
বফজা াফলরক সু্কর ও কলরজ চট্টগ্রাভ 

ৃজনীর নভনুা প্রশ্ন ও উত্তয 

 (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৮ (টিস্যয ও টিস্যযতন্ত্র ) 

প্রশ্ন নং-১ : উলিলেয ফলধবষু্ণ অঞ্চলর লফেযভান এক প্রকায টিুয উলিলেয ফৃলিলে বুলভকা যালে। 
এফ টিুয বেলক যফেীলে লফলবন্ন স্থায়ী টিুযেন্ত্র গঠিে য়, মালেয ভলধয একটি উলিলেয লফলবন্ন 
উাোন লযফলন লনলয়ালজে ।                                                                                

(ক) ীবনর কী ? ১ 

(ে) াইডালোড  ফরলে কী ফুঝায় ? ২ 

(গ) উদ্দীলক ফলণবে টিুযয বেণীলফনযা ছলকয াালময বেোও । ৩ 

(ঘ) উলিলেয ফৃলি, লফকা ও অলিত্ব যক্ষায় উদ্দীলক লনলেব লে টিুযেলন্ত্রয োৎমব-লফলেলণ 
কলযা । ৪ 

১-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

ীবনর: বলালয়ভ টিুযয এক প্রকায প্রধান বকাল লরা ীবনর। এই বকালগুলরা 
নরাকায ও গহ্বযমুক্ত এফং লনউলিয়ালফীন।  

১-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ াইডালোড ফা ালনত্রযন্ধ্র র এক লফলল ধযলনয ালন লনলভবাচন অঙ্গ। প্রচন্ড গযলভয লেলন 
কলেয় উলিলেয াোয ীলব ও লকনাযায় ালনয বপাোঁটায ালয বেলে এ অলঙ্গয অফস্থান জানা 
মায়। 

▫ ভাটিলে প্রচুয ালন োকলর এফং আফাওয়া আর্দ্ব োকলর াধাযণে এ অলঙ্গয ভাধযলভ ালন 
লনগবভন য়। টলভলটা,ঘা, কোঁ চু প্রবৃলে উলিলেয ালনত্রযন্ধ্র বেো মায়। লফলল লযলস্থলেলে 
উলিেলে বেলক ালন এই যলন্ধ্রয ভাধযবভ লনগবভন য় ফলর এটিলক ালনত্রযন্ধ্র ফলর । 

১-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক ফলণবে টিুযয নাভ বাজক টিুয । 

▫ উদ্দীলক ফলণবে টিুযয নাভ  এয ংজ্ঞা ও বফলষ্ট্য ংলক্ষল ফণবনা ।  



▫ উদ্দীলক উলিলেে টিুযয নাভ এয বেণীলফনযা ছলক বেোলনা। 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক লনলেব লে টিুযেলন্ত্রয নাভ লযফণ টিুযেন্ত্র ফা বাসু্করায টিুযেন্ত্র  । 

▫ উদ্দীলক লনলেব লে টিুযেলন্ত্রয নাভ এয ংজ্ঞা ।  

▫ উদ্দীলক লনলেব লে টিুযেলন্ত্রয নাভ এয ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলকয লনলেব লে টিুযেলন্ত্রয নাভ উলিলেয ফলৃি, লফকা ও অলিত্ব যক্ষায় 

এয োৎমব- ংলক্ষল লফলেলণ।  

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

প্রশ্ন নং-২ : উলিেলেল এক ধযলনয টিুয ভূর ও কালন্ডয ফৃলিলে ায়ো কলয। আয এক 
ধযলনয টিুয লযফলণয ালে মুক্ত োলক ।                                                                                

(ক) এললেভা  কী ? ১ 

(ে) লযফ বাজক টিুয ফরলে কী ফুঝ ? ২ 

(গ) উদ্দীলকয প্রেভ ফালকয বম ধযলনয টিুযয কো ফরা লয়লছ, োয বফলষ্ট্য লরে । ৩                   

(ঘ) উদ্দীলকয বল ফালকয উলিলেে টিুযগুলেয প্রকাযলবে লচত্র ফণবনা কয । ৪ 

২-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

এললেভা: উলিলেয ফাইলযয িযলক এলডালভব ফা ত্বক ফলর। ভলূরয ফল:ত্বকলক 
এললেভা ফা ভরূত্বক ফরা য় ।  

২-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বম বাজক টিুযয বকালগুলরা একটি েলর লফবালজে য়, োলক লযফ বাজক টিুয 
ফরা য়। 

▫ লযফ বাজক টিুয - বকাল লফবাজন প্রলিয়ায লবন্নোয লবলত্তলে বাজক টিুযয 
একটি প্রকাযলবে। এ প্রকায টিুযয লফবাজলনয পলর একালয বকাল ৃলষ্ট্ য় ; 
বমভন-ফলধবষু্ণ ভরূ ও কালন্ডয ভজ্জাযলি ।  



 

২-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয প্রেভ ফালকয উলিলেে টিুযয নাভ র বাজক টিুয । 

▫ উদ্দীলকয প্রেভ ফালকয উলিলেে টিুযয নাভ  এয ংজ্ঞা ।  

▫ উদ্দীলকয প্রেভ ফালকয উলিলেে টিুযয নাভ  এয বফলষ্ট্য (৫-৬ টি) । 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয বল ফালকয উলিলেে টিযুগুে র লযফণ টিযু ফা বাসু্করায ফান্ডর । 

▫ উদ্দীলকয বল ফালকয উলিলেে টিুযগুলেয নাভ ংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীলকয বল ফালকয উলিলেে টিুযগুলেয নাভ এয প্রকাযলবে ও লচত্র অংকন 
।  

▫ উদ্দীলকয বল ফালকয উলিলেে টিুযগুলেয নাভ এয প্রকাযলবলেয ফণবনা ।  

 

 

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

প্রশ্ন নং-৩ : বজলভন ভযাডাভ উলিেলফজ্ঞালনয ফযফালযক িাল একটি উলিলেয ে’ুটি অংলয 
অন্ত:গবঠনগে নভুনা অণুফীক্ষণ মলন্ত্র ছাত্র-ছাত্রীলেয বেোলরন । মায ভলধয একটি অংলয ফল:ত্বলক 
একলকালী বযাভ লফেযভান, অযটিলে বকান বযাভ বনই লকন্তু লকউটিকর আলছ।  

(ক) বপ্রালটাডাভব কী। ১                                                          

(ে) কযাললযয়ান লি ফরলে কী বফাঝ ?  ২ 

(গ) উদ্দীলকয প্রেভ নভুনায অন্ত:গবঠনগে লচলিে লচত্র অংকন কয। ৩ 

(ঘ) উদ্দীলক উবিলেে নভুনা ে’ুটিয বাসু্করায ফান্ডলরয েূরনা কয। ৪ 

 

৩-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 



বপ্রালটাডাভব : বম বাজক টিুযয বকালভূ উলিে বেলয ত্বক ৃলষ্ট্ কলয, োলক 
বপ্রালটাডাভব ফলর।  

৩-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বকাল প্রাচীলযয উয ুলফলযন ও লরগলনন জােীয় োলেবয আফযণ লরা 
কযাললযয়ান লি । লফজ্ঞানী কযাললয এটি রক্ষয কলযন ১৮৬৫ ালর। 

▫ কযাললযয়ান লি ভরূ ও লিফীজত্রী উলিে কালন্ডয অন্ত:ত্বলক লফেযভান। অন্ত:ত্বলকয 
এ বকালগুলরা পাোঁকলফীনবালফ লন্নলফলে ও লাকৃলেয য় এফং লপোয ভে বফষ্ট্লন 
ৃলষ্ট্ কলয কযাললযয়ান লি গঠন কলয।  

৩-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয প্রেভ নভনুাটি র একফীজত্রী উলিলেয ভরূ ।  

▫ উদ্দীলকয প্রেভ ফালকয উলিলেে নভনুায নাভ  ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলকয প্রেভ ফালকয উলিলেে নভনুায নাভ, এয লচত্র অংকন ও লচলিেকযন। 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ লরা মোিলভ একফীজত্রী উলিলেয ভরূ ও 
কান্ড । 

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ লরা মোিলভ একফীজত্রী উলিলেয ভরূ ও 
কান্ড । একফীজত্রী উলিলেয ভলূরয বাসু্করায ফান্ডর লরা অযীয় এফং কালন্ডয 
বাসু্করায ফান্ডর লরা ংমুক্ত লকন্তু ফি। বাসু্করায ফান্ডর েটুিয ংজ্ঞা। 

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ বাসু্করায ফান্ডর েটুিয ংলক্ষপ্ত ফণবনা।  

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ বাসু্করায ফান্ডর েটুিয েূরনা । 

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

প্রশ্ন নং-৪ : লক্ষক ফযফালযক িাল লক্ষােীলেযলক উলিলেয অন্ত:গবঠলনয েইু ধযলনয নভুনা 
বেোলরন ।এলেয ভলধয একটিলে বাসু্করায ফালন্ডর ংমুক্ত এফং লফলক্ষপ্তবালফ ছড়ালনা। অনযটিলে 
বাসু্করায ফালন্ডর অযীয়বালফ লজ্জে।                                                                                



(ক) কযালিয়াভ কী ? ১ 

(ে) বগৌণ বাজক টিুয ফরলে কী ফুঝ ? ২ 

(গ) উদ্দীলকয প্রেভ নভুনাটিয লচলিে লচত্র অংকন কয । ৩                                                                                               

(ঘ) উদ্দীলক উলিলেে নভুনা ে’ুটিয ভলধয ােবকয লফেযভান-ফযােযা কয । ৪                       

 

৪-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

কযালিয়াভ : কযালিয়াভ লে এক ধযলনয বাজক টিুয মা বাসু্করায ফান্ডলর অফস্থান 
কলয এফং বোন বেলক উলিলেয প্রলয়াজলন বলকন্ডাযী জাইলরভ ও বলালয়ভ বেলয য়। 

৪-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বম বাজক টিুয বকালনা বকালনা স্থায়ী টিুয লে লফবাজন ক্ষভোপ্রাপ্ত লয় যফেী 
ভলয় উৎন্ন য়, োলক বগৌণ বাজক টিুয ফা বলকন্ডাযী বাজক টিুয ফলর । 

▫ বগৌণ বাজক টিুয ফা বলকন্ডাযী বাজক টিুয উলিলেয ভ্রুণাফস্থায অলনক লয ৃলষ্ট্ 
য়। এফ টিুযয কামবকালযোয় উলিলেয বলকন্ডালয ফা বগৌণ ফলৃি ও ক্ষেস্থান ূযণ 
য়। ককব  কযালিয়াভ , ইন্টায পযালকুরায কযালিয়াভ ইেযালে বলকন্ডালয বাজক টিুযয 
উোযণ। 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয প্রেভ নভনুাটি র একফীজত্রী উলিলেয কান্ড ।  

▫ উদ্দীলক উলিলেে প্রেভ নভনুায নাভ  ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলকয প্রেভ নভনুায নাভ, এয লচত্র অংকন ও লচলিেকযন। 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ লরা মোিলভ একফীজত্রী উলিলেয কান্ড ও 
একফীজত্রী উলিলেয ভলূরয অন্ত:গবঠন । 

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ ফণবনা (আংলক) । 



▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ এলেয ূণবাঙ্গ ফণবনা।  

▫ উদ্দীলক উলিলেে নভনুা েু’টিয নাভ এলেয ভলধয ােবকয ।  

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

 

প্রশ্ন নং-৫ :    

                           

                    

(ক) কলটব ক্স কী ?  ১ 

(ে) অফস্থান অনুালয বাজক টিুযয প্রকাযলবে লরে ।  ২                                                         

(গ) উদ্দীলকয  A, B ও X এয কাজ লরে । ৩                         

(ঘ) উদ্দীলকয  A ও B এয অফস্থানলবলত্তক বেলণলফনযা লচত্র ফণবনা কয । ৪ 

 

৫-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

কলটব ক্স : অধ:ত্বলকয লনচ লে আযম্ভ কলয অন্ত:ত্বলকয উয মবন্ত অংলক কলটব ক্স ফা 
াধাযন ফলভবজ্জা ফলর । এটি যালযনকাইভা টিুয লেলয় গঠিে এফং ফহুিয লফলষ্ট্ । 

৫-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বম টিুযয বকালগুলরা অলফযাভবালফ লফফালজে অফস্থায় োলক এফং লফবাজন ক্ষভো 
অকু্ষন্ন যালে োই বাজক টিুয। বাজক টিুযয অয নাভ বভলযলেভ। 



▫  বাজক টিুয উলিলেয লফলবন্ন ফলধবষু্ণ অংল াওয়া মায়। অফস্থান অনুালয বাজক 
টিুয লেন ধযলনয। মো-ীলবস্থ, ইন্টাযকযারালয ফা লনলফলে এফং ার্শ্বীয় । 

৫-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয লচত্রটি ভকু্ত ভার্শ্বীয় বাসু্করায ফালন্ডলরয। লচলত্রয বাসু্করায ফালন্ডর 
গঠনকাযী - A, B ও X এয নাভ র মোিলভ জাইলরভ, বলালয়ভ এফং কযালিয়াভ টিযু। 

▫ উদ্দীলকয ভকু্ত ভার্শ্বীয় বাসু্করায ফালন্ডলরয  A, B ও X এয নাভ এলেয 
ংজ্ঞা / ফণবনা (আংলক) ।  

▫ উদ্দীলকয ভকু্ত ভার্শ্বীয় বাসু্করায ফালন্ডলরয  A, B ও X –এয নাভ ও 
কাজ(প্রধান কাজ ২/৩ টি কলয) । 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয লচত্রটি ভকু্ত ভার্শ্বীয় বাসু্করায ফালন্ডলরয। লচলত্রয বাসু্করায ফালন্ডর 
গঠনকাযী – A ও B এয নাভ র মোিলভ জাইলরভ এফং বলালয়ভ টিযু। 

▫ উদ্দীলকয লচত্রটি ভকু্ত ভার্শ্বীয় বাসু্করায ফালন্ডলরয। লচলত্রয বাসু্করায ফালন্ডর 
গঠনকাযী – A ও B এয নাভ ংজ্ঞা / ফণবনা (আংলক)। 

▫ উদ্দীলকয  A ও B এয নাভ র মোিলভ জাইলরভ ও বলালয়ভ । এলেয েূরনাভরূক 
অফস্থান িাযা বাসু্করায ফালন্ডর গঠিে য়। জাইলরভ ও বলালয়লভয েুরনাভরূক 
অফস্থালনয উয লবলত্ত কলয বাসু্করায ফালন্ডর লেন প্রকায। মো- ংমুক্ত, অযীয় ও 
বকলিক । এলেয লচলিে লচত্র অংকন । 

▫ উদ্দীলকয  A ও B এয নাভ র মোিলভ জাইলরভ ও বলালয়ভ । এলেয েূরনাভরূক 
অফস্থান িাযা বাসু্করায ফালন্ডর গঠিে য়। জাইলরভ ও বলালয়লভয েুরনাভরূক 
অফস্থালনয উয লবলত্ত কলয বাসু্করায ফালন্ডর লেন প্রকায। মো- ংমুক্ত, অযীয় ও 
বকলিক । এলেয ফণবনা (ংলক্ষপ্ত) । 

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


