরাগ
প্রকতর্রাধ িযিস্থা িীর্ার্ি
িরীরর্ি অসভ স্থতা মর্র্ি
রক্ষা ির্র?

2

িরীর িীর্ার্ি মরার্গর
সার্র্ যভ দ্ধ ির্র? িীর্ার্ি
HIV মরাগ প্রকতর্রাধ
িযিস্থার্ি ক্ষকতেস্ত ির্র?

3

HIV কিস্তার সম্পর্িে িী
িী শ্রুকত ও িাস্তিতা
রর্ের্ছ?

4

স্বাস্থযসম্মত উপােগুর্িা
মির্ছ কের্ত আ রা
পরস্পরর্ি িীর্ার্ি
সহােতা িরর্ত পাকর?

আর্িাচ্য কিষে ও র্োকের্িিিৃত দক্ষতা


আর্িাচ্য কিষে: এিকট সংক্র ণ-িৃ ঙ্খি
সম্পর্িে ধারণা িার্ িরা।



দক্ষতা: স্বাস্থয পভেরুদ্ধার িরর্ত কের্জর
যত্ন মেওোর ম ৌকিি অর্যাসগুর্িা
অেভ িীিে িরা।



আর্িাচ্য কিষে: মরাগ প্রকতর্রাধ িযিস্থা
িীর্ার্ি িাজ ির্র এিং মসটার্ি HIV
িীর্ার্ি দভ িেি ির্র মদে, মস সম্পর্িে
ধারণা িার্ িরা।

এই পার্ঠ্য কিক্ষার্েীরা মির্খ িীর্ার্ি মরাগ
প্রকতর্রাধ িযিস্থা িাজ ির্র ও িীর্ার্ি HIV
মসটার্ি ক্ষকতেস্ত ির্র। HIV-এর মিার্ো
কেরা ে মেই তা কিক্ষার্েীরা মির্খ। তর্ি কিছভ
কচ্কিৎসা রর্ের্ছ যা HIV কের্ে মিাঁর্চ্ র্ািা
ােভ ষর্দর দীঘে, সভ স্থ জীিেযাপর্ে সহােতা ির্র।



আর্িাচ্য কিষে: HIV িীর্ার্ি
পকরিাকহত হর্ত পার্র ও পার্র ো।

কিক্ষার্েীরা মির্খ ময HIV শুধভ পকরিাকহত হে
কিছভ সভ কেকদেি আচ্রর্ণর াধযর্ এিং সাধারণ
ম িার্ িাে েে। HIV পকরিাকহত হওো সম্পর্িে
প্রচ্কিত শ্রুকত ক্ষকতির হর্ত পার্র, তারা এটাও
মির্খ।



আর্িাচ্য কিষে: স্বাস্থযসম্মত আচ্রণ
ম র্ে চ্িার ও অেযর্দর এিই িার্জ
সহােতা িরার উপাে িোক্ত িরা।



দক্ষতা: অেযর্দরর্ি সভ স্থ জীিেযাপে
িরর্ত ও সতীর্ের্দর মেকতিাচ্ি চ্াপ
এড়ার্োে স র্েে মজাগার্ত িাযেির
মযাগার্যাগ দক্ষতা িযিহার িরা।

কিক্ষার্েীরা স্বাস্থযসম্মত অর্যাসস ূ হ, ইকতিাচ্ি ও
মেকতিাচ্ি েভাঁকিসম্পন্ন আচ্রণগুর্িা, এিং
সতীর্ে-চ্াপ সম্পর্িে অেভ সন্ধাে ির্র। স্বাস্থযসম্মত
কিষে িাছাইর্ের জেয মেকতিাচ্ি েভাঁকি এড়ার্ত
ও অেযর্দর উৎসাকহত িরর্ত তারা উর্পক্ষা
িরার দক্ষতা িযিহার ির্র।



আর্িাচ্য কিষে: আস্থার্াজে স্বাস্থযকিষেি
তর্য-উপিরর্ণর চ্াকরত্র সম্পর্িে ধারণা
িার্ িরা।



দক্ষতা: স্বাস্থযকিষেি তর্য ও সহােতার
জেয আস্থার্াজে স্বাস্থযকিষেি তর্যউপিরণ িোক্ত িরা।

*ঐকিি পাঠ্য

5

আ রা িীর্ার্ি তর্য িার্
িরর্ত এিং িক উকেকটর্ি
সহােতা িরর্ত পাকর?

T&I 33069 (Bangla/Bengali)

পার্ঠ্যর উর্েিয
িরীর্র যখে হা -এর র্তা িােভ িাকহত র্াইরাস
সংক্র ণ হে, তখে িরীর্রর মর্তর্র িী সংঘকটত
হে, কিক্ষার্েীরা মসটা মির্খ। ির্েি ধরর্ের মরাগ
পকরহার্র কটিা িা র্যািকসে িীর্ার্ি সহােতা
ির্র, তারা মসটাও মির্খ।

এই পাঠ্যকিষর্ে কিক্ষার্েীরা আস্থার্াজে ও সকঠ্ি
স্বাস্থযকিষেি তর্য-উপিরণ িোক্ত িরার
ধাপস ূ হ মির্খ।

পঞ্চ মের্ড HIV প্রকতর্রাধ কিক্ষা
পঞ্চ মের্ডর পাঠ্যকিষর্ে অন্তর্ভেক্ত আর্ছ কিক্ষার্েীর্দর র্কিষযত HIV কিক্ষা-কের্দেিোর পািাপাকি যারা HIV কের্ে মিাঁর্চ্ আর্ছে, তার্দর জীিের্র
সভ স্থতা ও সহােভ র্ূকতর জেয প্রর্োজেীে ম ৌকিি ধারণা ও দক্ষতাস ূ হ।
মিসে/পাঠ্য #

1

2

3

আর্িাচ্য কিষে ও র্োকের্িিিৃত দক্ষতা

পাঠ্য কির্রাো

িরীর িীর্ার্ি কের্জর্ি
মরাগ মর্র্ি রক্ষা ির্র?

HIV িীর্ার্ি পকরিাকহত
হে?

*আ রা িীর্ার্ি েভাঁকিিহুি
আচ্রণ ি ার্ত পাকর?



আর্িাচ্য কিষে: মরাগপ্রকতর্রাধ িযিস্থা
িীর্ার্ি িাজ ির্র এিং HIV মসটার্ি
িীর্ার্ি দভ িেি ির্র।



দক্ষতা: িরীরর্ি জীিাণভ ও মরার্গর
কিরুর্দ্ধ সভ রক্ষা মদওোর জেয ম ৌকিি
অর্যাসস ূ হ।



আর্িাচ্য কিষে: HIV পকরিাকহত হওো
কের্ে শ্রুকত ও িাস্তি তর্য সম্পর্িে
ধারণা িার্ িরা।



দক্ষতা: মিার্ো িযকক্ত িীর্ার্ি HIV-এর
সংস্পিে মপর্ত ও পকরহার িরর্ত
পার্র, তা কের্ে কিশ্বাসর্াজে প্রাপ্ত িেস্ক
িযকক্তর সার্র্ মযাগার্যাগ িরা।



আর্িাচ্য কিষে: মেকতিাচ্ি ও
ইকতিাচ্ি েভাঁকিিহুি আচ্রণ এিং
তার্দর পকরণা ।



দক্ষতা: এিকট কসদ্ধান্ত েহণ প্রকক্রো
িযিহার ির্র েভাঁকিিহুি আচ্রর্ণর
সম্ভািয পকরণা িভ ো।



আর্িাচ্য কিষে: HIV এিং AIDS
পৃ কর্িী িদর্ি কদর্ের্ছ এিং স াজর্ি
ক্ষকতেস্ত ির্রর্ছ।



দক্ষতা: HIV-এর জেয েভাঁকিিহুি
আচ্রণ পকরহার্রর উপাে এিং যারা
HIV কের্ে জীিেযাপে িরর্ছে,
তার্দরর্ি সহােতা প্রদার্ে ােভ ষর্ি
সভ পাকরি িরা।



আর্িাচ্য কিষে: HIV এিং AIDS
সম্পর্িে কের্েরর্যাগয তর্য-উপিরণ
িোক্ত িরা।



দক্ষতা: HIV এিং AIDS সম্পর্িে
আর্িাচ্ো িরার জেয কিশ্বস্ত প্রাপ্তিেস্কর্দর িোক্ত িরা।

*ঐকিি পাঠ্য

4

5

HIV/AIDS িীর্ার্ি
স ার্জর ক্ষকত ির্র?

মিান তর্য-উপিরণ
HIV/AIDS সম্পকিেত
তর্য ও সহােতা প্রদাে
ির্র?

T&I 33069 (Bangla/Bengali)

পার্ঠ্যর উর্েিয
HIV িী এিং এটা িীর্ার্ি মরাগ প্রকতর্রাধ
িযিস্থার্ি দূ িেি ির্র মদে, কিক্ষার্েীরা মসটা
মির্খ।

িীর্ার্ি এি িযকক্ত মর্র্ি অেযজর্ে HIV
পকরিাকহত হে এই পাঠ্যকিষে মসটা সন্ধাে ির্র
কিক্ষার্েীরা মির্খ ময HIV শুধভ পকরিাকহত হে
কিছভ সভ কেকদেি আচ্রর্ণর াধযর্ এিং সাধারণ
ম িার্ িাে েে।

ােভ ষ মির্ো ইকতিাচ্ি ও মেকতিাচ্ি েভাঁকিিহুি
আচ্রণ মির্ছ মেে, এই পাঠ্যকিষে মসটা
অেভ সন্ধাে ির্র। কিক্ষার্েীরা েভাঁকিিহুি আচ্রর্ণর
পর্ক্ষ ও কিপর্ক্ষ কিকর্ন্ন পদর্ক্ষপ সম্পর্িে
কচ্ন্তার্ািো িরর্ত মির্খ।

HIV এিং AIDS-এর জেয েভাঁকিিহুি আচ্রণ
সম্পর্িে সর্চ্তেতা িীর্ার্ি িৃ কদ্ধ মপর্ের্ছ,
কিক্ষার্েীরা তা মির্খ। HIV শুধভ এিকট কির্িষ
জের্গাষ্ঠীর্ি আক্রান্ত ির্র, এ ে এিকট
কিভ্রাকন্তির প্রচ্ারণা মির্ো ক্ষকতির, তারা এ
কিক্ষািার্ ির্র।

HIV কিস্তার সম্পর্িে বিজ্ঞাকেি জ্ঞাে র্াইরাসকটর
কিস্তার মরাধ িরাে সহােি হর্ি, এই পাঠ্য
কিক্ষার্েীর্দরর্ি মসটা িভ ের্ত সহােতা ির্র।

