
মাধ্যমমক জীবন মবজ্ঞান –২০২৩ জীবজগতে মনয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় (প্রথম অধ্যায়) প্রশ্ন ও উত্তর। 
 
মবভাগ 'ক' 
১. প্রমেমি প্রতশ্নর সমিক উত্তরমি মনববাচন কতর োর ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পণব কতর লেতখ্াোঃ 
(১.১) উমিতের সংতবেনশীেো সংক্রান্ত আমবষ্কাতরর সতে যুক্ত মবজ্ঞানী হতেন -  
 
(ক) ড. মস. মভ. রমন  
 
(খ্) ড. এডওয়াডব লজনার  
 
(গ) আচাযব প্রফুল্ল চন্দ্র রায়  
 
(ঘ) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসু। 
 
উত্তরোঃ (ঘ) আচার্য জগেীশ চন্দ্র বসু 
 
(১.২) উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে চেনতক বো হয় -  
 
(ক) ট্রমপক চেন  
 
(খ্) িযাকমিক চেন  
 
(গ) নযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমািযাকমসস 
 
উত্তরোঃ (গ) নযামিক চেন 
 
(১.৩) উমিে কাতের আতোর মেতক বৃমি পায়, এমি একপ্রকার -  
 
(ক) লফাতিাতট্রামপক চেন  
 
(খ্) হাইতরাট্রমপক চেন  
 



(গ) মজওট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (ক) লফাতিাতট্রামপক চেন 
 
(১.৪) অমভকতষবর গমেপথ অনুসাতর মনয়মন্ত্রে উমিে-অতের চেনতক বো হয় -  
 
(ক) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(খ্) মজওট্রমপক চেন  
 
(গ) লফাতিাট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (খ্) মজওট্রমপক চেন 
 
(১.৫) সূযবমশমশর ও ডাতয়ামনয়া উমিতের লেতে পেেতক মঘতর লফতে খ্ােযরূতপ গ্রহন হে -  
 
(ক) মসস্লমানযামিক চেন  
 
(খ্) লফাতিানযামিক চেন  
 
(গ) থাতমবানযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
(১.৬) জীবতেতহ রাসায়মনক সমন্বয়-সাধ্তনর কাজ কতর -  
 
(ক) লফতরাতমান  
 



(খ্) উৎতসচক  
 
(গ) মভিামমন  
 
(ঘ) হরতমান 
 
উত্তরোঃ (ঘ) হরতমান 
 
(১.৭) উমিতের বংশগে খ্ববো েূর কতর দেঘবয বৃমিতে সাহাযযকারী হরতমানমি হে -  
 
(ক) মজতেতরমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (ক) মজতেতরমেন 
 
(১.৮) মনতষক ছাড়া বীজহীন ফে উৎপােতনর প্রমক্রয়াতক বো হয় -  
 
(ক) পারতথতনাতজতনমসস  
 
(খ্) পারতথতনাকামপব  
 
(গ) অযাতপাগযামম  
 
(ঘ) অযাতপাতপামর  
 
উত্তরোঃ (খ্) পারতথতনাকামপব 
 
(১.৯) একমি কৃমেম হরতমান হে -  
 



(ক) iaa  
 
(খ্) naa  
 
(গ) ga  
 
(ঘ) সাইতিাকাইমনন 
 
উত্তরোঃ (খ্) naa 
 
(১.১০) বীজহীন ফে উৎপােতন সাহাযয কতর -  
 
(ক) ইমথমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (খ্) অমিন 
 
(১.১১) 'আপৎকােীন হরতমান' বো হয় -  
 
(ক) অযাতরনামেনতক  
 
(খ্) tsh লক  
 
(গ) নর-অযাতরনামেনতক  
 
(ঘ) অমিনতক 
 
উত্তরোঃ (ক) অযাতরনামেনতক 
 



(১.১২) মনম্নমেমখ্ে গ্রমিগুমের মভের লকান্মি মমশ্র গ্রমি? -  
 
(ক) থাইরতয়ড   
 
(খ্) বৃক্ক  
 
(গ) অগ্ন্যাশয়  
 
(ঘ) যকৃৎ  
 
উত্তরোঃ (গ) অগ্ন্যাশয় 
 
(১.১৩) গেগে লরাগমির সতে সম্পকবযুক্ত হরতমানমির নাম -  
 
(ক) ইনসুমেন  
 
(খ্) sth  
 
(গ) মরেযামিন  
 
(ঘ) থাইরমিন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) থাইরমিন 
 
(১.১৪) ইনসুমেন েমরে হয় -  
 
(ক) মপিুইিামর গ্রমির অগ্রভাগ লথতক  
 
(খ্) থাইরতয়ড গ্রমি লথতক  
 
(গ) বৃক্ক লথতক  
 
(ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 



উত্তরোঃ (ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
(১.১৫) অযামিমকতিাতজমনক হরতমান বো হয় -  
 
(ক) থাইরমিনতক  
 
(খ্) গু্লকাগনতক  
 
(গ) ইতরাতজনতক  
 
(ঘ) ইনসুমেনতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) ইনসুমেনতক 
 
(১.১৬) স্নাযু়েতন্ত্রর গিনগে ও কাযবগে একক হে -  
 
(ক) মনউতরান  
 
(খ্) লনফ্রন  
 
(গ) অযািন  
 
(ঘ) লডনরন 
 
উত্তরোঃ (ক) মনউতরান 
 
(১.১৭) অমেতগােতকর লকান্ অংশমি আতোক সুতবেী? -  
 
(ক) লেন্স  
 
(খ্) ললেরা  
 
(গ) লরমিনা  
 



(ঘ) লকারতয়ড  
 
উত্তরোঃ (গ) লরমিনা  
 
(১.১৮) মানবতেতহর গমতনর সময় ভারসাময মনয়ন্ত্রনকারী অংশমি হে -  
 
(ক) গুরুমমিষ্ক  
 
(খ্) পনস্  
 
(গ) েঘুমমিষ্ক  
 
(ঘ) সুষুম্নাশীষবক  
 
উত্তরোঃ (গ) েঘুমমিষ্ক 
 
(১.১৯) লচাতখ্র প্রমেসারক মাধ্যম নয় -  
 
(ক) আইমরশ  
 
(খ্) লেন্স  
 
(গ) অযাকুয়াস মহউমর  
 
(ঘ) মভমট্রয়াস মহউমর 
 
উত্তরোঃ (ক) আইমরশ 
 
(১.২০) একমি আজ্ঞাবহ স্নাযু়র নাম হে -  
 
(ক) অপমিক  
 
(খ্) লভগাস  
 



(গ) অমিউতোতমাির  
 
(ঘ) অমডিমর  
 
উত্তরোঃ (গ) অমিউতোতমাির 
 
(১.২১) অযামমবার গমনাে হে -  
 
(ক) মসমেয়া  
 
(খ্) লযাতজো  
 
(গ) েনপে  
 
(ঘ) মসিা  
 
উত্তরোঃ (গ) েনপে 
 
(১.২২) অমি যার মাধ্যতম লপমশর সতে যুক্ত থাতক, ো হে -  
 
(ক) মেগাতমি  
 
(খ্) েন্তু  
 
(গ) ফাইমব্রে  
 
(ঘ) লিনডন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লিনডন 
 
(১.২৩) মায়াতিাম লপমশ লেখ্া যায় -  
 
(ক) বযাতে  
 



(খ্) মাতছ  
 
(গ) আরতশাোয়  
 
(ঘ) লকেঁতচাতে 
 
উত্তরোঃ (খ্) মাতছ 
 
(১.২৪) হােঁিু ও কনুইতে থাতক -  
 
(ক) বে ও সতকি সমি  
 
(খ্) লকৌমনক সমি  
 
(গ) কবজা সমি  
 
(ঘ) সযাডে সমি 
 
উত্তরোঃ (গ) কবজা সমি 
 
(১.২৫) পায়রার ডানায় লরমমতজতসর সংখ্যা হে -  
 
(ক) ১২ মি  
 
(খ্) ২৩ মি  
 
(গ) ২৯ মি  
 
(ঘ) ৩২ মি  
 
উত্তরোঃ (খ্) ২৩ মি 
 
মবভাগ 'ক' 
১. প্রমেমি প্রতশ্নর সমিক উত্তরমি মনববাচন কতর োর ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পণব কতর লেতখ্াোঃ 



(১.১) উমিতের সংতবেনশীেো সংক্রান্ত আমবষ্কাতরর সতে যুক্ত মবজ্ঞানী হতেন -  
 
(ক) ড. মস. মভ. রমন  
 
(খ্) ড. এডওয়াডব লজনার  
 
(গ) আচাযব প্রফুল্ল চন্দ্র রায়  
 
(ঘ) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসু। 
 
উত্তরোঃ (ঘ) আচার্য জগেীশ চন্দ্র বসু 
 
(১.২) উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে চেনতক বো হয় -  
 
(ক) ট্রমপক চেন  
 
(খ্) িযাকমিক চেন  
 
(গ) নযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমািযাকমসস 
 
উত্তরোঃ (গ) নযামিক চেন 
 
(১.৩) উমিে কাতের আতোর মেতক বৃমি পায়, এমি একপ্রকার -  
 
(ক) লফাতিাতট্রামপক চেন  
 
(খ্) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(গ) মজওট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 



উত্তরোঃ (ক) লফাতিাতট্রামপক চেন 
 
(১.৪) অমভকতষবর গমেপথ অনুসাতর মনয়মন্ত্রে উমিে-অতের চেনতক বো হয় -  
 
(ক) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(খ্) মজওট্রমপক চেন  
 
(গ) লফাতিাট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (খ্) মজওট্রমপক চেন 
 
(১.৫) সূযবমশমশর ও ডাতয়ামনয়া উমিতের লেতে পেেতক মঘতর লফতে খ্ােযরূতপ গ্রহন হে -  
 
(ক) মসস্লমানযামিক চেন  
 
(খ্) লফাতিানযামিক চেন  
 
(গ) থাতমবানযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
(১.৬) জীবতেতহ রাসায়মনক সমন্বয়-সাধ্তনর কাজ কতর -  
 
(ক) লফতরাতমান  
 
(খ্) উৎতসচক  
 
(গ) মভিামমন  
 



(ঘ) হরতমান 
 
উত্তরোঃ (ঘ) হরতমান 
 
(১.৭) উমিতের বংশগে খ্ববো েূর কতর দেঘবয বৃমিতে সাহাযযকারী হরতমানমি হে -  
 
(ক) মজতেতরমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (ক) মজতেতরমেন 
 
(১.৮) মনতষক ছাড়া বীজহীন ফে উৎপােতনর প্রমক্রয়াতক বো হয় -  
 
(ক) পারতথতনাতজতনমসস  
 
(খ্) পারতথতনাকামপব  
 
(গ) অযাতপাগযামম  
 
(ঘ) অযাতপাতপামর  
 
উত্তরোঃ (খ্) পারতথতনাকামপব 
 
(১.৯) একমি কৃমেম হরতমান হে -  
 
(ক) iaa  
 
(খ্) naa  
 



(গ) ga  
 
(ঘ) সাইতিাকাইমনন 
 
উত্তরোঃ (খ্) naa 
 
(১.১০) বীজহীন ফে উৎপােতন সাহাযয কতর -  
 
(ক) ইমথমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (খ্) অমিন 
 
(১.১১) 'আপৎকােীন হরতমান' বো হয় -  
 
(ক) অযাতরনামেনতক  
 
(খ্) tsh লক  
 
(গ) নর-অযাতরনামেনতক  
 
(ঘ) অমিনতক 
 
উত্তরোঃ (ক) অযাতরনামেনতক 
 
(১.১২) মনম্নমেমখ্ে গ্রমিগুমের মভের লকান্মি মমশ্র গ্রমি? -  
 
(ক) থাইরতয়ড   
 



(খ্) বৃক্ক  
 
(গ) অগ্ন্যাশয়  
 
(ঘ) যকৃৎ  
 
উত্তরোঃ (গ) অগ্ন্যাশয় 
 
(১.১৩) গেগে লরাগমির সতে সম্পকবযুক্ত হরতমানমির নাম -  
 
(ক) ইনসুমেন  
 
(খ্) sth  
 
(গ) মরেযামিন  
 
(ঘ) থাইরমিন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) থাইরমিন 
 
(১.১৪) ইনসুমেন েমরে হয় -  
 
(ক) মপিুইিামর গ্রমির অগ্রভাগ লথতক  
 
(খ্) থাইরতয়ড গ্রমি লথতক  
 
(গ) বৃক্ক লথতক  
 
(ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
(১.১৫) অযামিমকতিাতজমনক হরতমান বো হয় -  
 



(ক) থাইরমিনতক  
 
(খ্) গু্লকাগনতক  
 
(গ) ইতরাতজনতক  
 
(ঘ) ইনসুমেনতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) ইনসুমেনতক 
 
(১.১৬) স্নাযু়েতন্ত্রর গিনগে ও কাযবগে একক হে -  
 
(ক) মনউতরান  
 
(খ্) লনফ্রন  
 
(গ) অযািন  
 
(ঘ) লডনরন 
 
উত্তরোঃ (ক) মনউতরান 
 
(১.১৭) অমেতগােতকর লকান্ অংশমি আতোক সুতবেী? -  
 
(ক) লেন্স  
 
(খ্) ললেরা  
 
(গ) লরমিনা  
 
(ঘ) লকারতয়ড  
 
উত্তরোঃ (গ) লরমিনা  
 



(১.১৮) মানবতেতহর গমতনর সময় ভারসাময মনয়ন্ত্রনকারী অংশমি হে -  
 
(ক) গুরুমমিষ্ক  
 
(খ্) পনস্  
 
(গ) েঘুমমিষ্ক  
 
(ঘ) সুষুম্নাশীষবক  
 
উত্তরোঃ (গ) েঘুমমিষ্ক 
 
(১.১৯) লচাতখ্র প্রমেসারক মাধ্যম নয় -  
 
(ক) আইমরশ  
 
(খ্) লেন্স  
 
(গ) অযাকুয়াস মহউমর  
 
(ঘ) মভমট্রয়াস মহউমর 
 
উত্তরোঃ (ক) আইমরশ 
 
(১.২০) একমি আজ্ঞাবহ স্নাযু়র নাম হে -  
 
(ক) অপমিক  
 
(খ্) লভগাস  
 
(গ) অমিউতোতমাির  
 
(ঘ) অমডিমর  
 



উত্তরোঃ (গ) অমিউতোতমাির 
 
(১.২১) অযামমবার গমনাে হে -  
 
(ক) মসমেয়া  
 
(খ্) লযাতজো  
 
(গ) েনপে  
 
(ঘ) মসিা  
 
উত্তরোঃ (গ) েনপে 
 
(১.২২) অমি যার মাধ্যতম লপমশর সতে যুক্ত থাতক, ো হে -  
 
(ক) মেগাতমি  
 
(খ্) েন্তু  
 
(গ) ফাইমব্রে  
 
(ঘ) লিনডন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লিনডন 
 
(১.২৩) মায়াতিাম লপমশ লেখ্া যায় -  
 
(ক) বযাতে  
 
(খ্) মাতছ  
 
(গ) আরতশাোয়  
 



(ঘ) লকেঁতচাতে 
 
উত্তরোঃ (খ্) মাতছ 
 
(১.২৪) হােঁিু ও কনুইতে থাতক -  
 
(ক) বে ও সতকি সমি  
 
(খ্) লকৌমনক সমি  
 
(গ) কবজা সমি  
 
(ঘ) সযাডে সমি 
 
উত্তরোঃ (গ) কবজা সমি 
 
(১.২৫) পায়রার ডানায় লরমমতজতসর সংখ্যা হে -  
 
(ক) ১২ মি  
 
(খ্) ২৩ মি  
 
(গ) ২৯ মি  
 
(ঘ) ৩২ মি  
 
উত্তরোঃ (খ্) ২৩ মি 
 
 
মবভাগ 'খ্' 
২. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর মনতেবশ অনুসাতর লেতখ্াোঃ  
** নীতচর বাকযগুমেতক উপযুক্ত শব্দ বমসতয় শূনযিানগুমে পূরন কতরাোঃ 
(২.১) অমিন হরতমান দ্বারা ____ চেন মনয়মন্ত্রে হয়। 
 



উত্তরোঃ ট্রমপক 
 
(২.২) ট্রমপক চেতনর অপর নাম ____ চেন। 
 
উত্তরোঃ মেক-মননবীে  
 
(২.৩) উমিতের লেতে প্রধ্ান সমন্বয়কারী হে _____ । 
 
উত্তরোঃ হরতমান 
 
(২.৪) নাইতট্রাতজনমবহীন একমি হরতমান হে ____। 
 
উত্তরোঃ মজতেতরমেন 
 
(২.৫) একমি বৃমিতরাধ্ক গযাসীয় উমিে হরতমান হে _____। 
 
উত্তরোঃ ইমথমেন 
 
(২.৬) অগ্ন্যাশতয়র আেফা লকাশ লথতক েমরে হরতমানমি হে _____। 
 
উত্তরোঃ গু্লকাগন 
 
(২.৭) দশশতব ____এর কম েরতন বামনত্ব লরাগ হয়। 
 
উত্তরোঃ gh 
 
(২.৮) অযাতরানাে গ্রমির ____ অংশ লথতক অযাতরনামেন েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ লমডাো 
 
(২.৯) প্রমেবেব মক্রয়ার স্নাযু়পথতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ প্রমেবেব পথ  
 



(২.১০) কমনবয়ার ওপতরর স্বচ্ছ পােো েন্তুময় পেবাতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ কনজাংমিভ 
 
(২.১১) মানুতষর উচ্চ মানমসক গুনাবমে মনয়মন্ত্রে হয় ____ দ্বারা।  
 
উত্তরোঃ গুরুমমিষ্ক  
 
(২.১২) _____ লপমশর আকৃমে 'v' এর মতো। 
 
উত্তরোঃ মাতয়ািম 
 
(২.১৩) _____ হে গমতনর সময় লেতহর ভারসাময রোকারী একমি অে। 
 
উত্তরোঃ হাে 
 
(২.১৪) কনুই ভােঁজ করতে _____ লপমশ সংকুমচে হয়। 
 
উত্তরোঃ বাইতসপস্ 
 
 
 
** নীতচর বাকযগুমে সেয অথবা মমথযা মনরূপন কতরাোঃ  
(২.১) সূযবমুখ্ী ও পদ্মফুতে লফাতিানযামিক চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.২) পার্শ্বীয়মূতের মেযবক অমভকষববেবী চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৩) মক্রয়ার পর হরতমান মবনষ্ট হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 



 
(২.৪) কৃমেম হরতমানতক প্ল্যাি লগ্রাথ লরগুতেিার-ও বো হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৫) ডাতবর জতে লয ফাইতিাহরতমানমি পাওয়া যায়, লসমি হে সাইতিাকাইমনন। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) একমি বমহোঃেরা গ্রমি হে লস্বেগ্রমি। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) থাইরমিনতক কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) লপ্রাতজতিরন মডম্বাশতয়র পীেগ্রমি লথতক েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) অযািন হে লচষ্টীয় প্রবধ্বক। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৮) জতের সতে সতে িনযপাতনর ইচ্ছা হে একপ্রকার সহজাে প্রমেবেব মক্রয়া। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৯) মপউমপতের মাধ্যতম লচাতখ্ আতো প্রতবশ কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১০) পুচ্ছ পাখ্না বা েযাজ মাতছর গমতনর সময় মেক পমরবেবতন সাহাযয কতর। 



 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১১) মসউতডাতপামডয়ার অপর নাম েণপে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১২) বে ও সতকি সমিতে অমি গুমে মবমভন্ন মেতক মবচেতন সেম। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
** একমি শতব্দ বা একমি বাতকয উত্তর োওোঃ  
(২.১) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসুর আমবষৃ্কে সংতবেনশীেো পমরমাপক যন্ত্রমির নাম কী?  
 
উত্তরোঃ লক্রসতকাগ্রাফ যন্ত্র 
 
(২.২) গমতন সেম একমি উমিতের নাম লেতখ্া।  
 
উত্তরোঃ েযামাইতডাতমানাস 
 
(২.৩) হরতমান কথামির আেমরক অথব মক? 
 
উত্তরোঃ উতত্তমজে করা বা জাগ্রে করা। 
 
(২.৪) মবসেৃশ শব্দমি লবতছ লেতখ্াোঃ 
 
 ফাইতিাহরতমান, বৃমি মনয়ন্ত্রক পোথব, রাসায়মনক সমন্বয় সাধ্ন, মনউতরান 
 
উত্তরোঃ মনউতরান (মনউতরান ছাড়া বামকগুমে সম্পকবযুক্ত) 
 
(২.৫) iaa এর পুতরা নামমি মক? 
 
উত্তরোঃ ইনতডাে অযামসমিক অযামসড 
 



(২.৬) লকান্ ধ্রতনর গ্রমি লথতক হরতমান মনোঃসৃে হয়? 
 
উত্তরোঃ অনাে গ্রমি 
 
(২.৭) নীতচ সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন উপযুক্ত 
শব্দ বসাওোঃ  
 
 লপ্রাতজমিরনোঃমডম্বাশয়োঃোঃতিতিাতিরনোঃ____। 
 
উত্তরোঃ শুক্রাশয় 
 
(২.৮) লকান্ হরতমাতনর প্রভাতব bmr বাতড়? 
 
উত্তরোঃ থাইরমিন 
 
(২.৯) মানবতেতহর েীঘবেম স্নাযু়র নাম কী? 
 
উত্তরোঃ সায়ামিক স্নাযু় 
 
(২.১০) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দতজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 ঘ্রাতন োো েরনোঃজেগে প্রমেবেবোঃোঃমশশুর কথা বেতে লশখ্াোঃ_____। 
 
উত্তরোঃ অমজবে প্রমেবেব 
 
(২.১১) মমিতষ্কর লমমননতজতসর প্রোহজমনে শারীমরক অসুিোতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ লমমননজাইমিস 
 
(২.১২) েুই বা েতোমধ্ক অমির সংতযাগিেতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ অমিসমি 
 



(২.১৩) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 লডেিতয়ড লপমশোঃঅযাবডাকশনোঃোঃ েযামিমসমাসডরমস লপমশোঃ ____। 
 
উত্তরোঃ অযাডাকশন 
 
(২.১৪) পামখ্র ডানায় পােকতক কী বো হয়? 
 
উত্তরোঃ লরমমতজস 
 
মবভাগ 'ক' 
১. প্রমেমি প্রতশ্নর সমিক উত্তরমি মনববাচন কতর োর ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পণব কতর লেতখ্াোঃ 
(১.১) উমিতের সংতবেনশীেো সংক্রান্ত আমবষ্কাতরর সতে যুক্ত মবজ্ঞানী হতেন -  
 
(ক) ড. মস. মভ. রমন  
 
(খ্) ড. এডওয়াডব লজনার  
 
(গ) আচাযব প্রফুল্ল চন্দ্র রায়  
 
(ঘ) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসু। 
 
উত্তরোঃ (ঘ) আচার্য জগেীশ চন্দ্র বসু 
 
(১.২) উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে চেনতক বো হয় -  
 
(ক) ট্রমপক চেন  
 
(খ্) িযাকমিক চেন  
 
(গ) নযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমািযাকমসস 



 
উত্তরোঃ (গ) নযামিক চেন 
 
(১.৩) উমিে কাতের আতোর মেতক বৃমি পায়, এমি একপ্রকার -  
 
(ক) লফাতিাতট্রামপক চেন  
 
(খ্) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(গ) মজওট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (ক) লফাতিাতট্রামপক চেন 
 
(১.৪) অমভকতষবর গমেপথ অনুসাতর মনয়মন্ত্রে উমিে-অতের চেনতক বো হয় -  
 
(ক) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(খ্) মজওট্রমপক চেন  
 
(গ) লফাতিাট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (খ্) মজওট্রমপক চেন 
 
(১.৫) সূযবমশমশর ও ডাতয়ামনয়া উমিতের লেতে পেেতক মঘতর লফতে খ্ােযরূতপ গ্রহন হে -  
 
(ক) মসস্লমানযামিক চেন  
 
(খ্) লফাতিানযামিক চেন  
 
(গ) থাতমবানযামিক চেন  



 
(ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
(১.৬) জীবতেতহ রাসায়মনক সমন্বয়-সাধ্তনর কাজ কতর -  
 
(ক) লফতরাতমান  
 
(খ্) উৎতসচক  
 
(গ) মভিামমন  
 
(ঘ) হরতমান 
 
উত্তরোঃ (ঘ) হরতমান 
 
(১.৭) উমিতের বংশগে খ্ববো েূর কতর দেঘবয বৃমিতে সাহাযযকারী হরতমানমি হে -  
 
(ক) মজতেতরমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (ক) মজতেতরমেন 
 
(১.৮) মনতষক ছাড়া বীজহীন ফে উৎপােতনর প্রমক্রয়াতক বো হয় -  
 
(ক) পারতথতনাতজতনমসস  
 
(খ্) পারতথতনাকামপব  



 
(গ) অযাতপাগযামম  
 
(ঘ) অযাতপাতপামর  
 
উত্তরোঃ (খ্) পারতথতনাকামপব 
 
(১.৯) একমি কৃমেম হরতমান হে -  
 
(ক) iaa  
 
(খ্) naa  
 
(গ) ga  
 
(ঘ) সাইতিাকাইমনন 
 
উত্তরোঃ (খ্) naa 
 
(১.১০) বীজহীন ফে উৎপােতন সাহাযয কতর -  
 
(ক) ইমথমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (খ্) অমিন 
 
(১.১১) 'আপৎকােীন হরতমান' বো হয় -  
 
(ক) অযাতরনামেনতক  



 
(খ্) tsh লক  
 
(গ) নর-অযাতরনামেনতক  
 
(ঘ) অমিনতক 
 
উত্তরোঃ (ক) অযাতরনামেনতক 
 
(১.১২) মনম্নমেমখ্ে গ্রমিগুমের মভের লকান্মি মমশ্র গ্রমি? -  
 
(ক) থাইরতয়ড   
 
(খ্) বৃক্ক  
 
(গ) অগ্ন্যাশয়  
 
(ঘ) যকৃৎ  
 
উত্তরোঃ (গ) অগ্ন্যাশয় 
 
(১.১৩) গেগে লরাগমির সতে সম্পকবযুক্ত হরতমানমির নাম -  
 
(ক) ইনসুমেন  
 
(খ্) sth  
 
(গ) মরেযামিন  
 
(ঘ) থাইরমিন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) থাইরমিন 
 
(১.১৪) ইনসুমেন েমরে হয় -  



 
(ক) মপিুইিামর গ্রমির অগ্রভাগ লথতক  
 
(খ্) থাইরতয়ড গ্রমি লথতক  
 
(গ) বৃক্ক লথতক  
 
(ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
(১.১৫) অযামিমকতিাতজমনক হরতমান বো হয় -  
 
(ক) থাইরমিনতক  
 
(খ্) গু্লকাগনতক  
 
(গ) ইতরাতজনতক  
 
(ঘ) ইনসুমেনতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) ইনসুমেনতক 
 
(১.১৬) স্নাযু়েতন্ত্রর গিনগে ও কাযবগে একক হে -  
 
(ক) মনউতরান  
 
(খ্) লনফ্রন  
 
(গ) অযািন  
 
(ঘ) লডনরন 
 
উত্তরোঃ (ক) মনউতরান 



 
(১.১৭) অমেতগােতকর লকান্ অংশমি আতোক সুতবেী? -  
 
(ক) লেন্স  
 
(খ্) ললেরা  
 
(গ) লরমিনা  
 
(ঘ) লকারতয়ড  
 
উত্তরোঃ (গ) লরমিনা  
 
(১.১৮) মানবতেতহর গমতনর সময় ভারসাময মনয়ন্ত্রনকারী অংশমি হে -  
 
(ক) গুরুমমিষ্ক  
 
(খ্) পনস্  
 
(গ) েঘুমমিষ্ক  
 
(ঘ) সুষুম্নাশীষবক  
 
উত্তরোঃ (গ) েঘুমমিষ্ক 
 
(১.১৯) লচাতখ্র প্রমেসারক মাধ্যম নয় -  
 
(ক) আইমরশ  
 
(খ্) লেন্স  
 
(গ) অযাকুয়াস মহউমর  
 
(ঘ) মভমট্রয়াস মহউমর 



 
উত্তরোঃ (ক) আইমরশ 
 
(১.২০) একমি আজ্ঞাবহ স্নাযু়র নাম হে -  
 
(ক) অপমিক  
 
(খ্) লভগাস  
 
(গ) অমিউতোতমাির  
 
(ঘ) অমডিমর  
 
উত্তরোঃ (গ) অমিউতোতমাির 
 
(১.২১) অযামমবার গমনাে হে -  
 
(ক) মসমেয়া  
 
(খ্) লযাতজো  
 
(গ) েনপে  
 
(ঘ) মসিা  
 
উত্তরোঃ (গ) েনপে 
 
(১.২২) অমি যার মাধ্যতম লপমশর সতে যুক্ত থাতক, ো হে -  
 
(ক) মেগাতমি  
 
(খ্) েন্তু  
 
(গ) ফাইমব্রে  



 
(ঘ) লিনডন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লিনডন 
 
(১.২৩) মায়াতিাম লপমশ লেখ্া যায় -  
 
(ক) বযাতে  
 
(খ্) মাতছ  
 
(গ) আরতশাোয়  
 
(ঘ) লকেঁতচাতে 
 
উত্তরোঃ (খ্) মাতছ 
 
(১.২৪) হােঁিু ও কনুইতে থাতক -  
 
(ক) বে ও সতকি সমি  
 
(খ্) লকৌমনক সমি  
 
(গ) কবজা সমি  
 
(ঘ) সযাডে সমি 
 
উত্তরোঃ (গ) কবজা সমি 
 
(১.২৫) পায়রার ডানায় লরমমতজতসর সংখ্যা হে -  
 
(ক) ১২ মি  
 
(খ্) ২৩ মি  



 
(গ) ২৯ মি  
 
(ঘ) ৩২ মি  
 
উত্তরোঃ (খ্) ২৩ মি 
 
 
মবভাগ 'খ্' 
২. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর মনতেবশ অনুসাতর লেতখ্াোঃ  
** নীতচর বাকযগুমেতক উপযুক্ত শব্দ বমসতয় শূনযিানগুমে পূরন কতরাোঃ 
(২.১) অমিন হরতমান দ্বারা ____ চেন মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
উত্তরোঃ ট্রমপক 
 
(২.২) ট্রমপক চেতনর অপর নাম ____ চেন। 
 
উত্তরোঃ মেক-মননবীে  
 
(২.৩) উমিতের লেতে প্রধ্ান সমন্বয়কারী হে _____ । 
 
উত্তরোঃ হরতমান 
 
(২.৪) নাইতট্রাতজনমবহীন একমি হরতমান হে ____। 
 
উত্তরোঃ মজতেতরমেন 
 
(২.৫) একমি বৃমিতরাধ্ক গযাসীয় উমিে হরতমান হে _____। 
 
উত্তরোঃ ইমথমেন 
 
(২.৬) অগ্ন্যাশতয়র আেফা লকাশ লথতক েমরে হরতমানমি হে _____। 
 
উত্তরোঃ গু্লকাগন 



 
(২.৭) দশশতব ____এর কম েরতন বামনত্ব লরাগ হয়। 
 
উত্তরোঃ gh 
 
(২.৮) অযাতরানাে গ্রমির ____ অংশ লথতক অযাতরনামেন েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ লমডাো 
 
(২.৯) প্রমেবেব মক্রয়ার স্নাযু়পথতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ প্রমেবেব পথ  
 
(২.১০) কমনবয়ার ওপতরর স্বচ্ছ পােো েন্তুময় পেবাতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ কনজাংমিভ 
 
(২.১১) মানুতষর উচ্চ মানমসক গুনাবমে মনয়মন্ত্রে হয় ____ দ্বারা।  
 
উত্তরোঃ গুরুমমিষ্ক  
 
(২.১২) _____ লপমশর আকৃমে 'v' এর মতো। 
 
উত্তরোঃ মাতয়ািম 
 
(২.১৩) _____ হে গমতনর সময় লেতহর ভারসাময রোকারী একমি অে। 
 
উত্তরোঃ হাে 
 
(২.১৪) কনুই ভােঁজ করতে _____ লপমশ সংকুমচে হয়। 
 
উত্তরোঃ বাইতসপস্ 
 
 



 
** নীতচর বাকযগুমে সেয অথবা মমথযা মনরূপন কতরাোঃ  
(২.১) সূযবমুখ্ী ও পদ্মফুতে লফাতিানযামিক চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.২) পার্শ্বীয়মূতের মেযবক অমভকষববেবী চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৩) মক্রয়ার পর হরতমান মবনষ্ট হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৪) কৃমেম হরতমানতক প্ল্যাি লগ্রাথ লরগুতেিার-ও বো হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৫) ডাতবর জতে লয ফাইতিাহরতমানমি পাওয়া যায়, লসমি হে সাইতিাকাইমনন। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) একমি বমহোঃেরা গ্রমি হে লস্বেগ্রমি। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) থাইরমিনতক কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) লপ্রাতজতিরন মডম্বাশতয়র পীেগ্রমি লথতক েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 



(২.৭) অযািন হে লচষ্টীয় প্রবধ্বক। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৮) জতের সতে সতে িনযপাতনর ইচ্ছা হে একপ্রকার সহজাে প্রমেবেব মক্রয়া। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৯) মপউমপতের মাধ্যতম লচাতখ্ আতো প্রতবশ কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১০) পুচ্ছ পাখ্না বা েযাজ মাতছর গমতনর সময় মেক পমরবেবতন সাহাযয কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১১) মসউতডাতপামডয়ার অপর নাম েণপে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১২) বে ও সতকি সমিতে অমি গুমে মবমভন্ন মেতক মবচেতন সেম। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
 
 
** একমি শতব্দ বা একমি বাতকয উত্তর োওোঃ  
(২.১) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসুর আমবষৃ্কে সংতবেনশীেো পমরমাপক যন্ত্রমির নাম কী?  
 
উত্তরোঃ লক্রসতকাগ্রাফ যন্ত্র 
 
(২.২) গমতন সেম একমি উমিতের নাম লেতখ্া।  
 
উত্তরোঃ েযামাইতডাতমানাস 



 
(২.৩) হরতমান কথামির আেমরক অথব মক? 
 
উত্তরোঃ উতত্তমজে করা বা জাগ্রে করা। 
 
(২.৪) মবসেৃশ শব্দমি লবতছ লেতখ্াোঃ 
 
 ফাইতিাহরতমান, বৃমি মনয়ন্ত্রক পোথব, রাসায়মনক সমন্বয় সাধ্ন, মনউতরান 
 
উত্তরোঃ মনউতরান (মনউতরান ছাড়া বামকগুমে সম্পকবযুক্ত) 
 
(২.৫) iaa এর পুতরা নামমি মক? 
 
উত্তরোঃ ইনতডাে অযামসমিক অযামসড 
 
(২.৬) লকান্ ধ্রতনর গ্রমি লথতক হরতমান মনোঃসৃে হয়? 
 
উত্তরোঃ অনাে গ্রমি 
 
(২.৭) নীতচ সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন উপযুক্ত 
শব্দ বসাওোঃ  
 
 লপ্রাতজমিরনোঃমডম্বাশয়োঃোঃতিতিাতিরনোঃ____। 
 
উত্তরোঃ শুক্রাশয় 
 
(২.৮) লকান্ হরতমাতনর প্রভাতব bmr বাতড়? 
 
উত্তরোঃ থাইরমিন 
 
(২.৯) মানবতেতহর েীঘবেম স্নাযু়র নাম কী? 
 
উত্তরোঃ সায়ামিক স্নাযু় 
 



(২.১০) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দতজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 ঘ্রাতন োো েরনোঃজেগে প্রমেবেবোঃোঃমশশুর কথা বেতে লশখ্াোঃ_____। 
 
উত্তরোঃ অমজবে প্রমেবেব 
 
(২.১১) মমিতষ্কর লমমননতজতসর প্রোহজমনে শারীমরক অসুিোতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ লমমননজাইমিস 
 
(২.১২) েুই বা েতোমধ্ক অমির সংতযাগিেতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ অমিসমি 
 
(২.১৩) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 লডেিতয়ড লপমশোঃঅযাবডাকশনোঃোঃ েযামিমসমাসডরমস লপমশোঃ ____। 
 
উত্তরোঃ অযাডাকশন 
 
(২.১৪) পামখ্র ডানায় পােকতক কী বো হয়? 
 
উত্তরোঃ লরমমতজস 
 
 
** 'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
     'ক' িে                                           'খ্' িে 
 
 
(২.৭) েজ্জাবেীর পাো পতশব মুতে যায়        (ক) লফাতিানযামিক চেন 
 
 



(২.৮) সূযবমুখ্ীফুে মেতনর আতোয় লফাতি       (খ্) থাতমবানযামিক চেন 
 
(২.৯) মশমগাতছর পাো অমধ্কোতপ মুতে যায়  (গ) বনচােঁড়ে 
 
(২.১০) আতোর উৎতসর মেতক সামমগ্রক চেন  (ঘ) মসস্লমানযামিক চেন 
 
(২.১১) প্রকরন চেন                            (ে) ট্রমপক চেন  
 
                                                   (চ) েযামাইতডাতমানাস  
 
উত্তরোঃ (২.৭) েজ্জাবেীর পাো পতশব মুতে যায় - (খ্) মসস্লমানযামিক চেন(২.৮) সূযবমুখ্ীফুে মেতনর আতোয় 
লফাতি - (ক) লফাতিানযামিক চেন (২.৯) মশমগাতছর পাো অমধ্ক োতপ মুতে যায় - (খ্) থাতমবানযামিক 
চেন(২.১০) অতোর উৎতসর মেতক সামমগ্রক চেন - (চ) েযামাইতডাতমানাস (২.১১) প্রকরন চেন - (ঘ) বনচােঁড়ে 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ  
                  'ক' িে                                       'খ্' িে 
 
(২.১০) ফে পাকাতে সাহাযয কতর                       (ক) সাইতিাকাইমনন 
 
(২.১১) উমিতের বৃমিতে সহায়ো কতর                   (খ্) অমিন 
 
মবভাগ 'ক' 
১. প্রমেমি প্রতশ্নর সমিক উত্তরমি মনববাচন কতর োর ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পণব কতর লেতখ্াোঃ 
(১.১) উমিতের সংতবেনশীেো সংক্রান্ত আমবষ্কাতরর সতে যুক্ত মবজ্ঞানী হতেন -  
 
(ক) ড. মস. মভ. রমন  
 
(খ্) ড. এডওয়াডব লজনার  
 
(গ) আচাযব প্রফুল্ল চন্দ্র রায়  
 
(ঘ) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসু। 
 
উত্তরোঃ (ঘ) আচার্য জগেীশ চন্দ্র বসু 



 
(১.২) উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে চেনতক বো হয় -  
 
(ক) ট্রমপক চেন  
 
(খ্) িযাকমিক চেন  
 
(গ) নযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমািযাকমসস 
 
উত্তরোঃ (গ) নযামিক চেন 
 
(১.৩) উমিে কাতের আতোর মেতক বৃমি পায়, এমি একপ্রকার -  
 
(ক) লফাতিাতট্রামপক চেন  
 
(খ্) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(গ) মজওট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (ক) লফাতিাতট্রামপক চেন 
 
(১.৪) অমভকতষবর গমেপথ অনুসাতর মনয়মন্ত্রে উমিে-অতের চেনতক বো হয় -  
 
(ক) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(খ্) মজওট্রমপক চেন  
 
(গ) লফাতিাট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 



 
উত্তরোঃ (খ্) মজওট্রমপক চেন 
 
(১.৫) সূযবমশমশর ও ডাতয়ামনয়া উমিতের লেতে পেেতক মঘতর লফতে খ্ােযরূতপ গ্রহন হে -  
 
(ক) মসস্লমানযামিক চেন  
 
(খ্) লফাতিানযামিক চেন  
 
(গ) থাতমবানযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
(১.৬) জীবতেতহ রাসায়মনক সমন্বয়-সাধ্তনর কাজ কতর -  
 
(ক) লফতরাতমান  
 
(খ্) উৎতসচক  
 
(গ) মভিামমন  
 
(ঘ) হরতমান 
 
উত্তরোঃ (ঘ) হরতমান 
 
(১.৭) উমিতের বংশগে খ্ববো েূর কতর দেঘবয বৃমিতে সাহাযযকারী হরতমানমি হে -  
 
(ক) মজতেতরমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  



 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (ক) মজতেতরমেন 
 
(১.৮) মনতষক ছাড়া বীজহীন ফে উৎপােতনর প্রমক্রয়াতক বো হয় -  
 
(ক) পারতথতনাতজতনমসস  
 
(খ্) পারতথতনাকামপব  
 
(গ) অযাতপাগযামম  
 
(ঘ) অযাতপাতপামর  
 
উত্তরোঃ (খ্) পারতথতনাকামপব 
 
(১.৯) একমি কৃমেম হরতমান হে -  
 
(ক) iaa  
 
(খ্) naa  
 
(গ) ga  
 
(ঘ) সাইতিাকাইমনন 
 
উত্তরোঃ (খ্) naa 
 
(১.১০) বীজহীন ফে উৎপােতন সাহাযয কতর -  
 
(ক) ইমথমেন  
 
(খ্) অমিন  



 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (খ্) অমিন 
 
(১.১১) 'আপৎকােীন হরতমান' বো হয় -  
 
(ক) অযাতরনামেনতক  
 
(খ্) tsh লক  
 
(গ) নর-অযাতরনামেনতক  
 
(ঘ) অমিনতক 
 
উত্তরোঃ (ক) অযাতরনামেনতক 
 
(১.১২) মনম্নমেমখ্ে গ্রমিগুমের মভের লকান্মি মমশ্র গ্রমি? -  
 
(ক) থাইরতয়ড   
 
(খ্) বৃক্ক  
 
(গ) অগ্ন্যাশয়  
 
(ঘ) যকৃৎ  
 
উত্তরোঃ (গ) অগ্ন্যাশয় 
 
(১.১৩) গেগে লরাগমির সতে সম্পকবযুক্ত হরতমানমির নাম -  
 
(ক) ইনসুমেন  



 
(খ্) sth  
 
(গ) মরেযামিন  
 
(ঘ) থাইরমিন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) থাইরমিন 
 
(১.১৪) ইনসুমেন েমরে হয় -  
 
(ক) মপিুইিামর গ্রমির অগ্রভাগ লথতক  
 
(খ্) থাইরতয়ড গ্রমি লথতক  
 
(গ) বৃক্ক লথতক  
 
(ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
(১.১৫) অযামিমকতিাতজমনক হরতমান বো হয় -  
 
(ক) থাইরমিনতক  
 
(খ্) গু্লকাগনতক  
 
(গ) ইতরাতজনতক  
 
(ঘ) ইনসুমেনতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) ইনসুমেনতক 
 
(১.১৬) স্নাযু়েতন্ত্রর গিনগে ও কাযবগে একক হে -  



 
(ক) মনউতরান  
 
(খ্) লনফ্রন  
 
(গ) অযািন  
 
(ঘ) লডনরন 
 
উত্তরোঃ (ক) মনউতরান 
 
(১.১৭) অমেতগােতকর লকান্ অংশমি আতোক সুতবেী? -  
 
(ক) লেন্স  
 
(খ্) ললেরা  
 
(গ) লরমিনা  
 
(ঘ) লকারতয়ড  
 
উত্তরোঃ (গ) লরমিনা  
 
(১.১৮) মানবতেতহর গমতনর সময় ভারসাময মনয়ন্ত্রনকারী অংশমি হে -  
 
(ক) গুরুমমিষ্ক  
 
(খ্) পনস্  
 
(গ) েঘুমমিষ্ক  
 
(ঘ) সুষুম্নাশীষবক  
 
উত্তরোঃ (গ) েঘুমমিষ্ক 



 
(১.১৯) লচাতখ্র প্রমেসারক মাধ্যম নয় -  
 
(ক) আইমরশ  
 
(খ্) লেন্স  
 
(গ) অযাকুয়াস মহউমর  
 
(ঘ) মভমট্রয়াস মহউমর 
 
উত্তরোঃ (ক) আইমরশ 
 
(১.২০) একমি আজ্ঞাবহ স্নাযু়র নাম হে -  
 
(ক) অপমিক  
 
(খ্) লভগাস  
 
(গ) অমিউতোতমাির  
 
(ঘ) অমডিমর  
 
উত্তরোঃ (গ) অমিউতোতমাির 
 
(১.২১) অযামমবার গমনাে হে -  
 
(ক) মসমেয়া  
 
(খ্) লযাতজো  
 
(গ) েনপে  
 
(ঘ) মসিা  



 
উত্তরোঃ (গ) েনপে 
 
(১.২২) অমি যার মাধ্যতম লপমশর সতে যুক্ত থাতক, ো হে -  
 
(ক) মেগাতমি  
 
(খ্) েন্তু  
 
(গ) ফাইমব্রে  
 
(ঘ) লিনডন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লিনডন 
 
(১.২৩) মায়াতিাম লপমশ লেখ্া যায় -  
 
(ক) বযাতে  
 
(খ্) মাতছ  
 
(গ) আরতশাোয়  
 
(ঘ) লকেঁতচাতে 
 
উত্তরোঃ (খ্) মাতছ 
 
(১.২৪) হােঁিু ও কনুইতে থাতক -  
 
(ক) বে ও সতকি সমি  
 
(খ্) লকৌমনক সমি  
 
(গ) কবজা সমি  



 
(ঘ) সযাডে সমি 
 
উত্তরোঃ (গ) কবজা সমি 
 
(১.২৫) পায়রার ডানায় লরমমতজতসর সংখ্যা হে -  
 
(ক) ১২ মি  
 
(খ্) ২৩ মি  
 
(গ) ২৯ মি  
 
(ঘ) ৩২ মি  
 
উত্তরোঃ (খ্) ২৩ মি 
 
 
মবভাগ 'খ্' 
২. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর মনতেবশ অনুসাতর লেতখ্াোঃ  
** নীতচর বাকযগুমেতক উপযুক্ত শব্দ বমসতয় শূনযিানগুমে পূরন কতরাোঃ 
(২.১) অমিন হরতমান দ্বারা ____ চেন মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
উত্তরোঃ ট্রমপক 
 
(২.২) ট্রমপক চেতনর অপর নাম ____ চেন। 
 
উত্তরোঃ মেক-মননবীে  
 
(২.৩) উমিতের লেতে প্রধ্ান সমন্বয়কারী হে _____ । 
 
উত্তরোঃ হরতমান 
 
(২.৪) নাইতট্রাতজনমবহীন একমি হরতমান হে ____। 



 
উত্তরোঃ মজতেতরমেন 
 
(২.৫) একমি বৃমিতরাধ্ক গযাসীয় উমিে হরতমান হে _____। 
 
উত্তরোঃ ইমথমেন 
 
(২.৬) অগ্ন্যাশতয়র আেফা লকাশ লথতক েমরে হরতমানমি হে _____। 
 
উত্তরোঃ গু্লকাগন 
 
(২.৭) দশশতব ____এর কম েরতন বামনত্ব লরাগ হয়। 
 
উত্তরোঃ gh 
 
(২.৮) অযাতরানাে গ্রমির ____ অংশ লথতক অযাতরনামেন েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ লমডাো 
 
(২.৯) প্রমেবেব মক্রয়ার স্নাযু়পথতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ প্রমেবেব পথ  
 
(২.১০) কমনবয়ার ওপতরর স্বচ্ছ পােো েন্তুময় পেবাতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ কনজাংমিভ 
 
(২.১১) মানুতষর উচ্চ মানমসক গুনাবমে মনয়মন্ত্রে হয় ____ দ্বারা।  
 
উত্তরোঃ গুরুমমিষ্ক  
 
(২.১২) _____ লপমশর আকৃমে 'v' এর মতো। 
 
উত্তরোঃ মাতয়ািম 



 
(২.১৩) _____ হে গমতনর সময় লেতহর ভারসাময রোকারী একমি অে। 
 
উত্তরোঃ হাে 
 
(২.১৪) কনুই ভােঁজ করতে _____ লপমশ সংকুমচে হয়। 
 
উত্তরোঃ বাইতসপস্ 
 
 
 
** নীতচর বাকযগুমে সেয অথবা মমথযা মনরূপন কতরাোঃ  
(২.১) সূযবমুখ্ী ও পদ্মফুতে লফাতিানযামিক চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.২) পার্শ্বীয়মূতের মেযবক অমভকষববেবী চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৩) মক্রয়ার পর হরতমান মবনষ্ট হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৪) কৃমেম হরতমানতক প্ল্যাি লগ্রাথ লরগুতেিার-ও বো হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৫) ডাতবর জতে লয ফাইতিাহরতমানমি পাওয়া যায়, লসমি হে সাইতিাকাইমনন। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) একমি বমহোঃেরা গ্রমি হে লস্বেগ্রমি। 
 



উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) থাইরমিনতক কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) লপ্রাতজতিরন মডম্বাশতয়র পীেগ্রমি লথতক েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) অযািন হে লচষ্টীয় প্রবধ্বক। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৮) জতের সতে সতে িনযপাতনর ইচ্ছা হে একপ্রকার সহজাে প্রমেবেব মক্রয়া। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৯) মপউমপতের মাধ্যতম লচাতখ্ আতো প্রতবশ কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১০) পুচ্ছ পাখ্না বা েযাজ মাতছর গমতনর সময় মেক পমরবেবতন সাহাযয কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১১) মসউতডাতপামডয়ার অপর নাম েণপে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১২) বে ও সতকি সমিতে অমি গুমে মবমভন্ন মেতক মবচেতন সেম। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 



 
 
** একমি শতব্দ বা একমি বাতকয উত্তর োওোঃ  
(২.১) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসুর আমবষৃ্কে সংতবেনশীেো পমরমাপক যন্ত্রমির নাম কী?  
 
উত্তরোঃ লক্রসতকাগ্রাফ যন্ত্র 
 
(২.২) গমতন সেম একমি উমিতের নাম লেতখ্া।  
 
উত্তরোঃ েযামাইতডাতমানাস 
 
(২.৩) হরতমান কথামির আেমরক অথব মক? 
 
উত্তরোঃ উতত্তমজে করা বা জাগ্রে করা। 
 
(২.৪) মবসেৃশ শব্দমি লবতছ লেতখ্াোঃ 
 
 ফাইতিাহরতমান, বৃমি মনয়ন্ত্রক পোথব, রাসায়মনক সমন্বয় সাধ্ন, মনউতরান 
 
উত্তরোঃ মনউতরান (মনউতরান ছাড়া বামকগুমে সম্পকবযুক্ত) 
 
(২.৫) iaa এর পুতরা নামমি মক? 
 
উত্তরোঃ ইনতডাে অযামসমিক অযামসড 
 
(২.৬) লকান্ ধ্রতনর গ্রমি লথতক হরতমান মনোঃসৃে হয়? 
 
উত্তরোঃ অনাে গ্রমি 
 
(২.৭) নীতচ সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন উপযুক্ত 
শব্দ বসাওোঃ  
 
 লপ্রাতজমিরনোঃমডম্বাশয়োঃোঃতিতিাতিরনোঃ____। 
 



উত্তরোঃ শুক্রাশয় 
 
(২.৮) লকান্ হরতমাতনর প্রভাতব bmr বাতড়? 
 
উত্তরোঃ থাইরমিন 
 
(২.৯) মানবতেতহর েীঘবেম স্নাযু়র নাম কী? 
 
উত্তরোঃ সায়ামিক স্নাযু় 
 
(২.১০) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দতজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 ঘ্রাতন োো েরনোঃজেগে প্রমেবেবোঃোঃমশশুর কথা বেতে লশখ্াোঃ_____। 
 
উত্তরোঃ অমজবে প্রমেবেব 
 
(২.১১) মমিতষ্কর লমমননতজতসর প্রোহজমনে শারীমরক অসুিোতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ লমমননজাইমিস 
 
(২.১২) েুই বা েতোমধ্ক অমির সংতযাগিেতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ অমিসমি 
 
(২.১৩) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 লডেিতয়ড লপমশোঃঅযাবডাকশনোঃোঃ েযামিমসমাসডরমস লপমশোঃ ____। 
 
উত্তরোঃ অযাডাকশন 
 
(২.১৪) পামখ্র ডানায় পােকতক কী বো হয়? 
 



উত্তরোঃ লরমমতজস 
 
 
** 'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
     'ক' িে                                           'খ্' িে 
 
 
(২.৭) েজ্জাবেীর পাো পতশব মুতে যায়        (ক) লফাতিানযামিক চেন 
 
 
(২.৮) সূযবমুখ্ীফুে মেতনর আতোয় লফাতি       (খ্) থাতমবানযামিক চেন 
 
(২.৯) মশমগাতছর পাো অমধ্কোতপ মুতে যায়  (গ) বনচােঁড়ে 
 
(২.১০) আতোর উৎতসর মেতক সামমগ্রক চেন  (ঘ) মসস্লমানযামিক চেন 
 
(২.১১) প্রকরন চেন                            (ে) ট্রমপক চেন  
 
                                                   (চ) েযামাইতডাতমানাস  
 
উত্তরোঃ (২.৭) েজ্জাবেীর পাো পতশব মুতে যায় - (খ্) মসস্লমানযামিক চেন(২.৮) সূযবমুখ্ীফুে মেতনর আতোয় 
লফাতি - (ক) লফাতিানযামিক চেন (২.৯) মশমগাতছর পাো অমধ্ক োতপ মুতে যায় - (খ্) থাতমবানযামিক 
চেন(২.১০) অতোর উৎতসর মেতক সামমগ্রক চেন - (চ) েযামাইতডাতমানাস (২.১১) প্রকরন চেন - (ঘ) বনচােঁড়ে 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ  
                  'ক' িে                                       'খ্' িে 
 
(২.১০) ফে পাকাতে সাহাযয কতর                       (ক) সাইতিাকাইমনন 
 
(২.১১) উমিতের বৃমিতে সহায়ো কতর                   (খ্) অমিন 
 
 
(২.১২) বীজ ও মুকুতের সুপ্তাবিাতক ভে কতর           (গ) ইমথমেন 
 



 
(২.১৩) উমিতের লকাশ মবভাজন ও বাধ্বকয লরাধ্ কতর   (ঘ) মজতেতরমেন 
 
(২.১৪) নাইতট্রাতজনমবহীন বৃমি মনয়ন্ত্রক উমিে হরতমান (ে) ললামরতজন 
 
                                                                                        (চ) iaa 
 
উত্তরোঃ (২.১০) ফে পাকাতে সাহাযয কতর -> (গ) ইমথমেন (২.১১) উমিতের বৃমিতে সহায়ো কতর -> (খ্) অমিন 
(২.১২) বীজ ও মুকুতের সুপ্তাবিাতক ভে কতর -> (ঘ) মজতেতরমেন (২.১৩) নাইতট্রাতজনমবহীন বৃমি মনয়ন্ত্রক উমিে 
হরতমান -> (চ) iaa 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                          'ক' িে                           'খ্' িে 
 
(২.১০) অযাতরতনাকমিবতকাট্রমপক হরতমান  (ক) fsh 
 
(২.১১) লসামাতিাট্রমপক হরতমান                (খ্) tsh 
 
(২.১২) লগ্রাথ হরতমান                             (গ) sth 
 
(২.১৩) লগানাতডাট্রমপক হরতমান              (ঘ) gh 
 
(২.১৪) থাইরতয়ড মিমুতেমিং হরতমান      (ে) gth  
 
                                                                   (চ)  acth 
 
উত্তরোঃ (২.১০) অযাতরতনাকমিবতকাট্রমপক হরতমান -> acth (২.১১) লসামাতিাট্রমপক হরতমান -> sth (২.১২) লগ্রাথ 
হরতমান -> (ঘ) gh (২.১৩) লগানাতডাট্রমপক হরতমান -> (ে) gth (২.১৪) থাইরতয়ড মিমুতেমিং হরতমান -> (খ্) 
tsh 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                                          'ক' িে                                                     'খ্' 
িে 
 



 
(২.১০) প্রানীতের বুমি,মচন্তা,সৃ্মমেশমক্ত,েশবন,শ্রবন ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা    (ক) থযাোমাতসর কাজ 
 
(২.১১) লেতহর ভারসাময মনয়ন্ত্রন করা                                                   (খ্) 
হাইতপাথযাোমাতসর কাজ 
 
(২.১২) চাপ,োপ,লবেনা ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা                                       (গ) গুরুমমিতষ্কর কাজ  
 
(২.১৩) েুধ্া,েৃষ্ণা,খ্ােযগ্রহন,মনদ্রা ও জাগ্রে অবিা ইেযামে মনয়েন করা(ঘ) েঘুমমিষ্ক 
 
(২.১৪) মনউতরাতনর প্রাথমমক আবরনী                                                 (ে) মধ্যমমিতষ্কর কাজ 
 
                                                                                                      (চ) 
মনউতরাতেমা 
 
উত্তরোঃ (২.১০) প্রানীতের বুমি,মচন্তা,সৃ্মমেশমক্ত,েশবন,শ্রবন ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা -> (গ) গুরমমিতষ্কর কাজ (২.১১) 
লেতহর ভারসাময মনয়ন্ত্রন করা -> (ঘ) েঘুমমিতষ্কর কাজ (২.১২) চাপ,োপ,লবেনা ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা -> (ক) 
থযাোমাতসর কাজ   (২.১৩)  েুধ্া,েৃষ্ণা,খ্ােযগ্রহন, মনদ্রা ও জাগ্রে অবিা ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা ->  (খ্) 
হাইতপাথযাোমাতসর কাজ (২.১৪) মনউতরাতনর প্রাথমমক আবরনী -> (চ) মনউতরাতেমা 
 
'ক' িতের 'খ্' িে লথতক মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                 'ক' িে                                     'খ্' িে 
 
(২.১০) মসমেয়া                                      (ক) ইউমগ্লনা 
 
(২.১১) ডানা                                         (খ্) অযামমবা 
 
(২.১২) েণপে                                     (গ) পায়রা 
 
(২.১৩) লযাতজো                                  (ঘ) পযারাতমমসয়াম 
 
(২.১৪) মাতয়ািম লপমশ                          (ে) মাছ 
 
                                                          (চ) 'v' আকৃমের লপমশ 



 
উত্তরোঃ (২.১০) মসমেয়া -> (ঘ) পযারাতমমসয়াম (২.১১) ডানা -> (গ) পায়রা (২.১২) েণপে -> (খ্) অযামমবা (২.১৩) 
লযাতজো -> (ক) ইউমগ্লনা (২.১৪) মাতয়ািম লপমশ -> (চ) 'v' আকৃমের লপমশ 
 
 
 
মবভাগ 'গ' 
৩. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর েুই-মেনমি বাতকয লেতখ্াোঃ 
প্রশ্নোঃ িযাকমিক চেন বেতে কী লবাত া? উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ বমহি উদ্দীপতকর প্রভাব সমগ্র উমিেতেহ বা উমিে লেহাংতশর লয সামমগ্রক চেন ঘতি, োতক িযাকমিক 
চেন বো হয়। লযমন - ফাতণবর শুক্রাণুর মযামেক অযামসতডর আকষবতণ মডম্বাণুর মেতক অগ্রসর হওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ চেন বা সঞ্চােন কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ লয প্রমক্রয়ায় জীব স্বেোঃসু্ফেবভাতব বা লকাতনা উদ্দীপতকর প্রভাতব লেতহর লকাতনা অংশ বা অেপ্রেযে সোেন 
কতর োতক চেন বা সঞ্চােন বতে। 
 
প্রশ্নোঃ ট্রামপক চেন বা মেকমনণীেব চেন কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ লয আমবষ্ট বক্রচেন বামহযক উদ্দীপতকর উৎস বা গমেপথ অনুসাতর ঘতি, োতক ট্রামপক বা মেকমনণবীে চেন 
বো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ নযামিক বযামপ্ত চেন কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ উন্নে লশ্রমণর উমিতের লয আমবষ্ট ব্রক্রচেন বামহযক উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে হয়, োতক নযামিক বা 
বযামপ্ত চেন বো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ প্রাণীতের গমতনর েুমি উতদ্দশয উতল্লখ্ কতরা । 
 
উত্তরোঃ প্রাণীতের গমতনর েুমি উতদ্দশয হে - 
 
প্রথমে, খ্ােয অতন্বষতণর জনয প্রাণীতের গমন হয়। 
 



মদ্বেীয়ে, বাসিান লখ্ােঁজার জনয প্রাণীতের গমন হয়। 
 
প্রশ্নোঃ লকতমানযামিক চেন বেতে কী লবাত া? 
 
উত্তরোঃ রাসায়মনক পোতথবর েীব্রোর প্রভাতব উমিে অতের রসস্ফীমেজমনে আমবষ্ট বক্র চেনতক লকতমানযামিক 
চেন বতে। লযমন - পেতের পতশব সূযবমশমশতরর পেতরাতমর চেন। 
 
প্রশ্নোঃ মসসতমানযামিক চেন বেতে কী লবাত া? 
 
উত্তরোঃ পশব উদ্দীপনা বা আঘােজমনে উদ্দীপনার েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে উমিে অতের রসস্ফীমেজমনে আমবষ্ট 
বক্রচেনতক মসসতমানযামিক চেন বো হয়। লযমন - েজ্জাবেীর পতশব মুতড় যাওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ চেন ছাড়া গমন সেব নয় লকন? 
 
উত্তরোঃ একিাতন আবি লথতক জীবতেতহর অেপ্রেযে সঞ্চােনতক বতে চেন। অপরপতে স্বেোঃসূ্ফেবভাতব বা 
উদ্দীপতকর প্রভাতব জীবতেতহর অপ্রেযতের সঞ্চােতনর মাধ্যতম সামমগ্রক িান পমরবেবনতক বতে গমন। অথবাৎ 
গমতনর জনয অেপ্রেযতের সঞ্চােতনর প্রতয়াজন হয় মকন্তু চেতন লযতহেু লেতহর সামমগ্রক িান পমরবেবন হয় না, 
লসইজনয বো লযতে পাতর চেন ছাড়া গমন সেব নয়। 
 
প্রশ্নোঃ ট্রমপক চেন ও নযামিক চেতনর মতধ্য েুমি পাথবকয লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ ট্রমপক চেন ও নযামিক চেতনর মতধ্য েুমি পাথবকয হে - 
 
প্রথমে, ট্রমপক চেন উদ্দীপতকর উৎস বা গমেপথ দ্বারা মনয়মন্ত্রে আর নযামিক চেন উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা 
মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
মদ্বেীয়ে, ট্রমপক হরতমান দ্বারা প্রভামবে হয়, েতব নযামিক চেন লকাতনা প্রকার হরতমাতনর লকাতনা প্রভাব লনই। 
 
প্রশ্নোঃ িযাকমিক চেন ও নযামিক চেতনর পাথবকয লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ িযাকমিক চেন ও নযামিক চেতনর পাথবকয হে - 
 
প্রথমে, িযাকমিক চেন উমিতের এক প্রকার সামমগ্রক চেন বা গমন আর নযামিক চেন উমিতের বক্রচেন। 
 



মদ্বেীয়ে, িযাকমিক চেন উদ্দীপতকর গমেপথ বা েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে হয় মকন্তু নযামিক চেন উদ্দীপতকর েীব্রো 
ও িাময়ত্ব দ্বারা মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
প্রশ্নোঃ হরতমান ও উৎতসচতকর েুমি পাথবকয কী? 
 
উত্তরোঃ হরতমান ও উৎতসচতকর েুমি পাথবকয হে - 
 
প্রথমে, হরতমান মক্রয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মকন্ত উৎতসচক মক্রয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।  
 
মদ্বেীয়ে, হরতমান অন্তোঃেরা লকাশ লথতক মনোঃসৃে হয়। মকন্তু উৎতসচক বমহোঃেরা লকাশ লথতক েমরে। 
 
প্রশ্নোঃ হরতমানতক রাসায়মনক েূে বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ হরতমান লকাতশ লকাতশ রাসায়মনক বােবা বহন কতর োই হরতমানতক রাসায়মনক েূে বতে। 
 
প্রশ্নোঃ হরতমাতনর েুমি কাজ উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ হরতমাতনর েুমি কাজ হে - 
 
প্রথমে, হরতমান জীবতেতহর বৃমি মনয়ন্ত্রণ কতর।  
 
মদ্বেীয়ে, হরতমান জীবতেতহ লযৌন েেণ প্রকাতশ সাহাযয কতর। 
 
প্রশ্নোঃ অমিতনর েুমি দবমশষ্টয উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ অমিতনর েুমি দবমশষ্টয হে - 
 
প্রথমে, অমিতনর প্রবাহ সবসময় লমরুবেবী। 
 
মদ্বেীয়ে, অমিতনর মক্রয়া অিকাতর ভাতো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ সাইতিাকাইমনতনর েুমি কাজ বা ভূমমকা উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ সাইতিাকাইমনতনর েুমি কাজ বা ভূমমকা হে - 



 
প্রথমে, সাইতিাকাইমনন অগ্রমুকুতের বৃমির হ্রাস ঘমিতয় পার্শ্বীয় মুকুতের বৃমি ঘিায়।  
 
মদ্বেীয়ে, পেতমাচন মবেমম্বে কতর এবং লোতরামফে মবনষ্টকরণ প্রমেহে কতর। 
 
প্রশ্নোঃ মজতেতরমেতনর প্রধ্ান কাজ কী? 
 
উত্তরোঃ মজতেতরমেতনর প্রধ্ান কাজগুমে হে খ্ববাকার উমিতের বৃমি, কামেক মুকুতের পমরসু্ফিন এবং বীতজর সুপ্ত 
অবিা ভে করতে সাহাযয করা। 
 
প্রশ্নোঃ অন্তোঃেরা গ্রমি কাতক বতে? একমি উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ লয মির েমরে বস্তু নামেপতথর মাধ্যতম বাইতর আতস না, সরাসমর রতক্ত মমতশ যায়, োতক অন্তোঃেরা বা 
অনাে গ্রমি বতে। লযমন - মপিুইিামর, থাইরতয়ড। 
 
প্রশ্নোঃ অগ্ন্যাশয়তক মমশ্রগ্রমি বোর কারণ কী? 
 
উত্তরোঃ অগ্ন্যাশয় সনাে ও অনাে উভয় প্রকার গ্রমির সমন্বতয় গমিে হওয়ায় এতক মমশ্রগ্রমি বো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ মপিুইিামর গ্রমিতক প্রভুগ্রমি বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ মপিুইিামর গ্রমি মনোঃসৃে হরতমানগুমে লেতহর অনযানয অন্তোঃেরা গ্রমির বৃমি ও েরণ মনয়ন্ত্রণ করায় এতক 
প্রভুগ্রমি বতে। লযমন - থাইরতয়ড গ্রমির বৃমি কতর থাইরমিন হরতমান মনোঃসরণ মনয়ন্ত্রণ কতর। 
 
প্রশ্নোঃ হাইতপাথযাোমাসতক প্রভুগ্রমির প্রভু বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ মপিুইিামর লথতক মনোঃসৃে হরতমান লেতহর অনযানয অন্তোঃেরা গ্রমির েরণ মনয়ন্ত্রণ কতর বতে এতক প্রভুগ্রমি 
বতে। হাইতপাথযাোমাতসর মনউতরামসতক্রিমর লকাশ েমরে হরতমানসমূহ মপিুইিামর গ্রমি লথতক হরতমাতনর েরণ 
মনয়ন্ত্রণ কতর। এই কারতণ হাইতপাথযাোমাসতক প্রভুগ্রমির প্রভু বতে। 
 
প্রশ্নোঃ খ্ােযেবণ আতয়ামডনযুক্ত হওয়া উমচে লকন? 
 



উত্তরোঃ প্রাণীতেতহ থাইরমিন হরতমান সংতেতষর জনয আতয়ামডন একান্ত প্রতয়াজন। আতয়ামডতনর অভাবজমনে 
কারতণ থাইরমিতনর সংতেষ ও েরণ বযাহে হয়। এর ফতে থাইরতয়ড গ্রমি স্ফীে হতয় ওতি এবং সাধ্ারণ গেেে 
লরাগ লেখ্া যায়। লসই কারতণ এই লরাগ প্রমেতরাতধ্র জনয খ্ােযেবণ আতয়ামডনযুক্ত হওয়া একান্ত আবশযক। 
 
প্রশ্নোঃ অযামরনামেন হরতমানতক জরুমরকােীন হরতমান বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ অযামরনামেন হরতমান অযাতরনাে গ্রমির লমডাো হতে েমরে হয় এবং আপৎকােীন বা জরুমরকােীন 
অবিায় (যথা রাগ, ভয়, েুমিন্তা ইেযামে) লেহতক স্বাভামবক অবিায় মনতয় আতস। োই এই হরতমানতক 
আপৎকােীন হরতমান বতে। 
 
প্রশ্নোঃ ইনসুমেনতক উপমচমেমূেক হরতমান বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ ইনসুমেন গ্লাইতকাতজতনমসতসর মাধ্যতম যকৃৎ ও লপমশতে গু্লতকাজতক গ্লাইতকাতজনরূতপ সঞ্চয় কতর এবং 
কোতকাতশ ফযাতির জারতণ বাধ্া লেয়, লসই কারতণ ইনসুমেনতক উপমচমেমূেক হরতমান বতে। 
 
প্রশ্নোঃ মফড বযাক মনয়ন্ত্রণ বেতে কী লবাত া? 
 
উত্তরোঃ লকাতনা একমি অন্তোঃেরা গ্রমির হরতমান েরণ যখ্ন অনয লকাতনা অন্তোঃেরা গ্রমির হরতমান েরতণর মাধ্যতম 
মনয়মন্ত্রে হয়, এতক মফডবযাক মনয়ন্ত্রণ বতে। 
 
প্রশ্নোঃ থাইরমিনতক লকন কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে? 
 
উত্তরোঃ এই হরতমান কোতকাতশ গু্লতকাতজর েহন েমো বামড়তয় অমধ্ক শমক্ত উৎপােন কতর bmr বৃমি কতর। োই 
এতক কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে। 
 
প্রশ্নোঃ প্রশ্নোঃ স্নাযু়র কাজ কী? 
 
উত্তরোঃ স্নাযু়র কাজ হে - 
 
(১) মরতসপির বা গ্রাহক লথতক উদ্দীপনা লকন্দ্রীয় স্নাযু়েতন্ত্র লপ্ররণ করা। 
 
(২) লকন্দ্রীয় স্নাযু়েন্ত্র লথতক সাড়াতক কারক অতে লপ্ররণ করা। 
 
প্রশ্নোঃ স্নাযু়গ্রমি কাতক বতে? এর কাজ কী কী? 



 
উত্তরোঃ কতয়কমি স্নাযু়তকাতশর লকাশতেহগুমে মমমেে হতয় লয গ্রমি গিন কতর, োতক স্নাযু়গ্রমি বতে। স্নাযু় সৃমষ্ট করা 
এর প্রধ্ান কাজ। 
 
প্রশ্নোঃ করপাস কযাতোসাম কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ গুরুমমিতষ্কর লগাোধ্বদ্বয় লয স্নাযু়-লযাজক মেতয় পরপতরর সতে যুক্ত থাতক, োতক করপাস কযাতোসাম বতে। 
 
প্রশ্নোঃ জেগে প্রমেবেব কাতক বতে? উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ লয সব প্রমেবেব পুববপুরুষ লথতক প্রাপ্ত এবং লকাতনা শতেবর অধ্ীন নয়, োতের জেগে প্রমেবেব বতে। 
লযমন- জতের সতে সতে মশশুর িনপাতনর ইচ্ছা। 
 
প্রশ্নোঃ লরমিনা কাতক বতে? এর কাজ কী? 
 
উত্তরোঃ অমেতগােতকর এতকবাতর মভেতরর মেতক অবমিে স্নাযু়তকাশ মেতয় গমিে িরমিতক লরমিনা বতে। লরমিনাতে 
বস্তুর প্রমেমবম্ব গমিে হয়। 
 
প্রশ্নোঃ মাতয়ামপয়া কাতক বতে? কীভাতব এর ত্রুমি েূর করা যায়? 
 
উত্তরোঃ লয েৃমষ্টতে েূতরর েৃমষ্ট বযাহে হয়, মকন্তু মনকতির েৃমষ্ট মিক থাতক োতক মাতয়ামপয়া বতে। অবেে লেন্স যুক্ত 
চশমা বযবহার করতে এই ত্রুমি েূর হয়। 
 
প্রশ্নোঃ প্রমেবেব মক্রয়ার েুমি উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ  
 
(১) লচাতখ্ েীব্র আতো পড়তে োরারন্ধ্র সংকুমচে হয়।  
 
(২) খ্াতেযর েশবতন বা ঘ্রাতণ োো মনোঃসরণ হওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ প্রমেবেব পথ বা প্রমেবেব চাপ কাতক বতে? এর মবমভন্ন অংতশর নাম লেতখ্া। 
 



উত্তরোঃ লয পতথ প্রমেবেব মক্রয়া সম্পন্ন হয় লসই পথতক অথবাৎ প্রমেবেব মক্রয়ার পথতক প্রমেবেব পথ বা প্রমেবেব 
চাপ বতে। মবমভন্ন অংশ – (১) গ্রাহক (২) অন্তববাহী মনউতরান (৩) লকন্দ্রীয় স্নাযু়েন্ত্র ও (৪) বমহববাহী মনউতরান (৫) 
কারক 
 
মবভাগ 'ক' 
১. প্রমেমি প্রতশ্নর সমিক উত্তরমি মনববাচন কতর োর ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পণব কতর লেতখ্াোঃ 
(১.১) উমিতের সংতবেনশীেো সংক্রান্ত আমবষ্কাতরর সতে যুক্ত মবজ্ঞানী হতেন -  
 
(ক) ড. মস. মভ. রমন  
 
(খ্) ড. এডওয়াডব লজনার  
 
(গ) আচাযব প্রফুল্ল চন্দ্র রায়  
 
(ঘ) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসু। 
 
উত্তরোঃ (ঘ) আচার্য জগেীশ চন্দ্র বসু 
 
(১.২) উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে চেনতক বো হয় -  
 
(ক) ট্রমপক চেন  
 
(খ্) িযাকমিক চেন  
 
(গ) নযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমািযাকমসস 
 
উত্তরোঃ (গ) নযামিক চেন 
 
(১.৩) উমিে কাতের আতোর মেতক বৃমি পায়, এমি একপ্রকার -  
 
(ক) লফাতিাতট্রামপক চেন  
 



(খ্) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(গ) মজওট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (ক) লফাতিাতট্রামপক চেন 
 
(১.৪) অমভকতষবর গমেপথ অনুসাতর মনয়মন্ত্রে উমিে-অতের চেনতক বো হয় -  
 
(ক) হাইতরাট্রমপক চেন  
 
(খ্) মজওট্রমপক চেন  
 
(গ) লফাতিাট্রমপক চেন  
 
(ঘ) লকতমাট্রমপক চেন 
 
উত্তরোঃ (খ্) মজওট্রমপক চেন 
 
(১.৫) সূযবমশমশর ও ডাতয়ামনয়া উমিতের লেতে পেেতক মঘতর লফতে খ্ােযরূতপ গ্রহন হে -  
 
(ক) মসস্লমানযামিক চেন  
 
(খ্) লফাতিানযামিক চেন  
 
(গ) থাতমবানযামিক চেন  
 
(ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লকতমানযামিক চেন 
 
(১.৬) জীবতেতহ রাসায়মনক সমন্বয়-সাধ্তনর কাজ কতর -  
 



(ক) লফতরাতমান  
 
(খ্) উৎতসচক  
 
(গ) মভিামমন  
 
(ঘ) হরতমান 
 
উত্তরোঃ (ঘ) হরতমান 
 
(১.৭) উমিতের বংশগে খ্ববো েূর কতর দেঘবয বৃমিতে সাহাযযকারী হরতমানমি হে -  
 
(ক) মজতেতরমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (ক) মজতেতরমেন 
 
(১.৮) মনতষক ছাড়া বীজহীন ফে উৎপােতনর প্রমক্রয়াতক বো হয় -  
 
(ক) পারতথতনাতজতনমসস  
 
(খ্) পারতথতনাকামপব  
 
(গ) অযাতপাগযামম  
 
(ঘ) অযাতপাতপামর  
 
উত্তরোঃ (খ্) পারতথতনাকামপব 
 



(১.৯) একমি কৃমেম হরতমান হে -  
 
(ক) iaa  
 
(খ্) naa  
 
(গ) ga  
 
(ঘ) সাইতিাকাইমনন 
 
উত্তরোঃ (খ্) naa 
 
(১.১০) বীজহীন ফে উৎপােতন সাহাযয কতর -  
 
(ক) ইমথমেন  
 
(খ্) অমিন  
 
(গ) সাইতিাকাইমনন  
 
(ঘ) ললামরতজন 
 
উত্তরোঃ (খ্) অমিন 
 
(১.১১) 'আপৎকােীন হরতমান' বো হয় -  
 
(ক) অযাতরনামেনতক  
 
(খ্) tsh লক  
 
(গ) নর-অযাতরনামেনতক  
 
(ঘ) অমিনতক 
 



উত্তরোঃ (ক) অযাতরনামেনতক 
 
(১.১২) মনম্নমেমখ্ে গ্রমিগুমের মভের লকান্মি মমশ্র গ্রমি? -  
 
(ক) থাইরতয়ড   
 
(খ্) বৃক্ক  
 
(গ) অগ্ন্যাশয়  
 
(ঘ) যকৃৎ  
 
উত্তরোঃ (গ) অগ্ন্যাশয় 
 
(১.১৩) গেগে লরাগমির সতে সম্পকবযুক্ত হরতমানমির নাম -  
 
(ক) ইনসুমেন  
 
(খ্) sth  
 
(গ) মরেযামিন  
 
(ঘ) থাইরমিন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) থাইরমিন 
 
(১.১৪) ইনসুমেন েমরে হয় -  
 
(ক) মপিুইিামর গ্রমির অগ্রভাগ লথতক  
 
(খ্) থাইরতয়ড গ্রমি লথতক  
 
(গ) বৃক্ক লথতক  
 



(ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) অগ্ন্যাশয় লথতক 
 
(১.১৫) অযামিমকতিাতজমনক হরতমান বো হয় -  
 
(ক) থাইরমিনতক  
 
(খ্) গু্লকাগনতক  
 
(গ) ইতরাতজনতক  
 
(ঘ) ইনসুমেনতক 
 
উত্তরোঃ (ঘ) ইনসুমেনতক 
 
(১.১৬) স্নাযু়েতন্ত্রর গিনগে ও কাযবগে একক হে -  
 
(ক) মনউতরান  
 
(খ্) লনফ্রন  
 
(গ) অযািন  
 
(ঘ) লডনরন 
 
উত্তরোঃ (ক) মনউতরান 
 
(১.১৭) অমেতগােতকর লকান্ অংশমি আতোক সুতবেী? -  
 
(ক) লেন্স  
 
(খ্) ললেরা  
 



(গ) লরমিনা  
 
(ঘ) লকারতয়ড  
 
উত্তরোঃ (গ) লরমিনা  
 
(১.১৮) মানবতেতহর গমতনর সময় ভারসাময মনয়ন্ত্রনকারী অংশমি হে -  
 
(ক) গুরুমমিষ্ক  
 
(খ্) পনস্  
 
(গ) েঘুমমিষ্ক  
 
(ঘ) সুষুম্নাশীষবক  
 
উত্তরোঃ (গ) েঘুমমিষ্ক 
 
(১.১৯) লচাতখ্র প্রমেসারক মাধ্যম নয় -  
 
(ক) আইমরশ  
 
(খ্) লেন্স  
 
(গ) অযাকুয়াস মহউমর  
 
(ঘ) মভমট্রয়াস মহউমর 
 
উত্তরোঃ (ক) আইমরশ 
 
(১.২০) একমি আজ্ঞাবহ স্নাযু়র নাম হে -  
 
(ক) অপমিক  
 



(খ্) লভগাস  
 
(গ) অমিউতোতমাির  
 
(ঘ) অমডিমর  
 
উত্তরোঃ (গ) অমিউতোতমাির 
 
(১.২১) অযামমবার গমনাে হে -  
 
(ক) মসমেয়া  
 
(খ্) লযাতজো  
 
(গ) েনপে  
 
(ঘ) মসিা  
 
উত্তরোঃ (গ) েনপে 
 
(১.২২) অমি যার মাধ্যতম লপমশর সতে যুক্ত থাতক, ো হে -  
 
(ক) মেগাতমি  
 
(খ্) েন্তু  
 
(গ) ফাইমব্রে  
 
(ঘ) লিনডন 
 
উত্তরোঃ (ঘ) লিনডন 
 
(১.২৩) মায়াতিাম লপমশ লেখ্া যায় -  
 



(ক) বযাতে  
 
(খ্) মাতছ  
 
(গ) আরতশাোয়  
 
(ঘ) লকেঁতচাতে 
 
উত্তরোঃ (খ্) মাতছ 
 
(১.২৪) হােঁিু ও কনুইতে থাতক -  
 
(ক) বে ও সতকি সমি  
 
(খ্) লকৌমনক সমি  
 
(গ) কবজা সমি  
 
(ঘ) সযাডে সমি 
 
উত্তরোঃ (গ) কবজা সমি 
 
(১.২৫) পায়রার ডানায় লরমমতজতসর সংখ্যা হে -  
 
(ক) ১২ মি  
 
(খ্) ২৩ মি  
 
(গ) ২৯ মি  
 
(ঘ) ৩২ মি  
 
উত্তরোঃ (খ্) ২৩ মি 
 



 
মবভাগ 'খ্' 
২. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর মনতেবশ অনুসাতর লেতখ্াোঃ  
** নীতচর বাকযগুমেতক উপযুক্ত শব্দ বমসতয় শূনযিানগুমে পূরন কতরাোঃ 
(২.১) অমিন হরতমান দ্বারা ____ চেন মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
উত্তরোঃ ট্রমপক 
 
(২.২) ট্রমপক চেতনর অপর নাম ____ চেন। 
 
উত্তরোঃ মেক-মননবীে  
 
(২.৩) উমিতের লেতে প্রধ্ান সমন্বয়কারী হে _____ । 
 
উত্তরোঃ হরতমান 
 
(২.৪) নাইতট্রাতজনমবহীন একমি হরতমান হে ____। 
 
উত্তরোঃ মজতেতরমেন 
 
(২.৫) একমি বৃমিতরাধ্ক গযাসীয় উমিে হরতমান হে _____। 
 
উত্তরোঃ ইমথমেন 
 
(২.৬) অগ্ন্যাশতয়র আেফা লকাশ লথতক েমরে হরতমানমি হে _____। 
 
উত্তরোঃ গু্লকাগন 
 
(২.৭) দশশতব ____এর কম েরতন বামনত্ব লরাগ হয়। 
 
উত্তরোঃ gh 
 
(২.৮) অযাতরানাে গ্রমির ____ অংশ লথতক অযাতরনামেন েমরে হয়। 
 



উত্তরোঃ লমডাো 
 
(২.৯) প্রমেবেব মক্রয়ার স্নাযু়পথতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ প্রমেবেব পথ  
 
(২.১০) কমনবয়ার ওপতরর স্বচ্ছ পােো েন্তুময় পেবাতক _____ বতে। 
 
উত্তরোঃ কনজাংমিভ 
 
(২.১১) মানুতষর উচ্চ মানমসক গুনাবমে মনয়মন্ত্রে হয় ____ দ্বারা।  
 
উত্তরোঃ গুরুমমিষ্ক  
 
(২.১২) _____ লপমশর আকৃমে 'v' এর মতো। 
 
উত্তরোঃ মাতয়ািম 
 
(২.১৩) _____ হে গমতনর সময় লেতহর ভারসাময রোকারী একমি অে। 
 
উত্তরোঃ হাে 
 
(২.১৪) কনুই ভােঁজ করতে _____ লপমশ সংকুমচে হয়। 
 
উত্তরোঃ বাইতসপস্ 
 
 
 
** নীতচর বাকযগুমে সেয অথবা মমথযা মনরূপন কতরাোঃ  
(২.১) সূযবমুখ্ী ও পদ্মফুতে লফাতিানযামিক চেন লেখ্া যায়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.২) পার্শ্বীয়মূতের মেযবক অমভকষববেবী চেন লেখ্া যায়। 



 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৩) মক্রয়ার পর হরতমান মবনষ্ট হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৪) কৃমেম হরতমানতক প্ল্যাি লগ্রাথ লরগুতেিার-ও বো হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৫) ডাতবর জতে লয ফাইতিাহরতমানমি পাওয়া যায়, লসমি হে সাইতিাকাইমনন। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) একমি বমহোঃেরা গ্রমি হে লস্বেগ্রমি। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) থাইরমিনতক কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৬) লপ্রাতজতিরন মডম্বাশতয়র পীেগ্রমি লথতক েমরে হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৭) অযািন হে লচষ্টীয় প্রবধ্বক। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.৮) জতের সতে সতে িনযপাতনর ইচ্ছা হে একপ্রকার সহজাে প্রমেবেব মক্রয়া। 
 
উত্তরোঃ সেয 



 
(২.৯) মপউমপতের মাধ্যতম লচাতখ্ আতো প্রতবশ কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১০) পুচ্ছ পাখ্না বা েযাজ মাতছর গমতনর সময় মেক পমরবেবতন সাহাযয কতর। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১১) মসউতডাতপামডয়ার অপর নাম েণপে। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.১২) বে ও সতকি সমিতে অমি গুমে মবমভন্ন মেতক মবচেতন সেম। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
 
 
** একমি শতব্দ বা একমি বাতকয উত্তর োওোঃ  
(২.১) আচাযব জগেীশ চন্দ্র বসুর আমবষৃ্কে সংতবেনশীেো পমরমাপক যন্ত্রমির নাম কী?  
 
উত্তরোঃ লক্রসতকাগ্রাফ যন্ত্র 
 
(২.২) গমতন সেম একমি উমিতের নাম লেতখ্া।  
 
উত্তরোঃ েযামাইতডাতমানাস 
 
(২.৩) হরতমান কথামির আেমরক অথব মক? 
 
উত্তরোঃ উতত্তমজে করা বা জাগ্রে করা। 
 
(২.৪) মবসেৃশ শব্দমি লবতছ লেতখ্াোঃ 
 



 ফাইতিাহরতমান, বৃমি মনয়ন্ত্রক পোথব, রাসায়মনক সমন্বয় সাধ্ন, মনউতরান 
 
উত্তরোঃ মনউতরান (মনউতরান ছাড়া বামকগুমে সম্পকবযুক্ত) 
 
(২.৫) iaa এর পুতরা নামমি মক? 
 
উত্তরোঃ ইনতডাে অযামসমিক অযামসড 
 
(২.৬) লকান্ ধ্রতনর গ্রমি লথতক হরতমান মনোঃসৃে হয়? 
 
উত্তরোঃ অনাে গ্রমি 
 
(২.৭) নীতচ সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন উপযুক্ত 
শব্দ বসাওোঃ  
 
 লপ্রাতজমিরনোঃমডম্বাশয়োঃোঃতিতিাতিরনোঃ____। 
 
উত্তরোঃ শুক্রাশয় 
 
(২.৮) লকান্ হরতমাতনর প্রভাতব bmr বাতড়? 
 
উত্তরোঃ থাইরমিন 
 
(২.৯) মানবতেতহর েীঘবেম স্নাযু়র নাম কী? 
 
উত্তরোঃ সায়ামিক স্নাযু় 
 
(২.১০) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দতজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 ঘ্রাতন োো েরনোঃজেগে প্রমেবেবোঃোঃমশশুর কথা বেতে লশখ্াোঃ_____। 
 
উত্তরোঃ অমজবে প্রমেবেব 
 



(২.১১) মমিতষ্কর লমমননতজতসর প্রোহজমনে শারীমরক অসুিোতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ লমমননজাইমিস 
 
(২.১২) েুই বা েতোমধ্ক অমির সংতযাগিেতক কী বতে? 
 
উত্তরোঃ অমিসমি 
 
(২.১৩) নীতচর সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন 
উপযুক্ত শব্দ বসাওোঃ 
 
 লডেিতয়ড লপমশোঃঅযাবডাকশনোঃোঃ েযামিমসমাসডরমস লপমশোঃ ____। 
 
উত্তরোঃ অযাডাকশন 
 
(২.১৪) পামখ্র ডানায় পােকতক কী বো হয়? 
 
উত্তরোঃ লরমমতজস 
 
 
** 'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
     'ক' িে                                           'খ্' িে 
 
 
(২.৭) েজ্জাবেীর পাো পতশব মুতে যায়        (ক) লফাতিানযামিক চেন 
 
 
(২.৮) সূযবমুখ্ীফুে মেতনর আতোয় লফাতি       (খ্) থাতমবানযামিক চেন 
 
(২.৯) মশমগাতছর পাো অমধ্কোতপ মুতে যায়  (গ) বনচােঁড়ে 
 
(২.১০) আতোর উৎতসর মেতক সামমগ্রক চেন  (ঘ) মসস্লমানযামিক চেন 
 
(২.১১) প্রকরন চেন                            (ে) ট্রমপক চেন  



 
                                                   (চ) েযামাইতডাতমানাস  
 
উত্তরোঃ (২.৭) েজ্জাবেীর পাো পতশব মুতে যায় - (খ্) মসস্লমানযামিক চেন(২.৮) সূযবমুখ্ীফুে মেতনর আতোয় 
লফাতি - (ক) লফাতিানযামিক চেন (২.৯) মশমগাতছর পাো অমধ্ক োতপ মুতে যায় - (খ্) থাতমবানযামিক 
চেন(২.১০) অতোর উৎতসর মেতক সামমগ্রক চেন - (চ) েযামাইতডাতমানাস (২.১১) প্রকরন চেন - (ঘ) বনচােঁড়ে 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ  
                  'ক' িে                                       'খ্' িে 
 
(২.১০) ফে পাকাতে সাহাযয কতর                       (ক) সাইতিাকাইমনন 
 
(২.১১) উমিতের বৃমিতে সহায়ো কতর                   (খ্) অমিন 
 
 
(২.১২) বীজ ও মুকুতের সুপ্তাবিাতক ভে কতর           (গ) ইমথমেন 
 
 
(২.১৩) উমিতের লকাশ মবভাজন ও বাধ্বকয লরাধ্ কতর   (ঘ) মজতেতরমেন 
 
(২.১৪) নাইতট্রাতজনমবহীন বৃমি মনয়ন্ত্রক উমিে হরতমান (ে) ললামরতজন 
 
                                                                                        (চ) IAA 
 
উত্তরোঃ (২.১০) ফে পাকাতে সাহাযয কতর -> (গ) ইমথমেন (২.১১) উমিতের বৃমিতে সহায়ো কতর -> (খ্) অমিন 
(২.১২) বীজ ও মুকুতের সুপ্তাবিাতক ভে কতর -> (ঘ) মজতেতরমেন (২.১৩) নাইতট্রাতজনমবহীন বৃমি মনয়ন্ত্রক উমিে 
হরতমান -> (চ) iaa 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                          'ক' িে                           'খ্' িে 
 
(২.১০) অযাতরতনাকমিবতকাট্রমপক হরতমান  (ক) fsh 
 
(২.১১) লসামাতিাট্রমপক হরতমান                (খ্) tsh 



 
(২.১২) লগ্রাথ হরতমান                             (গ) sth 
 
(২.১৩) লগানাতডাট্রমপক হরতমান              (ঘ) gh 
 
(২.১৪) থাইরতয়ড মিমুতেমিং হরতমান      (ে) gth  
 
                                                                   (চ)  acth 
 
উত্তরোঃ (২.১০) অযাতরতনাকমিবতকাট্রমপক হরতমান -> acth (২.১১) লসামাতিাট্রমপক হরতমান -> sth (২.১২) লগ্রাথ 
হরতমান -> (ঘ) gh (২.১৩) লগানাতডাট্রমপক হরতমান -> (ে) gth (২.১৪) থাইরতয়ড মিমুতেমিং হরতমান -> (খ্) 
tsh 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক শব্দ মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                                          'ক' িে                                                     'খ্' 
িে 
 
 
(২.১০) প্রানীতের বুমি,মচন্তা,সৃ্মমেশমক্ত,েশবন,শ্রবন ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা    (ক) থযাোমাতসর কাজ 
 
(২.১১) লেতহর ভারসাময মনয়ন্ত্রন করা                                                   (খ্) 
হাইতপাথযাোমাতসর কাজ 
 
(২.১২) চাপ,োপ,লবেনা ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা                                       (গ) গুরুমমিতষ্কর কাজ  
 
(২.১৩) েুধ্া,েৃষ্ণা,খ্ােযগ্রহন,মনদ্রা ও জাগ্রে অবিা ইেযামে মনয়েন করা(ঘ) েঘুমমিষ্ক 
 
(২.১৪) মনউতরাতনর প্রাথমমক আবরনী                                                 (ে) মধ্যমমিতষ্কর কাজ 
 
                                                                                                      (চ) 
মনউতরাতেমা 
 
উত্তরোঃ (২.১০) প্রানীতের বুমি,মচন্তা,সৃ্মমেশমক্ত,েশবন,শ্রবন ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা -> (গ) গুরমমিতষ্কর কাজ (২.১১) 
লেতহর ভারসাময মনয়ন্ত্রন করা -> (ঘ) েঘুমমিতষ্কর কাজ (২.১২) চাপ,োপ,লবেনা ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা -> (ক) 



থযাোমাতসর কাজ   (২.১৩)  েুধ্া,েৃষ্ণা,খ্ােযগ্রহন, মনদ্রা ও জাগ্রে অবিা ইেযামে মনয়ন্ত্রন করা ->  (খ্) 
হাইতপাথযাোমাতসর কাজ (২.১৪) মনউতরাতনর প্রাথমমক আবরনী -> (চ) মনউতরাতেমা 
 
'ক' িতের 'খ্' িে লথতক মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                 'ক' িে                                     'খ্' িে 
 
(২.১০) মসমেয়া                                      (ক) ইউমগ্লনা 
 
(২.১১) ডানা                                         (খ্) অযামমবা 
 
(২.১২) েণপে                                     (গ) পায়রা 
 
(২.১৩) লযাতজো                                  (ঘ) পযারাতমমসয়াম 
 
(২.১৪) মাতয়ািম লপমশ                          (ে) মাছ 
 
                                                          (চ) 'v' আকৃমের লপমশ 
 
উত্তরোঃ (২.১০) মসমেয়া -> (ঘ) পযারাতমমসয়াম (২.১১) ডানা -> (গ) পায়রা (২.১২) েণপে -> (খ্) অযামমবা (২.১৩) 
লযাতজো -> (ক) ইউমগ্লনা (২.১৪) মাতয়ািম লপমশ -> (চ) 'v' আকৃমের লপমশ 
 
 
 
মবভাগ 'গ' 
৩. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর েুই-মেনমি বাতকয লেতখ্াোঃ 
প্রশ্নোঃ িযাকমিক চেন বেতে কী লবাত া? উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ বমহি উদ্দীপতকর প্রভাব সমগ্র উমিেতেহ বা উমিে লেহাংতশর লয সামমগ্রক চেন ঘতি, োতক িযাকমিক 
চেন বো হয়। লযমন - ফাতণবর শুক্রাণুর মযামেক অযামসতডর আকষবতণ মডম্বাণুর মেতক অগ্রসর হওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ চেন বা সঞ্চােন কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ লয প্রমক্রয়ায় জীব স্বেোঃসু্ফেবভাতব বা লকাতনা উদ্দীপতকর প্রভাতব লেতহর লকাতনা অংশ বা অেপ্রেযে সোেন 
কতর োতক চেন বা সঞ্চােন বতে। 



 
প্রশ্নোঃ ট্রামপক চেন বা মেকমনণীেব চেন কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ লয আমবষ্ট বক্রচেন বামহযক উদ্দীপতকর উৎস বা গমেপথ অনুসাতর ঘতি, োতক ট্রামপক বা মেকমনণবীে চেন 
বো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ নযামিক বযামপ্ত চেন কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ উন্নে লশ্রমণর উমিতের লয আমবষ্ট ব্রক্রচেন বামহযক উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে হয়, োতক নযামিক বা 
বযামপ্ত চেন বো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ প্রাণীতের গমতনর েুমি উতদ্দশয উতল্লখ্ কতরা । 
 
উত্তরোঃ প্রাণীতের গমতনর েুমি উতদ্দশয হে - 
 
প্রথমে, খ্ােয অতন্বষতণর জনয প্রাণীতের গমন হয়। 
 
মদ্বেীয়ে, বাসিান লখ্ােঁজার জনয প্রাণীতের গমন হয়। 
 
প্রশ্নোঃ লকতমানযামিক চেন বেতে কী লবাত া? 
 
উত্তরোঃ রাসায়মনক পোতথবর েীব্রোর প্রভাতব উমিে অতের রসস্ফীমেজমনে আমবষ্ট বক্র চেনতক লকতমানযামিক 
চেন বতে। লযমন - পেতের পতশব সূযবমশমশতরর পেতরাতমর চেন। 
 
প্রশ্নোঃ মসসতমানযামিক চেন বেতে কী লবাত া? 
 
উত্তরোঃ পশব উদ্দীপনা বা আঘােজমনে উদ্দীপনার েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে উমিে অতের রসস্ফীমেজমনে আমবষ্ট 
বক্রচেনতক মসসতমানযামিক চেন বো হয়। লযমন - েজ্জাবেীর পতশব মুতড় যাওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ চেন ছাড়া গমন সেব নয় লকন? 
 
উত্তরোঃ একিাতন আবি লথতক জীবতেতহর অেপ্রেযে সঞ্চােনতক বতে চেন। অপরপতে স্বেোঃসূ্ফেবভাতব বা 
উদ্দীপতকর প্রভাতব জীবতেতহর অপ্রেযতের সঞ্চােতনর মাধ্যতম সামমগ্রক িান পমরবেবনতক বতে গমন। অথবাৎ 



গমতনর জনয অেপ্রেযতের সঞ্চােতনর প্রতয়াজন হয় মকন্তু চেতন লযতহেু লেতহর সামমগ্রক িান পমরবেবন হয় না, 
লসইজনয বো লযতে পাতর চেন ছাড়া গমন সেব নয়। 
 
প্রশ্নোঃ ট্রমপক চেন ও নযামিক চেতনর মতধ্য েুমি পাথবকয লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ ট্রমপক চেন ও নযামিক চেতনর মতধ্য েুমি পাথবকয হে - 
 
প্রথমে, ট্রমপক চেন উদ্দীপতকর উৎস বা গমেপথ দ্বারা মনয়মন্ত্রে আর নযামিক চেন উদ্দীপতকর েীব্রো দ্বারা 
মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
মদ্বেীয়ে, ট্রমপক হরতমান দ্বারা প্রভামবে হয়, েতব নযামিক চেন লকাতনা প্রকার হরতমাতনর লকাতনা প্রভাব লনই। 
 
প্রশ্নোঃ িযাকমিক চেন ও নযামিক চেতনর পাথবকয লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ িযাকমিক চেন ও নযামিক চেতনর পাথবকয হে - 
 
প্রথমে, িযাকমিক চেন উমিতের এক প্রকার সামমগ্রক চেন বা গমন আর নযামিক চেন উমিতের বক্রচেন। 
 
মদ্বেীয়ে, িযাকমিক চেন উদ্দীপতকর গমেপথ বা েীব্রো দ্বারা মনয়মন্ত্রে হয় মকন্তু নযামিক চেন উদ্দীপতকর েীব্রো 
ও িাময়ত্ব দ্বারা মনয়মন্ত্রে হয়। 
 
প্রশ্নোঃ হরতমান ও উৎতসচতকর েুমি পাথবকয কী? 
 
উত্তরোঃ হরতমান ও উৎতসচতকর েুমি পাথবকয হে - 
 
প্রথমে, হরতমান মক্রয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, মকন্ত উৎতসচক মক্রয়ার পর ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না।  
 
মদ্বেীয়ে, হরতমান অন্তোঃেরা লকাশ লথতক মনোঃসৃে হয়। মকন্তু উৎতসচক বমহোঃেরা লকাশ লথতক েমরে। 
 
প্রশ্নোঃ হরতমানতক রাসায়মনক েূে বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ হরতমান লকাতশ লকাতশ রাসায়মনক বােবা বহন কতর োই হরতমানতক রাসায়মনক েূে বতে। 
 
প্রশ্নোঃ হরতমাতনর েুমি কাজ উতল্লখ্ কতরা। 



 
উত্তরোঃ হরতমাতনর েুমি কাজ হে - 
 
প্রথমে, হরতমান জীবতেতহর বৃমি মনয়ন্ত্রণ কতর।  
 
মদ্বেীয়ে, হরতমান জীবতেতহ লযৌন েেণ প্রকাতশ সাহাযয কতর। 
 
প্রশ্নোঃ অমিতনর েুমি দবমশষ্টয উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ অমিতনর েুমি দবমশষ্টয হে - 
 
প্রথমে, অমিতনর প্রবাহ সবসময় লমরুবেবী। 
 
মদ্বেীয়ে, অমিতনর মক্রয়া অিকাতর ভাতো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ সাইতিাকাইমনতনর েুমি কাজ বা ভূমমকা উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ সাইতিাকাইমনতনর েুমি কাজ বা ভূমমকা হে - 
 
প্রথমে, সাইতিাকাইমনন অগ্রমুকুতের বৃমির হ্রাস ঘমিতয় পার্শ্বীয় মুকুতের বৃমি ঘিায়।  
 
মদ্বেীয়ে, পেতমাচন মবেমম্বে কতর এবং লোতরামফে মবনষ্টকরণ প্রমেহে কতর। 
 
প্রশ্নোঃ মজতেতরমেতনর প্রধ্ান কাজ কী? 
 
উত্তরোঃ মজতেতরমেতনর প্রধ্ান কাজগুমে হে খ্ববাকার উমিতের বৃমি, কামেক মুকুতের পমরসু্ফিন এবং বীতজর সুপ্ত 
অবিা ভে করতে সাহাযয করা। 
 
প্রশ্নোঃ অন্তোঃেরা গ্রমি কাতক বতে? একমি উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ লয মির েমরে বস্তু নামেপতথর মাধ্যতম বাইতর আতস না, সরাসমর রতক্ত মমতশ যায়, োতক অন্তোঃেরা বা 
অনাে গ্রমি বতে। লযমন - মপিুইিামর, থাইরতয়ড। 
 
প্রশ্নোঃ অগ্ন্যাশয়তক মমশ্রগ্রমি বোর কারণ কী? 



 
উত্তরোঃ অগ্ন্যাশয় সনাে ও অনাে উভয় প্রকার গ্রমির সমন্বতয় গমিে হওয়ায় এতক মমশ্রগ্রমি বো হয়। 
 
প্রশ্নোঃ মপিুইিামর গ্রমিতক প্রভুগ্রমি বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ মপিুইিামর গ্রমি মনোঃসৃে হরতমানগুমে লেতহর অনযানয অন্তোঃেরা গ্রমির বৃমি ও েরণ মনয়ন্ত্রণ করায় এতক 
প্রভুগ্রমি বতে। লযমন - থাইরতয়ড গ্রমির বৃমি কতর থাইরমিন হরতমান মনোঃসরণ মনয়ন্ত্রণ কতর। 
 
প্রশ্নোঃ হাইতপাথযাোমাসতক প্রভুগ্রমির প্রভু বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ মপিুইিামর লথতক মনোঃসৃে হরতমান লেতহর অনযানয অন্তোঃেরা গ্রমির েরণ মনয়ন্ত্রণ কতর বতে এতক প্রভুগ্রমি 
বতে। হাইতপাথযাোমাতসর মনউতরামসতক্রিমর লকাশ েমরে হরতমানসমূহ মপিুইিামর গ্রমি লথতক হরতমাতনর েরণ 
মনয়ন্ত্রণ কতর। এই কারতণ হাইতপাথযাোমাসতক প্রভুগ্রমির প্রভু বতে। 
 
প্রশ্নোঃ খ্ােযেবণ আতয়ামডনযুক্ত হওয়া উমচে লকন? 
 
উত্তরোঃ প্রাণীতেতহ থাইরমিন হরতমান সংতেতষর জনয আতয়ামডন একান্ত প্রতয়াজন। আতয়ামডতনর অভাবজমনে 
কারতণ থাইরমিতনর সংতেষ ও েরণ বযাহে হয়। এর ফতে থাইরতয়ড গ্রমি স্ফীে হতয় ওতি এবং সাধ্ারণ গেেে 
লরাগ লেখ্া যায়। লসই কারতণ এই লরাগ প্রমেতরাতধ্র জনয খ্ােযেবণ আতয়ামডনযুক্ত হওয়া একান্ত আবশযক। 
 
প্রশ্নোঃ অযামরনামেন হরতমানতক জরুমরকােীন হরতমান বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ অযামরনামেন হরতমান অযাতরনাে গ্রমির লমডাো হতে েমরে হয় এবং আপৎকােীন বা জরুমরকােীন 
অবিায় (যথা রাগ, ভয়, েুমিন্তা ইেযামে) লেহতক স্বাভামবক অবিায় মনতয় আতস। োই এই হরতমানতক 
আপৎকােীন হরতমান বতে। 
 
প্রশ্নোঃ ইনসুমেনতক উপমচমেমূেক হরতমান বতে লকন? 
 
উত্তরোঃ ইনসুমেন গ্লাইতকাতজতনমসতসর মাধ্যতম যকৃৎ ও লপমশতে গু্লতকাজতক গ্লাইতকাতজনরূতপ সঞ্চয় কতর এবং 
কোতকাতশ ফযাতির জারতণ বাধ্া লেয়, লসই কারতণ ইনসুমেনতক উপমচমেমূেক হরতমান বতে। 
 
প্রশ্নোঃ মফড বযাক মনয়ন্ত্রণ বেতে কী লবাত া? 
 



উত্তরোঃ লকাতনা একমি অন্তোঃেরা গ্রমির হরতমান েরণ যখ্ন অনয লকাতনা অন্তোঃেরা গ্রমির হরতমান েরতণর মাধ্যতম 
মনয়মন্ত্রে হয়, এতক মফডবযাক মনয়ন্ত্রণ বতে। 
 
প্রশ্নোঃ থাইরমিনতক লকন কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে? 
 
উত্তরোঃ এই হরতমান কোতকাতশ গু্লতকাতজর েহন েমো বামড়তয় অমধ্ক শমক্ত উৎপােন কতর bmr বৃমি কতর। োই 
এতক কযাতোমরতজমনক হরতমান বতে। 
 
প্রশ্নোঃ প্রশ্নোঃ স্নাযু়র কাজ কী? 
 
উত্তরোঃ স্নাযু়র কাজ হে - 
 
(১) মরতসপির বা গ্রাহক লথতক উদ্দীপনা লকন্দ্রীয় স্নাযু়েতন্ত্র লপ্ররণ করা। 
 
(২) লকন্দ্রীয় স্নাযু়েন্ত্র লথতক সাড়াতক কারক অতে লপ্ররণ করা। 
 
প্রশ্নোঃ স্নাযু়গ্রমি কাতক বতে? এর কাজ কী কী? 
 
উত্তরোঃ কতয়কমি স্নাযু়তকাতশর লকাশতেহগুমে মমমেে হতয় লয গ্রমি গিন কতর, োতক স্নাযু়গ্রমি বতে। স্নাযু় সৃমষ্ট করা 
এর প্রধ্ান কাজ। 
 
প্রশ্নোঃ করপাস কযাতোসাম কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ গুরুমমিতষ্কর লগাোধ্বদ্বয় লয স্নাযু়-লযাজক মেতয় পরপতরর সতে যুক্ত থাতক, োতক করপাস কযাতোসাম বতে। 
 
প্রশ্নোঃ জেগে প্রমেবেব কাতক বতে? উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ লয সব প্রমেবেব পুববপুরুষ লথতক প্রাপ্ত এবং লকাতনা শতেবর অধ্ীন নয়, োতের জেগে প্রমেবেব বতে। 
লযমন- জতের সতে সতে মশশুর িনপাতনর ইচ্ছা। 
 
প্রশ্নোঃ লরমিনা কাতক বতে? এর কাজ কী? 
 
উত্তরোঃ অমেতগােতকর এতকবাতর মভেতরর মেতক অবমিে স্নাযু়তকাশ মেতয় গমিে িরমিতক লরমিনা বতে। লরমিনাতে 
বস্তুর প্রমেমবম্ব গমিে হয়। 



 
প্রশ্নোঃ মাতয়ামপয়া কাতক বতে? কীভাতব এর ত্রুমি েূর করা যায়? 
 
উত্তরোঃ লয েৃমষ্টতে েূতরর েৃমষ্ট বযাহে হয়, মকন্তু মনকতির েৃমষ্ট মিক থাতক োতক মাতয়ামপয়া বতে। অবেে লেন্স যুক্ত 
চশমা বযবহার করতে এই ত্রুমি েূর হয়। 
 
প্রশ্নোঃ প্রমেবেব মক্রয়ার েুমি উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ  
 
(১) লচাতখ্ েীব্র আতো পড়তে োরারন্ধ্র সংকুমচে হয়।  
 
(২) খ্াতেযর েশবতন বা ঘ্রাতণ োো মনোঃসরণ হওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ প্রমেবেব পথ বা প্রমেবেব চাপ কাতক বতে? এর মবমভন্ন অংতশর নাম লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ লয পতথ প্রমেবেব মক্রয়া সম্পন্ন হয় লসই পথতক অথবাৎ প্রমেবেব মক্রয়ার পথতক প্রমেবেব পথ বা প্রমেবেব 
চাপ বতে। মবমভন্ন অংশ – (১) গ্রাহক (২) অন্তববাহী মনউতরান (৩) লকন্দ্রীয় স্নাযু়েন্ত্র ও (৪) বমহববাহী মনউতরান (৫) 
কারক 
 
মবভাগ 'ঘ'  
৪. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর লেতখ্াোঃ 
প্রশ্নোঃ ট্রমপক চেন কাতক বতে? মবমভন্ন প্রকার ট্রমপক চেন সংতেতপ লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ ট্রমপক চেন - উদ্দীপতকর উৎতসর মেতক বা গমেপতথর মেতক উমিে অতের চেনতক ট্রমপক বা মেগমনণবীে 
চেন বতে। এমি প্রধ্ানে মেন প্রকাতরর। যথা - 
 
(ক) লফাতিাট্রমপক চেনোঃ আতোক উৎতসর মেতক বা আতোর গমেপতথর মেতক উমিতের চেনতক লফাতিাট্রমপক চেন 
বতে। লযমন - উমিতের কাে ও শাখ্াপ্রশাখ্া সূতযবর আতোর মেতক বৃমি পাওয়া একমি লফাতিাট্রমপক চেন। 
 
(খ্) হাইতরাট্রমপক চেনোঃ জতের উৎতসর মেতক উমিে অতের চেনতক হাইতরাট্রমপক চেন বতে। লযমন - জতের 
উৎতসর মেতক উমিতের মূতের চেন। 
 



(গ) মজওট্রমপক চেনোঃ মাধ্যাকষবণ শমক্তর প্রভাতব বা অমভকষব বতের প্রভাতব বা িাতন পৃমথবীর ভরতকতন্দ্রর মেতক 
উমিে অতের চেনতক মজওট্রমপক চেন বতে। লযমন - অমভকষব বতের প্রভাতব উমিতের মূতের মামির মভেতর 
অগ্রসর হওয়া। 
 
প্রশ্নোঃ উমিতের প্রধ্ান মেন প্রকার চেন উোহরণতযাতগ সংতেতপ আতোচনা কতরা। 
 
উত্তরোঃ উমিতের মবমভন্ন প্রকার চেন ও উমিতের চেন প্রধ্ানে মেন প্রকাতরর, যথা - িযাকমিক চেন, নযামিক 
চেন এবং ট্রমপক চেন । 
 
িযাকমিক চেনোঃ বমহোঃি উদ্দীপতকর প্রভাতব উমিে বা উমিে অতের িান পমরবেবনতক িযাকমিক চেন বা আমবষ্ট 
চেন বতে। 
 
লযমন - আতোক উদ্দীপতকর প্রভাতব দশবাতের িান পমরবেবন। 
 
নযামিক চেনোঃ উমিে অতের চেন যখ্ন উদ্দীপতকর গমেপথ অনুসাতর না হতয় উদ্দীপতকর েীব্রো অনুসাতর হয়, 
েখ্ন োতক নযামিক চেন বা বযামপ্ত চেন বতে। 
 
লযমন - েজ্জাবেী েো পশব করতে েৎেণাৎ পেকগুমে মুতে যায়। 
 
ট্রমপক চেনোঃ উমিে অতের চেন যখ্ন উদ্দীপতকর উৎতসর গমেপথ অনুসাতর হয়, েখ্ন োতক ট্রমপক চেন বা 
মেকমনণবীমে চেন বতে। 
 
লযমন - উমিতের মবিতপর আতোর উৎতসর মেতক গমন। 
 
প্রশ্নোঃ ইনসুমেন লকাথা লথতক েমরে হয়? এর েু’মি কাজ লেতখ্া। এর অভাতব লকান লরাগ হয়? এই লরাতগর েেণ 
কী? 
 
উত্তরোঃ অগ্ন্যাশতয়র আইতেিস অব েযাোরহযান্স লথতক েমরে হয় । 
 
ইনসুমেতনর কাজ হে - 
 
(১) ইনসুমেন কাতববাহাইতরি মবপাক মনয়ন্ত্রণ কতর রতক্ত গু্লতকাজ-এর পমরমাণ মনয়ন্ত্রণ কতর । 
 
(২) ইনসুমেন শকবরা লথতক সুতকাজ উৎপােতন বাধ্া োন কতর। 



 
(৩) ইনসুমেন যকৃতে মকতিান বমড উৎপােতন বাধ্া োন কতর। োই এতক অযামিমকতিাতজমনক হরতমান বতে। 
ইনসুমেতনর অভাতব মধু্তমহ বা ডায়াতবমিস লমমেিাস লরাগ হয়। 
 
লরাতগর েেণোঃ (১) মূতের পমরমাণ স্বাভামবতকর েুেনায় বৃমি পায়। 
 
(২) মূতে শকবরা থাতক। 
 
(৩) প্রবে েৃষ্ষা হয়। 
 
প্রশ্নোঃ জ্ঞাতনমন্দ্রয় মহতসতব মজহ্বানামসকা ও ত্বতকর ভূমমকা আতোচনা কতরা। 
 
উত্তরোঃ প্রাণীতেতহর লযসব গ্রাহক অে পমরতবশ লথতক মবতশষ উদ্দীপনা গ্রহণ লকন্দ্রীয় স্নাযু়েতন্ত্র পািায় োতের 
জ্ঞাতনমন্দ্রয় বতে। উোহরণ - চেু, কণব, নামসকা, ত্বক হতো পঞ্চইমন্দ্রয়। 
 
মজহ্বা বা মজভোঃ এমি মানুতষর স্বাতেমন্দ্রয় মহতসতব কাজ কতর।এর উপমরভাতগ অসংখ্য গুমির মতো োনা থাতক, 
োতের স্বােতকারক বতে। মজহ্বায় এতের সংখ্যা 10000-এর মতো। মজহ্বার অগ্রভাতগ মমমষ্ট, পিােভাতগ 
মেক্ত,মধ্যভাতগ েবণাক্ত ও েুই পাতর্শ্ব অম্ল স্বাে গৃহীে হয়। 
 
কাজোঃ প্রধ্ানে স্বােগ্রহতণ সাহাযয কতর। োছাড়া কথা বো খ্ােয চববণ ও গোধ্োঃকরতণ সাহাযয কতর। 
 
নামসকাোঃ নামসকা বা নাক ঘ্রাণ অনুভূমে গ্রহণ কতর, োই এতক ঘ্রাতণমন্দ্রয় বতে। নাসাগহ্বতরর ছাতে অবমিে ভ্ৰাণ-
ম মল্লতে ভ্ৰাণ অনুভূমে লকাশ থাতক যা ঘ্রাণ গ্রাহক মহতসতব কাজ কতর। পমরতবশ লথতক মবমভন্ন প্রকার গি এই 
গ্রাহক দ্বারা মমিতষ্কর ঘ্রাণতকতন্দ্র লপ্রমরে হয় এবং আমরা লসই গি অনুভব করতে পামর। 
 
কাজোঃ গি বা ভ্ৰাণ অনুভূমে গ্রহণ করা মুখ্য কাজ। 
 
ত্বক ও চমবোঃ আমাতের লেতহর আবরণতক চমব বা ত্বক বতে। এমি পশব, চাপ, োপ, িাোবযথা ইেযামে অনুভূমের 
গ্রাহক মহতসতব কাজ কতর। 
 
কাজোঃ (১) পশব গ্রাহক মহতসতব কাজ কতর। 
 
(২) চাপ, োপ, িাো, গরম অনুভূমে গ্রহণ কতর। 
 



(৩) বস্তুর শনাক্তকরতণ সাহাযয কতর। 
 
প্রশ্নোঃ অযািন ও লডনরতনর গিনগে ও কাযবগে পাথবকয লেতখ্া। 
 
উত্তরোঃ অযািন ও লডনরতনর পাথবকযগুমে হে - 
 
প্রথমে, অযািন মনউতরাতনর আজ্ঞাবহ অংশ আর লডনরন মনউতরাতনর সংজ্ঞাবহ অংশ। 
 
মদ্বেীয়ে, অযািন সাধ্ারণে শাখ্াহীন, মকন্তু লডনরন শাখ্াপ্রশাখ্াযুক্ত। 
 
েৃেীয়ে, অযািতন মনউমরতেমা ও মাতয়মেন মনউমরতেমা ও মাতয়মেন নামক আবরণ থাতক েতব লডনরতন 
মনউমরতেমা ও মাতয়মেন মনউমরতেমা ও মাতয়মেন নামক আবরণ থাতক না। 
 
চেুথবে, অযািতন রলযানমভয়াতরর পবব থাতক মকন্তু লডনরতন রলযানমভয়াতরর পবব থাতক না। 
 
পঞ্চমে, অযািন স্নাযু়পন্দন লকাশতেহ লথতক পরবেবী স্নাযু়তকাতশ বহন কতর মনতয় যায় আর লডনরন স্নাযু়পন্দন 
গ্রহণ কতর লকাশতেতহ পািাতনা প্রধ্ান কাজ। 
 
প্রশ্নোঃ স্নাযু়েতন্ত্রর উদ্দীপনা পমরবহণকারী উপাোনগুমে কী কী? োতের সংমেপ্ত মববরণ োও। 
 
উত্তরোঃ পমরতবশ লথতক আগে মবমভন্ন উদ্দীপনা গ্রহণ, উদ্দীপনায় সাড়া লেওয়া, লেহমধ্যি মবমভন্ন যন্ত্র ও েতন্ত্রর মতধ্য 
লযাগাতযাগ রো ইেযামে মবমভন্ন কাজ করার জতনয স্নাযু়েতন্ত্র মেন রকতমর উপাোন থাতক, যথা - (১) গ্রাহক বা 
মরতসপির (২)  কারক বা ইতফকির এবং (৩) বাহক বা কনডাক্টর। 
 
গ্রাহক বা মরতসপিরোঃ প্রাণীতেতহ অবমিে এক বা একামধ্ক উদ্দীপক সংতবেনশীে লকাশতক মরতসপির বা গ্রাহক 
বো হয়। মরতসপির লেতহর ত্বতক, লপমশতে, কণ্ডরায়, মজহ্বায়, কতণব, নামসকা এবং চেুর মতধ্য অবমিে। 
 
কারক বা ইতফকিরোঃ লেতহর লযসব যন্ত্র মবমভন্ন উদ্দীপনায় উদ্দীমপে হয় বা উতত্তজনায় সাড়া লেয় োতের কারক বা 
ইতফকির বতে। লযমন–মবমভন্ন লপমশ ও গ্রমি 
 
বাহক বা কনডাক্টরোঃ মরতসপির লথতক উদ্দীপনা যার মাধ্যতম বামহে হতয় লকন্দ্রীয় স্নাযু়েতন্ত্র লপৌঁতছায় বা লকন্দ্রীয় 
স্নাযু়েন্ত্র লথতক ইতফকিতর আতস োতের বাহক বা কনডাক্টর বতে। লযমন - মনউতরান বা স্নাযু়তকাশ। বাহক েু-
রকতমর হয়, যথা - সংজ্ঞাবহ বাহক ও আজ্ঞাবহ বাহক। 
 



 
 

মাধ্যমমক জীবন মবজ্ঞান সাতজশন 
েৃেীয় অধ্যায়-বংশগমে 
 
মবভাগ 'ক'  
১. প্রমেমি প্রতশ্নর সমিক উত্তরমি মনববাচন কতর োর ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পনব কতরাোঃ 
(১.১) বংশগমের জনক হতেন -  
 
(ক) মক্রক  
 
(খ্) লমতেে  
 
(গ) পাতনি  
 
(ঘ) লবিসন  
 
উত্তরোঃ (খ্) লমতেে  
 
(১.২) একমি সংকর েীঘব (Tt) এবং একমি মবশুি খ্বব (tt) মির গাতছর পরাগমমেতন উৎপন্ন গাছগুমে হতব -  
 
(ক) সকতেই েীঘব  
 
(খ্) সকতেই খ্বব  
 
(গ) 50% েীঘব, 50% খ্বব  
 
(ঘ) 75% েীঘব, 25% খ্বব 
 
উত্তরোঃ (গ) 50% েীঘব, 50% খ্বব 
 
(১.৩) মদ্বসংকর জনতকর পরীোয় প্রাপ্ত মফতনািাইপগে অনুপাে হে -  
 
(ক) 9:2:2:1  



 
(খ্) 9:3:3:1  
 
(গ) 4:2:2:1  
 
(ঘ) 3:9:1:3 
 
উত্তরোঃ (খ্) 9:3:3:1 
 
(১.৪) েুমি সংকর েম্বা (Tt) মির গাতছর মতধ্য সংকরায়তনর ফতে প্রথম অপেয বংতশ সংকর েম্বা মির গাছ 
পাওয়া যাতব -  
 
(ক) 50%  
 
(খ্) 75%  
 
(গ) 100%  
 
(ঘ) 125%  
 
উত্তরোঃ (ক) 50%  
 
(১.৫) মির গাতছর মনববামচে দবমশতষ্টযর লেতে নীতচর লকান্মি প্রকি? -  
 
(ক) কাতের দেঘবয খ্বব  
 
(খ্) ফুতের বনব হেুে  
 
(গ) বীতজর আকার কুমঞ্চে  
 
(ঘ) ফতের আকার স্ফীে  
 
উত্তরোঃ (ঘ) ফতের আকার স্ফীে 
 



(১.৬) একজন মহতমামফমেক পুরুষ এবং বাহক মমহোর মবতয় হতে োতের সন্তানরা হতব -  
 
(ক) সেতেই মহতমামফমেক  
 
(খ্) 1/2 হতমামফমেক  
 
(গ) 1/3 মহতমামফমেক  
 
(ঘ) 1/4 মহতমামফমেক  
 
উত্তরোঃ (খ্) 1/2 মহতমামফমেক  
 
(১.৭) 'রয়যাে মডমজজ' নাতম পমরমচে লরাগমি হে -  
 
(ক) রােকানা  
 
(খ্) থযাতোমফমেয়া  
 
(গ) মহতমামফমেয়া  
 
(ঘ) বণবািো 
 
উত্তরোঃ (গ) মহতমামফমেয়া  
 
(১.৮) মহতমাতগ্লামবন উৎপােন বযাহে হতয় মানবতেতহ লয লরাগ সৃমষ্ট হয় ো হে -  
 
(ক) মহতমামফমেয়া  
 
(খ্) মযাতেমরয়া  
 
(গ) থযাোতসমময়া  
 
(ঘ) মেউমকমময়া  
 



উত্তরোঃ থযাোতসমময়া 
 
(১.৯) মহতমামফমেয়া পুেসন্তাতনর মজতনািাইপ হে -  
 
(ক) h।।h  
 
(খ্) H।।^  
 
(গ) H।।H  
 
(ঘ) h।।^  
 
উত্তরোঃ (ঘ) h।।^ 
 
(১.১০) থযাোতসমময়া বাহক মপো এবং স্বাভামবক মাোর মদ্বেীয় সন্তাতনর থযাোতসমময়ায় আক্রান্ত হওয়ার সেবনা 
হতব -  
 
(ক) 100%  
 
(খ্) 75%  
 
(গ) 25%  
 
(ঘ) 0% 
 
উত্তরোঃ (ঘ) 0%  
 
মবভাগ 'খ্' 
২. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর মনতেবশ অনুসাতর লেতখ্াোঃ 
** নীতচর বাকয গুমেতে উপযুক্ত শব্দ বমসতয় শূনযিানগুমে পূরন কতরাোঃ 
(২.১) একই জতনর মবমভন্ন রূপগুমেতক ____ বতে। 
 
উত্তরোঃ অযামেে 
 



(২.২) লক্রাতমাতজাতমর লয মনমেবষ্ট িাতন মজন অমবিে োতক ____ বতে। 
 
উত্তরোঃ লোকাস 
 
(২.৩) লক্রাতমাতজাম বা মজতনর সংখ্যা অথবা গিতনর িায়ী পমরবেবনতক ___ বতে। 
 
উত্তরোঃ পমরবযমক্ত 
(২.৪) মানুতষর লচাতখ্র রং মচনবার জনয োয়ী লকাশ হে ____ লকাশ। 
 
উত্তরোঃ লকান 
 
(২.৫) মানুতষর ___ নং লক্রাতমাতজাতম a লগ্লামবন মজন থাতক। 
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(২.৬) ____ লরাতগ রতক্তর O2 পমরবহন েমো কতম যায়। 
 
উত্তরোঃ থযাোতসমময়া 
 
 
** নীতচর বাকযগুমে সেয অথবা মমথযা মনরূপন কতরাোঃ 
(২.১) লমতেতের মির গাতছর পরীোর জনয সাে লজাড়া মবপরীে দবমশষ্টয শনাক্ত করা হয়। 
 
উত্তরোঃ সেয  
 
(২.২) জনন লকাতশ অতিাতজাতমর সংখ্যা ২২ মি। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৩) লমতেতের পরীোয় TT বেতে মবশুি েম্বা মির গাছতক লবা ায়। 
 
উত্তরোঃ সেয 
 
(২.৪) অযামনমময়া লরাগাক্রান্ত বযমক্তর লেতহ অমিতজন পমরবহন মবমিে হয়। 



 
উত্তরোঃ সেয 
**একমি শতব্দ বা একমি বাতকয উত্তর োওোঃ  
(২.১) মপোমাোর মজন অপেয যমে সমপ্রকৃমের হয়, োতক কী বো হয়? 
 
উত্তরোঃ লহাতমাজাইগাস 
 
(২.২) নীতচর চারমি মবতষর মতধ্য মেনমি একমি মবতষর অন্তগবে। লস মবষয়মি খু্েঁতজ বার কতর নাম লেতখ্াোঃ  
 
 বংশগমেমবেযা, একসংকর জনন, মদ্বসংকর জনন, সমসংকর জীব। 
 
উত্তরোঃ বংশগমেমবেযা 
 
(২.৩) মানুতষর লেহতকাতশ অতিাতজাতমর সংখ্যা কে? 
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(২.৪)নীতচ সম্পকবযুক্ত শব্দ লজাড় লেওয়া আতছ। প্রথম লজাড়মির সম্পকব লেতখ্ মদ্বেীয় লজাড়মির শূনযিাতন উপযুক্ত 
শব্দ বসাওোঃ 
 
 োমসক মহতমামফমেয়াোঃ মহতমামফমেয়া A::মক্রিমাস লরাগোঃ _____। 
 
উত্তরোঃ মহতমামফমেয়া B 
(২.৫) ইংেযাতের রামন মভতক্টামরয়া সববপ্রথম লয লরাতগর প্রচ্ছন্ন মজনমি ধ্ারন কতরন, লসমির নাম উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ মহতমামফমেয়া B 
 
** 'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
                 'ক' িে                   'খ্' িে 
 
(২.১০) অযাতোতজাম                 (ক) েম্বা মির গাছ 
 
(২.১১) প্রকি দবমশষ্টয                (খ্) লসি লক্রাতমাতজাম  
 



(২.১২) পৃথকীভবতনর সূে          (গ) বংশগমের একক  
 
(২.১৩) স্বাধ্ীন মবনযাতসর সূে       (ঘ) একসংকর জনতনর ফে 
 
(২.১৪) লচকার লবাডব                (ে) মদ্বসংকর জনতনর ফে  
 
                                       (চ) মবজ্ঞানী পাতনি 
 
উত্তরোঃ (২.১০) অযাতোতজাম -> (খ্) লসি লক্রাতমাতজাম (২.১১) প্রকি দবমশষ্টয -> (ক) েম্বা মির গাছ (২.১২) 
পৃথকীভবতনর সূে -> (ঘ) একসংকর জনতনর ফে (২.১৩) স্বাধ্ীন মবনযাতসর সূে -> (ে) মদ্বসংকর জনতনর ফে 
(২.১৪) লচকার লবাডব -> (চ) মবজ্ঞানী পাতনি। 
 
'ক' িতের সতে 'খ্' িে লথতক মমমেতয় লেতখ্াোঃ 
            'ক' িে                     'খ্' িে 
 
(২.১০) মমউতিশন                (ক) PTA এর অভাব 
 
(২.১১) Y লক্রাতমাতজাম           (খ্) মজতনর আকমস্মক পমরবেবন 
 
(২.১২) অযামনমময়া               (গ) লহাোনমরক মজন 
 
(২.১৩) মহতমামফমেয়া C          (ঘ) থযাোতসমময়া লরাগ 
 
(২.১৪) মডউতিরাতনামপয়া        (ে) স্ত্রীতেতহর লসি-লক্রাতমাতজাম 
 
                                   (চ) সবুজ বনব লেখ্ার অেমো 
 
উত্তরোঃ (২.১০) মমউতিশন -> (খ্) মজতনর আকমস্মক পমরবেবন (২.১১) Y লক্রাতমাতজাম -> (গ) লহাোনমরক মজন 
(২.১২) অযামনমময়া -> (ঘ) থযাোতসমময়া লরাগ (২.১৩)  মহতমামফমেয়া C ->  (ক) PTA এর অভাব (২.১৪) 
মডউতিরাতনামপয়া -> (চ) সবুজ বনব লেখ্ার অেমো। 
 
মবভাগ 'গ'  
৩. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর েুই-মেনমি বাতকয লেতখ্াোঃ 
প্রশ্নোঃ লমতেে োর পরীোর জনয মির গাছ লবতছ লনন লকন?  



 
উত্তরোঃ মির গাছ সহতজ কম িাতন প্রমেপােন করা হয় ও মির গাছ স্বপ্রজননেম এবং মবশুি। অল্প সমতয় প্রচুর 
অপেয উৎপন্ন হয়। মির গাতছ সহতজ সংকরায়ণ ঘিাতনা যায়।  
 
প্রশ্নোঃ লমতেেবাে কাতক বতে? োর সূে েুমি কী কী? 
 
উত্তরোঃ লমতেতের আমবষৃ্কে লমৌমেক সূে বা েত্ত্বগুমেতক এককথায় লমতেেবাে বো হয়। লমতেতের সূে েুমি হে - 
(১) পৃথকভবতনর সূে, (২) স্বাধ্ীন সঞ্চারতণর সূে। 
 
প্রশ্নোঃ মবশুি বা খ্ােঁমি জীব কাতক বতে? উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ লকাতনা জীব বংশানুক্রতম একরকম দবমশষ্টয বজায় রাখ্তে োতক মবশুি বা খ্ােঁমি জীব বতে। লমতেতের 
একসংকর পরীোয় জমনেৃ জনুর েম্বা (TT) ও লবেঁতি (tt) মির গাছ হতো মবশুি উমিতের উোহরণ। 
 
প্রশ্নোঃ লমতেতের সাফেয োতভর েুমি কারন উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ লমতেতের সাফেয োতভর েুমি কারন হে - 
 
(১) লমতেতের সংকরায়ন পরীোকাতে একতজাড়া বা েুতজাড়া মবপরীেধ্মবী চামরমেক দবমশষ্ট মনতয় পরীো 
কমরতয়মছতেন োই পরীো সফে হতয়মছে। 
 
(২) লমতেে প্রমেমি পরীোেব্ধ ফোফে অন্তেপতে মেনমি বংশানুক্রম পযবন্ত মেমপবি কমরতয়মছতেন ফতে সূে 
মনধ্বারন করা সহজ হতয়মছে। 
 
প্রশ্নোঃ সংকর জীব এবং সংকরায়ণ কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ েু’মি মবশুি মবপরীেধ্মবী দবমশষ্টযযুক্ত জীতবর পরমনতষতকর ফতে উৎপন্ন জীবমিতক সংকর জীব বতে। সংকর 
জীব সৃমষ্টর পিমেতক সংকরায়ণ বতে। লযমন— খ্ােঁমি েম্বা (TT) এবং খ্ােঁমি লবেঁতি (tt) েু’মি জীতবর পরমনতষতকর 
ফতে উৎপন্ন জীবমি হতো সংকর জীব (Tt)। 
 
প্রশ্নোঃ প্রেেণ বা দবমশষ্টয কী? 
 
উত্তরোঃ লয সব েেণ লেতখ্ জীবতক শনাক্ত করা যায় োতের দবমশষ্টয বা প্রেেণ বতে। 
 



প্রশ্নোঃ প্রকি ও প্রচ্ছন্ন দবমশষ্টয কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ েু’মি মবপরীেধ্মবী দবমশষ্টযযুক্ত জীতবর মতধ্য সংকরায়ণ ঘিাতে লয দবমশষ্টযমি F, জনুতে বা প্রথম অপেয 
বংতশ প্রকাশ পায় োতক প্রকি দবমশষ্টয বতে। অনযমেতক, লয দবমশষ্টযমি প্রকাশ পায় না বা সুপ্ত অবিায় থাতক োতক 
প্রচ্ছন্ন দবমশষ্টয বতে। 
 
প্রশ্নোঃ অসমূ্পণব প্রকিো কাতক বতে? উোহরণ োও। 
 
উত্তরোঃ মবপরীে দবমশষ্টযযুক্ত েু’মি জীতবর সংকরায়তণ প্রকি মজনমি সমূ্পণবরূতপ প্রকাশ না পাওয়ায় জীতবর প্রকি ও 
প্রচ্ছন্ন দবমশতষ্টযর মধ্যবেবী একমি দবমশষ্টয প্রকাশ পায়। এই ঘিনাতক অসমূ্পণব প্রকিো বতে। 
 
প্রশ্নোঃ প্রকরণ কাতক বতে? এর কারণ কী? 
 
উত্তরোঃ লযৌন জনতনর সময় মজতনর পমরবেবতন বা পমরতবতশর প্রভাতব একই প্রজামের জীতবর মলধ্য লয পাথবকয লেখ্া 
যায় োতক প্রকরণ বতে। মজনগে পমরবেবন প্রকরতণর কারণ। 
 
প্রশ্নোঃ অযামেে কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ সমসংি লক্রাতমাতজাতমর লকাতনা একমি মবনু্দতে উপমিে মবপরীেধ্মবী মজন লজাড়াতক অযামেে বা 
অযামেতোমফব বতে। 
 
প্রশ্নোঃ মহতমামফমেয়া কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ লয বংশগে লরাতগর ফেস্বরূপ মানবতেতহ আঘােপ্রাপ্ত থান (েে,কািা িান) লথতক রক্তেরণ বি হয় না, 
অথবাৎ রক্ত েমঞ্চে হয় না োতক মহতমামফমেয়া বতে। 
প্রশ্নোঃ রাজকীয় মহতমামফমেয়া কাতক বতে? 
 
উত্তরোঃ মহতমামফমেয়া A মহারামন মভতক্টামরয়ার পমরবাতর প্রথম লেখ্া যায়। োই এই লরাগতক রাজকীয় মহতমামফমেয়া 
বতে।  
 
প্রশ্নোঃ মহতমামফমেয়া লরাতগর কারণ উতল্লখ্ কতরা। 
 
উত্তরোঃ মহতমামফমেয়া X-লক্রাতমাতজাতম অবমিে প্রচ্ছন্ন মজন দ্বারা মনয়মন্ত্রে। এই লরাতগ লেতহর আঘােপ্রাপ্ত িান 
লথতক রক্ত েরণ হতে থাতক অথবাৎ রক্তেঞ্চন বযাহে হয়।  



 
মহতমামফমেয়া A : রস্তুেতন সাহাযযকারী উপাোন VIII, অথবাৎ অযামিমহতমামফমেক ফযাক্টর – এর অভাতব হয়।  
 
 
মহতমামফমেয়া B : রক্তেঞ্চতন সাহাযযকারী উপাোন IX অথবাৎ মক্রসমাস ফযাক্টর – এর অভাতব হয়। 
প্রশ্নোঃ লমতেতের একসংকর জনন পরীোর মফতনািাইপ ও মজতনািাইপ অনুপাে কে? 
 
উত্তরোঃ মফতনািাইপ অনুপাে, েম্বা ও লবেঁতি = 3 : 1 মজতনািাইপ অনুপাে, মবশুি েম্বা সংকর েম্বা মবশুি লবেঁতি = 1 
: 2 : 1 
 
প্রশ্নোঃ মপো–মাোর দবমশষ্টয অপতেয সঞ্চামরে হয় লকন? 
 
উত্তরোঃ লযৌন জনতনর সময় মপো এবং মাোর লেতহ উৎপন্ন গযাতমি মমমেে হতয় জাইতগাি গিন কতর এবং 
জাইতগাি লথতক মবভাজতনর মাধ্যতম নেুন অপেয জীব সৃমষ্ট হয়। মপো ও মাোর জনন লথতক অপেয উৎপন্ন 
হওয়ায় অপতেয মপো ও মাোর মতো দবমশষ্টয হয়। 
 
প্রশ্নোঃ থযাোতসমময়ার কারন কী? 
 
উত্তরোঃ মজনগে ত্রুমির জনয যখ্ন মহতমাতগ্লামবন পমেতপপিাইড শৃঙ্খে উৎপন্ন হয় না োর ফতে মহতমাতগ্লামবতনর 
পমরমাণ কতম যায়, েখ্ন থযাোতসমময়া লরাগ হয়। 
প্রশ্নোঃ বণবািো কী? এই লরাতগর েেণ কী? 
 
উত্তরোঃ মানুতষর X লক্রাতমাতজাতমর একমি মজতনর পমরবেবতনর জনয লচাতখ্র লরমিনায় লকান লকাতশ অপমসন 
লপ্রামিতনর ত্রুমি লেখ্া লেয়। ফতে মানুষ োে, সবুজ বা লকাতনা লকাতনা লেতে নীে বণবও মচনতে পাতর না। এতক 
বণবািো বতে। 
 
েেণোঃ োে, সবুজ বা নীে বণব লেখ্তে না পাওয়া। 
মবভাগ 'ঘ'  
৪. নীতচর প্রশ্নগুমের উত্তর োওোঃ 
প্রশ্নোঃ লমতেেবাে বা লমতেমেজম কী? লমতেতের বংশগমের সূে েু’মি মববৃে কতরা। 
 
উত্তরোঃ লমতেে আমবষৃ্কে বংশগমের লমৌমেক মনয়মাবমে এবং সূ েগুমেতক একতে লমতেমেজম বা লমতেেবাে বতে। 
 
 



লমতেতের বংশগমের সূেগুমে হতো - পৃথকীভবন সূে যা একসংকর জনন পরীোর উপর মনভবর কতর রমচে এবং 
স্বাধ্ীন মবনযাতসর সূে যা মদ্বসংকর জনন পরীোর ফোফতের উপর মনভবর কতর রমচে। 
 
 
পৃথকীভবন সূেোঃ লকাতনা জীতবর একতজাড়া মবপরীেধ্মবী দবমশষ্টয এক জনু লথতক অপর জনুতে সঞ্চামরে হওয়ার 
সময় একমেে হতেও দবমশষ্টযগুমে মমমশ্রে হয় না, পরবেবীকাতে গযাতমি গিন করার সময় পৃথক হতয় যায়। 
 
স্বাধ্ীন মবনযাতসর সূেোঃ লকাতনা জীতবর েুই বা েতোমধ্ক যুগ্ম মবপরীেধ্মবী দবমশষ্টয জমনেৃ জনু লথতক অপেয জনুতে 
সঞ্চামরে হওয়ার সময় একমেে হতে শুধু্মাে গযাতমি গিনকাতে এরা পরপর লথতক পৃথক হয় ো–ই নয়, 
উপরেু প্রতেযকমি দবমশষ্টয স্বাধ্ীনভাতব লযতকাতনা মবপরীে দবমশতষ্টযর সতে সোবয সকে প্রকার সমন্বতয় সঞ্চামরে 
হয়। 
প্রশ্নোঃ লমতেতের সফেোর কারণ কী? লমতেে োেঁর পরীোর জনয মির গাছ লকন লবতছ লনন? 
 
উত্তরোঃ লমতেে েে প্রজননমবে মছতেন। োই যত্ন সহকাতর সংকরায়ণ পরীোগুমে কতরমছতেন। ও লমতেে 
মনববামচে সব দবমশষ্টয সহতজ শনাক্তকরণ করা যায়। োেঁর মনববামচে মির গাছ মবশুি ও স্বপ্রজননেম মছে। 
 
মির গাছ মনববাচতনর কারণোঃ মির গাছ সহতজ কম িাতন প্রমেপােন করা হয়। মির গাছ স্বপ্রজননেম এবং 
মবশুি। অল্প সমতয় প্রচুর অপেয উৎপন্ন হয়। মির গাতছ সহতজ সংকরায়ণ ঘিাতনা যায়। 
প্রশ্নোঃ লমতেতের একসংকর পরীোমি লচকারতবাতডবর সাহাতযয বযাখ্যা কতরা। লমতেতের সফেোর কারণ কী? 
 
উত্তরোঃ একতজাড়া মবপরীেধ্মবী দবমশষ্টযসম্পন্ন একই প্রজামের েু’মি জীতবর মতধ্য সংকরায়ণতক একসংকর বা 
মতনাহাইমব্রড ক্রস বতে। 
 
লমতেে একসংকর জনন পরীোর জনয খ্ােঁমি েম্বা (TT) এবং খ্ােঁমি লবেঁতি (tt) মির গাছ মনতয়মছতেন। এতের 
কৃমেমভাতব ইের পরাগতযাগ ঘিাতনার ফতে উৎপন্ন বীজ লথতক লয গাছগুমে (F) হয় লসগুমে সবই েম্বা দবমশষ্টযযুক্ত 
যাতের মজতনািাইপ হতো (Tt)। 
 
     F জনুর গাছগুমের মতধ্য স্বপরাগতযাগ ঘিাতনা হতে, F-লে লয গাছগুমে উৎপন্ন হয় োর মতধ্য মেনভাগ েম্বা 
এবং একভাগ লবেঁতি দবমশষ্টযসম্পন্ন। মকন্তু এতের মজতনািাইপ একভাগ খ্ােঁমি েম্বা (TT), েুইভাগ সংকর েম্বা (Tt) 
এবং একভাগ লবেঁতি (tt) মির গাছ লেখ্া যায়। 
প্রশ্নোঃ থযাোতসমময়ায় আক্রান্ত লকাতনা মশশুর লেতহ কী কী েেণ প্রকামশে হয়? লসই লেতে লজতনমিক কাউতন্সমেং-
এর সময় কী পরামশব লেওয়া হয়?  
 
উত্তরোঃ েেণ - (১) মহতমাতগ্লামবন উৎপােন কতম যাওয়া। 



 
(২) রক্তাল্পো লরাগ লেখ্া লেয়। 
 
(৩) লোমহে রক্ত কমণকার আকার লছাতিা হওয়া। 
 
(৪) লেতহ লোহা জতম যাওয়া ইেযামে। 
 
লজতনমিক কাউতন্সমেং–এর পরামশবোঃ (১) েুই পমরবাতরই রক্ত পরীো করা উমচে। 
 
(২) সন্তান না লনওয়া যমে পূতববই মবতয় হতয় যায়। 
 
(৩) েুই পমরবাতর রক্ত পরীোয় থযাোতসমময়া আতছ জানতে পারতে মববাহ বিন না করা। 


