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Answer all the questions 

 

UNIT I 

1. Answer any five of the following questions:                                                         (5x1=5) 

 নিচের যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও:  

a. Write one important function of epithelial tissue.   

এপিথেলিয়াল টিস্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ লেখ।                                             

b. What is adipose tissue? 

                ? 

c. Give two examples of irregular shaped bone. 

                                        

d. Name two hormones secreted from posterior pitutary. 

                                                  

বল ।  

e. Write the important functions of sertoli cells. 

                                       ।  
f. What is actin fiber? 

                   ? 

g. Define the resting membrane potential.  

h. What is zona pellucida? 

জোনা পেলুসিডা কি? 

 

UNIT II 

2.  Answer any two of the following questions:                                                         (2x5=10) 

নিচের যেকোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও:                                                     

a. Write short note on Graffian follicle and Leydig cell. 

Graffian follicle এবং Leydig cell এর উপর সংক্ষিপ্ত নোট লিখ। 



b. Describe the process of nerve impulse propagation through non myelinated nerve fiber. 

নন-মাইলিনেড নার্ভ ফাইবারের মাধ্যমে স্নায়ু ইমপালস প্রচারের প্রক্রিয়া বর্ণনা কর। 

c. What are the functions of skeletal muscles?  

কঙক্াল পেশীর কাজ কি? 

d. Differentiate between electrical and chemical synapse. 

বৈদ্যুতিক এবং রাসায়নিক সিন্যাপসের মধ্যে পার্থক্য করুন। 

 

UNIT III 

3. Answer any one of the following questions:                                                   (1x10=10) 

নিচের যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: 

     

a. Write the origin and function of one steroid and one protein hormone of placenta. Describe 

the histology of mammalian thyroid gland Trans Section.                             (3+3)+4=10 

প্ল্যাসেন্টার একটি স্টেরয়েড এবং একটি প্রোটিন হরমোনের উ পত্তি ও কাজ লেখ। স্তন্যপায়ী 

থাইরয়েড গ্রন্থির ট্রান্স সেকশনের হিস্টোলজি বরণ্না কর। 

 

b. Write a descriptive note on mechanism of steroid hormone action. Describe a typical bone 

structure.                                                                                                               (5+5)=10 

স্টেরয়েড হরমোন ক্রিয়া করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে একটি বর্ণনামূলক নোট লিখুন। একটি 

সাধারণ হাড়ের গঠন বরণ্না কর। 

                                              

 

 

******** 

 


