
বেপজা পােলিক সু্কি  কলিজ চট্টগ্রাম 

সৃজনশীি নমনুা প্রশ্ন  উত্তর 

 (প্রাক-লনেবাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

জীবববজ্ঞান বিতীয় পত্র    

অধ্যায়: ৭-মানব শারীরতত্ত্ব (চলন ও অঙ্গচালনা ) 

প্রশ্ন নং-১ : রলেন মানেলেলের অলি  বপলশ সম্পলকব  অধ্যায়ন করলে লগলয় জানলে পারলিা বে, 
লকছু বপলশ অলির সালে েুক্ত বেলক মানুলের চিালেরায় সাোেয কলর। আোর লকছু আন্ত:েন্ত্রীয় 
বপলশ সংলকাচন-প্রসারলের মাধ্যলম লেলিন্ন েস্তুর গমলন সাোেয কলর।                                                                                

(ক) বেন্ডন কী ?  ১                                                                                     

(খ) মানেলেলের কলশরুকাগুলিার নাম  সংখযা লিখ।  ২                                            

(গ) চিালেরায় জলিে বপলশর সালে েুক্ত অলির গাঠলনক একলকর গঠন েেবনা কর।  ৩           

(ঘ) উদ্দীপলকর েইু ধ্রলনর বপলশর েুিনামূিক আলিাচনা কর।   ৪                                                                                                        

১-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

বেন্ডন : বেন্ডন েলিা ঘন, মজেেু,বেেেলেবর নমনীয়  অলিলেিাপক েন্তুময় বোজক 
টিসুয বেগুলিা মাংসলপশীর প্রালন্ত অেিান কলর বপলশ  অলির মলধ্য সংলোগ িাপন 
কলর।  

১-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ মানেলেলের বমরুেন্ড ো লশরোাঁিা অপলরেে েয়লস ৩৩ টি  পলরনে েয়লস ২৬ 
টি অলনয়ে আকৃলের অলিখন্ড লনলয় গঠিে। বমরুেলন্ডর প্রলেযকটি অলিখন্ডকলক 
কলশরুকা েলি। 

▫ পলরনে েয়লস মানেলেলের কলশরুকাগুলিার নাম  সংখযা লনলচ উলেখ করা েি : 

# সারিাইকাি কলশরুকা -----------------------৭ টি ; 

# বোরালসক  কলশরুকা ---------------------- ১২ টি ; 

# িাম্বার কলশরুকা ---------------------------  ৫ টি ; 



# সযাক্রাি কলশরুকা -------------------------  ১ টি (৫টি 
একীিূে) ; 

# কলিলজয়াি কলশরুকা ----------------------  ১ টি (৪টি একীিূে) 
;        

১-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলক উলেলখে চিালেরায় জলিে বপলশ েলিা ঐলিক বপলশ। বপলশর সালে েুক্ত 
অলির গাঠলনক একলকর নাম েযািারলসয়ান েন্ত্র।  

▫ চিালেরায় জলিে বপলশ  এর সালে েুক্ত অলির গাঠলনক একলকর নাম সে েেবনা 

(আংলশক) ।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অলির গাঠলনক একলকর নাম  লচত্রসে এর েেবনা।  

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলক উলেলখে েইু ধ্রলনর বপলশ েলিা ঐলিক  অননলিক বপলশ। 

▫ উদ্দীপলকর েইু ধ্রলনর বপলশর নামসে সংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীপলকর েইু ধ্রলনর বপলশর নামসে এলের মলধ্য গঠনগে েূিনা (আংলশক)।  

▫ উদ্দীপলকর েইু ধ্রলনর বপলশর নামসে এলের মলধ্য েূিনা(উোেরেসে ৫/৬টি) ।  

 

 

 

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

   প্রশ্ন নং-২ :                                                      



                           

(ক) মচকালনা  কী ?  ১                                                                                

(খ) অক্ষীয় কঙ্কাি েিলে কী বোঝ ?  ২                                                                                                                             

(গ) লচত্র  P – দ্বারা সৃষ্ট উপালের লেলিন্ন অলিসমূলের নাম  সংখযা লিখ। ৩                                                                                                        

(ঘ) লচত্র  P – এর সঞ্চািলন  Q -  এর িূলমকা অপলরোেব – েুলক্তসে েুলঝলয়  লিখ।  ৪                                            

২-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

মচকালনা : অলিসলিলে আঘালের েলি সলিলক অেিম্বন োনকারী লিগালমলের 
অস্বািালেক েলৃি ো োন ো লছাঁ লি োয়াই েলিা মচকালনা।   

২-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ কঙ্কািেলন্ত্রর বে অলিগুলিা বেলের িম্ব অক্ষ েরাের অেিান কলর এেং বেেকালন্ডর 
লেলিন্ন অংশলক েুক্ত কলর অেিম্বন োন কলর , বসগুলিালক একলত্র অক্ষীয় কঙ্কাি েলি। 

▫ অক্ষীয় কঙ্কালির অলিগুলিা বেলের বকামি, নমনীয়  গুরুত্ত্বপূেব অেগুলিালক লঘলর 
রালখ। অক্ষীয় কঙ্কাি কলরাটি, বমরুেন্ড এেং েক্ষলপঞ্জর-এ লেিক্ত। 

 

২-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলকর লচত্র P - েলিা মানেলেলের লেমার অলি ।  



▫ লেমার েি মানেলেলের সেলচলয় েীঘব  বমাো অলি। মানেলেলের লনম্নাে ো েইু-পা 
এর গঠলন এর িূলমকা অপলরসীম। অলিটির েেবনা (আংলশক) ।  

▫ উদ্দীপলকর লচত্র  P- লেমার দ্বারা সৃষ্ট উপাে ো েইু পালয়র অলিসমলূের নাম  
সংখযা লনলচ বেয়া েলিা -(পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং-২০১) বেলক লিখলে / 
অনয পাঠয েই বেলক লিখা োলে। 

 

 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

 

▫ উদ্দীপলকর লচত্র P - েলিা মানেলেলের সেলচলয় েীঘব অলি লেমার এেং Q-েলিা 
ঐলিক ো ররলখক বপলশ।  

▫ উদ্দীপলকর লচত্র- P  Q – এর নামসে পলরলচলে / সংজ্ঞা। 

▫ উদ্দীপলক উলেলখে লচত্র  P –লেমালরর সঞ্চািলন লচত্র- Q লচলিে অংশটির নামসে 

এর িূলমকা(আংলশক) ।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে লচত্র  P –লেমালরর সঞ্চািলন লচত্র- Q েো ঐলিক ো ররলখক 
বপলশর িূলমকা অপলরোেব- ো েুলক্তসে েযাখযা। (পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং-
২২২/২২৩) বেলক লিখলে/ অনয পাঠয েই বেলক লিখা োলে। 

 

 

 

 

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



প্রশ্ন নং-৩ : লমলেিা প্রালেলেজ্ঞান ক্লালস লশক্ষলকর লনকে মানেলেলের কঙ্কালির সেলচলয় েীঘব  
বমাো অলিটি সম্পলকব  জানলে চাইলি লশক্ষক োলক অলিটির অেিান, গঠন  কাজ েুলঝলয় 

েিলিন। লেলন আলরা েিলিন-লেলশে ধ্রলনর কেকগুলিা বপলশ অলিটির সঞ্চািলন সাোেয কলর।  

(ক) সারলকালিমা কী ?  ১                                                                                                                                        

(খ) েরুোলির প্রকারলিে  লিখ। ২                                                                    

(গ) উদ্দীপলক উলেলখে অলিটির েেবনা ো । ৩                                                       

(ঘ) উদ্দীপলক উলেলখে বশে োকযটির েোেবো মূিযায়ন কর।  ৪                                   

         

৩-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

সারলকালিমা : বপশী বকালের পেব া ো আেরেীলক সারলকালিমা েলি ।  

৩-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ েরুোলি একপ্রকার িার েেনকারী লিলেিাপক বোজক কিা। েরুোলির মযালিক্স 
বেশ েঢ়ৃ লকন্তু নমনীয় রাোলরর নযায়। েরুোলি বকােলক কলরাসাইে েলি। 

▫ মযালিলক্সর গঠন-প্রকৃলে অনসুালর েরুোলি চার ধ্রলনর। েো-  

১) স্বি ো োয়ালিন েরুোলি;              ৩) বেে েন্তুময় েরুোলি   

২) লিলেিাপক ো পীেেন্তুময় েরুোলি;   ৪) চুনময় ো কযািলসোইড েরুোলি। 

 

৩-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলক উলেলখে অলিটি েি মানেলেলের সেলচলয় েীঘব  বমাো অলি লেমার ।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অলিটির নাম সে েেবনা (আংলশক)।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অলিটির নাম  লচত্রসে এর েেবনা। 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 



▫ উদ্দীপলক উলেলখে অলিটি েি মানেলেলের সেলচলয় েীঘব  বমাো অলি লেমার। 
অলির সঞ্চািন মিূে ঐলিক ো কঙ্কাি বপলশর সাোলেয সংঘটিে েয়।  

▫ লেমালরর সঞ্চািলনই মিূে োাঁেুর সঞ্চািে ঘলে এেং ো লেমালরর সালে সংেুক্ত 
লেলশে লকছু বপলশর সাোলেয ঘলে।  এগুলিা েলিা েক্রীকরে বপলশ (Flexor)  প্রসারন বপলশ 

(Extensor)।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে লেমালরর সালে সংেুক্ত লেলশে লকছু বপলশর নামসে সংজ্ঞা / 
সংলক্ষপ্ত েেবনা।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে লেমালরর সালে সংেুক্ত লেলশে লকছু বপলশর সাোলেয লেমালরর 
সঞ্চািন েো োাঁেুর সঞ্চািলন অলি  বপলশ বেিালে সমন্বয় সাধ্ন কলর ো লনলচ 
উলেখ করা েি : (পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং-২২২/২২৩) বেলক লিখলে/ অনয 
পাঠয েই বেলক লিখা োলে। 

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

প্রশ্ন নং-৪ : প্রলেটি লক্রয়ার একটি সমান  লেপরীে প্রলেলক্রয়া আলছ। এর েযলেক্রম েলিা 
মানেলেলের কঙ্কালিক বপলশগুলিা অেবাৎ “                                            বপলশলে োন পলি লকন্তু ধ্ািা বেয় না ।” েবি আমরা 
সে ধ্রলনর কােবক্রম সম্পন্ন করলে পালর। অনযএক ধ্রলনর বপলশ আমালের সমস্ত বেলে রক্ত 
সঞ্চািন প্রলক্রয়া লনয়ন্ত্রে কলর। 

                                                                 

(ক) লিিার  কী ?  ১                                                                                    

(খ) RICE েিলে কী েুঝ ?  ২                                                                          

(গ) উদ্দীপলক উলেলখে উলক্তটি েযাখযা কর। ৩                                                                                                                                                                                    

(ঘ) রক্ত সঞ্চািন প্রলক্রয়ার সালে সম্পলকব ে বপলশর লচত্রসে গঠন েেবনা কলরা।     ৪                                                                                                                                                                                            

 

৪-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

লিিার : অলি  বপলশর আন্ত:লক্রয়ায় এক লেলশে োলন্ত্রক পিলেলে বেলের অে 
প্রেযে সঞ্চালিে েয়ালক লিিার েলি । 



৪-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 

▫ অলিসলিলে আঘালের েলি সলিলক অেিম্বন োনকারী লিগালমলের অস্বািালেক েলৃি 
ো োন ো লছাঁ লি োয়াই েলিা মচকালনা।  অলিসলি মচকালনার প্রােলমক লচলকৎসা 
েলিা RICE।  

▫ গুরুের মচকালনার বক্ষলত্র লেশ্রাম লনলেই েলে এেং চারটি কাজ গুরুত্ব সেকালর 
করলে েলে। এ ৪’টি কালজর ইংলরজী শলের প্রেম অক্ষর লেলয় RICE নামটি প্রচলিে 
েলয়লছ। এর পূেবরূপ েলিা : 

 

R ----Rest ( লেশ্রাম ) 

I  ----Ice    ( েরে ) 

C ----Compression ( ক্ষে পলরষ্কার ) 

E ---Elevation ( উচ্চোয় রাখা )  ।  

 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  লেলশে উদ্দীপনাজলনে কারলে বপশীর সংলকাচন  সম্প্রসারনকালি বে লেলশে 
ধ্রলনর োন সৃলষ্ট েয়, োলক বপলশ োন েলি। উদ্দীপনার বপ্রলক্ষলে বপলশলে বে োন 
সৃলষ্ট েয় োর লেরুলি সংলকালচে েলয় োলন্ত্রক কােবসম্পন্ন (বেমন-বোঝা ো িার 
েেন)করার মলধ্য বপলশকিার লেলশে রেলশষ্টয োলক।  

▫ বপলশলে পেবায়ক্রলম োন েলৃি পায় এেং ধ্ীলর ধ্ীলর ো িার েেলনর উপলোগী েলয় 
উলঠ। উদ্দীপলক উলেলখে উলক্তটির েযাখযা (আংলশক)।   

▫ উদ্দীপলক উলেলখে উলক্তটির পূেবাে েযাখযা । (পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং-

২২০) বেলক সংলক্ষলপ লিখলে / অনয পাঠয েই বেলক লিখা োলে। 

 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 



▫ উদ্দীপলকর রক্ত সঞ্চািন প্রলক্রয়ার সালে সম্পলকব ে বপলশটি েলিা হৃেলপলশ । 

▫ উদ্দীপলকর রক্ত সঞ্চািন প্রলক্রয়ার সালে সম্পলকব ে বপলশর নামসে সংজ্ঞা । 

▫ রক্ত সঞ্চািন প্রলক্রয়ার সালে সম্পলকব ে বপলশর নামসে এর লচলিে লচত্র অংকন । 

▫ উদ্দীপলকর রক্ত সঞ্চািন প্রলক্রয়ার সালে সম্পলকব ে বপলশর নাম উলেখপূেবক গঠন  

েেবনা । (পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং-২১৮) বেলক/ অনয পাঠয েই বেলক 

লিখা োলে। 

 

 

 

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

প্রশ্ন নং-৫ : অেনা লরকশা েলে েলিঘলি কলর নামলে লগলয় পালয়র বগািািীলে প্রচন্ড আঘাে 
বপি। লকছুক্ষলের মলধ্যই োর বগািািী েুলি বগি এেং বস িালিািালে োাঁেলে পারলছি না। 
ডাক্তালরর শরোপন্ন েলি লেলন েিলিন, “ োর োি িালঙলন ো িানচুযে েয়লন ” । 

 

(ক) লশরোাঁিা কী ?  ১                                                                                                                                                                      

(খ) েযািারলসয়ান েন্ত্র  েিলে লক েুঝ ?  ২                                                                                                                  

(গ) উদ্দীপলক উলেলখে অেনার সমসযাটির ধ্রন েযাখযা কর। ৩                                                                         

(ঘ) উদ্দীপলকর সমসযাটি লনরামলয় লক ধ্রলনর েযেিা বনয়া বেলে পালর েলি েুলম মলন 

     কর? ৪                                                                                                     

৫-নং প্রশ্ন-         ক এর উত্তর : 

লশরোাঁিা : অযােিাস বেলক কলিক্স পেবন্ত প্রিলম্বে,সুেুম্নাকান্ড(Spinal Cord) বক লঘলর 
অেলিে একসালর কলশরুকা লনলয় গঠিে এেং বেলের অক্ষলক অেিম্বন োনকারী 
অলিময়  নমনীয় গঠনলক লশরোাঁিা ো বমরুেন্ড েলি। 

৫-নং প্রশ্ন-         খ এর উত্তর : 



▫ প্রলেটি লনলরে অলি অসংখয অলি একক লনলয় গঠিে। লনলরে অলি গঠনকারী এরূপ 

এককগুলিালক েযািারলসয়ান েন্ত্র েলি। 

▫ প্রলেটি েযািারলসয়ান েন্ত্র একটি পােিা এেং কযািলসয়াম সমিৃ লিলত্তেস্তু  স্বল্প 
পলরমাে বকািালজলনর রেলর লসলমে সেশৃ গঠন দ্বারা পলরলেলষ্টে োলক।  

৫-নং প্রশ্ন-         গ এর উত্তর : 

▫  উদ্দীপলক উলেলখে অেনার পালয়র বগািালিলে প্রচন্ড আঘাে পায়ার সমসযাটি  

েলিা মচকালনা(Sprains)। 

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অেনার সমসযাটির নাম, সংজ্ঞা  েযাখযা (আংলশক)।  

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অেনার সমসযাটির নামসে পূেবাে েেবনা । (পাঠযেই:গাজী আজমি 

পৃষ্ঠা নং- ২২৬) বেলক/ অনয পাঠয েই বেলক  লিখলে পারলে। 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এর উত্তর : 

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অেনার পালয়র বগািালিলে প্রচন্ড আঘাে পায়ার সমসযাটি  

েলিা মচকালনা(Sprains)। 

▫ উদ্দীপলক উলেলখে অেনার পালয়র বগািালিলে প্রচন্ড আঘাে পায়ার সমসযাটির  

নামসে সংজ্ঞা / ধ্ারনা (আংলশক)। 

▫ উলেলখে সমসযার নামসে এটি লনরামলয় বে বে ধ্রলনর লচলকৎসা েযেিা বনয়া োয় 
ো উলেখকরন(সংলক্ষলপ)।(পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং- ২২৬/২২৭) বেলক /অনয 
পাঠযেই বেলক  লিখলে পারলে। 

▫ উদ্দীপলক উলেলখে সমসযার নামসে এটি লনরামলয় বে বে ধ্রলনর লচলকৎসা েযেিা 
বনয়া োয় ো েেবনাকরন। (পাঠযেই:গাজী আজমি পৃষ্ঠা নং- ২২৬/২২৭) বেলক / অনয 
পাঠযেই বেলক  লিখলে পারলে। 

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