
বফজা াফলরক সু্কর  কলরজ চট্টগ্রাভ 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৭ ( ভানফ াযীযতত্ত্ব : চরন  অঙ্গচারনা ) 

ক্লাস নম্বর:০১ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলরাচযূলচ: ভানুললয কঙ্কারতন্ত্র (প্রধান বাগ )-অক্ষীয় কঙ্কার ।  

   লখনপর: লক্ষার্থীযা উলিলখত াঠ বলল ভানুললয কঙ্কারতলন্ত্রয প্রধান অংভূ (অক্ষীয় 
কঙ্কার) লচলিত  কযলত াযলফ।  

     Ávb : কলরুকা, যাক্রাভ,র্শবকা, নকর র্শবকা, কলযাটি,কলযাটিকা, লরগালভন্ট, স্টানবাভ  । 

 অনধুাবন: কঙ্কারতন্ত্র, অক্ষীয় কঙ্কার, বভরুদন্ড, ফক্ষলন্জয, কলরুকায প্রকাযলবদ  ংখযা। 

 প্রয় াগ:  আদব কলরুকায গঠন ফনবনা ।  

 উচ্চতর দক্ষতা: কঙ্কারতলন্ত্র বুলভকা ফযাখযা, বভরুদলন্ডয কাজ ফযাখযা  । 

নভুনা উদ্দীক  ৃজনীর প্রশ্ন : কু বফা-১৯ লিলরত বফাডব -১৮,  ফ বফা -১৫ এয প্রশ্ন বর্থলক 
বদলখ লনলত ায। 

 

** লফলল লনলদবনা : এ অধযালয়য প্রলশ্নাত্তয ংলিষ্ট লচত্রগুলরা ফাায় ২/৩ ফায অনুীরন 
কযলফ। 

    ** M C Q  এয জনয অধযায়লবলত্তক প্রলতযক ৃষ্টায গুরুত্বূর্ব টলকগুলরা  াইরাইট কলয 
কলয আয়ত্ব কযলফ।  

 

 

 

বফজা াফলরক সু্কর  কলরজ চট্টগ্রাভ 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    



অধ্যায়: ৭ ( ভানফ াযীযতত্ত্ব : চরন  অঙ্গচারনা ) 

ক্লাস নম্বর:০২ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলরাচযূলচ: ভানুললয কঙ্কারতন্ত্র (প্রধান বাগ)-উালঙ্গক কঙ্কার এফং অলি  তরুর্ালিয গঠন।  

   লখনপর: লক্ষার্থীযা উলিলখত াঠ বলল  ভানুললয কঙ্কারতলন্ত্রয প্রধান অংভূ (উালঙ্গক 
কঙ্কার) লচলিত এফং অলি  তরুর্ালিয গঠন এফং এলদয তূরনা কযলত াযলফ । 

     Ávb : তরুনাস্থি, ল্যাকুনা, স্থনতম্বাস্থি, যালটরা, বটন্ডন, বলযকলিয়াভ ।  

অনধুাবন: উাঙ্গীয় কঙ্কার , ালেয প্রধান যাায়লনক উাদান, যাবাযলয়ান তন্ত্র, ায়ালরন 
তরুর্ালি , অি  তরুর্ালিয প্রকাযলবদ, বকান তরুর্ালি ালেয ভত ক্ত এফং বকন? ।  

প্রয় াগ: লনম্নালঙ্গয (া) লফলবন্ন অলিভূলয নাভ  ংখযা , লপভালযয গঠন ফর্বনা, লনলযট 
অলিয অবযন্তযীর্ গঠন ফর্বনা ।   

 উচ্চতর দক্ষতা: অলি  তরুর্ালিয তুরনা।  

নভুনা উদ্দীক  ৃজনীর প্রশ্ন : কু বফা-১৯, লিলরত বফাডব -১৮,  ল বফা,যা বফা-১৭,  লদ বফা-
১৫  ১৭ এয প্রশ্ন বর্থলক বদলখ লনলত ায। 

 

** লফলল লনলদবনা : এ অধযালয়য প্রলশ্নাত্তয ংলিষ্ট লচত্রগুলরা ফাায় ২/৩ ফায অনুীরন 
কযলফ। 

    ** M C Q  এয জনয অধযায়লবলত্তক প্রলতযক ৃষ্টায গুরুত্বূর্ব টলকগুলরা  াইরাইট কলয 
কলয আয়ত্ব কযলফ।  

 

 

বফজা াফলরক সু্কর  কলরজ চট্টগ্রাভ 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৭ ( ভানফ াযীযতত্ত্ব : চরন  অঙ্গচারনা ) 

ক্লাস নম্বর:০৩ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলরাচযূলচ:ভানফলদলয বলয গঠন  কাজ, বলবত টান লে লকন্তু ধাক্কা বদয় না ।  



   লখনপর: লক্ষার্থীযা উলিলখত াঠ বলল ভানফ যীলয লফলবন্ন প্রকায বলয গঠন  কালজয 
তূরনা কযলত াযলফ এফং বলবত টান লে লকন্তু ধাক্কা বদয়-না ফযাখযা কযলত াযলফ । 

     Ávb : াযলকালরভা, পযযালকুরা,অননলিক বল(ভৃর্ ফা লবলযার),ভালয়াপাইলির, যাইগয 
ভটিব , ফাইল  ট্রাইল বল, বেক্সয  এক্সলটনয ।  

অনধুাবন: ইন্টাযকযালরলটড লডস্ক, কঙ্কার ফা রযলখক ফা ঐলিক বল  এয প্রকাযলবদ   ।  

প্রয় াগ: ঐলিক বল(কঙ্কার ফা রযলখক বল) / অননলিক বল (ভৃর্ ফা লবলযার)/ 

হৃদলল (কালডব য়াক বল) এয লচলিত লচত্র অর্থফা গঠন ফর্বনা / এলদয ভলধয তূরনা । 

 উচ্চতর দক্ষতা: ভানফলদ চরলন লফলবন্ন ধযলনয বল টিুযয কাজ / বূলভকা / গুরুত্ত্ব,   
বীলত টান লে লকন্তু ধাক্কা বদয় – না, ফযাখযা ।   

নভুনা উদ্দীক  ৃজনীর প্রশ্ন :  লদ বফা,  কু বফা, ল বফা, -১৭-এয প্রশ্ন বর্থলক বদলখ লনলত ায। 

 

** লফলল লনলদবনা : এ অধযালয়য প্রলশ্নাত্তয ংলিষ্ট লচত্রগুলরা ফাায় ২/৩ ফায অনুীরন 
কযলফ। 

    ** M C Q  এয জনয অধযায়লবলত্তক প্রলতযক ৃষ্টায গুরুত্বূর্ব টলকগুলরা  াইরাইট কলয 
কলয আয়ত্ব কযলফ।  

 

 

বফজা াফলরক সু্কর  কলরজ চট্টগ্রাভ 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৭ ( ভানফ াযীযতত্ত্ব : চরন  অঙ্গচারনা ) 

ক্লাস নম্বর:০৪ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলরাচযূলচ: কঙ্কালরয কামবক্রভ ‘যড  লরবায  ’ তন্ত্র, াাঁটু ঞ্চারলন অলি  বলয ভন্বয় ।  

   লখনপর: লক্ষার্থীযা উলিলখত াঠ বলল কঙ্কালরয  প্রধান কামবক্রভ ‘যড  লরবায  ’  
একটি তন্ত্র লালফ কাজ কলয-তা লফলিলন এফং ভানুললয াাঁটু ঞ্চারলন অলি  বলয ভন্বয় 
ফাখযা কযলত াযলফ ।  



     Ávb : লরবায, প্রলচষ্টা, লব ট । 

অনধুাবন: এন্টালগালনলস্টক বল, যাভলরং বল  এয প্রকাযলবদ, লরবালযয প্রকাযলবদ 

(উদাযর্) । 

প্রয় াগ: লরবালযয গঠন ফর্বনা । 

 উচ্চতর দক্ষতা: মানবয়দয়ের  াাঁটু ঞ্চারলন অলি  বলয ভন্বয় ফাখযা , অঙ্গ ঞ্চারলন 
বলতলন্ত্রয বুলভকা । 

 নভুনা উদ্দীক  ৃজনীর প্রশ্ন : কু, বফা-১৯,  লিলরত বফাডব -১৮ ,ল বফা, লদ বফা - ১৭,  

এয প্রশ্ন বর্থলক বদলখ লনলত ায। 

 

** লফলল লনলদবনা : এ অধযালয়য প্রলশ্নাত্তয ংলিষ্ট লচত্রগুলরা ফাায় ২/৩ ফায অনুীরন 
কযলফ। 

    ** M C Q  এয জনয অধযায়লবলত্তক প্রলতযক ৃষ্টায গুরুত্বূর্ব  টলকগুলরা  াইরাইট কলয 
কলয আয়ত্ব কযলফ।  

 

বফজা াফলরক সু্কর  কলরজ চট্টগ্রাভ 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb লিতীয় cÎ    

অধ্যায়: ৭ ( ভানফ াযীযতত্ত্ব : চরন  অঙ্গচারনা ) 

ক্লাস নম্বর:০৫ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলরাচযূলচ: অলিবঙ্গ  প্রার্থলভক লচলকৎা, অলিলিয আঘাত এফং প্রার্থলভক লচলকৎা ।  

   লখনপর: লক্ষার্থীযা উলিলখত াঠ বলল লফলবন্ন ধযলনয অলিবঙ্গ  এলদয  প্রার্থলভক 
লচলকৎা এফং  লফলবন্ন ধযলনয অলিলিলত আঘাত   এলদয প্রার্থলভক লচলকৎা ফযফিা ফযাখযা 
কযলত াযলফ ।  

     Ávb : অলিলি, িানচুযলত ফা লডলরালকন, RICE । 

অনধুাবন: ােবাঙ্গা ফা অলিবঙ্গ (FRACTURE), ভচকালনা (SPRAINS), বমৌলগক ােবাঙ্গায 
প্রকাযলবদ, অলিলিয প্রকাযলবদ । 



প্রয় াগ: লফলবন্ন ধযলনয ােবাঙ্গায কাযর্  রক্ষর্, িানচুযলত ফা লডলরালকন / *ভচকালনা 
(SPRAINS) এয কাযর্  রক্ষর্ভূ ফর্বনা । 

 উচ্চতর দক্ষতা: ােবাঙ্গা, িানচুযলত ফা লডলরালকন  এফং ভচকালনা* (SPRAINS) এয 
প্রার্থলভক লচলকৎা ফযফিা ফা ডাক্তালযয যাভবভূ ফাখযা । 

 নভুনা উদ্দীক  ৃজনীর প্রশ্ন : যা বফা-১৭  , লদ বফা – ১৫ -   এয প্রশ্ন বর্থলক বদলখ লনলত 
ায। 

** লফলল লনলদবনা : এ অধযালয়য প্রলশ্নাত্তয ংলিষ্ট লচত্রগুলরা ফাায় ২/৩ ফায অনুীরন 
কযলফ। 

    ** M C Q  এয জনয অধযায়লবলত্তক প্রলতযক ৃষ্টায গুরুত্বূর্ব  টলকগুলরা  াইরাইট কলয 
কলয আয়ত্ব কযলফ।  

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


