জীবন ববজ্ঞান
দশম শ্রেণী
জীবজগতে বনয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়
প্রশ্ন ও উত্তর
১। ত োমোর স্কুলে যখন ছুটির ঘন্টো বোলে

খন

ু মম কীভোলব সোড়ো দোও

ো

শব্দমিলের মোধ্যলম প্রকোশ কলরো ।
উদ্দীপক(ঘন্টোর শব্দ)

গ্রোহক (কটিিযন্ত্র)

বোহক (প্রোন্তীয় স্নোয়ু ন্ত্র)

কোরক (হো

ও পোলয়র তপশী)

বোহক(অমিিমর স্নোয়ু)

স্নোয়ুলকন্দ্র (মস্তিলের শ্রবণ তকন্দ্র)

সোড়োপ্রদোন

২। তিোলখর তকোন অংশ প্রম সোরক মোধ্যম মহলসলব কোে কলর?

োর গঠন তেলখো।

তিোলখর কমণয়ো
ি প্রম সোরক মোধ্যম মহলসলব কোে কলর।কমণয়ো
ি অমিলগোেলকর
সম্মুখ ভোলগ অবমি , উত্তে, পুরু, সোদো, স্বচ্ছ আবরণী কেোির।
৩। মোলছর সন্তরলণ মোলয়োিম তপশীর ভূ মমকো তেলখো।
মোলছর তমরুদলের দুপোলশ অবমি

V আকৃম র মোলয়োিম তপশীর সংলকোিন ও

প্রসোরলণর ফলে মোলছর তদলহ রলের মল ো আলদোেন সৃটি হয়। এর তেলক ত রী
হওয়ো বে মোছলক এমগলয় মনলয় তযল

সোহোযয কলর।

৪। তমমননলেস মক ? কোে উলেখ কর।
উ:- তকন্দ্রীয় স্নোয়ু ন্ত্রলক আবৃ

কলর রোখো আবরনীলক তমমননলেস বলে । এটি

বোইলর তেলক মভ লর ৩টি ির মদলয় ত রী –
১। িুরোমযোিোর
২। অযোরোকনলয়ি মযোিোর
৩। মপয়োমযোিোর
কোে :- i) বোমহযক আঘো

তেলক তকন্দ্রীয় স্নোয়ু ন্ত্রলক রিো কলর । ii) তকন্দ্রীয়

স্নোয়ু লন্ত্র রক্ত সরবরোহ কলর ।
৫। তপ্রসবোলয়োমপয়ো কোলক বলে ?
উ:- বয়সেমন

কোরলণ তিোলখর উপলযোেন িম ো কলম যোওয়োয় তয তরোলগ

মনকলির দৃটি বযোহ
বয়লস এই

হয়,

োলক তপ্রসবোলয়োমপয়ো বেো হয়। সোধ্োরণ

৪০-৪৫ বছর

ররুটি ধ্রো পলড় ।

৬। তরোলিির তপমশ কোলক বলে ?
উ:- তয সকে তপমশর স্তিয়োয় তকোলনো অে তদলহর মধ্যব ী অলির িোরপোলশ
বৃত্তোকোলর ঘুরল

পোলর, তসই সকে তপমশলক তরোলিির তপমশ বলে । তযমন - -

সোবকযোপুেোমরস তপমশ ।

LIFE SCIENCE
CLASS X
Control and Co-ordination in Living Organisms
QUESTIONS AND ANSWERS
1. Discuss with a flow chart when you response after hearing the bell at the time
of the ending of school.
Ans. I response in the following way:
Stimulus (bell ringing)

Receptor (Organ of Corti)

Nerve centre (Hearing centre in brain)

Conductor (Auditory nerve)

Conductor (Peripheral nervous system)

Effector (Muscle of hand & leg)

Reaction of activity
2. Which part of the human eye functions as a refractive medium? Mention its
structure.
Ans. The cornea of eye functions as a refractive medium. It is the transparent
front part of the eye and covered with thick layer.
3. What is the role of myotome muscle of fish in movement?
Ans. The contraction of V- shaped myotome muscle, situated on both side of the
spinal cord of the fish, ripple through the body in waves. Power generated by this
muscle and the interactions between the fish and the water generate a backwardtravelling wave causing lateral displacement of the body.

4. What is meninges? State its function.
Ans - Meninges are membranous layers surrounding the central nervous system.
It has 3 layers 1. Duramater
2. Arachnoid mater
3. Pia mater.
Function : i) Protects the brain from external injury.
ii) Supply blood to central nervous system.
5. What is Presbyopia ?
Ans: Presbyopia is the gradual loss of our eyes' ability to focus on nearby objects.
It's natural, often annoying part of aging. It usually becomes noticeable in early
to mid 40s.
6. What is rotator muscle?
Ans: Rotator muscle is the one that rotates or causes rotation of a body part on its
axis. Ex.- Subcapularis.

