
1 
 

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

স্টিক্ষািষষ - ২০২০ 

শ্রশ্রস্টি– দ্িম 
WORKSHEET 2 

পিূষমান = ২০                    সময় - ৪০ স্টমস্টনট  

১. নীচের  প্রচের  উত্তর স্টনচদ্ষ ি অনুসাচর শ্রলচ া: (প্রেমান - ১*৫ =৫) 

শূন্যস্থান্ পূরণ কররা : 

১.১ উদ্দীপরকর তীব্রতা দ্বারা নন্য়নিত চলন্রক ___________ বরল।   

১.২ সতয অথবা নিথযা নন্রুপন্ কররা : 

 ‘ডায়ারবটিস ইন্নসনপডাস ররারে আক্রান্ত রকারন্া বযনির অতযনিক পনরিান্ লঘ ুিূত্র নন্েগত হয়’    

১.৩ নবসদশৃ শব্দটি রবরে রলর া : 

 অনিন্, অগ্রস্থ প্রকটতা, বীরের সুপ্তাবস্থা দরূীকরণ, ট্রনপক চলন্ নন্য়িণ।  

১.৪ ন্ীরচ সম্পকগ যুি একটি শব্দ রোড় রদওয়া আরে।  নদ্বতীয় রোড়টির শূন্যস্থারন্ উপযুি শব্দ বসাও : 

নন্উররানসল : রসনররব্রাস্পাইন্াল ফু্লইড : : বল ও সরকট  অনস্থসনি : _____________ .  

১.৫ অনি রোলক  স্বাভানবরকর রচরয় রোরটা হরল রচার র কী ত্রুটি রদ া যায় ? 

২ নীচের প্রেগুস্টলর উত্তর দ্ইু স্টিন িাচকয শ্রলচ া। ( প্রেমান - ২*৫ = ১০) 

২.১ প্রকরণ চলন্ কারক বরল? উদাহরণ দাও।   

২.২ নন্ম্ননলন ত নক্রয়াগুনলর সরে সংনিষ্ট হররিান্গুরলার ন্াি রলর া : 

ক. স্ত্রীরদরহ করপাস নলউটিয়ারির আকার বৃনি করা।   

 . নকরটান্ বনডর সংরিষ ররাি করা  

ে. বৃক্কীয় ন্ানলকায় েরলর পনু্ঃ রশাষণ বৃনি করা  
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ঘ অগ্রিুকুরলর বৃনি ঘটারন্া  

২.৩ নন্ম্ননলন তগুনল কী কী িররণর প্রনতবতগ  নক্রয়া তা নন্রুপন্ কররা।   

ক. তীব্র আরলায় রচার র পাতা বি হওয়া  

 . নশিকরক রেনণকরি ঢুকরত রদর  উরে দাাঁড়ারন্া  

ে. গ্রাসন্ানলর ক্রি সংরকাচরন্  ারদযর নবচলন্  

ঘ. কনম্পউটারর বরস কীরবাডগ  বযবহার করা  

২.৪ নন্ম্ননলন ত ববনশরষ্টর নভনিরত কনণগয়া ও ররটিন্ার পাথগকয রলর া।  

➢ অবস্থান্  

➢ কাে  

২.৫ ন্ীরচ উনিন ত অনস্থগুনলর িরিয অবনস্থত সনি এবং তারদর কাে তানলকাবি কররা।  

➢ নহউরিরাস, আলন্া ও ররনডয়াি  

➢ স্ক্যাপুলা ও নহউরিরাস 

৩. ন্ীরচর প্রশ্নটি বা তার নবকল্প প্রশ্নটির উির রলর া: (প্রশ্নিান্ - ১*৫=৫) 

হররিারন্র নিডবযাক নন্য়িণ একটি  উদাহররণর সাহারযয আরলাচন্া কররা।   

নন্ম্ননলন ত ববনশরষ্টযর নভনিরত বহুিূত্র ও িিুরিহ ররােদটুির িরিয পাথগকয নন্রুপন্ কররা:  

১. কারণ  

২. লিণ  

অথিা 

 সুষুম্নাশীষগক, পন্স ও সুষুম্নাকারের একটি করর কাে নববতৃ কররা। অনিরোলরক অবনস্থত দটুি নভন্নিিী তররলর 

অবস্থান্ ও তারদর একটি করর কাে উরি  কররা। (প্রশ্নিান্: ৩+২ = ৫) 

 

_____________________ 




