
বফজা াফলরক সু্কর ও কলরজ চট্টগ্রাভ 

ৃজনীর নভনুা প্রশ্ন ও উত্তয 

 (প্রাক-লনফবাচনী যীক্ষা ২০২০) 

জীবববজ্ঞান বিতীয় পত্র    

অধ্যায়: ৬-মানব শারীরতত্ত্ব (বজ্য ও বনষ্কাশন ) 

প্রশ্ন নং-১ : ভানফলেল উেয গহ্বলযয বছলনয অংল বভরুেলেয েইুাল লভ ফীলজয নযায় এক 

ধযলনয অঙ্গ যলয়লছ । এটি প্রলিলনয়ি অম্লধভী িযর ফজব য ৃলি ও অাযণ কলয ভানফ যীযলক 
লফলভুক্ত যালে।                                                                                

(ক) ADH কী ?  ১                                                                                   

(ে) অলভালযগুলরন  ফরলি কী ফুঝ ?  ২                                                            

(গ) উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটিয গাঠলনক একলকয লচলিি লচত্র অংকন কয। ৩                    

(ঘ) উলিলেি িযর োর্ব উৎােন বকৌর ফযােযা কয ।  ৪                                                                                                               

১-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

ADH : ভানফলেলয লটুইটালয গ্রলি লি ক্ষলযি যলভান লরা ADH। এয ুলযা নাভ 
Anti Di-uretic Hormone,মা ফলৃেয ালন বালনভাত্রা লনয়লিি কলয।  

১-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ জীফন্ত বকাল ফা বেলয অন্ত: ও ফল: লযলফলয অলবস্রফলণক চালয ভিা যক্ষায প্রলিয়ালক 
অলভালযগুলরন ফলর। 

▫ বেভধযস্থ িযর োর্ব ও দ্রফীবূি রফলণয ঘনলেয উয অলবস্রফণ প্রলিয়া লনবব য কলয। াণীয 
জীফনপ্রফা অকু্ষন্ন যােলি বেলকাললয িযর োর্ব ও বকাললয ফাইলযয িযর োর্ব অর্বাৎ যলক্তয 
প্লাজভা, করায ও লরম্ফ ইিযালেয ভলধয ালন ও রফলণয ঘনলেয ভিা ফজায় যাো অলযামব। 
অর্বাৎ বেলয অন্ত:অলবস্রফলণক চালয ভিা লফধান বেলয জনয অলযামব। 

১-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ এফং এয 
গাঠলনক একলকয নাভ বনফ্রন।  



▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটিয গাঠলনক একলকয নাভ  ফণবনা (আংলক) ।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটিয গাঠলনক একলকয নাভ , এয লচত্র অংকন ও 
লচলিিকযন। 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেি লভ ফীজ আকৃলিয অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ 

ফেৃ । এটি বম অম্লীয় িযর ফজব য বে বর্লক অাযণ কলয িা লরা ভতূ্র (Urine)। 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অম্লীয় িযর ফলজব যয নাভ এয ংজ্ঞা ও বফলিয। 
(াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং-১৮৭/১৮৮) 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অম্লীয় িযর ফলজব যয নাভ, এটি উৎােন বকৌর ংলক্ষল 
ফণবনা । (াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং-১৮৭/১৮৮) 

▫ উদ্দীলক উলিলেি ভানফলেলয অম্লীয় িযর ফলজব যয নাভ, এটি উৎােন বকৌলরয 
৩’টি ধা ংলক্ষপ্ত ফণবনা।(াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং-১৮৭/১৮৮) 

  

 

 

 

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

প্রশ্ন নং-২ : 

                           

 



 

(ক) বযচন  কী ?  ১                                                                                     

(ে) ভূলত্রয ভুেয উাোনগুলরায নাভ বরে।  ২                                                        

(গ) উদ্দীলকয  P - অংটিয লচলিি লচত্র অংকন কয।  ৩                                                                                                   

(ঘ) উদ্দীলকয  P - লচলিি অংটিয বূলভকা লফলেলণ কয। ৪                                      

২-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

বযচন: প্রালণলকালল লফালকয পলর ৃি নাইলরালজনঘটিি ফজব য োর্ব বম প্রলিয়ায় বে 
বর্লক দ্রুি ও লনয়লভি লনষ্কালি য়, িালক বযচন ফলর।  

২-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বনফ্রলনয বযনার টিউলফউলর বলালভরুরায লপরলরলটয লনফবলচি ুণ :বাললণয য বম 
েড় ফলণবয, িীব্র ঝাাঁঝালরা গন্ধমুক্ত ও অম্লধভী িযর বযচন ফজব য ভতু্রর্লরলি জভা য় , 

িালক ভতূ্র(Urine) ফলর। 

▫ একজন ুস্থ ভানলু বেলনক গলড় ১.৫ লরটায ভতূ্র িযাগ কলয। লনলচ ভলূত্রয 
প্রধান/ভেূয উাোনগুলরায নাভ বেওয়া লরা – 

১) ালন;                              ৭) অযালভালনয়াভ; 

২) ইউলযয়া;                            ৮) ভযাগলনলয়াভ; 

৩) ইউলযক এলড;                        ৯) বলাযাইড; 

৪) লিলয়টিলনন;                          ১০) পলপট ও                                    

৫) বালডয়াভ;                           ১১) ারলপট ইিযালে । 

৬) টালয়াভ; 

২-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয লচত্রটি ভানফলেলয বযচনিলিয এফং লচলিি P - অংটি লরা 
ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ ।  



▫ উদ্দীলক উলিলেি P - অংটিয নাভ  ফণবনা (আংলক) ।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি P - অংটিয নাভ, এয লচত্র অংকন ও লচলিিকযন। 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয লচত্রটি ভানফলেলয বযচনিলিয এফং লচলিি P - অংটি লরা 
ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ ।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি P - লচলিি অংটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ । 
এটি বম অম্লীয় িযর ফজব য বে বর্লক অাযণ কলয িা লরা ভতূ্র (Urine)। 
ংলক্ষল ফলৃেয লযলচলি / ংজ্ঞা। 

▫ উদ্দীলক উলিলেি P - লচলিি অংটিয নাভ এয বূলভকা(আংলক) ।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি P - লচলিি অংটিয নাভ এয বূলভকা লফলেলণ। 

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

প্রশ্ন নং-৩ : বেলনকলক্ষ বযচনিি ম্পলকব  াঠ োনকালর লক্ষক ফরলরন, ফৃে নাইলরালজনজাি 
ফজব য বালণ কলয ভূত্র বিলয কলয। এছাড়াও ফৃে বেলয অলভালযগুলরলন গুরুত্ত্বূণব বূলভকা ারন 

কলয ।  

(ক) PH  কালক  ফলর ?  ১                                                                                                                                        

(ে) বলাবভরুরায লপরলরট ফরলি কী বফাঝ ?  ২                                                       

(গ) নাইলরালজনজাি ফজব য অাযলণ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গাণুটিয বূলভকা লফলেলণ কয ।   ৩ 

(ঘ) উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গাণুটি অকামবকয লর ভানফলে লক ভযায মু্মেীন লি ালয ফলর 

িুলভ ভলন কয-ফযােযা োও । ৪ 

                                                                    

৩-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

PH : বকান দ্রফলণয াইলরালজন আয়ন ঘনভাত্রা ফা [ H+] এয 10 লবলত্তয ঋণােক 

রগালযেভলক PH ফলর ।  



৩-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ ফেৃ ির্া বনফ্রলনয বগ্রালভরুরাল লযস্রুি িযরলক বলালভরুরায লপরলরট ফরা য়। 

▫ বনফ্রলনয বলালভরুরা যলক্তয াইলরাস্ট্র্যাটিক চাল যলক্তয বপ্রাটিন ও যক্তকলণকা ছাড়া 
কর ালন, রফণ,কব যা,ইউলযয়া, ইউলযক এলড প্রবৃলি লযস্রাফণ প্রলিয়ায় 
বকলকজালরকায এলোলর্লরয়াভ ও লবলত্তলঝলি এফং বযনার কযাুযলরয এললর্লরয়াভ 
ববে কলয লযস্রুি বলালভরুরায লপরলরট কযাুযলরয বেল জভা য়।  

 

 

৩-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। অযালভালনয়া , 
ইউলযয়া, ইউলযক এলড, লিলয়টিলনন ইিযালে ভানলুলয প্রধান নাইলরালজনঘটিি ফজব য ফা 
বযচন ফজব য। 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। ফেৃ প্রধানি : 
নাইলরালজনঘটিি ফজব য োর্ব বে বর্লক লনষ্কান কলয। আলভল জািীয় োেয লফালকয 
পলর বেল নাইলরালজনঘটিি ফজব য ৃলি লয়এগুলরা যলক্তয ভাধযলভ াযালেল প্রফালি 
য়। এগুলরা লফলাক্ত ও বেলয জনয ক্ষলিকয। িাই এফ বযচন োর্ব বে বর্লক 
লনষ্কান কযা অিযাফযক। ফেৃ এফ নাইলরালজনঘটিি ফজব য োর্ব বে বর্লক 
অাযণ কলয বেলক ুস্থ যালে। 

▫  উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটিয নাভ নাইলরালজনঘটিি ফজব য অাযলণ এয বূলভকা 

লফলেলণ । (াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং-১৮৯/১৯০) 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। বযাগ-ফযালধয 
কাযলণ ফলৃেয ক্ষভিা কলভ মাওয়ালক ফেৃ লফকর ফা অকামবকয ফলর।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। বযাগ-ফযালধয 
কাযলণ ফলৃেয ক্ষভিা কলভ মাওয়ালক ফেৃ লফকর ফা অকামবকয ফলর। ফেৃ লফকর ফা 



অকামবকয েবুালফ বেো লেলি ালয,একটি লে েীঘবক্ষলণক(Chronic),অনযটি 

িাৎক্ষলণক(Acute)।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। েপু্রকায ফেৃ 
অকামবকয ফা লফকলরয ংজ্ঞা / ংলক্ষপ্ত ফণবনা।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। ফেৃ বেল ৃি 
নাইলরালজনঘটিি ফজব য োর্ব বে বর্লক অাযণ কলয বেলক ুস্থ যালে। মলে এটি 
অকামবকয য়, িলফ ভানফলে বমফ ভযায ম্মুেীন লি ালয িা লনলচ উলিে 
কযা র : (াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং-১৯১/১৯২) বর্লক লরেলফ। 

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

প্রশ্ন নং-৪ : ফৃে ভানফলেলয একটি গুরুত্ত্বূণব অঙ্গ। এটি নাইলরালজনজলনি ফজব য লনষ্কালন াাময 
কলয । ঠাৎ মেন এই অঙ্গটি ফজব য লনষ্কালন ফযর্ব য়, িেন এটালক িাৎক্ষলণক লফকর ফলর। 
এছাড়াও উক্ত অলঙ্গয ভাধযলভ ভানফলেল ালনাভযিা লনয়লিি য়।  

                                                                    

(ক) বনফ্রন কী ?  ১                                                                                      

(ে) লড-অযালভলনন ফরলি কী ফুঝ ?  ২                                                              

(গ) উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটিয ভাধযলভ বেলয ালনাভয লনয়িণ বকৌর ফণবনা কয। ৩                                                                                                                                      

(ঘ) িাৎক্ষলণক ফৃে লফকর লর কী ধযলনয েলক্ষ বনয়া উলচি ফলর িুলভ ভলন কয-মুলক্ত 

ফযােযা কয । ৪                                                                                                                                                                                                       

৪-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

বনফ্রন : ফলৃেয গঠন ও কালমবক এককলক বনফ্রন ফলর । 

৪-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বম প্রলিয়ায় বেলয অলিলযক্ত অযালভলনা এলড মকৃলি লড-অযাভাইলনজ এনজাইলভয 
উলস্থলিলি লকলটা এলড ও অযালভন ভরূক (-NH2) ৃলি কলয, িালক লড-

অযালভলনন ফলর । 



▫ ভানফলেল আলভল জািীয় োেয লযাক লয় অযালভলনা এললড লযণি য়। 
অযালভলনা এলড প্রধানি বে গঠন ও ফলৃিয কাজ কলয র্ালক।অযালভলনা এললডয 
বফলিয লরা বেল মিটুকু অযালভলনা এলড প্রলয়াজন ঠিক িিটুকুই ফযফায লি 
ালয,অলিলযক্ত অযালভলনা এলড বেল লিি র্াকলি ালয না।এই অলিলযক্ত অযালভলনা 
এলড লড-অযালভলনন প্রলিয়ায় এফং লয অযলনলর্ন চলিয ভাধযলভ ইউলযয়া ির্া 
ভতূ্র ৃলিয ভাধযলভ বে বর্লক ফলষৃ্কি য়। 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। এয ভাধযলভ 

বেলয ালন ভিা যক্ষায িলিই লরা অলভালযগুলরন। 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অলভালযগুলরন িলিয নাভ  বকৌর ফণবনা(আংলক)।   

▫ উদ্দীলক উলিলেি ালন ভিা লনয়িন ফা অলভালযগুলরন বকৌর ফণবনা। 
(াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং-১৯০) বর্লক লরেলফ। 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেি অঙ্গটি লরা ভানফলেলয প্রধান বযচন অঙ্গ ফেৃ। বযাগ-ফযালধয 
কাযলণ ফলৃেয ক্ষভিা কলভ মাওয়ালক ফেৃ লফকর ফা অকামবকয ফলর। ফেৃ লফকর 

অিযন্ত জটির বযাগ। িাৎক্ষলণক ফেৃ লফকর  আযও জটির লফলয়। 

▫ িাৎক্ষলণক ফেৃ লফকর বযালগয প্রলিকায প্রলিকায বলি লর ববলফ- লচলন্ত লিান্ত 
লনলি য়। রক্ষলণয ে-ুএকটি বফলিয বেলেই োেয ও র্য লফললয় লনলজ বর্লক বকান 
লিান্ত গ্রণ জীফলনয জনয ভাযােক হুভলক লয় োাঁড়ালি ালয। 

▫ িাৎক্ষলণক ফেৃ লফকর বযালগয জনয বনয়া লফলবন্ন েলক্ষ ফণবনা(আংলক) । 

▫ উদ্দীলক উলিলেি িাৎক্ষলণক ফেৃ লফকর বযালগয জনয বনয়া লফলবন্ন 

েলক্ষলয(৩’টি) নাভ উলিেূফবক – মুলক্ত ফযােযা । (াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা 

নং-১৯১/১৯২/১৯৩) বর্লক লরেলফ। 

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



প্রশ্ন নং-৫ : যলপক াললফয লকডনী লফকর ওয়ায় লিলন লনয়লভি বভললনয াালময যক্ত 
লযলাধন কযান। আফায কলযভ াললফয লকডনী অলকলজা লয় ড়ায় লিলন িায বাইলয়য একটি 
লকডনী গ্রণ কলযন। 

 

(ক) বযালালপ্রলন  কী ?  ১                                                                                                                                                                

(ে) ভারললজয়ান ফলড ফরলি লক ফুঝ ?  ২                                                                                                                   

(গ) যলপক াললফয লচলকৎা িলি ফযােযা কয । ৩                                                                        

(ঘ) যলপক ালফ ও কলযভ াললফয ভলধয বক লচলকৎা গ্রলন অলধক ুলফধা ালফ – লফলেলণ 

কয । ৪                                                                                                   

    

৫-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

বযালালপ্রলন : বযালালপ্রলন একটি যলভাণ, মা ভতূ্রনালরলি ালনয ুণ:বালণ লনয়িণ 
কলয। এটি অযালিডাই-ইউলযটিক যলভান ফা ADH নালভও লযলচি। 

 

৫-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ ফলৃেয কলটব ক্স অিলর অফলস্থি বনফ্রলনয ন্েু অংলক ভারললজয়ান ফলড ফা বযনায 

কযার ফলর। 

▫  ভারললজয়ান ফলড প্রায় ০.২ লভলভ ফযালয একটি বগারাকায অং। আলফষ্কাযক 

Marcello Malpighi – য নাভানুালয এলক ভারললজয়ান ফলড ফলর। এটি েটুি অং 
লনলয় গঠিি-ক) বফাভযান কযাুর ও ে) বলালভরুরা । 

 

৫-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক উলিলেি যলপক াললফয লকডনী লফকর ওয়ায়, লিলন  বভললনয াালময 

ডায়ারাইল িলিলি যক্ত লযবাধন কযান । 



▫ উদ্দীলক উলিলেি যলপক ালফ বভললনয াালময ডায়ারাইল িলিলি যক্ত 

লযলাধন কযান । ডায়ারাইললয ংজ্ঞা ও িলিয ফণবনা (আংলক) ।  

▫ উদ্দীলক উলিলেি যলপক াললফয লচলকৎা িলি লালফ  ডায়ারাইললয ূণবাঙ্গ 

ফণবনা । (াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং- ১৯২/১৯৩) বর্লক লরেলফ। 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেি যলপক াললফয লকডনী লফকর ওয়ায়, লিলন  বভললনয াালময 

ডায়ারাইল িলিলি যক্ত লযলাধন কযান । আফায কলযভ াললফয লকডনী অলকলজা 

লয় ড়ায় ফেৃ প্রলিস্থান কলযন,িায বাইলয়য কাছ বর্লক। 

▫ যলপক ালফ ও কলযভ াললফয গৃলি লচলকৎা িলিয  নাভ ংজ্ঞা / ধাযনা 

(আংলক)। 

▫ যলপক ালফ ও কলযভ াললফয গৃলি লচলকৎা িলি েু’টিয নাভ ুলফধা ও 

অুলফধায িূরনা। (াঠযফই:গাজী আজভর ৃষ্ঠা নং- ১৯২/১৯৩) বর্লক লরেলফ। 

▫ উদ্দীলকয  যলপক ালফ ও কলযভ াললফয গৃলি লচলকৎা িলি েু ’টিয ভলধয 
কলযভ ালফই অলধক ুলফধা ালফন-িা মুলক্ত লেলয় লফলেলণ। (াঠযফই:গাজী আজভর 
ৃষ্ঠা নং- ১৯২/১৯৩) বর্লক লরেলফ। 

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

 


