
ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( মানব শািীিতত্ত্ব : সমন্বয় ও রনয়ন্ত্রণ ) 

ক্লা িম্বর:০১ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আল াচ্যসূরচ্:  স্নায়লবক মন্বয়, মলিষ্ক (গঠি, অংল ও কাজ) । 

   রশখনফ : ললক্ষাথীরা উলিলিত পাঠ বলল মািবলেল স্নায়লবক মন্বলয়র ধারণা বযািযা এবং 
মলিলষ্কর প্রধাি ভালগর কাজ বযািযা করলত পারলব ।  

     Ávb : লিউরি, লিওরাইট, লিউলরালিয়া, লিযাপ , বগ্র-মযাটার, বায়াইট মযাটার,         

বমলিিলজ,াইলপাথযাামা  । 

 অনধু্াবন: লিউলরাট্রান্সলমটার, বমলিিজাইটি বকি য়, বলরলবাম, বমডুা অবাংগাটা, 
বপ্রালিলফাি । 

 প্রলয়াগ:  লিউরলণর গঠি বিবিা অথবা, লচলিত লচত্র অংকি, মলিলষ্কর ম্বলেে এঁলক লবলভন্ন অংল 

লচলিতকরি, বলরব্রাম ও বলরলবাম এর মলধয পাথবকয । 

 উচ্চতি দক্ষতা: মলিলষ্কর লবলভন্ন অংল ও এলের কাজ বযািযা  । 

নমুনা উদ্দীপক ও সৃজনশী  প্রশ্ন : ঢা ববা-১৯, লিলত ববাডব -১৮,  চ ববা, ল ববা -১৭ এর 
প্রশ্ন বথলক বেলি লিলত পার। 

 

** রবলশষ রনলদে শনা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

---------------------------------------------------------------
--------------------- 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 



RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( মানব শািীিতত্ত্ব : সমন্বয় ও রনয়ন্ত্রণ ) 

ক্লা িম্বর:০২ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আল াচ্যসূরচ্: # মািুলর কলরাটিক স্নায়ু (উৎপলত্ত, প্রকৃলত ও কাজ ) , # রাায়লিক মন্বয় । 

   রশখনফ : ললক্ষাথীরা উলিলিত পাঠ বলল # মািুলর লবলভন্ন জজলবক কাযবক্রলম কলরাটিক 
স্নায়ুর ভূলমকা লবলিণ  করলত পারলব, # মািবলেল রাায়লিক মন্বয় বযািযা করলত পারলব।      

Ávb : কলরাটিক স্নায়,ু বিলর /বমাটর / লমশ্র স্নায়,ু ুুম্না কান্ড বা স্পাইিা কডব , ADH, 

ইিুলি ।  

অনধু্াবন:  ট্রাইলজরমনা লক রমশ্র স্নায়ু ব া হয় ককন ?, রাায়লিক েতূ বা রলমাি, অগ্নালয়লক 

লমশ্রগলি বা য় বকি ?, বভগা স্নায়ুর লািাগুলার িাম, রলমালির জবললষ্টয ।  

প্রলয়াগ: মািুলর কলরাটিক স্নায়ুমূলর িাম (ধারাবালকভালব ), উৎপলত্ত ও  প্রকৃলত বযািযা, 

অন্ত:ক্ষরা ও বল:ক্ষরা গ্রলির তূিা ।  

 উচ্চতি দক্ষতা: মািবলেলর লবলভন্ন অলের ( েলবি, স্বাে ও  ঘ্রাণ অিুভূলত, ঞ্চাি, উপযুক্ত 
প্রলতলবেি ৃলষ্ট ) কাযবকালরতা লিয়ন্ত্রলণ কলরাটিক স্নায়ুর ভূলমকা বযািযা । 

নমুনা উদ্দীপক ও সৃজনশী  প্রশ্ন : রা ববা, ল ববা, লে ববা-১৯,  ল ববা, য ববা, ব ববা-১৭, 
লে ববা-১৬ এর প্রশ্ন বথলক বেলি লিলত পার। 

** রবলশষ রনলদে শনা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

-------------------------------------------------
---- 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( মানব শািীিতত্ত্ব : সমন্বয় ও রনয়ন্ত্রণ ) 



ক্লা িম্বর:০৩ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আল াচ্যসূরচ্: # মািব ংলবেী অে – বচাি (গঠি ও কাজ ) ।  

   রশখনফ : ললক্ষাথীরা উলিলিত পাঠ বলল # মািব ংলবেী অে বচালির গঠলির ালথ কালজর 

ম্পকব  তূিা করলত পারলব । 

     Ávb : বলক্লরা, করণেয়া, কনজাাংটিভা,আইরিস, রপউরপ , কিটিনা, অন্ধলবন্দ,ুপীতলবন্দ ুবা 

বফালবয়া বন্ট্রাল ।  

অনধু্াবন: উপলযাজি, রি-কনত্র  দরৃি, অরক্ষগ্ররি, উপ-অলক্ষপিব বা লিকলটটিং পেব া  ।   

প্রলয়াগ: মািব চকু্ষর ম্বলেলের লচলিত লচত্র অংকি / বচালির গঠি বণবিা , রডলকা ও বকাণ 

বকালর মলধয তূিা । 

 উচ্চতি দক্ষতা: মািবচকু্ষর লবলভন্ন অংললর কাযবকালরতা বযািযা / লপউলপ ংলকাচি-প্রারলণ 

আইলরলর ভূলমকা, বচালির মাধযলম প্রলতলবম্ব গঠি ও েলবি প্রলক্রয়া বযািযা ।   

 

নমুনা উদ্দীপক ও সৃজনশী  প্রশ্ন : ব কবা, রদ কবা,  ঢা ববা-১৯,  য ববা,  ব ববা, চ ববা, -১৭,  

ঢা ববা - ১৬ এর প্রশ্ন বথলক বেলি লিলত পার। 

** রবলশষ রনলদে শনা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

---------------------------------------------------------------
------------------- 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( মানব শািীিতত্ত্ব : সমন্বয় ও রনয়ন্ত্রণ ) 

ক্লা িম্বর:০৪ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আল াচ্যসূরচ্: মািব ংলবেী অে – কাি (গঠি ও কাজ ) ।  



   রশখনফ : ললক্ষাথীরা উলিলিত পাঠ বলল # মািব ংলবেী অে ‘ কাি  ’ এর গঠলির ালথ 

কালজর ম্পকব  তূিা করলত পারলব । 

     Ávb : অগবাি অব কটিব , লপিা বা কণবেত্র, টিমলপলিক পেব া বা কণবপট, ইউলট্রকুা । 

অনধু্াবন: বরহ:অরডটরি রমটাস বা কণেকূহি, কণবালি, ককলয়া, বমমলব্রিা যালবলরন্, 

ওটিটি লমলডয়া । 

প্রলয়াগ: মািবকলণবর লচলিত লচত্র অংকি / কলণবর গঠি বণবিা / অন্ত:কলণবর গঠি বণবিা । 

 উচ্চতি দক্ষতা: মািবলেলর শ্রবলণ কালির ভুলমকা / কালির মাধযলম মািুলর শ্রবণ বকৌল / 

মধযকণব ও অন্ত:কণব  লকভালব  শ্রবলণ ভূলমকা পাি কলর বযািযা, কালির মাধযলম মািবলেলর 
ভারাময রক্ষার বকৌল বযািযা, মধযকলণব ংক্রমণ প্রলতলরালধ কী কী বযবিা গ্রি করা যায়-ব 
লবলয় উপযুক্ত মতামত, শ্রবলি কণবালির ভূলমকা । 

 নমুনা উদ্দীপক ও সৃজনশী  প্রশ্ন : ব ববা, লে ববা -১৯,  ল ববা, ঢা ববা, - ১৭,  চ, ববা-১৬ 
এর প্রশ্ন বথলক বেলি লিলত পার। 

** রবলশষ রনলদে শনা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

---------------------------------------------------------------
---------------------- 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( মানব শািীিতত্ত্ব : সমন্বয় ও রনয়ন্ত্রণ ) 

ক্লা িম্বর:০৫ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আল াচ্যসূরচ্:  # মািুলর অন্ত:ক্ষরা গ্রলিমূলর অবিাি, লি:রণ ও লক্রয়া । 

                 # মািবলেল রলমালির প্রভাব ও অলিয়লন্ত্রত রলমাি বযবালরর 
ফাফ । 



   রশখনফ :  ললক্ষাথীরা উলিলিত পাঠ বলল  - 

     # মািুলর অন্ত:ক্ষরা গ্রলিমূলর অবিাি, লি:রণ ও লক্রয়া বযািযা করলত পারলব ; 

     # বেলর বৃলি ও আচরণ পলরবতব লি রলমালির প্রভাব ও অলিয়লন্ত্রত রলমাি  

        বযবালরর ফাফ লবলিণ করলত পারলব ।            

     Ávb : অন্ত:ক্ষিা গ্ররি বা অনা  গ্ররি , হিলমান , ভযালালপ্রলি, ADH, STH, TSH, FSH, 
ACTH, MSH, ADH, লমলিলডমা, থাইরলিি ।  

অনধু্াবন: থাইরলয়ড গ্রলি, মাষ্টার িযান্ড বা প্রভূ গ্রলি, ট্রলপক রলমাি,আইলট অব যাোরযান্স 
।  

প্রলয়াগ: লপটুইটারী গ্রলি লকভালব অিযািয গ্রলির ক্ষরণ লিয়ন্ত্রণ কলর-তা  বযািযা , রলমাি ও 
এিজালইমর তূিা, মািবলেলর ৫’টি অন্ত:ক্ষরা গ্রলির িাম, লি:ৃত রলমালির িাম ও কাজ, 

জেলক বৃলি াধলি ভূলমকা পািকারী জজব রাায়লিক পোথবমূলর কাযবপিলত বণবিা । 

 উচ্চতি দক্ষতা: বেলর লবলভন্ন লারীরবৃত্তীয় কালজ অন্ত:ক্ষরা গ্রলি / রলমালির গুরুত্ত্ব, মািবলেল 
লবলভন্ন অলের জজলবক কালজ লপটুইটারী গ্রলির ভূলমকা, অলিয়লন্ত্রত মাত্রায় রলমাি বযবালরর 

জটিতাগুলা বযািযা । 

 নমুনা উদ্দীপক ও সৃজনশী  প্রশ্ন : রা ববা, ল ববা, ব ববা – ১৯, লিলত ববাডব -১৮, 

 চ ববা, য ববা -১৭ , চ ববা-১৬ -   এর প্রশ্ন বথলক বেলি লিলত পার। 

** রবলশষ রনলদে শনা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

---------------------------------------------------------------
------------------- 

 


