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            বিষয় : পরিবেশ ও রেজ্ঞান 

শ্রেরি: ষষ্ঠ 
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রনরদি ষ্ট একক: মানুবষি শিীি  

রনরদি ষ্ট উপএকক: হৃদরপণ্ড, িক্ত 

 

 

মানব শরীর হল একাধিক তন্ত্রের সংগঠন এবং এই তে গুধল গঠিত হয় একাধিক অন্ত্রের সমধির মািযন্ত্রম। উক্ত অিযায়টিন্ত্রত 
আমরা মানব শরীন্ত্ররর অন্তগগত ধবন্ত্রশষ ধকছু অন্ত্রের ধবষন্ত্রয় জানব। 

 

১.  মানুবষি শ্রদবে প্রাপ্ত প্রধান তন্ত্র ও তাি অন্তর্িত প্রধান প্রধান অঙ্গ গুরিি একটি ছক প্রস্তুত কিা েবিা। (প্রবেি মান 3) 

                                                       

                                                         

 

 ২. মানেবদবে িক্ত সঞ্চািবনি সোয়ক কািী প্রধান অঙ্গটিি র্ঠনর্ত বেরশষ্টয সম্পবকি  রিত্রসে আবিািনা কিা েবিা। 

মানবন্ত্রেন্ত্রহ রক্ত সঞ্চালন এর সহকারী প্রিান অেটি হন্ত্রলা হৃেধিণ্ড। এটি মানব রক্ত সাংবহন তন্ত্রের প্রধ্ান অাংি যা প্রস্টতস্টনয়ত স্টনস্টদষ ষ্ট গস্টতন্ত্রত 
স্পস্টিত হন্ত্রয় সারা কদন্ত্রহ রক্ত সঞ্চালন্ত্রনর সহায়তা কন্ত্রর। 

মানব হৃেধিন্ত্রের প্রিান ববধশিয গুধল হল ধনম্নরূি: 

• হৃেধিণ্ড শ্রপরিকারডি য়াম নামক আবরণী দ্বারা আবৃত থান্ত্রক যা বাধহযক ঘাত-প্রধতঘাত থথন্ত্রক হৃৎধিণ্ডন্ত্রক রক্ষা 

কন্ত্রর। 

                  তবন্ত্রি নাম                                                       অবঙ্গি নাম 

  রক্ত সংবহনতে হৃেধিণ্ড, রক্ত, রক্তবাহ ( ধশরা,িমনী, রক্ত জাধলকা) 

 িধরিাকতে মুখধববর,গ্রাসনালী, খােযনালী, িাকস্থলী, কু্ষদ্রাে, বৃহেে  

 শ্বসনতে নাসারন্ধ্র, নাসািথ, শ্বাসনালী বা ট্রাধকয়া, থলাম শাখা, ব্রংকাস, ব্রংধকওল, বায়ুথধল 

অযালন্ত্রেওধল, ফুসফুস 

  স্নায়ুতে মধিষ্ক, সুষুম্নাকাণ্ড, স্নায়ু 

  থরচনতে বৃক্ক, গধবনী, মূত্রনালী, মূত্রাশয় 

  জনন তে স্ত্রীন্ত্রের থক্ষন্ত্রত্র ধিম্বাশয়, জরায়ু প্রেৃধত 

িুরুষন্ত্রের থক্ষন্ত্রত্র শুক্রাশয়, শুক্রনালী প্রেৃধত 



 

• মানবহৃেধিণ্ড চার প্রন্ত্রকাষ্ঠ ধবধশি। উিন্ত্ররর প্রন্ত্রকাষ্ঠ েুটিন্ত্রক বলা হয় অরিন্দ (বাম অধলন্দ এবং িান অধলন্দ) 
এবং মান্ত্রছর প্রন্ত্রকাষ্ঠ েুটিন্ত্রক বলা হয় রনিয় ( বাম ধনলয় ও িান ধনলয় দ্বারা ) 

• বাম অধলন্দ ও বাম ধনলয় এর সংন্ত্রযাগস্থন্ত্রল থান্ত্রক রিপত্র কপাটিকা এবং িান অধলন্দ এবং িান  সংন্ত্রযাগস্থন্ত্রল 
থান্ত্রক রত্রপত্র কপাটিকা। 

• কিাটিকা গুধল রক্তন্ত্রক অধলন্দ থথন্ত্রক ধনলন্ত্রয় ধনন্ত্রয় আসন্ত্রত সাহাযয কন্ত্রর ধকন্তু ধবিরীত গধতিন্ত্রথ বািা থেয়। 
 
 

মানে হৃদরপবেি রিরিত রিত্র: (প্রবেি মান ৫) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

৩. হৃদরপণ্ড শ্রেবক সািা শ্রদবে িক্ত সঞ্চািবনি সোয়তা কবি িক্তোেী নারিকা। 

                                     িক্তোেী নারিকা 

             

 

      রশিা                                  ধমনী                                         জারিকা 

১. সািারণত সারা থেহ থথন্ত্রক রক্ত          ১. হৃেধিণ্ড থথন্ত্রক রক্ত সমগ্র থেন্ত্রহ িধরবহন কন্ত্রর।         িমনী এবং  

   হৃেধিন্ত্রে িধরবহন কন্ত্রর ধনন্ত্রয় আন্ত্রস।         (বযধতক্রম ফুসফুসীয় িমনী)                       ধশরার সংন্ত্রযাগস্থন্ত্রল 

   (বযধতক্রম ফুসফুসীয় ধশরা)।            ২. সািারণত অধিন্ত্রজনযুক্ত রক্ত িধরবহন কন্ত্রর।        অবধস্থত অধত সূক্ষ্ম 

২. সািারণত কাবগন িাই অিাইি।             (বযধতক্রম ফুসফুসীয় িমনী)।                     জালকাকৃধত অংশ। 

   যুক্ত রক্ত িধরবহন কন্ত্রর।              ৩. িমনীর প্রাচীর অন্ত্রিক্ষাকৃত িুরু এবং ধস্থধতস্থািক। 

  (বযধতক্রম ফুসফুসীয় ধশরা)।            ৪. িমনীন্ত্রত কিাটিকা অনুিধস্থত। 

৩. ধশরার থেওয়াল িাতলা এবং           ৫. িমনীন্ত্রত স্পন্দন অনুেূত হয়। 

   অন্ত্রিক্ষাকৃত কম ধস্থধতস্থািক। 

৪. কিাটিকা উিধস্থত 

৫. ধশরায় থকান্ত্রনারূি স্পন্দন অনুেূত হয় না। 

 

৪. একটি শ্রিখা সূবত্রি িািা হৃদরপবেি মাধযবম িক্ত সঞ্চািন প্ররিয়াটি উপস্থাপন কিা েবিা।  

 

   ফুসফুসীয় ধমনী             ফুসফুস                          োম অরিন্দ               োম রনিয় 

 

 

            ডান রনিয়                                                              মোধমনী 

   

                                                              

           ডান অরিন্দ               ঊর্ধ্ি ও রনম্ন মোরশিা                  সমগ্র শ্রদে 



 

        

 

হৃদরপবেি মাধযবম সমগ্র শ্রদবে িক্ত সঞ্চািবনি শ্রিখারিত্র 

 

 

 

৫. আমাবদি সমগ্র শিীবি প্রবয়াজনীয় র্যাসীয় পদােি শ্রেমন অরিবজন এেং প্রবয়াজনীয় পুরষ্ট ও খাদয েস্তু পরিোরেত েয় শ্রে 

তিিটিি মাধযবম শ্রসটি েি িক্ত, ো হৃদরপণ্ড এেং িক্তোেী নািী-রশিা ও ধমনীি মাধযবম আমাবদি সমগ্র শিীবি ছর়িবয় 

পবি। 

 

 

 



 

িবক্তি প্রধান উপাদান গুরি একটি ছবকি মাধযবম উপস্থাপন কিা েবিা:  

                                      রক্ত 

 

     রক্ত রস বা প্লাজমা (55%)                                                   রক্ত কণিকা (45%) 

 

জল            কঠিন পদার্থ          গ্যাসীয় পদার্থ              ললাণিত রক্তকণিকা                       অনুচণিকা   

                                           (O2, CO2 প্রভৃণত)                                                                                           লেত রক্তকণিকা   

 

জজব পদার্থ        অজজব পদার্থ       অনযানয পদার্থ     গ্রানুললাসাইট / দানাযুক্ত              
(লযমন লপ্রাটিন,        (লযমন আয়রন,      (লযমন উৎলসচক       

ফ্যাট প্রভৃণত)    লসাণিয়াম প্রভৃণত)           প্রভৃণত)                         আগ্রানুললাসাইট/দানা ণবিীন 
                                 
                                 
                                 ণনউলরাণফ্ল       লবলসাণফ্ল             ণললফাসাইট 
 

                                       ইওণসলনাণফ্ল          মলনাসাইট 

                

   ৬. রনম্নরিরখত শািীিেতৃ্তীয় রিয়া গুরি িবক্তি শ্রকান করিকা িািা রনয়রন্ত্রত েয় তা েিিনা কিা েবিা. (প্রবেি মান 3) 
• সািা শ্রদবে অরিবজন র্যাস পরিেেন কিা: শ্রিারেত িক্তকরিকা 
• িক্ত তঞ্চবন সোয়তা কিা: অনুিরিকা 
• শ্রিার্ জীোিিু োত শ্রেবক প্ররতিক্ষা প্রদান কিা: শ্রেত িক্তকরিকা 

৭. রনবি প্রদত্ত প্রেগুরি উক্ত অধযায় এি অন্তর্িত। েই শ্রেবক প্রে গুরি সমাধাবনি শ্রিষ্টা কবিা। 

ক. রনবি প্রদত্ত প্রেগুরিি দটুি ো রতনটি োবকয উত্তি শ্রিবখা। প্ররতটি প্রবেি মান 2। 
• িবক্তি প্রধান দটুি কাজ শ্রিখ। 
• রশিা ও ধমনীি পােিকয গুরি রক রক? 
• রত্রপত্র কপাটিকাি অেস্থান ও কাজ রক? 
• আমাবদি শ্রদবেি শ্রকাোয় োইবরাবলারিক অযারসড পাওয়া োয় এেং এি কাজ রক? 

খ. হৃদরপবেি একটি পরিচ্ছন্ন রিত্র অঙ্কন কবি রনবদি রশত অংশগুরি রিরিত কবিা: (৫) 
• ফুসফুসীয় ধমনী, ডান অরিন্দ, রিপত্র কপাটিকা, মোধমনী 

 
                                                                                         

• রনরদি ষ্টরেষয়টি সম্পবকি  শ্রকান প্রকাি অসুরেধা েবি রনবিি কবমন্ট েবি রনবজি নাম,লাস,রেভার্ ও শ্রফান নাম্বাি সে 
উবেখ কবিা। আমিা সিাসরি শ্রোর্াবোর্ কিাি শ্রিষ্টা কিবো। 

 



 
একক: মানুবষি শিীি 

উপএকক: ফুসফুস 

 

১. িক্ত সঞ্চািন পদ্ধরতি মাধযবম শ্রদবে শ্রে অরিবজন এেং কােিন-ডাই-অিাইড র্যাস আেরতি ত েবচ্ছ শ্রসই অরিবজন র্যাস 
শ্রদবে প্রবেশ কবি এেং কােিন ডাই অিাইড র্যাবসি রনর্িমন ঘবে শ্রকান তবন্ত্রি িািা? (১) 

• শ্বসনতন্ত্রের মািযন্ত্রম আমান্ত্রের থেন্ত্রহ অধিন্ত্রজন গযান্ত্রসর প্রন্ত্রবশ ঘন্ত্রে এবং থেন্ত্রহর বাইন্ত্রর কাবগন-িাই-অিাইি গযান্ত্রসর 

ধনগগমন ঘন্ত্রে। 

 

২. আমাবদি েসনতবন্ত্রি অন্তর্িত প্রধান অঙ্গটিি র্ঠন রিত্রসে েিিনা কিা েবিা। (৫) 

আমান্ত্রের শ্বসনতন্ত্রের অন্তগগত প্রিান অেটি হন্ত্রলা ফুসফুস। বক্ষগহ্বর এ বক্ষাধস্থ ঠিক ধনন্ত্রচ অবধস্থত এই অেটি সংখযায় েটুি 
এবং কালন্ত্রচ থগালািী বন্ত্রণগর। 

ফুসফুন্ত্রসর গঠনগত ববধশিয গুধল ধনম্নরূি: 

• েুটি ফুসফুস প্লুিা নামক িেগ া দ্বারা আবৃত থান্ত্রক। 
• মিযচ্ছো বা িায়াফ্রাম নামক িেগ া দ্বারা ফুসফুস েুটি উের গহ্বর থথন্ত্রক িৃথক হয়। 
• িান ফুসফুস ধতনটি খণ্ড যুক্ত এবং বাম ফুসফুস েুটি খে যুক্ত। 

 

• মানে ফুসফুবসি রিত্র 
 

• প্রধতটি ফুসফুন্ত্রসর একটি কন্ত্রর ব্রংকাস বা থলামশাখা প্রন্ত্রবশ কন্ত্রর ও অসংখয শাখা-প্রশাখায় ধবেক্ত হয়। 
• প্রধতটি ফুসফুস অসংখয বায়ুথধল বা অযালধেওলাই যুক্ত। েুটি ফুসফুন্ত্রসর থমাে বায়ুথধলর সংখযা 30-80 থকাটি। 

 
 



 

 
৩. মানুবষি েসন তবন্ত্রি প্রধান অংশগুরি রিবত্রি মাধযবম উপস্থাপন কবিা। (৫) 
 

 
 

                 মানুবষি েসনতন্ত্র 
 

৪. কবয়কটি শ্রিাবর্ি নাম শ্রিখ শ্রে শ্রক্ষবত্র ফুসফুস আিান্ত েয়। (২) 
•  ফুসফুন্ত্রস ঘো কন্ত্রয়কটি থরান্ত্রগর নাম হল- যক্ষ্মা বা টিউবারকুন্ত্রলাধসস, ব্রংকাইটিস, ধনউন্ত্রমাধনয়া, ফুসফুন্ত্রস কযান্সার। 

 



 

৫. . রনবি প্রদত্ত প্রেগুরি উক্ত অধযায় এি অন্তর্িত। েই শ্রেবক প্রে গুরি সমাধাবনি শ্রিষ্টা কবিা। 

ক. োস গ্রেি ও েজি বনি শ্রক্ষবত্র পঞ্জি শ্রপরশ এেং মধযচ্ছদাি ভূরমকা রক তা আবিািনা কবিা। ফুসফুবসি আেিিীবক কী 
েিা েয়? ২+২+১ 
খ. রনবিি প্রেগুরিি দটুি ো রতনটি োবকয উত্তি দাও। প্রবিটি প্রষের মান 2। 

• শ্রলাম শাখা রক? 
• রনোস ও প্রোস এি সময় পঞ্জি শ্রপরশ এেং মধযচ্ছদাি রক রক পরিেতি ন ঘবে? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• রকছু রেষয় মবন শ্রিবখা  
১.েুঝবত অসুরেধা েবি রনবিি কবমন্ট োবি রিবখ পাঠাও  
২. রনবজি নাম,বেরি,িরমক নম্বি,এেং শ্রফান নম্বি রদবত ভুবিানা  
৩.আমিা সিাসরি শ্রোর্াবোর্ কবি সমসযা সমাধান কিবো 

  
 

 



 

রনরদি ষ্ট একক: মানুবষি শিীি 

রনরদি ষ্ট উপএকক: অরস্থ, অরস্থসরি ও শ্রপশী  

 

মানে শ্রদেবক রনরদি ষ্ট আকৃরত ও োরন্ত্রক জিতা প্রদানকািী অংশটি েবিা কঙ্কাি, ো র্ঠিত েয় অসংখয অরস্থ এেং তরুিারস্থ 

িািা। মানে কঙ্কাি শ্রক প্রধানত দটুি ভাবর্ ভার্ কিা োয় একটি েি অক্ষীয় কঙ্কাি ো শ্রদবেি মাঝ েিােি অেরস্থত এেং 

অপিটি েবিা উপাঙ্গীয় কঙ্কাি ো অক্ষীয় কঙ্কাি এি সবঙ্গ েুক্ত শ্রেবক শ্রদবেি পােিেতী অঞ্চবি অেস্থান কবি।  

১. কঙ্কাি র্ঠনকািী এই অরস্থ গুরি পিস্পবিি সবঙ্গ েুক্ত েয় রকবসি িািা? (১) 

উত্তি: একটি অধস্থ অির একটি অধস্থর সন্ত্রে ধলগান্ত্রমন্ট নামক অংশ দ্বারা যুক্ত থান্ত্রক। 

২. দটুি অরস্থ পিস্পি শ্রে স্থাবন েুক্ত োকবি শ্রসই স্থানবক রক েিা েয়? রিত্র সে স্থানটিি র্ঠন েিিনা কবিা।(১+২+২) 

উত্তি:  দটুি অরস্থি সংবোর্স্থিবক অরস্থসরি েিা েয়। সরিি র্ঠনর্ত বেরশষ্টয গুরি েি: 

• অধস্থ েুটির সংন্ত্রযাগস্থন্ত্রলর সাইন্ত্রনাধেয়াল তরল নামক এক প্রকান্ত্ররর িোথগ থান্ত্রক যা অধস্থন্ত্রক ঘষগণজধনত আঘাত থথন্ত্রক 

রক্ষা কন্ত্রর। 

 

• অধস্থ েুটি িরস্পন্ত্ররর সন্ত্রে ধলগান্ত্রমন্ট দ্বারা যুক্ত থান্ত্রক। 
• সমগ্র অধস্থসধিটি সাইন্ত্রনাধেয়াল িেগ া নামক আবরণ দ্বারা আবৃত থান্ত্রক। 



 

৩. অিি অরস্থসরি ও সিি অরস্থসরি সম্পবকি  রকছু ধািনা: 

  শ্রপরশ 

অরস্থি সবঙ্গ েুক্ত শ্রে অংবশি সংবকািন প্রসািবিি িািা আমিা িিন র্মন প্রভৃরত কিবত পারি তা েি শ্রপরশ। িিন 
র্মন ছা়িাও শ্রপশীি সংবকািন প্রসািবিি দািা আমাবদি রেরভন্ন আভযন্তিীি অঙ্গ শ্রেমন ফুসফুস, হৃদরপণ্ড, পাকস্থিী 
প্রভৃরতি কােি রনয়রন্ত্রত েয়।  

 

৪.র্ঠন ও কােিকি েবে শ্রপশী শ্রক কয় ভাবর্ ভার্ কিা োয় তা একটি ছবকি মাধযবম েিিনা কবিা। 

 

       ঐরচ্ছক শ্রপশী          অননরচ্ছক শ্রপশী              হৃদবপশী 
   

1. এই থিধশর সংন্ত্রকাচন প্রসারণ 
প্রাণীর ইচ্ছািীন। 

2. এই থিধশন্ত্রত ধনধেগি েূরন্ত্রে োগ 
থেখন্ত্রত িাওয়া যায় তাই এই 
থিধশন্ত্রক সন্ত্ররখ থিশী ও বলা 
হয়। 

3. হাত এবং িান্ত্রয়র অধস্থর সন্ত্রে 
যুক্ত থিধশ এই প্রকান্ত্ররর। 

1. এই থিধশর সংন্ত্রকাচন প্রসারণ 
প্রাণীর ইচ্ছািীন নয়। 

2. এই থিধশন্ত্রত থকান প্রকার োগ 
থেখন্ত্রত িাওয়া যায় না তাই 
এন্ত্রক অন্ত্ররখ থিধশও বলা হয়। 

3. আেযন্তরীণ অে থযমন ফুসফুস 
িাকস্থলী খােযনালী- থত এই 
থিধশ থেখা যায় 

1. হৃেধিন্ত্রে অবধস্থত এই থিশীর 
সংন্ত্রকাচন প্রসারণ প্রাণীর 
ইচ্ছািীন নয়। 

2. এই থিধশর সংন্ত্রকাচন-প্রসারন্ত্রণ 
হৃেস্পন্দন ধনয়ধেত হয় 

  
 

 



 

৫. শ্রপশী অরস্থি সবঙ্গ েুক্ত োবক রকবসি মাধযবম? (১) 

উত্তি: থিধশ অধস্থর সন্ত্রে থেনিন দ্বারা যুক্ত থান্ত্রক। 

 

৬ . রনবি প্রদত্ত প্রেগুরি উক্ত অধযায় এি অন্তর্িত। েই শ্রেবক প্রে গুরি সমাধাবনি শ্রিষ্টা কবিা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• রনরদি ষ্টরেষয়টি সম্পবকি  শ্রকান প্রকাি অসুরেধা েবি রনবিি কবমন্ট েবি রনবজি নাম,লাস,রেভার্ ও শ্রফান নাম্বাি সে 
উবেখ কবিা। আমিা সিাসরি শ্রোর্াবোর্ কিাি শ্রিষ্টা কিবো। 

 

       

 

ক. দটুি ো রতনটি োবকয রনবিি প্রেগুরিি উত্তি দাও। প্ররতটি প্রবেি মান 2। 
• সাইবনারভয়াি তিি শ্রকাোয় পাওয়া োয়? এি োয় গুরুত্ব শ্রিখ। 
• ঐরচ্ছক শ্রপরশ ও অননরচ্ছক শ্রপরশি প্রধান দটুি পােিকয শ্রিবখা। 
• রনরদি ষ্ট অরস্থসরি গুরি শ্রকাোয় পাওয়া োয় তা শ্রিবখা: েি সবকে সরি, রপভে সরি, রেঞ্জ সরি, সযাবডি সরি। 
• শ্রেেন ও রির্াবমন্ট এি কাজ রক? 

খ. একটি ছবকি সাোবেয প্রধান িাি প্রকাবিি অরস্থসরিি র্ঠনর্ত বেরশষ্টয গুরি উদােিিসে েযাখযা কবিা। 
র্. রিত্রসে েি সবকে সরিি বেরশষ্টয গুরি শ্রিবখা। (2+3) 
 



 

 রনরদি ষ্ট একক: মানুবষি শিীি 

রনরদি ষ্ট উপএকক: শিীবিি েৃরদ্ধ ও রেকাশ 

 

১. ভি এেং উচ্চতাি সোয়তায় শ্রকান েযরক্তি স্বাভারেক েৃরদ্ধ পরিমাপক একটি প্ররিয়া েি শ্রদেভি সূিক। 

                

 

( ওজবনি স্থাবন এবক্ষবত্র ভি েযেোি কিা েবে। ভি শ্রকরজবত এেং উচ্চতা রমোবি পরিমাপ কিা েয়। ) 

২. শ্রদেভি সূিক এি স্বাভারেক মান কত? শ্রদেভি সূিক এি সবঙ্গ ভবিি সম্পকি  রকরূপ? 

উত্তি: শ্রদেভি সূিক এি স্বাভারেক মান েি 18.5-25  

      শ্রদেভি সূিক এেং ভবিি সমানুপারতক সম্পকি । শ্রদেভি সূিক এি মান এি সাবপবক্ষ ওজবনি একটি তারিকা রনবি 

শ্রদওয়া েবিা।  

 

               

 



 

৩. শ্রে েযরক্তি শ্রদে ভি সূিক এি মান 29.1 শ্রকরজ/রমোি2 তাি েৃরদ্ধ সম্পবকি  রক মন্তেয কিা শ্রেবত পাবি।(2) 

উত্তি: থয বযধক্ত থেহের সূচক এর মান 29.1 থকধজ/ধমোর2 , থসই বযধক্তর ের তথা ওজন উচ্চতার তুলনায় অন্ত্রনক 
থবধশ।অথগাৎ বযধক্তটির সূ্থলন্ত্রের সম্ভাবনা আন্ত্রছ।  

ের ধনয়েন্ত্রণ না আনন্ত্রল, বযধক্তটির হৃেধিণ্ড জধনত থরাগ ধকংবা যকৃত জধনত থরাগ ঘেন্ত্রত িান্ত্রর। 

 

৪. . রনবি প্রদত্ত প্রেগুরি উক্ত অধযায় এি অন্তর্িত। েই শ্রেবক প্রে গুরি সমাধাবনি শ্রিষ্টা কবিা। 

 

ক. দটুি ো রতনটি োবকয রনবিি প্রেগুরিি উত্তি দাও: প্ররতটি প্রবেি মান 2 
1. জাইর্যানটিজম ও শ্রডায়ািরফজম েিবত কী শ্রোবঝা? 
2. শ্রে েযরক্তি শ্রদে ভি সূিক এি মান 15.8 শ্রকরজ/রমোি2 , তাি স্বাস্থয সম্পবকি  রক মন্তেয কিা োয়? 

খ. একজন েযরক্তি ঘি 48 শ্রকরজ, উচ্চতা 4 ফুে। েযরক্তটিি শ্রদেভি সূিক এি মান রনিিয় কবি তাি স্বাস্থয সম্পবকি  মন্তেয          
   শ্রিবখা। ( 1 ফুে= 0.3048 রমোি) (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• রনরদি ষ্টরেষয়টি সম্পবকি  শ্রকান প্রকাি অসুরেধা েবি রনবিি কবমন্ট েবি রনবজি নাম,লাস,রেভার্ ও শ্রফান নাম্বাি সে 
উবেখ কবিা। আমিা সিাসরি শ্রোর্াবোর্ কিাি শ্রিষ্টা কিবো। 

 



 

রনরদি ষ্ট একক: মানুবষি শিীি 

 

সম্ভােয প্রোেিী: 

 

• রনবিি প্রেগুরি সমাধান কিাি শ্রিষ্টা কবিা: 
1. শূনযস্থান পূিি কবিা: 

I. থিধশন্ত্রক অধস্থর সন্ত্রে যকু্ত কন্ত্রর ________। 
II. আমান্ত্রের থকামন্ত্রর প্রাপ্ত অধস্থসধি টি হন্ত্রলা ________। 
III. থেহের সূচন্ত্রকর স্বাোধবক মান _______। 
IV. রন্ত্রক্তর জলীয় অংশ থক বন্ত্রল _______। 
V. হৃেধিন্ত্রের আবরণী হন্ত্রলা _________। 

2. দটুি ো রতনটি োবকয উত্তি দাও: 
I. ধমউকাস এর উিকাধরতা ধক? 
II. থশ্বত রক্তধণকা কয় প্রকান্ত্ররর ও ধক ধক? 
III. সায়ানধেয়াল তরন্ত্রলর উিকাধরতা ধক? 
IV. হৃেধিন্ত্রের চারটি প্রন্ত্রকান্ত্রষ্ঠ থকান থকান ধশরা িমনী যুক্ত তা থলন্ত্রখা। 
V. মন্তবয থলন্ত্রখা: একজন বযাধক্তর থেহ ের সূচন্ত্রকর মান 27.3 থকধজ/ধমোর2    

3. একটি ছন্ত্রকর মািযন্ত্রম রন্ত্রক্তর প্রিান উিাোন গুধল থলন্ত্রখা। 
4. মানব শ্বাসযন্ত্রের একটি িধরচ্ছন্ন ধচত্র অঙ্কন কন্ত্রর প্রিান অংশ গুধল ধচধিত কন্ত্ররা।  
5. ফুসফুসীয় ধশরা ও ফুসফুসীয় িমনীর প্রিান েুটি িাথগকয থলন্ত্রখা। 

 
 
 
 
• রকছু রেষয় মবন িাবখা: 

 
১.েুঝবত অসুরেধা েবি কবমন্ট োি কবি পাঠাও  
২. রনবজি নাম,বেরি,িরমক নম্বি,এেং শ্রফান নম্বি রদবত ভুবিানা  
৩.আমিা সিাসরি শ্রোর্াবোর্ কবি সমসযা সমাধান কিবো 
 

 

 

 

 


