জীবন িব�ান
দশম ে�ণী
জীবজগেত িনয়�ণ ও সমন্ৱয়
�শ্ন ও উত্তর

১। আেলাক উৎেসর অিভমুেখ ভলভেক্সর চলনেক কীভােব ব�াখ�া করেব ?
উঃ আেলাক উৎেসর অিভমুেখ ভলভক্স জাতীয় ৈশবাল ধািবত হয়। একেকাশী
ভলভেক্সর সম� েকাশই আেলােকর িদেক চেল। এ�ট এক�কার সামি�ক আিবষ্ট
চলন বা ট�াক�টক চলন। েযেহত� আেলাক উৎেসর িদেক এই চলন েদখা যায় তাই
এেক প�জ�টভ ফেটাট�াক�টক চলন বেল।
২। অ�ক্সন, �জৱ্ৱােরিলন এবং কাইিনেনর উৎস গুিলর এক�ট তািলকা �স্ত�ত কেরা ।
উঃ
অ�ক্সন

�জৱ্ৱােরিলন

কাইিনন

মূল, কােন্ডর অ�স্থ ভাজক পিরণত বীজ, অঙ্কুিরত

নারেকেলর তরল শষ�,

কলা

বীেজর বীজপ�

ভ�ট্টার শষ�

অপিরণত পাতা, পরাগ

পাতার বিধষ্ণ
� ু অঞ্চল

অঙ্কুিরত বীজ ,ফুল, ফল

েরণু, �ূণমুকুলাবরণী

৩। িনম্নিলিখত চলন গুিলর �কৃিত িনণয়� কেরা :(ক) স্পশ করেল
�
লজ্জাবতীর পাতা বুেজ যাওয়া
(খ) �টউিলপ ফুেলর পাপিড়র অিধক তােপ েখালা
(গ) মূেলর জেলর উৎেসর িদেক বৃ�দ্ধ পাওয়া
উঃ (ক) স্পশ করেল
�
লজ্জাবতীর পাতা বুেজ যাওয়া – িসসেমান�ািস্টক চলন
(খ) �টউিলপ ফুেলর পাপিড়র অিধক তােপ েখালা – থােমান�ািস্টক
�
চলন
(গ) মূেলর জেলর উৎেসর িদেক বৃ�দ্ধ পাওয়া - হাইে�া�িপক চলন

৪। হরেমােনর িফডব�াক িনয়�ণ পদ্ধিত উদাহরণ সহ ব�াখ�া কেরা ।
উঃ েকােনা এক�ট অন্তঃ�রা �িন্থর �রণ ��য়া পেরা�ভােব অন� �িন্থর দ্বারা
িনয়ি�ত হয়। এই পদ্ধিতেক িফডব�াক িনয়�ণ বেল। েযমন, রেক্ত থাইর�ক্সেনর
পিরমাণ কেম েগেল থাইর�ক্সন হরেমান হাইেপাথ�ালামাসেক উদ্দীিপত কের TRH
(থাইেরা�িপন িরিল�জং হরেমান ) এর �রণ বাড়ায় যা িপট�ইটাির �িন্থেক TSH
�রেণর জেন� স��য় কের। এরপর TSH থাইরেয়ড �িন্থেক স��য় কের থাইর�ক্সন
হরেমান �রণ বৃ�দ্ধ কের। এ�ট ধনাত্মক িফডব�াক। এর িবপরীত ��য়া অথাৎ
�
থাইর�ক্সন েবশী হেল TRH এর �রণ কেম যায়, েস�ট হেলা ঋণাত্মক িফডব�াক।
রেক্ত কম থাইর�ক্সন

স��য় হাইেপাথ�ালামাস

TRH

ধনাত্মক িফডব�াক

থাইর�ক্সন

স��য় থাইরেয়ড

TSH

স��য় িপট�ইটাির

৫। ‘ইনসুিলন ও গ্লক
ু াগেনর ��য়া পরস্পর িবেরাধী ‘ ব�াখ�া কেরা।
উঃ ইনসুিলন ও গ্লক
� এক হরেমান দ্বারা
ু াগন হরেমান হেলা ৈদ্বত িনয়�ক অথাৎ
�ভািবত

শারীরবৃত্তীয়

��য়া

অন�

হরেমান

দ্বারা

�ভািবত

হয়।

ইনসুিলন

গ্লাইেকােজেনিসস ���য়ায় গ্লেু কাজ েথেক গ্লাইেকােজন সংেশ্লিষত কের অপরিদেক
গ্লক
ু াগন যকৃেত স�ঞ্চত গ্লাইেকােজনেক েভেঙ গ্লেু কােজ পিরণত কের। ইনসুিলন
িনওগ্লেু কােজেনিসস অথাৎ
� অশক�রা েথেক শক�রা সংেশ্লেষ বাধা েদয়। িকন্ত� গ্লক
ু াগন
ে�া�টন বা ফ�াট (অশক�রা) েথেক গ্লেু কাজ সংেশ্লষ কের। ইনসুিলন িকেটান উৎপাদন
কমায় , গ্লক
ু াগন ফ�ােটর জারণ ঘ�টেয় িকেটান বিড উৎপাদন বাড়ায়।

৬। িতন�ট �াণী হরেমােনর �রণজিনত অস্বাভািবকতা গুিলর এক�ট কের উপসগ �
েলেখা।
উঃ
�াণী হরেমােনর নাম

�রণ (কম) জিনত

উপসগ �

অস্বাভািবকতা
STH

বামনত্ৱ

অিস্থ ও েপশীর বৃ�দ্ধ ব�াহত হয়

ADH

বহ�মূ�

বৃক্কীয় নািলকায় পুনঃেশাষন ব�াহত হয়
ও 10-15 lit/day লঘু মূ� িনগত� হয়

থাইর�ক্সন

গলগন্ড

থাইরেয়ড �িন্থর অস্বাভািবক বৃ�দ্ধর
ফেল গলা ফুেল যায়

LIFE SCIENCE
CLASS X
Control and Co-ordination in Living Organisms
QUESTIONS AND ANSWERS
1. How will you explain the movement of Volvox towards the source of light?
Ans : The algae Volvox moves towards the source of light. It is an unicellular alga
which change place during movement towards light. This is one type of tactic
movement called positive phototactic movement.
2. Prepare a list of sources of auxin , gibberellin and cytokinin.
Auxin
Apical meristem of
root and stem
Young
etc.

leaf,

pollen,

Gibberellin
Cytokinin
Matured seeds and Liquid endosperm of
cotyledons
coconut, endosperm of
corn
Growing regions of Germinated seed, flower
leaf
and fruits

3. Discuss the nature of the following movements:
1) Movement of the leaves of touch me not
2) Opening of petals of tulip flower in high temperature
3) Movement of roots towards source of water
Ans.: 1) Seismonasty
2) Thermonasty
3) Hydrotropic movement
4. Explain the feedback mechanism of hormone with the help of example.
Ans.: When the secretion of any endocrine gland is indirectly controlled by the
secretion of another endocrine gland – the phenomenon is called feedback
mechanism.

Example – Low concentration of thyroxin in the blood triggers the hypothalamus to
secrete TRH (Thyrotropin releasing hormone), which in turn triggers pituitary to
release TSH. This TSH excites thyroid gland which then releases thyroxin hormone.
Low concentration of thyroxin in blood

Active hypothalamus
TRH

Positive feedback

Thyroxin

Active thyroid gland

TSH

Active Pituitary

5. ‘ Action of insulin and glucagon is opposite in nature’ – Explain
Ans.: Insulin and glucagon act oppositely. The physiological function of insulin is
inhibited by glucagon.
i)
ii)
iii)

Insulin helps in glycogenesis to produce glycogen whereas glucagon helps in
glycogenolysis to produce glucose.
Insulin inhibits neoglucogenesis but glycogen helps neoglucogenesis to
produce more glucose.
Insulin lowers the production of ketone body but glucagon increases the
production of ketone body.

6. Write the symptoms of abnormality caused by less secretion of any three animal
hormone.
Name
of
hormone
STH

animal Abnormality
secretion
Dwarfism

due

ADH

Diabetes insipidus

Thyroxin

Goiter

to

less Symptom
Retarded growth of bones,
muscle and body
Production
of
large
amount of liquid urine
Swollen throat

