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[ সিিঃ দ্রিঃ উত্তরপত্রে প্রত্রের ক্রসমক নম্বত্ররর সিপরীত্রে িঠিক উত্তর সিখ। প্রসেটি প্রত্রের মান – ১]  

 

১|সনত্রের শ্রকান সিসক্রয়ার িমত্রয় শ্রিৌরশসি রািায়সনক শসিত্রে  

পসর ে হয় ? 

ক) িিাে শ্বিন      খ) গ্লাইত্রকািাইসিি 

গ) িাত্রিাকিংত্রেষ        ঘ) অিাে শ্বিন  

২। হযাে- স্ল্যাক পত্রিণ কািণন ডাইঅক্সাইড গ্রহীো শ্রকানটি ? 

 ক)  অক্সাত্রিাঅযাসিত্রটট  খ) রাইিুত্রিাজ 

  গ) রুসিত্রকা       ঘ) ফিত্রফাইত্রনাি পাইরুত্রেট 
 
উদ্দীপকটি িক্ষ কত্রর ৩ এিং ৪ নং প্রত্রের উত্তর দাও  

  
৩। A সেসিে অংশটী হত্রিা- 

ক) রক্ষী শ্রকাষ     খ) িহকারী শ্রকাষ  
 গ) োজক শ্রকাষ          ঘ) গ্রসি শ্রকাষ 

  ৪। সেত্রের B সেসিে গঠনটি  
 i. গ্যাি সিসনময় কত্রর  

 iiউসিদত্রক শীেি রাত্রখ   

        iii. শ্বিত্রন েূসমকা রাত্রখ  

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?               

ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও  iii                                                                                                         

 

 

 
 

৫। উদ্দীপত্রকর M এর স্থত্রি সক যুি হত্রি ATP হত্রি? 

     

 
 

 
 

৬। িমীকরত্র র A অংত্রশ সক্রয়াশীম এনজাইম 

 ক)  সমউত্রটজ   খ) কাইত্রনজ 

  গ) রুসিত্রকা    ঘ)  আইত্রিামাত্ররজ 
 

৭। শ্রকান আয়ন িিত্রেত্রয় দ্রুে গসেত্রে শ্রশাসষে হয় ? 

 
 
উদ্দীপকটি িক্ষ কত্রর ৮ এিং ৯ নং প্রত্রের উত্তর দাও    

 
  ৮। উদ্দীপত্রকর অযাসিটাইি CO-A শ্রে কািণন িংখ্যা হত্রিা       

ক) ২          খ) ৩                                  

গ) ৪                                 ঘ) ৫                                          

৯। উদ্দীপত্রকর P েত্রক্র 

i. ১ম শ্রযৌগ িাইট্রিক অযাসিড                                               

ii পুনিঃউৎপাসদে শ্রযৌগ অক্সাত্রিা অযাসিটিক অযাসিড                       
iii. েক্রটি িাইটপ্লাজত্রম ঘত্রট                                               

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?                    

ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও  iii  

 
                                



 
১০। উদ্দীপত্রকর y এর শ্রক্ষত্রে প্রত্রযাজয   

i. উপজাে সহত্রিত্রি সনগণে হয় 

ii ফত্রটািাইসিি এর ফত্রি উেপন্ন হয়  

 iii. আত্রিাক পযণাত্রয় উেপন্ন হয় 

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?               

ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও  iii  
 

১১। শ্রনফ্রত্রনর শ্রকান অংত্রশ আিট্রাসফিত্রট্রশন হয়                                                                                                             
ক) শ্রিাম্যানি কযাপিুি          খ) শ্রগ্লাত্রমরুিাি 

গ) শ্রহনিীর িুপ                   ঘ) মুেথসি                           

১২। িৃক্ক-  

 i. শ্রদত্রহর রিোপ সনয়ন্ত্রন কত্রর                                              

ii  অ্সেসরি হরত্রমান িঞ্চয় কত্রর                     
iii. সিপাকীয় িজণ য সনষ্কাশন কত্রর                                               

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?                   
ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও iii  

১৩। ইউসরয়া শ্রকাথায় উৎপন্ন হয় ?  

ক) িৃত্রক্ক                  খ) শ্রনত্রফ্রাত্রন 

গ) মসিত্রষ্ক                ঘ) যকৃত্রে  

১৪। শ্রদত্রহর পাসনর িমো রক্ষাকারী হরত্রমান শ্রকানটি ? 

ক) FSH                খ) ADH 

গ) TSH                ঘ) EDH 

উদ্দীপকটি পড় এিং ১৫ ও ১৬ নং এর উত্তর দাও 

আসমষ জােীয় খাদ্য পসরপাক হত্রয় অযামাইত্রনা এসিত্রড পসরনে হয় 

এিং অসেসরি  অযামাইত্রনা এসিড গুত্রিা যকৃত্রে জমা থাত্রক। 

১৫। উদ্দীপত্রক উত্রেসখে যকৃত্রে  উৎপন্ন হয়- 

i. সকত্রটা এসিড                                            

ii  ইউসরয়া                    
iii. অযাত্রমাসনয়া                                               

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?                   
ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও iii  

১৬। উদ্দীপত্রক উত্রেসখে আসমষ জাসেয় খাত্রদ্যর শ্রক্ষত্রে প্রত্রযাজয- 

i আসমষ শ্রেত্রে অযামাইত্রনা এসিড উৎপন্ন হয়                                           

ii    সডঅযামাইত্রনশন প্রসক্রয়ায় অযামাইত্রনা এসিড  োত্রে                

iii. সডঅযামাইত্রনজ এনজাইম এর প্রোত্রি   

       অযামাইত্রনা এসিড োত্রে                                                             

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?                   
ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও iii  

 ১৭। িৃক্ক সিকি হত্রি-    

I পটাসশয়াম আয়ন শ্রিত্রড় যায়                                          

ii  হৃদযত্রন্ত্রর সক্রয়া িন্ধ হত্রে পাত্রর 

iii. শ্রিসশ পসরমাত্র  মূে েযাগ হয়                                                            

সনত্রের শ্রকানটি িঠিক ?                   
ক). i ও ii   খ). ii ও iii   গ). i ও iii  ঘ). i, ii ও iii  

১৮। শ্রগ্লাত্রমরুিাি সফিত্রট্রট েরত্রি শ্রকানটি অনুপসস্থে ? 

ক) শ্রপ্রাটিন                     খ) গ্লুত্রকাজ  

গ) আয়ন                        ঘ) ইউসরয়া 

১৯। প্রসক্সমাি প্াাঁ োত্রনা নাসিকা হত্রে শ্রকানটি সনিঃিৃে হয় ? 

ক) সক্রত্রয়টিসনন            খ) পটাসশয়াম আয়ন 

গ) শ্রকাসিন                 ঘ) সহস্টাসমন  

২০। মানি শ্রদত্রহ প্রসে সমসনত্রট কে ঘন শ্রি.সম মূে  উৎপন্ন হয় ?  

 ক) ১                         খ) ২ 

 গ) ৩                        ঘ) ৪ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


