
 

 

                         শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সিটিউি (হাই সু্কল )সহ শিক্ষা বাাংলা মাধ্যম 

শ্রশ্রশি – দিম 

শবষয় – জীবি শবজ্ঞাি 

Assessment – 1 

Answersheet  

শবভাগ – ক 

১।প্রশিটি প্রশ্ন র সটিক উত্তরটি শিব বাচি করর িার ক্রশমক সাংখ্যা সহবাকয টি সম্পূর্ ব করর 

শ্রলরখ্াোঃ 

১.১   যে চলনে উদ্ভিনের স্থাে পররবর্তে হয় , যেটি হল – খ ) িযাকটিক চলে 

১.২  ক)   হরন াে – উদ্ভিনের োড়া প্রোনে বারহযক উদ্দীপক রহোনব কাজ কনরো। 

১.৩  েূে ত রিরির ো ক পর্ঙ্গভূক  উদ্ভিনের পার্ার করষ ত কা গুরল পর্ঙ্গ যেনহ র েংস্পনি ত  আো াত্র যবেঁনক  

       রিনয় পর্ঙ্গ যক যচনপ ধনর । এটি যহাল – ঘ)  যকন ােযারি চলেু 

১.৪  ইনরানজে হরন ানের ক্ষরণ খ) FSH    এই ট্ররিক হরন াে  রেয়ন্ত্রণ কনর ।  

১.৫  ঘ)  বীনজর েপু্ত অবস্থা ভঙ্গ -দ্ভজনেনররলে – এই যজাড় রটি েটিক । 

১.৬   লঘু  দ্ভিষ্ক ি) যপরিিাে ও যেনহর ভারো য রেয়ন্ত্রণ কনর । 

১.৭   র শ্র স্নায়ু হল – ি) গ্লনোিযাররদ্ভিয়াল   

১.৮ ি) এই অংনি অপটিক স্নায়ু েুক্ত থানক -  পীর্রবন্দ ু েম্পনকত এই বক্তবযটি েটিক েয় । 

১.৯   হার্ ও পা ভাজেঁ  করার জনেয ি)  যেক্সর যপরি কাজ কনর । 

১.১০  ােুনষর জেে যকানি অনিাজন র েংখযা যহাল   খ)   ২২ 

 

শবভাগ – খ্  

২। িীরচর প্রশ্নগুশলর উত্তর শিরদবি অিুসারর শ্রলরখ্া : 

িূিযস্থাি পূরর্ কররা: 

২.১   থাইনরড হরন ানের প্রধাে উপাোে আনয়ারডে । 

২.২   অঙ্কুররর্ বীনজর ভ্রূণ ূল ও ভ্রূণ ুকুনল ট্ররপক চলে যেখা োয় । 

২.৩   িাররপেনয়ড যিাটিভুক্ত একটি উদ্ভিে হরন াে হল দ্ভজনেনররলে । 

২.৪   হাইপারন নট্রারপয়া ত্রুটিনর্ প্ররর্রবম্ব যরটিোর রপছনে িটির্ হয় । 

২.৫   DNA অণুর কুন্ডলীকৄর্ িিেই হল যরান ানজা  । 

 

 



 

 

িীরচর বাকযগুশল সিয অথবা শমথযা শিরূপর্ কররাোঃ 

২.৬   ের্য 

২.৭   র থযা 

২.৮   র থযা 

২.৯   র থযা  

২.১০   র থযা  

একটি িরে বা একটি বারকয উত্তর দাওোঃ 

২.১১   TSH 

2.12   অরক্ষনিালনকর যলন্স ও যরটিোর অন্তবর্ী প্রনকানি অবরস্থর্ র্রলটি হল রভটট্রয়াে রহউ র । এটি  

প্রররর্োরক    াধয  রহনেনব কাজ কনর / যচানখর আভযন্তরীণ চাপ  রেয়ন্ত্রণ কনর /অরক্ষনিালনকর আকার েটিক 

রানখ ।   

[ এনক্ষনত্র যে যকানো একটি কাজ উনেখ করনলই হনব ।] 

২.১৩   ACTH – Adrino cortico Trophic Hormone 

২.১৪   যিানিাট্ররপজ ঃ আনলার িরর্পথঃঃ যিানিােযারিকঃ আনলার র্ীব্রর্া  

২.১৫   য রেেনজে 

২.১৬   যেনরার য়ার 

২.১৭   িাইনিাহরন াে 

২.১৮   পারখর ডাোয় উপরস্থর্ পালকনক বনল যরর নজে 

২.১৯   টট্রপনিািযাে ,  িাইনরারেে 

২.২০   যিনলার য়ানরর কাজঃ  i]   েুটি যরান ানজা নক জনুড় যেনর্ বাধা যেয় । 

                                          ii]     DNA প্ররর্রলরপকরণ ে াপ্ত হনর্ োহােয কনর। 

                                          iii]    যকানির বাধ তকয ও  রুৃ্য রেয়ন্ত্রণ কনর। 

[এনক্ষনত্র যে যকানো একটি কাজ উনেখ করনলই হনব।] 

 

শবভাগ- গ 

[সাংশক্ষপ্ত উত্তরশভশত্তক প্রশ্ন] 

৩.১ 

 

           ববশিষ্ট্য 

 

         ট্রশপক চলি            িযাশিক চলি 

 

উদ্দীপনকর োনথ েম্পকত উদ্দীপনকর িরর্পথ দ্বারা 

রেয়রন্ত্রর্ চলে 

উদ্দীপনকর র্ীব্রর্া দ্বারা 

রেয়রন্ত্রর্ উদ্ভিে চলে। 

 



 

 

 

অদ্ভক্সে হরন ানের োনথ 

েম্পকত 

উদ্ভিনের এই চলে অদ্ভক্সে 

হরন াে দ্বারা প্রভারবর্ হয় 

উদ্ভিনের এই প্রকার চলনে 

অদ্ভক্সে হরন ানের যকানো 

ভূর কা যেই। 

 

৩.২ 

            শ্ররারগর িাম                  হররমারির িাম 

           যডায়ারিতজ  STH বা GH স্বাভারবনকর রু্লোয় ক                 

ক্ষরনণ হয়। 

           ডায়ানবটিে ইেরেরপডাে ADH এর স্বাভারবনকর  রু্লোয় ক  ক্ষরনণ হয়। 

 

            ধুন হ ইেেু্রলে হরন ানের স্বাভারবনকর রু্লোয় ক  

ক্ষরনণ হয়। 

           িয়িার   থাইরদ্ভক্সে হরন ানের স্বাভারবনকর রু্লোয় ক  

ক্ষরনণ হয়। 

 

৩.৩ 

           ঘিিা        প্রশিবিব ন্সক্রয়া        গুরুত্ব 

েখে শ্বােোরলনর্ খােযকণা 

ঢুনক পনড় 

       কারি  কারির  াধযন  শ্বােোরলনর্ 

প্রনবি করা খােযকণার 

অপোরণ ঘনি। 

েখে োনকর  নধয যকানো 

রবজার্ীয় বস্তু ঢুনক পনড় 

      হা েঁরচ হা েঁরচর  াধযন  োোপথ যথনক 

রবজার্ীয় বস্তুর অপোরণ 

ঘনি। 

৩.৪ 

      পাথ বরকযর শবষয়       অরিাজম       শ্রসক্স শ্রক্রারমারজাম 

      প্রকৃরর্  ােুনষর রবরভন্ন যেহজ 

চাররদ্ভত্রক ববরিষ্ট্য রেধ তারক 

যরান ানজা  

 ােুনষর রলঙ্গ রেধ তারক 

যরান ানজা  

     েংখযা  ােুনষর প্ররর্টি যেহনকানি 

অনিানজান র েংখযা ২২ 

যজাড়া অথ তাৎ ৪৪টি 

 ােুনষ))র প্ররর্টি যেহনকানি 

যেক্স যরান ানজান র েংখযা ১ 

যজাড়া অথ তাৎ ২টি । 

  

 

৩.৫  

যেনরার য়ানরর অবস্থাে অেুোনর যরান ানজা  4 প্রকার । 

i) য িানেররকঃ            যেনরার য়ার যরান ানজান র  াঝখানে অবরস্থর্ । 

ii)োব-য িানেররকঃ    যেনরার য়ার যরান ানজান র  াঝখানের রকছুিা ওপনর বা েীনচ অবরস্থর্। 

iii)অযানরানেররকঃ     যেনরার য়ার যরান ানজান র যকানো একটি  প্রানন্তর কাছাকারছ অবরস্থর্। 

iv)যিনলানেররকঃ         যেনরার য়ার যরান ানজান র যকানো একটি প্রানন্ত অবরস্থর্।            

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


