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শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (উচ্চ স্টিদ্যালয়) িাাংলা মাধ্যম (সহ স্টিক্ষা) 

স্টিষয় - জীিন স্টিজ্ঞান 

স্টিক্ষািষষ - ২০২০ 

শ্রশ্রণী – দ্িম 

WORK SHEET - 1 

পণূষমান - ২০                  সময় - ৪০ স্টমিঃ 

১. সঠিক উত্তরটি স্টনিষাচন করর তার ক্রস্টমক সাংখ্যা সহ িাকয টি সম্পণূষ করর শ্রলরখ্া: (প্রশ্নমান: 

১*৫=৫) 

১.১ কেম োন্যোস্টিে চলমন্র উদ্দীপে হল - 

ে)আমলো খ)তোপ োত্রো গ)স্পর্শ ও আমলো  ঘ)রোসোয়স্টন্ে বস্তু  

১.২ েযোমলোস্টরমেস্টন্ে হরম োন্ হল -  

ে)STH খ)থোইরস্টিন্ গ)ACTH ঘ)GTH  

১.৩ ন্ীমচর কেোন্ কেোড় টি সঠিে তো স্টির েমরো-  

ে)েস্টণশয়ো- অস্টিমগোলেমে স্টন্স্টদশষ্ট আেোর প্রদোন্ েমর  

খ)আইস্টরর্- অস্টিমগোলেমে O2 এবং পুস্টষ্ট সরবরোহ েমর  

গ)করটিন্ো- েস্টণশয়ো কে রিো েমর  

ঘ)কলন্স- উপম োেমন্ সোহো য েমর  

১.৪ ন্ীমচর কেোন্টি স্টন্উমরোস্টিয়ো স্টবষময় সঠিে ন্য় তো স্টির েমরো-  

ে) ধোরে কেোর্ রূমপ েোে েমর  

খ) স্নোয়ুতমের কবস্টর্র ভোগ িোন্ দখল েমর  
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গ) আগ্রোসী কেোর্  

ঘ) উদ্দীপন্ো দ্রুত পস্টরবহন্ েমর  

১.৫ লযোটিস্টস োস ডরস্টস কেোন্ প্রেোমরর কপস্টর্-  

ে) অযোডোেটর খ)অযোবডোেটোর গ)কেির ঘ)এিমটন্র্র  

২.িূনযস্থান পরূণ কররা:  (প্রশ্ন োন্: ১*৫ = ৫) 

২.১ ন্োরমেমলর তরল সমসয বো ডোমবর েমল __________ হরম োন্ পোওয়ো  োয় । 

২.২ ___________ হরম োমন্র অভোমব অস্টতস্টরক্ত  ূত্র উত্পোদন্ হয়, স্টেন্তু  ূমত্র গ্লুমেোে করস্টচত হয় ন্ো । 

২.৩ স্টসস্টলয়োস্টর কপস্টর্ কলমন্সর বক্রতো ও আেোমরর পস্টরবতশ ন্ ঘটিময় কচোমখর ______________ সোহো য েমর । 

২.৪ স্টিতীয় েমরোটিীয় স্নোয়ুর ন্ো  ____________। 

২.৫ _________ হল ইউস্টিন্োর গ ন্ অঙ্গ । 

৩. নীরচর িাকযগুস্টল সতয অথিা স্টমথযা স্টনরূপণ কররা:  (প্রশ্ন োন্: ১*৫ = ৫)       

৩.১ কডন্ড্রমন্ কসোয়োন্ কেোর্ থোমেন্ো।  

৩.২ TSH এেটি িোইমেোমপ্রোটিন্ েোতীয় হরম োন্।  

৩.৩ ক স্টন্ন্মেমসর সবশবস্টহিঃি স্তর হল পোয়ো যোটোর।  

৩.৪ কচোমখর কলমন্স স্টক্রিোস্টলন্ কপ্রোটিন্ থোমে।   

৩.৫ অন্তবশোহী স্নোয়ু গ্রোহে কথমে উদ্দীপন্ো বহন্ েমর কেস্টিয় স্নোয়তুমে স্টন্ময়  োয়।  

৪. একটি িরে িা একটি িারকয উত্তর দ্াও: (প্রশ্নমান - ১*৫=৫) 
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৪.১ ICSH  এর পুমরো ন্ো  কলমখো।  

৪.২ গুরু স্টস্তমের কগোলোধশিয় কেোন্ স্নোয়ুম োেে িোরো  কু্ত থোমে ? 

৪.৩ ন্ীমচ সম্পেশ  ুক্ত এেটি র্ব্দমেোড় কদওয়ো আমে।  প্রথ  কেোড়টি সম্পেশ  বুমে স্টিতীয় কেোড়টির র্নূ্যিোমন্ 

উপ ুক্ত র্ব্দ বসোও: 

অবতল কলন্স : __________ : : উত্তল কলন্স : হোইপোরম মরোস্টপয়ো  

 ৪.৪ স্টবসদরৃ্ র্ব্দটি কবমে কলমখো : 

 োময়োস্টলন্ স্টসদ, স্টন্েল দোন্ো , প্রোন্ত বুরুর্, কসোয়োন্ কেোর্  

৪.৫ ন্ীমচর চোরটি স্টবষময়র  মধয স্টতন্টি এেটি স্টবষময়র অন্তগশত।  কসই স্টবষয়টি খুুঁমে বোর েমরো এবং কলমখো।  

অন্তিঃিরো গ্রস্টি , দ্বিত স্টন্য়েণ , হরম োন্, লি বস্তু                                 

___________________ 




