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

স্টিষয় - জীিন স্টিজ্ঞান 

ASSESSMENT - 1 

শ্রশ্রস্টি – দ্িম 

Full Marks: 40       Time: 1 Hr. 10 Mins. 

 

স্টিভাগ ক : 

১.প্রতিটি  প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি তির্বাচি কশ্নর িার ক্রতিক সংখ্যা সহ র্াকযটি সমূ্পর্ব কশ্নর লেশ্নখ্া :    প্রেিাি - ১* ১০ =১০ 

১.১ লে চেশ্নি উতিশ্নের স্থাি পতরর্িব ি হয়, লসটি হশ্নো -  

ক।   ট্রতপক চেি  

খ্।  ট্যাকটিক চেি  

গ।  িযাতিক চেি  

ঘ। অ্যাতির্শ্নয়ড চেি   

১.২ িীশ্নচর লকািটি উতিশ্নের সাড়াপ্রোশ্নি র্াতহযক উদ্দীপক তহশ্নসশ্নর্ কাজ কশ্নর িা ? 

ক) হরশ্নিাি খ্) িাপিাত্রা গ) আশ্নো ঘ) স্পর্ব 

১.৩ সূেবতর্তর্র িািক পিঙ্গভূক উতিশ্নের পািার কতষবকাগুতে পিঙ্গশ্নেশ্নহর সংস্পশ্নর্ব আসািাত্র লর্েঁশ্নক তগশ্নয় পিঙ্গশ্নক লচশ্নপ ধশ্নর।  এটি 

হশ্নো -  

ক) তসসশ্নিািযাতি খ্)থাশ্নিবািযাতি গ) ফশ্নট্ািযাতি ঘ) লকশ্নিা িযাতি  

১.৪ ইশ্নরাশ্নজি হরশ্নিাশ্নির ক্ষরর্ লকাি ট্রতফক হরশ্নিাি তিয়ন্ত্রর্ কশ্নর ? 

ক) LH খ্) FSH গ) ACTH ঘ) ADH  

১.৫ প্রেত্ত লকাি লজাড়টি সঠিক ? 

ক) সংকট্কােীি হরশ্নিাি - থাইরতিি  

খ্) অ্যাতিতকশ্নট্াশ্নজতিক হরশ্নিাি - আতিিাতেি  

গ) ইিসুতেশ্নির কিক্ষরর্  - র্হুিূত্র  

ঘ) র্ীশ্নজর সুপ্ত অ্র্স্থা ভঙ্গ - তজশ্নেশ্নরতেি  

১.৬ েঘু িতিশ্নের কাজটি র্িাক্ত কশ্নরা : 
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ক) সংর্হি িন্ত্র ও শ্বাসকােব তিয়ন্ত্রর্ কশ্নর  

খ্) প্রতির্িব  তক্রয়া ও স্বয়ংতক্রয় স্নায়ুিশ্নন্ত্রর লকন্দ্ররূশ্নপ কােব কশ্নর।   

গ লপতর্ট্াি ও লেশ্নহর ভারসািয তিয়ন্ত্রর্ কশ্নর।   

ঘ) রু্তি ও আশ্নর্গ তিয়ন্ত্রর্ কশ্নর।   

১.৭ তিশ্র স্নায়ু হশ্নো  -  

ক) স্পাইিাে অ্যাকশ্নসসতর 

খ্) অ্পটিক  

গ) গ্লশ্নসাফযাতরতিয়াে 

ঘ) অ্তডট্তর  

১.৮ পীিতর্নু্দ সম্পশ্নকব  লকাি র্ক্তর্যটি সঠিক িয়? 

ক) এটি লরটিিায় অ্র্তস্থি  

খ্)  িারারশ্নের তর্পরীশ্নি অ্র্তস্থি  

গ) এই অ্ংশ্নর্ অ্পটিক স্নায়ু েুক্ত থাশ্নক  

ঘ) লচাশ্নখ্র সর্শ্নথশ্নক আশ্নোক সুশ্নর্েী অ্ংর্  

১.৯ হাি র্া পা ভােঁ জ করার জশ্নিয লে লপতর্ কাজ কশ্নর - 

ক) অ্যাডাকট্র  

খ্) অ্যার্ডাকট্ার  

গ) লেির  

ঘ) এিশ্নট্র্র  

১.১০ িািুশ্নষর জিি লকাশ্নর্ অ্শ্নট্াশ্নজাশ্নির  সংখ্যা হশ্নো -  

ক) ২৩ 

খ্) ২২ 

গ) ৪৬ 

ঘ) ৪৪ 
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তর্ভাগ  খ্: 

২. িীশ্নচর প্রেগুতের উত্তর তিশ্নেব র্ অ্িুসাশ্নর লেশ্নখ্া : ১*২০= ২০ 

রূ্িযস্থাি পূরর্ কশ্নরা : ১*৫ = ৫ 

২.১ থাইরশ্নয়ড হরশ্নিাশ্নির প্রধাি উপাোি ________ . 

২.২ অ্ংকুতরি র্ীশ্নজর ভ্রুর্িূে ও ভ্রূর্িুকুশ্নে ___________ চেি লেখ্া োয়।   

২.৩ ট্ারতপিশ্নয়ড লগাতিভুক্ত একটি উতিে হরশ্নিাি হশ্নো __________ .  

২.৪ হাইপারশ্নিশ্নট্রাতপয়া ত্রুটিশ্নি প্রতিতর্ম্ব লরটিিার ___________ গঠিি হয়।   

২.৫ ________________ অ্িুর ঘি কুন্ডেীকৃি গঠিই হশ্নো লক্রাশ্নিাশ্নজাি।   

িীশ্নচর র্াকযগুতের সিয অ্থর্া তিথযা তিরুপি কশ্নরা : ১*৫ = ৫ 

২.৬ িযাতিক চেি এক প্রকার র্ক্রচেি।  

২.৭ তরচিন্ড েযাং প্রভাশ্নর্র সশ্নঙ্গ সম্পকব  েুক্ত হরশ্নিািটি হশ্নো অ্তিি।  

২.৮ ADH  এর অ্পর িাি অ্তিশ্নট্াতসি।  

২.৯ সাইশ্নকে চাোশ্নিা সরে প্রতির্িব  তক্রয়া।  

২.১০ DNA  এর  অ্যাতডতিি ও থাইতিশ্নির িশ্নধয তিিটি হাইশ্নিাশ্নজি র্ন্ধিী থাশ্নক।  

একটি র্শ্নে র্া একটি র্াশ্নকয উত্তর োও : ১*১০ = ১০  

২.১১ তর্সদৃর্ র্েটি লর্শ্নে লেশ্নখ্া : 

FSH , TSH, ICSH ,LH  

২.১২ অ্তক্ষশ্নগােশ্নকর লেন্স ও লরটিিার অ্ন্তর্বিী প্রশ্নকাশ্নি অ্র্তস্থি িরেটির কাজ কী ? 

২.১৩ ACTH এর সমূ্পর্ব িাি লেশ্নখ্া।  

২.১৪ িীশ্নচ সম্পকব  েুক্ত একটি র্ে লজাড় লেওয়া আশ্নে।  প্রথি লজাড়টির সম্পকব  রু্শ্নে তিিীয় লজাড়টির রূ্িযস্থাশ্নি উপেুক্ত র্ে র্সাও:  

ফশ্নট্াট্রতপজি : আশ্নোর গতিপথ : : লফাশ্নট্ািযাতিক : _________ 

২.১৫ লকতন্দ্রয় স্নায়ুিশ্নন্ত্রর র্াইশ্নর অ্র্তস্থি তত্রিরীয় পেব ার িাি কী ? 

২.১৬ লক্রাশ্নিাশ্নজাশ্নির দুটি লক্রািাটিড পরস্পশ্নরর সশ্নঙ্গ লকাি অ্ংশ্নর্ েুক্ত থাশ্নক ? 
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২.১৭ িীশ্নচর চারটি তর্ষশ্নয়র িশ্নধয তিিটি একটি তর্ষশ্নয়র অ্ন্তগবি। তর্ষয়টি খু্েঁশ্নজ র্ার কশ্নরা এর্ং লেশ্নখ্া : 

অ্তিি, ফাইশ্নট্াহরশ্নিাি, তজোশ্নরতেি, সাইশ্নট্াকাইতিি  

২.১৮ লরতিশ্নজস তক? 

২.১৯ দুটি অ্তিক অ্যািাইশ্নিা অ্যাতসশ্নডর িাি লেশ্নখ্া।  

২.২০ লট্শ্নোতিয়াশ্নরর একটি কাজ লেশ্নখ্া।    

তর্ভাগ  গ : 

সংতক্ষপ্ত উত্তর তভতত্তক প্রে : 

৩. িীশ্নচর প্রেগুতের উত্তর দুই তিি র্াশ্নকয লেশ্নখ্া  ২*৫ =১০  

৩.১ তিম্নতেতখ্ি বর্তর্িযগুতের তভতত্তশ্নি ট্রতপক ও িযাতিক চেশ্নির িশ্নধয দুটি পাথবকয তিরূপর্ কশ্নরা :  

১. উদ্দীপশ্নকর সাশ্নথ সম্পকব   

২. অ্তিি হরশ্নিাশ্নির সাশ্নথ সম্পকব   

৩.২ তিশ্নচর উতিতখ্ি লরাগগুতে লকাি লকাি হরশ্নিাশ্নির আতধশ্নকয অ্থর্া অ্ভাশ্নর্ ঘশ্নট্ িা তস্থর কশ্নর লেশ্নখ্া : 

• লডায়াতফব জি 

• ডায়াশ্নর্টিস ইিতসতপডাস  

• িধুশ্নিহ  

• গয়ট্ার  

৩.৩ িীশ্নচর ঘট্িাগুতে ঘট্শ্নে িািুশ্নষর প্রািযতহক জীর্শ্নি প্রতির্িব  তক্রয়া ঘশ্নট্।  এই প্রতির্িব  তক্রয়া দুটির গুরুত্ব লেশ্নখ্া : 

• েখ্ি শ্বাসিাতেশ্নি খ্ােযকর্া ঢুশ্নক পশ্নড়  

• েখ্ি িাশ্নকর িশ্নধয লকাশ্নিা তর্জািীয় র্স্তু ঢুশ্নক পশ্নর  

৩.৪ তিম্নতেতখ্ি বর্তর্শ্নিযর তভতত্তশ্নি িািুশ্নষর অ্শ্নট্াশ্নজাি ও লসি লক্রাশ্নিাশ্নজাশ্নির িশ্নধয পাথবকয লেশ্নখ্া : 

প্রকৃতি  

সংখ্যা  

৩.৫ লসশ্নরাতিয়াশ্নরর অ্র্স্থাি অ্িুোয়ী লক্রাশ্নিাশ্নজাি কয় প্রকার ও কী কী ? 

 

_________________________ 


