১. প্রতিটি প্রশ্নের সটিক উত্তরটি তির্াচি
ব
কশ্নর িার ক্রতিক সংখ্যাসহ র্াকযটি সম্পূর্ কশ্নর
ব
লেশ্নখ্া :
১.১ র্ৃক্কীয় িাতেকায় জশ্নের পুিঃশ্ন াষর্ ঘিাশ্নি সাহায্য কশ্নর লয্ হরশ্নিাি িা তির্াচি
ব
কশ্নরা (ক) ACTH

(খ) GH

(গ) TSH

১.২ িীশ্নচর লয্ লজাড়টি সটিক িয় িা

(ঘ) ADH
িাক্ত কশ্নরা -

(ক) ফ োট োন্যোস্টিক চলন্ - সূর্মুয খী
(খ) থোটমোন্যোস্ট
য িক চলন্ - ট উস্টলপ
(গ) তসসশ্নিািযাতিক চেি - পদ্ম
(ঘ) ফকটমোন্যোস্টিক চলন্ - সূর্স্টি
য স্টির
১.৩ ইশ্নরাশ্নজি হরশ্নিাি ক্ষরশ্নর্ সাহায্য কশ্নর লয্ হরশ্নিাি লসটি লর্শ্নে িাও (ক) GH

(খ্) FSH

(গ) ADH

(ঘ) ACTH

২. িীশ্নচর র্াকযগুশ্নো সিয অথর্া তিথযা তিরূপর্ কশ্নরা :
২.১ লরাথ হরশ্নিাশ্নির অতিক্ষরশ্নর্র ফশ্নে র্ািিত্ব লেখ্া য্ায়।
উত্তরঃ তিশ্নথয
২.২ লফাশ্নিািযাকটিক চেশ্নি ক্ল্যািাইশ্ন াশ্নিািাশ্নসর লেশ্নহর সািতরক স্থাি পতরর্িবি ঘশ্নি।
উত্তরঃ সিয
২.৩ আগাোিা ক তহশ্নসশ্নর্ কৃত্রিক অত্রিশ্নির ভূ তিকা আশ্নে।
উত্তরঃ সিয
২.৪ হরশ্নিাি ত্রক্রয়ার পর ধ্বংস হয় িা।

উত্তরঃ তিশ্নথয
৩. েুই-তিি র্াশ্নকয উত্তর োও :
৩.১ 'উত্রিশ্নের কাশ্নে আশ্নোক অিুকূের্িী চেি লেখ্া য্ায়' - একটি পরীক্ষার সাহাশ্নয্য
র্ক্তর্যটি র্যাখ্যা কশ্নরা।
উত্তরঃ একট জলপূর্ য কোটচর ফ োতটল কটকযর সোহোটর্য একট চোরো গোছ লোগোটন্ো হটলো। এ োর
ফ োতলসহ চোরোগোছট র্স্টি অন্ধকোর ঘটর একট জোন্োলোর পোটি ফরটখ জোন্োলোর একট পোল্লো খুটল
রোখো হয় তট কটয়কস্টিন্ পর ফিখো র্োট চোরো গোটছর ডোলপোলো জোন্োলোর স্টিটক অথোৎ
য আটলোক
উৎটসর স্টিটক ফ েঁটক ফগটছ। এর ফথটক প্রমোস্টর্ত হয় ফর্ উদ্ভিটির কোটের আটলোক অন্ুকূল স্টত য
চলন্ ফিখো র্োয়।
৩.২ তিম্নতেতখ্ি বর্ত শ্নযযর ওপর তভতত্ত কশ্নর ট্রতপক ও িযাতিক চেশ্নির পাথকয
ব তিরূপর্
কশ্নরা :
উদ্দীপশ্নকর প্রভার্
অত্রিি হরশ্নিাশ্নির প্রভার্
উত্তরঃ

বর্ত যয
উদ্দীপটকর
প্রভো
অদ্ভিন্
হরটমোটন্র
প্রভো

ট্রতপক চেি
ট্রস্টপক চলন্ ফক লমোত্র
উদ্দীপটকর গস্টতপথ দ্বোরো
প্রভোস্ট ত হয়।
ট্রস্টপক চলটন্ অদ্ভিন্ হরটমোটন্র
স্ট টিষ প্রভো আটছ।

িযাতিক চেি
ন্যোস্টিক চলন্ উদ্দীপটকর
উৎটসর তীব্রতো দ্বোরো প্রভোস্ট ত
হয়।
ন্যোস্টিক চলন্ এর অদ্ভিন্
হরটমোটন্র ফকোটন্ো প্রভো
ফন্ই।

৩.৩ িাির্শ্নেশ্নহর লিশ্নিাশ্নিরি হরশ্নিাশ্নির ভূ তিকা তর্শ্নেষর্ কশ্নরা।
উত্তরঃ
(i) ফ টিোটিরন্ য়সস্টন্ধকোটল ও তোর পর তী সমটয় শুক্রোিয় এর ফসস্টমস্টন্ট রোস ন্োস্টলকোটত
শুক্রোর্ু উৎপোিন্ স্টন্য়ন্ত্রন্ কটর।
(ii)এই হরটমোন্ পুরুষটির স্ট স্টভন্ন অন্ুষটের ফর্ৌন্ গ্রস্টি ও অটের ৃদ্ভি ও স্ট কোি স্টন্য়ন্ত্রর্ কটর।

(iii) পুরুষটির স্ট স্টভন্ন ফগৌর্ ফর্ৌন্ ব স্টিষ্ট্য ফর্মন্ িোস্ট়ি ফগো
ইতযোস্টির পস্টরস্ ু ন্ ঘ োটন্ো।

গজোটন্ো, পুরুষোলী কণ্ঠস্বর সৃটষ্ট্ -

(iv) ফ টিোটিরন্ হরটমোন্ য়সস্টন্ধকোল ও তোর পর তী সমটয় পুরুষ ফিটহর অস্টি ফপিী ও
অন্যোন্য কলো ফকোটষ ফপ্রোট ন্ সংটেষর্ ত্বরোস্টিত কটর পুরুষ ফিহটক সুগটিত কটর।
(v) ফ টিোটিরন্ পুরুষটির ফমৌল স্ট পোক হোর ( BMR) ো়িোয়।
৩.৪ ত্রজশ্নেশ্নরতেি হরশ্নিাশ্নির উৎস উশ্নেখ্ কশ্নরা।
উত্তরঃ দ্ভজব্বটরস্টলন্ হরটমোটন্র উৎস: দ্ভজব্বটরস্টলন্ হরটমোন্ সোধোরর্ত উদ্ভিটির অঙ্কুস্টরত ীজ,
পস্টরন্ত ও পস্টরপক্ক ীটজ ফ স্টি পস্টরমোটর্ পোওয়ো র্োয়। এছো়িোও অঙ্কুস্টরত চোরোগোছ, মুকুল,
ীজপটত্রর ফকোি,পোতোর স্টধষ্ণ
য ু অঞ্চটল এই হরটমোন্ পোওয়ো র্োয়।
৪. িীশ্নচর প্রেটির উত্তর োও :
৪.১ উোহরশ্নর্র সাহাশ্নয্য হরশ্নিাশ্নির তফ র্যাক তিয়ন্ত্রর্ পদ্ধতিটি আশ্নোচিা কশ্নরা।
"ইিসুতেি আর গ্েুকাগশ্নির ত্রক্রয়া পরস্পশ্নরর তর্পরীিধিী" - র্ক্তর্যটির য্থাথিা
ব র্যাখ্য
কশ্নরা।
উত্তরঃ ফর্ পিস্টতটত ফকোটন্ো অন্তঃক্ষরো গ্রস্টির ক্ষরর্ পটরোক্ষভোট অন্য অন্তঃক্ষরো গ্রস্টি দ্বোরো
স্টন্য়স্টন্ত্রত হয়, তোটক স্ট ড যোক স্টন্য়ন্ত্রন্ টল।স্ট ড যোক স্টন্য়ন্ত্রন্ িুই প্রকোর - a) ধন্োত্মক স্ট ড যোক
স্টন্য়ন্ত্রন্ b) ঋর্োত্মক স্ট ড যোক স্টন্য়ন্ত্রন্।
ফর্মন্- রটে ইটরোটজটন্র মোত্রো স্বোভোস্ট টকর তু লন্োয় ৃদ্ভি ফপটল LH হরটমোটন্র ক্ষরন্ ৃদ্ভি পোয়,
এট ধন্োত্মক স্ট ড যোক স্টন্য়ন্ত্রন্। আ োর রটে ইটরোটজটন্র মোত্রো স্বোভোস্ট টকর তু লন্োয় ৃদ্ভি ফপটল
FSH হরটমোটন্র ক্ষরন্ হ্রোস পোয়, এট ঋর্োত্মক স্ট ড যোক স্টন্য়ন্ত্রন্।
ইিসুতেি আর গ্েুকাগশ্নির ত্রক্রয়া পরস্পর তর্পরীিধিী কারর্ : ইন্সুস্টলন্ রটে িকযরোর
পস্টরমোর্ হ্রোস কটর। অপরপটক্ষ গ্লুকোগন্ রটে িকযরোর পস্টরমোর্ ো়িোয়। এই কোরটন্ ইন্সুস্টলন্
আর গ্লুকোগন্টক স্ট পরীতধমী হরটমোন্ লো হয়।

