
  

 

১প্রতিটি প্রশ্নের সটিক উত্তরটি তির্ বাচি কশ্নর িার ক্রতিক সংখ্যাসহ র্াকযটি 

সম্পূর্ ব কশ্নর লেশ্নখ্া : 

১.১উদ্ভিশ্নের পর্ বিশ্নযযর দের্ঘ বয রৃ্দ্ভি র্ঘিায় লে হরশ্নিাি লসটি তির্ বাচি কশ্নরা - 

(ক) অক্সিন 

(খ্) দ্ভিশ্নেশ্নরতেি 

(গ) সাইট াকাইননন  

(ঘ) NAA 

১.২িীশ্নচর র্ক্তর্যগুতে লেশ্নক িাশ্নয়াতপয়ার সশ্নে সম্পতকবি সিসযাটি তচতিি 

কশ্নরা - 

(ক) চ াটের চেটের নিনিিাপকিা নষ্ট হটে যাওো - 

(খ্) র্স্তুর প্রতিতর্ম্ব লরটিিার সািশ্নি গটিি হওয়া  

(গ) চ াটের চেটের স্বচ্ছিা নষ্ট হটে যাওো  

(ঘ) বস্তুর প্রনিনবম্ব চরট নার চপছটন গটিি হওো  

১.৩ িীশ্নচর লে লিাড়টি সটিক িা তির কশ্নরা - 

(ক) STH - থাইরটেড গ্রনির বৃক্সি ননেন্ত্রণ করা  

(ে) ACTH - স্ত্রীটেটহ নডম্বাশটে গ্রানিোন িনেকটের বৃক্সিটি সাহাযয করা  



(গ) FSH - রটে শককরার মাত্রা ননেন্ত্রণ করা  

(র্ঘ) ADH - রৃ্ক্কীয় িাতেকায় িশ্নের পুিঃশ্ন াষর্ র্ঘিাশ্নিা  

২ িীশ্নচর র্াকযগুতের শুিযিাি গুতেশ্নি উপেুক্ত  ব্দ র্সাও : 

২.১ ডাটবর জটে সাইশ্নিাকাইতিি হরটমান থাটক | 

২.২ পােরার একট  ডানাে ২৩ ট  চরনমটজস নামক পােক থাটক | 

২.৩ RNA চি থাইনমটনর পনরবটিক ইউরাতসে থাটক | 

৩েটুি র্া তিিটি র্াশ্নকয উত্তর োও : 

৩.১ তিম্নতেতখ্ি দর্ত শ্নযযর ওপর তিতত্ত কশ্নর অন্তঃক্ষরা ও র্তহঃক্ষরা গ্রতির 

পাে বকয তিরূপর্ কশ্নরা -  

দর্ত যয অন্তঃক্ষরা গ্রতি র্তহঃক্ষরা গ্রতি 

নানের উপনিনি ও 

অনুপনিনি 

নানেনবহীন অথ কাৎ অনাে 

প্রকৃনির গ্রনি 

নানেযুে অথ কাৎ সনাে 

প্রকৃনির গ্রনি 

ক্ষনরি পোথ ক অন্তঃক্ষরা গ্রনি চথটক 

প্রধানি হরটমান ক্ষনরি 

হে 

বনহঃক্ষরা গ্রনি চথটক 

উৎটস ক, োোরস, ঘাম 

প্রভৃনি ক্ষনরি হে 
 

৩.২ িাইশ্নিাতসশ্নসর সর্শ্নচশ্নয় েীর্ঘ বিায়ী ে ায় তিউতিয়াশ্নসর কী কী পতরর্িবি 

র্ঘশ্নি িা র্র্ বিা কশ্নরা | 

উত্তর:  মাইট ানসটসর েীঘ কিােী েশাে ননউনিোটসর পনরবিকন: 

মাইট ানসটসর সবট টে েীঘ কিােী েশা হটো চপ্রাটিজ েশা | এই চপ্রাটিজ েশাে 

ননউনিোটসর চয পনরবিকন ঘট  িা নীট  বণ কনা করা হটো : 

1.      ননউনিোস চথটক জটের নবটোজন ঘট  | িটে চরামাট ন জানেকার 

চরামাট ন িন্তুগুনে রমশ সুস্পষ্ট হে | 

2.      চরামাট ন জানেকা ঘনীভূি ও কুন্ডেীকৃি হটে সুত্রাকার চরাটমাটজাম 

গিনকটর | 

3.      প্রটিযকট  চরাটমাটজাম েম্বােনম্ব ভাগ হটে েুট  চরামাট ড গিন কটর | 



4.      ননউিীে পেকা ও ননউনিওোস প্রথটম কু্ষদ্র কু্ষদ্র েটন্ড চভটে যাে ও চপ্রাটিজ 

েশার চশটে অবেুপ্ত হে | 

  

৪ িীশ্নচর প্রেটির উত্তর োও : 

৪.১ প্রার্ীশ্নকাশ্ন র িাইশ্নিাতসস লকা  তর্িািশ্নির লিিাশ্নেি ে ার পতরচ্ছন্ন 

তচত্র অঙ্কি কশ্নর তিম্নতেতখ্ি অং গুশ্নো তচতিি কশ্নরা : 

(ক) চরামাট ড  (ে) চমরু অঞ্চে (গ) চসটরানমোর  (ঘ) চবমিন্তু  

 

 

  

চম াটিজ েশা 

 

 

 


