
ববপজা পাবলক সু্ক  কলজ চট্টগ্রাম 

ৃজনলী নমনুা প্রশ্ন  উত্তর 

 (প্রাক-লনববাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

জীবববজ্ঞান বিতীয় পত্র 

অধ্যায়: ৮-মানব শারীরতত্ত্ব (সমন্বয় ও বনয়ন্ত্রণ ) 

প্রশ্ন নং-১ : 

                

                                                                            

(ক) অগবান অব কর্টব  কী ?  ১                                                                     

(খ) বমলননজাইর্ট বকন য়? ২                                                                       

(গ) লচলিত - c   অংললক প্রভূ-গ্রলি বা য় বকন? বযাখযা কর। ৩                                  

(ঘ) উপলরাক্ত - d অংল বথলক উৎপন্ন কলরার্টক স্নায়ুমূলর নাম, লবসৃ্তলত  কাজ লবলেণ 

কলরা।  ৪                                                                                                                                                                        

১-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 



অগবান অব কর্টব  : মানলুর অন্ত:কলণবর ককলয়ার স্কযাা লমলডয়া প্রলকালের লিলক ববলার 
পিব ার এলপলথলয়াম বকাগুলা রূপান্তলরত লয় লব্দ তরঙ্গ ংলবিী বয শ্রবণ অঙ্গ গঠন কলর 
, তালক অগবান অব কর্টব  বল। 

১-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ মগ্র বকন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র ৩র্ট লঝলিলত ববলিত থালক। এগুলালক বমলননলজ বল। 

▫ বলরলরাস্পাইনা ফু্লইড ক্ষরলণ বমলননলজ লবলল ভূলমকা পান কলর। বমলননলজ জীবাণু 
দ্বারা ংক্রলমত ল বমলননজাইর্ট নামক বরাগ য়। 

১-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  লচলের c - লচলিত অংলর্ট লা লপটুইটালর গ্রলি।  

▫ লচলের c - লচলিত অংলর্টর নাম এর বণবনা (ংলক্ষপ্ত)।  

▫ লচলের c - লচলিত অংলর্টর নাম এর্টলক প্রভূ-গ্রলি বার কারণ বযাখযা। 
(পাঠযবই:গাজী আজম পৃো নং : ২৫৩ বথলক / অনয পাঠযবই বথলক  লখলত পারলব।) 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলকর লচলের d - লচলিত অংলর্ট লা বমডুা অবাংগাটা। 

▫ উদ্দীপলকর লচলের d - লচলিত অংলর্টর নাম এর ংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীপলকর লচলের d - লচলিত অংলর্টর নাম কলরার্টক স্নায়ুর ংজ্ঞা  পলরলচলত 
(আংললক)।  

▫ উদ্দীপলকর লচলের d - লচলিত অংলর্টর নাম এর্ট বথলক উৎপন্ন কলরার্টক স্নায়ুমূলর নাম, 

লবসৃ্তলত  কাজ (ালর  কালমর াালযয) লবলেন।(পাঠযবই:গাজী আজম - পেৃা নং : ২৩৭-

২৩৮ বথলক / অনয পাঠযবই বথলক লখলত পারলব)  

............................................................. .....................................

. 

   প্রশ্ন নং-২ :   

অলঙ্গর নাম ববললিয 
A মানুলর নাারলের উভয় পালল অবলিত এবং আলাক ংলবিী অঙ্গ।  



B মানুলর মাথার ি-ুপালল  বচালখর লপছলন কলরার্টর শ্রুলতলকাটলর 
অবলিত লবলল অঙ্গ। 

                                                   

                     

(ক) াইনযাপ   কী ? ১                                                                                

(খ) ট্রলপক রলমান বলত কী ববাঝ ? ২                                                                                                                           

(গ) উদ্দীপলকর  A – অলঙ্গর মাধ্যলম প্রলতলবম্ব গঠন বকৌল বণবনা কর।৩                                                                                                           

(ঘ)  B – লকভালব আমালির বিলর ভারাময রক্ষা কলর? লচে বতামার মতামত – যুলক্ত 
বুলঝলয়  লখ। ৪                                                                                                                         

 

২-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

াইনযাপ : স্নায়ুতলন্ত্রর গঠন  কাযবকরী একক লা লনউরন। স্নায়ুতন্ত্র অংখয 
লনউরলন গঠিত। পরপর িরু্ট লনউরলনর ংলযাগিই লা াইনযাপ।   

২-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ বয রলমান অনয অন্ত:ক্ষরা গ্রলিলক তার রলমান ক্ষরলণ উদ্বদু্ধ কলর ,তালিরলক ট্রলপক 
রলমান বল। 

▫ ন্মখু লপটুইটালর গ্রলি বথলক ৬র্ট ট্রলপক রলমান ক্ষলরত য়। এ রলমানগুলা ন্মখু 
লপটুইটালর গ্রলিলত উৎপন্ন  জমা য় এবং প্রলয়াজলন রক্তবালকায় ক্ষলরত লয় ারা 

বিল প্রভাব লবস্তার কলর। বযমন:STH,TSH,LH,FSH,PRL   ACTH ।  

 

২-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলকর ববলললিযর আলালক A – অঙ্গর্ট লা মানবলিলর িলবন অঙ্গ চকু্ষ।  

▫ উদ্দীপলকর ববলললিযর আলালক A – অঙ্গর্টর নাম এর মাধ্যলম প্রলতলবম্ব গঠন 
বকৌল বণবনা (আংললক) ।  



▫ উদ্দীপলকর ববলললিযর আলালক A – অঙ্গর্টর নাম এর মাধ্যলম প্রলতলবম্ব গঠন 

বকৌল লচে বণবনা । (পাঠযবই:গাজী আজম - পৃো নং : ২৪৫ বথলক লখলব / অনয 

পাঠয বই বথলক লখা যালব।) 

 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলকর ববলললিযর আলালক B – অঙ্গর্ট লা মানবলিলর কান/কণব ।  

▫ উদ্দীপলকর ববলললিযর আলালক B – অঙ্গর্টর নাম এর  পলরলচলত / ংজ্ঞা। 

 

▫ উদ্দীপলকর B – অঙ্গর্টর নাম এর মাধ্যলম মানবলিলর ভারাময রক্ষার বকৌল 

লচলের মাধ্যলম বযাখযা  (আংললক) । 

  

▫ উদ্দীপলকর B – অঙ্গর্টর নাম এর মাধ্যলম মানবলিলর ভারাময রক্ষার বকৌল - 
যুলক্ত বযাখযা। (পাঠযবই:গাজী আজম-পৃো নং : ২৫০ বথলক লখলব / অনয পাঠয বই 
বথলক লখা যালব।) 

.............................................................................................................. 

প্রশ্ন নং-৩ :  

       

 



(ক) কলরার্টক স্নায় ুকী ?   ১                                                                                                                                   

(খ) লনউলরাট্রান্সলমটার বলত কী ববাঝ? ২ 

(গ) উদ্দীপলক উলিলখত C - অংলর্টর গঠন বণবনা কর । ৩                                                    

(ঘ) উদ্দীপলক উলিলখত লচের্ট লকভালব শ্রবলন ভূলমকা পান কলর - লবলেন কর। ৪                                    

         

৩-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

কলরার্টক স্নায়ু : বযব স্নায়ু মলস্তলের লবলভন্ন অংল বথলক বজাড়ায় বজাড়ায় ৃলি লয় 
কলরার্টকার লবলভন্ন লছদ্রপলথ ববর লয় বিলর লবলভন্ন অলঙ্গ লবসৃ্তত য় ,বব স্নায়ুই 

লা কলরার্টক স্নায়ু ।  

৩-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ বয রাায়লনক পিাথব লনযাপলর মধ্য লিলয় এক লনউরন বথলক অনয লনউরন বা 

বপলল বা গ্রলিলত স্নায়ু উদ্দীপনা বন কলর তালক লনউলরাট্রান্সলমটার বল । 

▫ এ পিাথব লপ্রলনযাপর্টক লনউরলনর বভলকল জমা থালক  প্রলয়াজলন লনযাপর্টক 
বেফলট মকু্ত য়। অযালটাই বকালন বলচলয় ববলল বযবহৃত লনউলরাট্রান্সলমটার। এর 
প্রকারলভি লনম্নরূপ :  

১) বকন্দ্রীয় স্নায়ুতলন্ত্রর লনউলরাট্রান্সলমটার   ২) প্রান্তীয় স্নায়ুতলন্ত্রর লনউলরাট্রান্সলমটার । 

 

৩-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলক উলিলখত C – অংলর্ট লা মানবলিলর অন্ত:কলণবর ককলয়া ।  

▫ উদ্দীপলক উলিলখত C – অংলর্টর নাম এর গঠন বণবনা (আংললক)।  

▫ উলিলখত C – অংলর্টর নাম এর গঠন বণবনা (পূণবাঙ্গ)। (পাঠযবই:গাজী আজম- 

পৃো নং :২৪৮-২৪৯ বথলক লখলব / অনয পাঠয বই বথলক লখা যালব।) 

 



৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলক উলিলখত লচের্ট লা মানবলিলর কণব বা কান।  

▫ উলিলখত লচের্টর নাম এর ংজ্ঞা/পলরলচলত(ংলক্ষলপ)।  

 

▫ উলিলখত লচের্টর নাম শ্রবলন এর ভূলমকা (আংললক)।  

▫ উদ্দীপলক লচের্টর নাম শ্রবলন এর ভূলমকা লবলেণ।(পাঠযবই:গাজী আজম -পৃো নং 
: ২৪৯-২৫০ বথলক লখলব / অনয পাঠয বই বথলক লখা যালব।) 

 

................................................................................................................. 

প্রশ্ন নং-৪ : আমালির বিল পাাঁচর্ট ংলবিী অঙ্গ আলছ। যার মলধ্য িরু্ট লা গুরুত্ত্বপূণব ংলবিী 
অঙ্গ। একর্ট লদ্বতীয় কলরার্টক স্নায়ু  অনযর্ট অিম কলরার্টক স্নায়ু লনয়লন্ত্রত এবং এর পূবববতী 
অংলল জীবাণুর ংক্রমন ক্ষণীয়। িরু্ট অঙ্গই আমালির জনয খুব প্রলয়াজনীয়। 

                                                                 

(ক) বমলনলজ কী ? ১                                                                                 

(খ) উপলযাজন বলত কী বুঝ ? ২                                                                    

(গ) উদ্দীপলক উলিলখত মানবলিলর প্রথম ংলবিী অঙ্গর্টর ম্ববেি এাঁলক লচলিত কর।৩                                                                                                                                                                    

(ঘ) উদ্দীপলকর  লদ্বতীয় অঙ্গর্টর পূবববতী অংলল জীবাণু ংক্রমণ প্রলতবরালধ্ কী কী বযবিা গ্রণ 
করা যায়-বতামার মতামত িা।৪                                                                                                                                                                                                                                                                

 

৪-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

বমলননলজ : বকন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বয লঝলি দ্বারা ববলিত থালক তালক বমলননলজ বল। 

 

৪-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 



▫ প্রাণী যখন বকান জায়গা বি না কলর অথবাৎ বস্তু  বচালখর মধ্যকার িরূত্ব 
অপলরবলতব ত বরলখই বযলকান িরূলত্ব অবলিত বস্তুলক মান স্পি বিখার জনয বচালখ 

লবলল ধ্রলনর পলরবতব ন ঘটায়,তখন ঐ প্রলক্রয়ালক উপলযাজন বল ।  

▫ মানু লবলভন্ন িনযপায়ী প্রাণীলত উপলযাজন একর্ট ববললিয। বলন্সর বক্রতার 
পলরবতব ন, বচাখ িরু্ট পরষ্পলরর লিলক মলকন্দ্রীকরণ  লপউলপলর ংলকাচন এ লতনর্ট 
প্রলক্রয়ার মাধ্যলম উপলযাজন ম্পন্ন লত পালর। 

 

 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলক উলিলখত মানবলিলর প্রথম ংলবিী অঙ্গর্ট লা ২য় কলরার্টক স্নায়ু 

অপর্টক দ্বারা লনয়লন্ত্রত বচাখ।  

▫ উদ্দীপলক উলিলখত মানবলিলর প্রথম ংলবিী অঙ্গর্টর নাম এর গঠন বণবনা 

(আংললক)।   

▫ উলিলখত মানবলিলর প্রথম ংলবিী অঙ্গর্টর নাম এর ম্বলেলির লচলিত লচে 

অংকন। (পাঠযবই:গাজী আজম - পৃো নং : ২৪২ বথলক ংলক্ষলপ লখলব / অনয পাঠয বই 

বথলক লখা যালব।) 

 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলকর উলিলখত লদ্বতীয় অঙ্গর্টর নাম মানবলিলর ৮ম কলরার্টক স্নায়ু অলডটলর 

দ্বারা লনয়লন্ত্রত অন্ত:কণব এবং এর পূবববতী অংল লা মধ্যকণব । 

▫ উলিলখত লদ্বতীয় অঙ্গর্টর নাম মানবলিলর অন্ত:কণব এবং এর পূবববতী অংল মধ্যকলণব 
জীবাণরু ংক্রমনলক র্টর্ট লমলডয়া বল।  

▫ মধ্যকলণব জীবাণরু ংক্রমনজলনত র্টর্ট লমলডয়ার বণবনা (ংলক্ষলপ)। 



▫ উদ্দীপলকর উলিলখত মধ্যকলণব জীবাণরু ংক্রমনজলনত র্টর্ট লমলডয়া প্রলতলরালধ্ 
গৃীত পিলক্ষপমলূর মতামত বযক্তকরন। (পাঠযবই:গাজী আজম - পৃো নং : ২৪৮ 
বথলক / অনয পাঠয বই বথলক লখা যালব।) 

 

................................................................................................................. 

প্রশ্ন নং-৫ : ললক্ষক োল জীবলকাল রাায়লনক বাতব াবাী বজব উপািালনর কথা বলন যা মানব 

লরীলরর জনয অতযন্ত গুরুত্ত্বপূণব । লতলন এ বলন-এগুলা অলনয়লন্ত্রত মাোয় বযবহৃত ল নানা 
জর্ট অবিা বিখা লিলত পালর। 

 

(ক) ইনুলন কী ?  ১                                                                                                                                                                      

(খ) লদ্ব-বনে িলৃি বলত লক বুঝ ?  ২                                                                                                                           

(গ) উদ্দীপলকর বজব উপািালনর গুরুত্ত্ব উলিখ কর । ৩                                                                                   

(ঘ) উদ্দীপলকর বললাক্ত উলক্তর্টর যথাযথ লবলেণ কর। ৪            

                                                                                                    

৫-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

ইনুলন : ইনুলন লা অগ্নাললয়র লবটা বকা বথলক ক্ষলরত  রলক্তর গ্লুলকাজ বা 
লকব রা হ্রাকারী এক ধ্রলনর রলমান।  

৫-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ িলৃযলযাগয বস্তু একইালথ িু’বচালখর াালযয এককভালব বিখালক লদ্ব-বনে িলৃি বল। 

▫ বকান বস্তু বথলক প্রলতফলত আলাকরলি বরর্টনায় পড়ল বয স্নায়ু উদ্দীপনার ৃলি 
য় তা স্বত:সূ্ফতব ভালব মলততলস্কর িলৃিলকলন্দ্র একর্ট মাে প্রলতলবলম্ব একীভূত য় , ফল 
আমরা ি’ুবচালখ একর্ট বস্তুলক এককভালব বিলখ । এর ফল বকান বস্তুর লেমালেক 
অথবাৎ বিঘবয, প্রি  ববধ্ অনভুব করা যায়। 

 



 

৫-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলকর বজব উপািানর্ট লা রলমান বা প্রাণর। 

▫ উদ্দীপলকর বজব উপািানর্টর নাম, ংজ্ঞা  গুরুত্ত্ব (আংললক)।  

▫ উদ্দীপলক উলিলখত বজব উপািানর্টর নাম গুরুত্ত্ব বণবনা । (পাঠযবই:গাজী আজম - 

পৃো নং : ২৫১- ২৫৬ বথলক/ অনয পাঠয বই বথলক  লখলত পারলব।) 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলকর বললাক্ত উলক্তর্ট লা – রাায়লনক বাতব াবাী  বজব উপািান অথবাৎ 

রলমান অলনয়লন্ত্রত মাোয় বযবহৃত ল নানা জর্ট অবিা বিখা লিলত পালর। 

▫ উদ্দীপলকর বজব উপািানর্টর নাম, ংজ্ঞা  ববললিয(আংললক)। 

▫ উদ্দীপলক উলিলখত বজব উপািানর্টর নাম এর্ট অলনয়লন্ত্রত মাোয় বযবালরর 
জর্টতাগুলা বণবনা (ংলক্ষলপ)। (পাঠযবই:গাজী আজম -পৃো নং : ২৫৬-২৫৭ বথলক / 

অনয পাঠযবই বথলক  লখলত পারলব।) 

▫ উলিলখত বজব উপািানর্টর নাম এর্ট অলনয়লন্ত্রত মাোয় বযবালরর জর্টতাগুলা 
যথাযথভালব লবলেণ । (পাঠযবই:গাজী আজম - পৃো নং : ২৫৬-২৫৭ বথলক / অনয 

পাঠযবই বথলক  লখলত পারলব।) 

সকলের সাববিক মঙ্গে কামনায় : 

                                আবদেু মমালমন 

                                   সহকারী অধ্যাপক (জীবববজ্ঞান) 

                                   মবপজা পাববেক সু্কে ও কলেজ 

                                   চট্টগ্রাম ইবপলজড চট্টগ্রাম। 

................................................................................................................. 


