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পণূণমান: ২০ 

 

 



পণূণমান: ২০                                                                  সময়: ৪০ স্টমস্টনট 

 

১.  স্টননের প্রশ্নগুস্টলর স্টননদণ শানুসানর উত্তর দাও। প্রস্টিটি প্রনশ্নর মান ১       ১x৫=৫   

১.১ স্নায়ু কলার অন্তর্গত র্/ নিউররানিযা ককাি জীবাণ়ুর সংক্রমণ প্রনতররাধ করর। 

১.২ mRNA এর নিরদগ রে রাইরবারজাম কপ্রাটিি সংরেষণ ঘটায। 

১.৩ নবসদৃে েব্দটি হরলা প্লানিড 

১.৪ পাকস্থলীরত প্রাপ্ত ফ্যাট পনরপাককারী একটি উৎরসচক হরলা র্যানিক লাইরপজ। 

 ১.৫ কপ্রাটিি : কপপটাইড বন্ধিী :: জটিল েকগ রা : িাইরকাসাইনডক বন্ধিী। 

 

২.  দটুি বা স্টিনটি বানকয স্টননের প্রশ্নগুস্টলর  উত্তর দাও। প্রস্টিটি প্রনশ্নর মান ২  ২x৫=১০ 

২.১ প্রাইমস্টডণ য়াল ইউস্টিকল বলনি কী কবান া? 

উত্তর: পনরণত উনিদ ককারের কেরে ককাের্হ্বর ককারের অনধকাংে স্থাি দখল করর 
অবস্থাি করর। এর ফ্রল নিউনিযাস 

 সহ সাইরটাপ্লাজম, ককােপদগ ার নদরক 

 সরর যায। ককাের্হ্বর ও ককােপদগ ার  

মধযবতী স্থারি সাইরটাপ্লাজরমর 

 এরূপ অবস্থািরক প্রাইমনডগ যাল 

 ইউনিকল (primordial utricle)  বরল।    

 

২.২ আবরণী কলা ও ক াগ কলার প্রধ্ান দটুি গঠনগি পার্ণকয কলন া। 



উত্তর:  

স্টবষয় আবরণী কলা ক াগ কলা 
স্টিস্টত্ত পদণ া নিনি পদগ ার উপর ককাি 

গুরলা এক বা একানধক স্তরর 
সনিত থারক। 

নিনি পদগ া অি়ুপনস্থত। 

আন্তঃনকাশীয় ধ্াত্র ককাি গুনল ঘি সনিনবষ্ট 
হওযায ধারের পনরমারণ খ়ুব 
কম। ককারের সংখযাই 
অনধক। 

আন্তঃরকােীয স্থাি কবনে। 
ককারের ত়ু লিায ধাে কবনে।  

২.৩ ককান স্টিটাস্টমন কক অযাস্টিনিস্টরস্টলটি ফ্যাক্টর বলা হয় এবাং ককন? 

উত্তর: নিটানমি E কক অযানিরিনরনলটি ফ্যাক্টর বলা হয কারণ নিটানমি E এর অিারব 
স্ত্রী এবং প়ুরুষ উিয কেরেই বন্ধযাত্ব সৃনষ্ট হয। 

২.৪ জাইনলমনক ককন মৃি কলা বলা হয়? 

 উত্তর: জাইরলম কলার উপাদাি গুনল হল িানকড, িানকযা, জাইরলম পযাররিকাইমা ও 
জাইরলম তন্তু। এই চারটি উপাদারির মরধয ককবলমাে জাইরলম পযাররিকাইমা সজীব 
কলা। বানক নতিটি উপাদািই মৃত কলা। এই কাররণ জাইরলম কক মৃত কলা বলা হয। 

২.৫ DNA এবাং RNA এর একটি গঠনগি এবাং একটি কা ণগি পার্ণকয কলন া। 

উত্তর:  

স্টবষয় DNA RNA 
গঠনগি পার্ণকয 

 
DNA নিতন্ত্রী অথগাৎ দ়ুটি 
পনলনিউনিওটাইড কচি নিরয 
র্ঠিত 

RNA এক তন্ত্রী অথগাৎ 
একটি নিউনিওটাইড কচি 
নিরয র্ঠিত 

কা ণগি পার্ণকয নডএিএ বংের্নতর ধারক 
ও বাহক নহসারব কাজ করর 
এবং নজি বহি করর। 

RNA কপ্রাটিি সংরেরষ 
সাহাযয করর 



 

 

৩.  নীনে প্রদত্ত প্রশ্ন বা িার স্টবকল্পধ্মী প্রনশ্নর উত্তর দাও।                      ১x৫=১০ 

৩.১ মানবনদনহ প্রাপ্ত নাইনিানজন ঘটিি একটি বৃহৎ জজব অনুর নাম এবাং মানব কদনহ 
িার প্রধ্ান দটুি কাজ কলন া। ককাশ প্রােীনরর গঠনগি প্রধ্ান দটুি জবস্টশষ্ট্য কলন া।                                                                                                                           

                                                      ১+২+২=৫ 

উত্তর: 

• মািবরদরহ প্রাপ্ত িাইরিারজি ঘটিত একটি বৃহৎ জজব অণ়ু হল কপ্রাটিন। 
• মানব কদনহ কপ্রাটিননর িূস্টমকা: 

1. জীবরদরহ উৎপি নবরেষ নকছ়ু হররমাি(কযমি:  ADH হররমাি) এবং 
সকল প্রকার উৎরসচরকর র্ঠির্ত প্রধাি উপাদাি হরলা কপ্রাটিি। 

2. ককালারজি কপ্রাটিি তরুণানস্থ ও হার়ের দৃঢ়তা প্রদাি করর। 
 

• উস্টিদ ককানষর ককাষ পদণ ার বাইনর অবস্টিি কিদয আবরণী হল ককাশ 
প্রােীর। ককাশ প্রােীনরর প্রধ্ান  দটুি গঠনগি জবস্টশষ্ট্য হল: 
1. ককাে প্রাচীর প্রধাি নতিটি অংে নিরয র্ঠিত। যথা- মধয লযারমলা, 

প্রাথনমক ককাে প্রাচীর ও কর্ৌণ ককাে প্রাচীর। 
2. ককাে প্রাচীর এর প্রধাি উপাদাি গুনল হল- কসল়ুরলাজ, কহনমরসল়ুরলাজ, 

নলর্নিি, স়ুরবনরি প্রিৃনত। 

      

অর্বা 

 



৩.২ সারনকাপ্লাজম কানক বনল? অন্তঃক্ষরা গ্রস্টি ও স্টলগানমি ককান ককান প্রকানরর 
প্রাণী কলা কর্নক উৎপন্ন হয়? মানবনদনহ প্লীহার দটুি িূস্টমকা কলন া।  ১+২+২=৫ 

উত্তর: 

• কপেীকলার ককারের সাইরটাপ্লাজম কক সারকপ্লাজম বরল। 
•  অন্তঃেরা গ্রনি প্রধািত উৎপি হয আবরণী কলা কথরক এবং 

নলর্ারমি উৎপি হয ক াগ কলা কথরক। 
• মানবনদনহ ডায়াফ্রাম এর স্টননে উদর গহ্বনর বাম স্টদনক প্লীহা 
অবস্টিি।মানবনদনহ প্লীহার দটুি িূস্টমকা হনলা: 

1. ররে উপনস্থত জীবাি়ু কক রস নিনিক ও ককাে নিনিক 
অিাক্রমযতা দাাঁ়ো নিযন্ত্রণ করর কদহরক প্রনতরো প্রদাি করর 

প্লীহা।  
2. ররের কলানহত কনণকার যানন্ত্রক পনরস্রাবণ ঘটায। এছা়ো প্লীহা 

কলানহত রেকনণকার কর্ৌণ উৎপাদি ও সঞ্চয করর। 
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