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ম্ভাব্য প্রশ্নাব্ী ( ৃজনলী ) 

এইচ এ দ্ব পরীক্ষা - ২০২০ 
অধ্যায়-১(প্রাণীর দ্বব্দ্বিন্নতা ও শ্রেদ্বণদ্বব্নযা)*** 

জ্ঞানমূক: প্রজাদ্বত,ট্যাগমাট্াইজজলন,দ্বজাম,নজট্াকর্ড ,দ্বলখাজকা,ট্যাক্সন,প্রদ্বতামযতা, 
প্রাদ্বণবব্দ্বচত্রয। 

অনধু্াব্ন : অরীয় প্রদ্বতম প্রাণী, দ্বি-পদ নামকরণ, র্াইদ্বিারকা শ্রজ, দ্বতদ্বম মাছ নয় 
শ্রকন?, Urochordata-উপপজব্ডর প্রাণীশ্রদর াগজরর শ্রিায়ারা ব্া য় শ্রকন?,ICZN, 

জীব্বব্দ্বচত্রয।  

         প্রজয়াগ :নন-কজর্ড ট্ পব্ডমূজর নাক্তকারী বব্দ্বলষ্ট্য ও উদারন(বব্:নাম),কর্ড াট্া পজব্ডর 
দ্বব্দ্বিন্ন উপ-পব্ড / শ্রেণী মূজর :বব্দ্বলষ্ট্য ও উদারণ (বব্:নাম  )। 
উচ্চতর দক্ষতা :ক শ্রমরুদন্ডী কজর্ড ট্,দ্বকন্ত্ত ক কজর্ড ট্ শ্রমরুদন্ডী নয় শ্রকন?ব্যাখযা, দ্বব্দ্বিন্ন 
নন-কজর্ড ট্ পব্ড / কজর্ড ট্ শ্রেণীমূজর তূনামূক আজাচনা। 

অধ্যায়-২(প্রাণীর পদ্বরদ্বচদ্বত)*** 
জ্ঞানমূক : শ্রমজাদ্বিয়া,াইজপাজটাম,দ্বজমাদ্ব,ওজদ্ব,দ্বজমাদ্বম্ফ,অদ্বটয়া,পনূ্ত্জাদ্বক্ষ, কাপড 
মাছ, ওমাটিদ্বর্য়াম ,শ্রলেরাইট্,রূপান্তর,টিদ্বনদ্বর্য়া,পংগপা,দ্বনজর্াাইট্। 
অনধু্াব্ন  : শ্রিনা াট্ড ,মুক্ত ংব্ন,াইড্রা দ্বমজথাজীদ্বব্ শ্রকন?, াইড্রায় পরদ্বনজক ঘজট্ শ্রকন?, 
ট্রাদ্বকয়াতন্ত্র,াইড্রার দ্বজজেজরণজক গযাসু্ট্রিাসু্কার গহ্বর ব্া য় শ্রকন?,াইড্রাজক অমর প্রাণী 
ব্া য় শ্রকন?, াইনা,রুই মাছ দ্বির পাদ্বনজত দ্বর্ম পাজে না শ্রকন?,দ্বজমাদ্বজম্ফর 
কাজ,ঘািদ্বেং এ র্ায়াপজ ঘজট্ শ্রকন?,াইড্রা দ্বি-স্তদ্বর প্রাণী শ্রকন?,স্পাইরাক,মাদ্বপদ্বজয়ান 
ব্দ্বর্,যাট্ারা াইজনর কাজ,ওদ্বিপদ্বজট্জরর কাজ,অম্পণূড রূপান্তর,ুপারপদ্বজলন 
প্রদ্বতদ্বব্ম্ব,ব্াংদ্বকওজটগা পদড ার কাজ,রুইমাজছর ব্ায়ুথদ্ব গ্রানাদ্বর াজথ যকু্ত থাজক শ্রকন?                                                                                                                 
        প্রজয়াগ : াইড্রার ( খাদযগ্রণ / পদ্বরপাক,এদ্বপর্াদ্বমডজর শ্রকা মূ,দ্বব্দ্বিন্ন প্রকার 
দ্বনমাজট্াদ্বট,ুদ্বপং / মারদ্বটং চন, েমব্ণ্টণ),ঘািদ্বেং এর (রক্ত ংব্ন,শ্বন 
পদ্ধদ্বত,মাদ্বপদ্বজয়ান নাদ্বকার গঠন),রুইমাজছর শ্বন, রক্তংব্ণ,ব্ায়ুথদ্বর গঠন) 
উচ্চতর দক্ষতা: াইড্রার (দ্বমজথাজীদ্বব্তা ব্যাখযা,পণূরুৎপদ্বত ব্যাখযা),রুইমাজছর প্রাকৃদ্বতক 
ংরক্ষজণর গুরুত্ত্ব। 

 
 

অধ্যায়-৩(মানব্ লারীরতত্ত্ব:পদ্বরপাক ও শ্রলাণ) 
জ্ঞানমূক :ওজব্দ্বটি,পদ্বরপাক,ইমাদ্বদ্বিজকলন, াা, শ্রপদ্বরটযাদ্ব, গযাদ্বস্ট্রন। 
অনধু্াব্ন  : যকৃতজক বজব্  রায়নাগার ব্া য় শ্রকন?,পাকিদ্বজত লকড রা জাতীয় খাদয 
পদ্বরপাক য়না শ্রকন?,পদ্বরপাজক দাাঁজতর িূদ্বমকা, দ্বমে গ্রদ্বি, BMI ও এর মান দ্বনণডয়, দ্বর্-
অযামাইজনলন,খাজদযর প্রজয়াজনীয়তা, মানজুর াাগ্রদ্বিগুজার নাম ও অব্িান,দন্ত ংজকত। 

চূোন্ত প্রস্তুদ্বতর শ্রচক দ্বট 



        প্রজয়াগ : মুখগহ্বর / পাকিদ্ব / কু্ষদ্রাজন্ত্র  লকড রা ও শ্রপ্রাটিন  জাতীয় খাজদযর পদ্বরপাক।  
উচ্চতর দক্ষতা: পাকিদ্ব খাদয পদ্বরপাক কজর,দ্বকন্তু দ্বনজজ পদ্বরপাক য় না শ্রকন? ,পদ্বরপাজক 
অগ্নালয় /  শ্রজপেৌদ্বষ্ট্ক গ্রদ্বি / রজমাজনর িূদ্বমকা, িুতার কারণ, দ্বচদ্বকৎা ও প্রদ্বতজরাধ্ ব্যব্িা। 

অধ্যায়-৪(মানব্ লারীরতত্ত্ব:রক্ত ংব্ন)*** 
জ্ঞানমূক :রক্তচাপ,ব্যাজরাদ্বরদ্বপ্টর,অযানজাইনা,কামইন কদ্বণড,এনদ্বজওপ্লাদ্বট,ব্যাজরাদ্বরজেক্স, 
াট্ড দ্বব্ট্, SAN, AVN  ।  

অনধু্াব্ন  : দ্বকা ও এর কাজ, MI, দ্বজটদ্বমক / পাজমানাদ্বর ব্ন / কজরানাদ্বর ংব্ন, 
দ্বনউজরাট্রান্সদ্বমট্ার, মাজয়াজজদ্বনক দ্বনয়ন্ত্রণ, শ্রস্ট্রাক ও াট্ড  অযাট্াক, শ্রপজমকার শ্রকন ব্যব্ার 
করা য়?, কজরানারী শ্রটদ্বেং ।  
        প্রজয়াগ :হৃদযজন্ত্রর গঠন / দ্বচহ্নত দ্বচত্র অংকন, রক্ত জমাট্ ব্াাঁধ্ার শ্রকেৌল, কপাটিকামূ, 
কাদ্বর্ড য়াক চক্র ব্ণডনা।   
উচ্চতর দক্ষতা:াট্ড দ্বব্ট্ দ্বনয়ন্ত্রজণ  SA শ্রনার্, AV শ্রনার্ ও পারদ্বকনদ্বজ আাঁজলর িূদ্বমকা, দ্বব্দ্বিন্ন 
রক্ত ংব্ন পদ্ধদ্বতর তূনা, অযানজাইনা / াট্ড  অযাট্াক / াট্ড  শ্রিইইউর এর কারণ,ক্ষণ, 
দ্বচদ্বকৎা ও প্রদ্বতজরাধ্ ব্যব্িা। 

অধ্যায়-৫(মানব্ লারীরতত্ত্ব:শ্বন ও শ্বাদ্বক্রয়া)*** 
জ্ঞানমূক :শ্বন, র্ায়াফ্রাম,এদ্বপিটি, াইনা, াইজনাাইটি, অযাদ্বিওা, 
ারিযাকট্যাে, ওটিটি দ্বমদ্বর্য়া। 
অনধু্াব্ন  : ারিযাকট্যাে শ্রকন ক্ষরণ য়, ধ্ুমপাজনর িজ িুিুজর দ্বক পদ্বরণদ্বত য়? 
        প্রজয়াগ :মানব্জদজর প্রধ্ান শ্বন অংজগর গঠন ব্ণডনা, মানজুর শ্বা-প্রশ্বা শ্রকেৌল,  
গযাীয় পদাথড  O2 / CO2 পদ্বরব্ন শ্রকেৌল। 
 উচ্চতর দক্ষতা: শ্বজন শ্বারন্ত্জক / দ্বজমাজিাদ্বব্জনর িূদ্বমকা,শ্বা-প্রশ্বাশ্র স্নায়ুদ্বব্ক ও 
রাায়দ্বনক দ্বনয়ন্ত্রণ ব্যাখযা, ওটিটি দ্বমদ্বর্য়ার কারণ, ক্ষণ,দ্বচদ্বকৎা ও প্রদ্বতজরাধ্ ব্যব্িা।  

অধ্যায়-৬(মানব্ লারীরতত্ত্ব:ব্জড য ও দ্বনষ্কালন) 
জ্ঞানমূক :শ্ররচন,অজমাজরগুজলন, দ্বজমার্ায়াাইদ্ব,িযাজাজপ্রদ্বন (ADH ),র্ায়াাইজট্।  
অনধু্াব্ন  : শ্রিাজমরুার দ্বিজট্রট্,আট্রাদ্বিজট্রলন,দ্বক্রয় ক্ষরণ,মূজত্রর মুখয উপাদানগুজার  
নাম, শ্রনদ্বর ুপ।  
        প্রজয়াগ :ব্ৃক্ক দ্বকিাজব্ কাজ কজর ব্যাখযা,মূত্র ৃদ্বষ্ট্জত শ্রিাজমরুাজর িূদ্বমকা / মূত্র উৎপাদন 
শ্রকেৌল,দ্বজমার্ায়াাইদ্ব পদ্ধদ্বত ব্ণডনা। 
উচ্চতর দক্ষতা: মানব্জদজর পাদ্বন ামযতা দ্বনয়ন্ত্রজণ (অজমাজরগুজলন) ব্ৃজক্কর  িূদ্বমকা ব্যাখযা। 

অধ্যায়-৭(মানব্ লারীরতত্ত্ব:চন ও অ½ চানা)*** 
জ্ঞানমূক :যাক্রাম,ারজকাজমা,দ্বিজরা(অবনদ্বিক)শ্রপলী,মচকাজনা, শ্রট্ন্ডন,দ্বিার, 
িযাদ্বকুা, শ্রট্ন্ডন, দ্বগাজমে। 
অনধু্াব্ন  : প্রথম শ্রেণীর দ্বিার,শ্রকান তরুণাদ্বি াজের মত লক্ত এব্ং শ্রকন?, যািারদ্বয়ান 
তন্ত্র, াজের প্রধ্ান রাায়দ্বনক উপাদান দ্বক দ্বক?,াত ও পাজয়র দ্বব্দ্বিন্ন অদ্বির নাম ও ংখযা।  
        প্রজয়াগ :আদলড কজলরুকার গঠন ব্ণডনা, দ্বিমাজরর গঠন ব্ণডনা, অদ্বি মচকাজনার কারণ ও 
দ্বচদ্বকৎা পদ্ধদ্বত।  
উচ্চতর দক্ষতা: মানজুর াাঁটু্  ঞ্চাজন অদ্বি ও শ্রপলীর মন্বয় ব্যাখযা কর, শ্রপলীজত ট্ান পজে, 
দ্বকন্তু ধ্াক্কা  শ্রদয় না শ্রকন? ব্যাখযা কর, দ্বব্দ্বিন্ন ধ্রজনর শ্রপলীর তূনামূক আজাচনা। 



অধ্যায়-৮(মানব্ লারীরতত্ত্ব:মন্বয় ও দ্বনয়ন্ত্রণ)*** 
জ্ঞানমূক : শ্রমদ্বননজজ,অন্ধদ্বব্ন্দ,ু শ্রিাদ্বব্য়া শ্রন্ট্রাদ্ব, উপজযাজন, াইনযাপ,রজমান,  
ব্দ্ব:ক্ষরা গ্রদ্বি, ইনুদ্বন, ট্রদ্বপক রজমান,অগডান অব্ কটিড , ককদ্বয়া, শ্রমদ্বননজাইটি,।  
অনধু্াব্ন  : দ্বি-শ্রনত্র দদৃ্বষ্ট্, রাায়দ্বনক দতূ, দ্বনউজরাট্রান্সদ্বমট্ার, কুদ্বলং দ্বনজড্রাম,  দ্বপটু্ইট্ারী 
গ্রদ্বিজক  প্রিুগ্রদ্বি ব্া য় শ্রকন?, ট্রাইজজদ্বমনাজক দ্বমে স্নায়ু ব্া য় শ্রকন?, অগ্নালয়জক দ্বমেগ্রদ্বি 
ব্া  য় শ্রকন?, শ্রমদ্বননজাইটি শ্রকন য়?  ।  
         প্রজয়াগ : মানব্ চকু্ষ /কণড /অন্ত:কজণডর দ্বচদ্বহ্নত দ্বচত্র অথব্া গঠন দ্বখ, মানব্জদজর ৫’টি 
অন্ত:ক্ষরা গ্রদ্বির নাম,দ্বন:ৃত রজমাজনর নাম ও কাজ, মাব্জদজর কজরাটিকা স্নায়ুগুজার 
নাম,প্রকৃদ্বত ও কাজ দ্বখ, পাথডকয দ্বখ:শ্রজরব্াম ও শ্রজরজব্াম,রর্জকা ও শ্রকাণ শ্রকা । 
উচ্চতর দক্ষতা: মানব্ শ্রচাজখর মাধ্যজম প্রদ্বতদ্বব্ম্ব গঠন /দলডন শ্রকেৌল ব্যাখযা কর, মানব্ কজনডর 
মাধ্যজম  েব্ন / িারাময রক্ষার শ্রকেৌল ব্যাখযা কর, মানব্জদজর ব্ৃদ্বদ্ধজত  রজমাজনর িূদ্বমকা, 
অদ্বনয়দ্বন্ত্রত রজমান দ্বন:রন / ব্যব্াজরর িাি ব্যাখযা কর।  

অধ্যায়-৯(মানব্ জীব্জনর ধ্ারাব্াদ্বকতা:)*** 
জ্ঞানমূক : ইমপ্লাজেলন, কপডা ুটিয়াম, অমরা, ব্য়:দ্বন্ধকা, স্পাদ্বমডওশ্রজজনদ্ব   
ইদ্বপদ্বর্র্াইদ্বম ।  
অনধু্াব্ন  :রজ:চক্র, অমরাজক বজব্ শ্রতু ব্া য় শ্রকন?, াইজগলন শ্রকন করা য়?, দ্বব্গ  
শ্রব্ব্ী দ্বনজড্রাম। 
        প্রজয়াগ :ব্য়:দ্বন্ধকাজ পরুুজর শ্রদজ শ্রযব্  বব্দ্বলষ্ট্য প্রকাল পায় তা উজেখ কর,  
রজ:চজক্রর পযডায়ক্রদ্বমক ধ্াপমূ  দ্বখ, মানব্ শুক্রাণরু গঠন ব্ণডনা, দ্বনজক প্রদ্বক্রয়া, 
গিড াব্িায় পানীয় দ্বব্য়গুজা দ্বখ, নারী ও পরুুজর প্রজনদ্বনক মযার ম্ভাব্য কারণমূ। 
উচ্চতর দক্ষতা: ভ্রুজনর পদ্বরসু্ফট্জনর মাধ্যজম একটি পণূডাংগ প্রাণী ৃদ্বষ্ট্র ধ্ারাব্াদ্বক প্রদ্বক্রয়া 
ব্যাখযা, IVF (কৃদ্বত্রম গিড ধ্ারন)  পদ্ধদ্বত ব্যাখযা, মানব্জদজ ৩’টি ভ্রুণস্তজরর পদ্বরণদ্বত ব্যাখযা কর। 

অধ্যায়-১০:মানব্জদজর প্রদ্বতরক্ষা(ইদ্বমউদ্বনটি) 
জ্ঞানমূক : িযাদ্বক্সন, অনাক্রমযতা, ইদ্বমউনতন্ত্র, অযাদ্বেব্দ্বর্,ইমুযদ্বনটি, মযাজক্রাজিজ, 
ইোরজিরন,এদ্বেজজন,অপজাদ্বনন । 
অনধু্াব্ন  : অযাদ্বেজজন ও অযাদ্বেব্দ্বর্র তূনা, িযাজগাাইজট্াদ্ব,জাত ও অদ্বজড ত প্রদ্বতরক্ষা, 
শ্রমজমাদ্বর শ্রকা, দ্বনউজট্রাদ্বিজক িযাজগাাইট্  ব্া য় শ্রকন?, শ্রটম শ্রকা। 
        প্রজয়াগ :অযাদ্বেব্দ্বর্র গঠন ব্ণডনা  । 
উচ্চতর দক্ষতা: মানব্জদজর প্রদ্বতরক্ষায় ৃদ্বতজকাজর িূদ্বমকা,খাদযদ্রজব্যর ব্যাকজট্দ্বরয়া ধ্বংজ 
পদ্বরপাকনাদ্বর এদ্বর্ ও উৎজচজকর িূদ্বমকা, মানব্জদজর প্রদ্বতরক্ষায় টিকার িূদ্বমকা  । 

অধ্যায়-১১(দ্বজনতত্ত্ব ও দ্বব্ব্তড ন)*** 
জ্ঞানমূক : দ্বজন, অযাদ্ব, Rh িযাক্টর,  এদ্বপটযাদ্ব, দ্বব্ব্তড ন, ব্যাক ক্র, শ্রট্ট ক্র, 
 প্রকট্ বব্দ্বলষ্ট্য, পদ্বরব্যদ্বক্ত, দ্বজজনাম, মপ্রকট্তা, দ্বনদ্বিয় অংগ, দ্বজমাদ্বিদ্বয়া, 
 মংি অংগ।  
অনধু্াব্ন  : দ্বথা দ্বজন, অম্পণূড প্রকট্তা,মংি ও মব্ৃদ্বত অংজগর তুনা,ব্ণডান্ধতা 
শ্রকন য়?, ABO রক্তগ্রুপ, যামাদ্বকড জম,ংজযাগকারী শ্রযাগূত্র, আদ্বকড ওপজট্দ্বরক্স / প্লাটিপাজক শ্রক 
ংজযাগকারী প্রাণী ব্া য় শ্রকন?, শ্রক্স দ্বংক্র্ম ইনজদ্বরজট্ন্স, এদ্বরজরাব্লাজটাদ্ব দ্বিট্াদ্ব, 
দ্বিজনাট্াইপ ও দ্বজজনাট্াইপ,শ্রমজন্ডদ্বজম / শ্রমজন্ডজর ১ম ও ২য় ূত্র  ।  



        প্রজয়াগ :শ্রমজন্ডজর ২য় ূত্র উদারণ ব্যাখযা,  শ্রমজন্ডজর ১ম ূজত্রর ব্যদ্বতক্রম (দ্বথা 
দ্বজন/অম্পণূড প্রকট্তা) ব্যাখযা । 
উচ্চতর দক্ষতা: এদ্বপটযাদ্ব (১৩:৩) / পদ্বজজদ্বনক ইনজদ্বরজট্ন্স ব্যাখযা,  ব্ণডান্ধতার দ্বব্য়টি 
উপযকু্ত উদারণ ব্যাখযাকর, ABO রক্তগ্রুপ ও Rh িযাক্টজরর কারজণ ৃষ্ট্ মযা ব্যাখযা। 

অধ্যায়-১২(প্রাণীর আচরণ) 
জ্ঞানমূক :িযাজগাজজাম,ট্যাদ্বক্স, আটু্রইজম, দ্বরও/দ্বথগজমা/দ্বেজনা ট্যাদ্বক্স,ট্ারদ্বমজনটিং 
উদ্দীপনা, জাত আচরন, দ্বলখন আচরন, FAP, শ্রায়াদ্বমডং । 
 অনধু্াব্ন  : দ্বরজেক্স/প্রদ্বতব্তড  দ্বক্রয়া (াজপক্ষ ও অনজপক্ষ), শ্রমেৌমাদ্বছজক ামাদ্বজক জীব্ ব্া য় 
শ্রকন?, অপতয যত্ন। 
        প্রজয়াগ : জাত ও ামাদ্বজক আচরজনর তূনা, শ্রমেৌমাদ্বছর িাব্ দ্বব্দ্বনমজয় নজৃতযর 
শ্রকেৌল । 
উচ্চতর দক্ষতা:জাত আচরন ও দ্বলখন আচরন উদারণ ব্যাখযা, আটু্রইজম উদারণ 
ব্যাখযা। 
 
◊ ◊ দ্বব্:দ্র:উপজরাক্ত অধ্যায়দ্বিদ্বতক ৪’টি স্তজর দ্বব্নযস্ত TOPIC গুজা আন্ন 
এইচ,এ,দ্ব পরীক্ষার জনয ৃজনলী প্রশ্ন আকাজর ম্ভাব্য উদ্দীপক দ্বচন্তা কজর  
প্রস্তুদ্বত দ্বনজব্। জীব্দ্বব্জ্ঞান ১ম পজত্রর শ্রক্ষজত্রও একই তথয প্রজযাজয জব্। 
 
 
# # অতীব্  গুরুত্ত্বপণূড  দ্বকছু  দ্বনজদড লনা : 
১। জীব্দ্বব্জ্ঞান প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র ব্হুদ্বনব্ডাচনী অংজল খুব্ িাজা নম্বর শ্রপজত জ অব্লযই মূ 
ব্ইজয়র প্রদ্বত পষৃ্ঠায় নজর দ্বদজত জব্। 
২।  খুব্ িাজা িাি প্রতযালীশ্রদর ৃজনলী (তত্ত্বীয় ) অংজল উিয় পজত্র কমপজক্ষ ৯ শ্রথজক 
১০টি অধ্যায় ম্পজকড   পণূড প্রস্তুদ্বত থাকা আব্লযক। 
৩।  ৃজনলী (তত্ত্বীয় ) অংজল একই প্রজশ্নর দ্বব্দ্বিন্ন অংজলর উতর পর পর একই াজথ দ্বখা  
ব্াঞ্চনীয়। 
৪।  াধ্ারণ ছাত্র-ছাত্রীরা জীব্দ্বব্জ্ঞান ২য় পজত্রর ৃজনলী (তত্ত্বীয় ) অংজলর *** দ্বচদ্বহ্নত 
অধ্যায়মূ পণূড প্রস্তুদ্বত দ্বনজব্।  
৫। দ্বকন্ত াধ্ারণ ছাত্র-ছাত্রীরা  জীব্দ্বব্জ্ঞান ১ম পজত্রর শ্রক্ষজত্র অধ্যায় – ১ , ২ , ৪ , ৭ , ৮ , ৯ 
এব্ং ১১ ও ১২ এর উপর পণূড প্রস্তুদ্বত গ্রণ করজব্। 
 
 
** দ্বপ্রয় পরীক্ষাথীরা ,ব্াই ুি শ্রথজকা, দ্বনরাপজদ শ্রথজকা এব্ং পজূব্ড  শ্রতামাজদর শ্রদয়া 
দ্বনজদড লনাব্ী শ্রমজন চজ িাজািাজব্ দ্বব্য়দ্বিদ্বতক প্রস্তুদ্বত দ্বনজত থাজকা। ৃদ্বষ্ট্কতড া  শ্রতামাজদর 
ায় শ্রান। ব্ার িাজা িাি প্রতযালায় – 

                                                 আব্দু শ্রমাজমন 
                                             কারী অধ্যাপক 
                                             জীব্দ্বব্জ্ঞান দ্বব্িাগ 


