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প্রথম বষ মাপনি পরীক্ষা-২০২০ 
লেষয়:জীেলেজ্ঞান  

জীেলেজ্ঞান লিতীয় পত্র  
অধ্যায়-১(প্রাণীর নবনিন্নতা ও শ্রেনণনবিযা) 

জ্ঞািমূক: প্রজানত,ট্যাগমাট্াইজজলি,নজাম,িজট্াকর্ষ ,নলখাজকা,ট্যাক্সি,প্রনতামযতা, 
প্রানণববনিত্র্য। 

অিধু্াবি : অরীয় প্রনতম প্রাণী, নি-পদ িামকরণ, র্াইনিারকা শ্রজ, নতনম মাছ িয় 
শ্রকি?, Urochordata-উপপজবষর প্রাণীজদর াগজরর শ্রিায়ারা বা য় শ্রকি?,ICZN, জীবববনিত্র্য। 
 

         প্রজয়াগ :িি-কজর্ষ ট্ পবষমূজর িাক্তকারী ববনলষ্ট্য ও উদারি(বব:িাম),কর্ষ াট্া পজবষর 
নবনিন্ন উপ-পবষ / শ্রেণী মূজর :ববনলষ্ট্য ও উদারণ (বব:িাম  )। 
উচ্চতর দক্ষতা :ক শ্রমরুদন্ডী কজর্ষ ট্,নকন্ত্ত ক কজর্ষ ট্ শ্রমরুদন্ডী িয় শ্রকি?বযাখযা, নবনিন্ন 
িি-কজর্ষ ট্ পবষ / কজর্ষ ট্ শ্রেণীমূজর তূিামূক আজািিা। 

অধ্যায়-২(প্রাণীর পনরনিনত) 
জ্ঞািমূক : শ্রমজানিয়া,াইজপাজটাম,নজমান,ওজন,নজমানম্ফ,অনটয়া,পনূ্ত্জানক্ষ, কাপষ 
মাছ, ওমাটিনর্য়াম ,শ্রলেরাইট্,রূপান্তর,টিনিনর্য়া,পংগপা,নিজর্াাইট্। 

 
অিধু্াবি  : শ্রিিা াট্ষ ,মুক্ত ংবি,াইড্রা নমজথাজীনব শ্রকি?, াইড্রায় পরনিজক ঘজট্ শ্রকি?, 
ট্রানকয়াতন্ত্র,াইড্রার নজজেজরণজক গযাসু্ট্রিাসু্কার গহ্বর বা য় শ্রকি?,াইড্রাজক অমর প্রাণী 
বা য় শ্রকি?, াইিা,রুই মাছ নির পানিজত নর্ম পাজে িা শ্রকি?,নজমানজম্ফর 
কাজ,ঘািনেং এ র্ায়াপজ ঘজট্ শ্রকি?,াইড্রা নি-স্তনর প্রাণী শ্রকি?,স্পাইরাক,মানপনজয়াি 
বনর্,যাট্ারা াইজির কাজ,ওনিপনজট্জরর কাজ,অম্পণূষ রূপান্তর,ুপারপনজলি 
প্রনতনবম্ব,ব্াংনকওজটগা পদষ ার কাজ,রুইমাজছর বায়ুথন গ্রািানর াজথ যকু্ত থাজক শ্রকি?  
                                                                                                                
        প্রজয়াগ : াইড্রার ( খাদযগ্রণ / পনরপাক,এনপর্ানমষজর শ্রকা মূ,নবনিন্ন প্রকার 
নিমাজট্ানট,ুনপং / মারনটং িি, েমবণ্টণ),ঘািনেং এর (রক্ত ংবি,শ্বি 
পদ্ধনত,মানপনজয়াি িানকার গঠি),রুইমাজছর শ্বি, রক্তংবণ,বায়ুথনর গঠি) 
 
উচ্চতর দক্ষতা: াইড্রার (নমজথাজীনবতা বযাখযা,পণূরুৎপনত বযাখযা),রুইমাজছর প্রাকৃনতক 
ংরক্ষজণর গুরুত্ত্ব। 

অধ্যায়-৩(মািব লারীরতত্ত্ব:পনরপাক ও শ্রলাণ) 
জ্ঞািমূক :ওজবনটি,পনরপাক,ইমাননিজকলি, াা, শ্রপনরটযান, গযানস্ট্রি। 

 
অিধু্াবি  : যকৃতজক বজব  রায়িাগার বা য় শ্রকি?,পাকিনজত লকষ রা জাতীয় খাদয 
পনরপাক য়িা শ্রকি?,পনরপাজক দাাঁজতর িূনমকা, নমে গ্রনি, BMI ও এর মাি নিণষয়, নর্-
অযামাইজিলি,খাজদযর প্রজয়াজিীয়তা, মািজুর াাগ্রনিগুজার িাম ও অবিাি,দন্ত ংজকত। 



 
        প্রজয়াগ : মুখগহ্বর / পাকিন / কু্ষদ্রাজন্ত্র  লকষ রা ও শ্রপ্রাটিি  জাতীয় খাজদযর পনরপাক।  
 
উচ্চতর দক্ষতা: পাকিন খাদয পনরপাক কজর,নকন্তু নিজজ পনরপাক য় িা শ্রকি? ,পনরপাজক 
অগ্নালয় /  শ্রপৌনষ্ট্ক গ্রনি / রজমাজির িূনমকা, িুতার কারণ, নিনকৎা ও প্রনতজরাধ্ বযবিা। 

 
অধ্যায়-৪(মািব লারীরতত্ত্ব:রক্ত ও ংবি) 

 

জ্ঞািমূক :রক্তিাপ,বযাজরানরনপ্টর,অযািজাইিা,কামইি কনণষ,এিনজওপ্লানট,বযাজরানরজেক্স, 
াট্ষ নবট্, SAN, AVN  । 
 

অিধু্াবি  : নকা ও এর কাজ, MI, নজটনমক / পাজমািানর বি / কজরািানর ংবি, 
নিউজরাট্রান্সনমট্ার, মাজয়াজজনিক নিয়ন্ত্রণ, শ্রস্ট্রাক ও াট্ষ  অযাট্াক, শ্রপজমকার শ্রকি বযবার 
করা য়?, কজরািারী শ্রটনেং ।  
 
        প্রজয়াগ :হৃদযজন্ত্রর গঠি / নিহ্নত নিত্র্ অংকি, রক্ত জমাট্ বাাঁধ্ার শ্রকৌল, কপাটিকামূ, 
কানর্ষ য়াক িক্র বণষিা।  
 
উচ্চতর দক্ষতা:াট্ষ নবট্ নিয়ন্ত্রজণ  SA শ্রিার্, AV শ্রিার্ ও পারনকিনজ আাঁজলর িূনমকা, নবনিন্ন 
রক্ত ংবি পদ্ধনতর তূিা, অযািজাইিা / াট্ষ  অযাট্াক / াট্ষ  শ্রিইইউর এর কারণ,ক্ষণ, 
নিনকৎা ও প্রনতজরাধ্ বযবিা। 
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