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শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (উচ্চ স্টিদ্যালয়) িাাংলা মাধ্যম (সহ স্টিক্ষা) 
স্টিষয় - জীিন স্টিজ্ঞান 

স্টিক্ষািষষ - ২০২০ 

শ্রশ্রস্টি – দ্িম 

ANSWERSHEET - 2 

পিূষমান = ২০                    সময় - ৪০ স্টমস্টনট  

১. নীচের  প্রচের উত্তর স্টনচধ্ষি অনসুাচর শ্রলচ া:  

উঃ ১.১ উদ্দীপকের তীব্রতা দ্বারা নিয়নিত চলিকে নযাস্টিক চলি বকল।   

উঃ ১.২ ডায়াকবটিস ইিনসনপডাস ররাকে আক্রান্ত রোকিা বযনির অতযনিে পনরমাণ লঘু মূত্র নিেগত হয়।   

উঃ ১.৩ বীকের সপু্তাবস্থা দরূীেরণ।  

উঃ ১.৪ নিউকরানসল: রসনরকব্রাস্পাইিাল ফু্লইড : : বল ও সকেট  

      অনস্থসনি: সাইচনাস্টিয়াল তরল  

উঃ ১.৫ হাইপারকমকরানপয়া  

২. নীচের প্রেগুস্টলর উত্তর দ্ইু স্টতন িাচকয শ্রলচ া:  

উঃ ২.১ উনিদকোকের রসস্ফীনতর তারতকমযর েিয উনিদ অকের পনরণত অঞ্চকল রে স্বতঃসূ্ফতগ  বক্রচলি রদখা 
োয়, তাকেপ্রেরণ চলি বকল  

উদাহরণ: বিচাাঁড়াকলর  পাতার নত্রফলকের পার্শ্গপত্রকের পেগায়ক্রনমে ওপর িীকচ ওঠািামা এই িরকণর চলি।   

উঃ ২.২ ে. LH বা নলউটিিাইনেিং হরকমাি  

  খ. ইন্সুনলি  

  ে. ADH বা ভ্যাকসাকপ্রনসি  

  ঘ. অনিি 

উঃ ২.৩ ে. সহোত  

খ. অনেগ ত  

সতয
তয 
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ে. সহোত  

ঘ.  অনেগ ত  

উঃ ২.৪:  

বিস্টিষ্ট্য কস্টনষয়া শ্ররটিনা 
➢ অবস্থাি অনিকোলকের বনহঃআবরকণর 

সম্মুখভ্াকে অবনস্থত 

অনিকোলকের পশ্চাৎভ্াকে 
অবনস্থত অন্তঃআবরে 

➢ োে  প্রনতসারে মািযম নহকসকব োে 

েকর  

বস্তুর প্রনতনবম্ব েঠকি সাহােয েকর 

 

উঃ ২. ৫:  

অস্টির নাম অস্টিসস্টির নাম কাজ 

➢ নহউকমরাস , আলিা ও 

ররনডয়াস 

েব্ ো সনি (hinge 

joint) 

এই িরকণর অনস্থসনিগুনল রেবল এেটি নিনদগষ্ট 

নদকে সঞ্চানলত হয়।  নবপরীত নদকে সঞ্চানলত 

হয় িা।   

➢ স্ক্যাপুলা ও নহউকমরাস বল ও সকেট সনি  (ball 

and socket  joint) 

এই িরকণর অনস্থসনি প্রায় সেল নদকে 

সঞ্চানলত হয়।   

 

৩. স্টনচের প্রেটি িা তার স্টিকল্প প্রেটির উত্তর শ্রলচ া - (প্রেমান:  ১*৫ = ৫) 

উঃ হরকমাকির নফডবযাে নিয়িণ : 

রোকিা এেটি হরকমাকির োে েখি ওপর রোকিা হরকমাি দ্বারা নিয়নিত হয়, তাকে নফডবযাে নিয়িণ বকল।   

এটি দভু্াকব সম্পন্ন হকত পাকর - রেমি,  

➢ ধ্নাত্বক স্টিডিযাক স্টনয়ন্ত্রি: রকি থাইরনিকির পনরমাি স্বাভ্ানবকের তুলিায় েকম রেকল থাইরনিি 

হাইকপাথালামাসকে সনক্রয় েকর TRH এর িরণ বাড়ায় ো নপটুইটানর রথকে TSH িরণ বনৃি েকর।  

এরপর TSH থাইরকয়ড গ্রনিকে উদ্দীনপত েকর থাইরনিি িরকণ সাহােয েকর।   

➢ ঋিাত্মক স্টিডিযাক স্টনয়ন্ত্রি: রকি থাইরনিকিরপনরমাি বৃনি রপকল  থাইরনিি TRH ও TSH িরকণ 

বািা রদয়।  ফকল রকি থাইরনিি িরণ নিয়নিত হয়।   

শ্ররাচের নাম কারি লক্ষি 

➢ বহুমূত্র  পশ্চাৎ নপটুইটানর রথকে ADH ১. ADH এর প্রভ্াকব বৃক্কীয় িানলোর 
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[ডায়াকবটিস 

ইিনসনপডাস] 

বা ভ্যাকসাকপ্রনসি হরকমাকির েম 

িরকণর ফকল হয়।   

পুিঃকোষণ িমতা হ্রাস পায়।  দদনিে ১০-

১৫ নলটার লঘ ুমূত্র নিেগত হয়।   

২. নপপাসা বৃনি পায়।   

৩. মূকত্র গ্লুকোে নিেগত হয় িা।   

➢ মিুকমহ  

[ডায়াকবটিস রমনলটাস] 

অগ্ন্যােকয়র নবটা রোে রথকে 

নিঃসৃত ইিসনুলি হরকমাকির 

েম িরকণ এই ররাে হয়।   

১. রকি েেগ বার পনরমাি রবকড় োয়।  

২. মূকত্রর সকে েেগ রা নিেগত হয়।   

৩. রেকট রেকল িতস্থাি শুকোয় িা , 
অনতনরি নখকদ পায়।   

 

অথিা 

মস্টিচের অাংচির নাম কাজ 

➢ সুষুম্নােীষগে (Medulla 

oblongata ) 

র্শ্াসনক্রয়া নিয়িণ েকর 

➢ পিস (Pons )  মূত্রথনলর রডরুসর রপনের সিংকোচি ঘটিকয় 

মূত্রতযাকে সাহােয েকর।   

➢ সুষুম্নাোন্ড (Spinal Cord)   নবনভ্ন্ন িরকির সহোত প্রনতবতগ  নক্রয়া নিয়িণ 

েকর।  

 

(এচক্ষচে শ্রতামরা এই অাংিগুচলার অনযানয কাজ গুচলাও স্টল চত পাচরা। এ াচন প্রে অনুযায়ী একটা 
কাজ শ্রল া হচয়চে ) 

অনিকোলকে অবনস্থত দটুি নভ্ন্নিমী তরল হল:  

১. অযাকুয়াস নহউমর 

২. নভ্নরয়াস নহউমর 
 

অস্টক্ষচোলচক অিস্টিত 

তরচলর নাম 

অিিান কাজ 

১. অযাকুয়াস নহউমর রলন্স ও েনিগয়ার মাকে অগ্র 

প্রকোকে অবনস্থত স্বচ্ছেলীয় 

তরল নবকেষ। 

• এটি প্রনতসারে মািযম নহকসকব োে 

েকর। 
• রচাকখর অভ্যন্তরীণ চাপ নিয়িণ েকর।   

• পুনষ্ট  সরবরাহ েকর। 

২. নভ্নরয়াস নহউমার রলন্স ও ররটিিার মাকে 

পশ্চাৎ প্রকোকে অবনস্থত স্বচ্ছ 

• এটি প্রনতসারে মািযম নহকসকব োে 

েকর।   
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রেনলর মত ঘি তরল নবকেষ • রচাকখর অভ্যন্তরীণ চাপ নিয়িণ েকর। 

 

[শ্রয শ্রকাচনা একটি কাজ উচে  করচলই হচি।] 

_______________________ 




