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পিূষমান: ২০                                                                  সময়: ৪০ স্টমস্টনট 

 

১.  স্টনবের প্রশ্নগুস্টলর স্টনবদষ িানুসাবর উত্তর দাও। প্রস্টেটি প্রবশ্নর মান ১       ১x৫=৫   
১.১ স্টনবে প্রদত্ত প্রবশ্নর সঠিক উত্তরটি স্টনবষােন কবর োর ক্রস্টমক সাংখ্যা সহ বাকযটি সম্পূিষ কবর 

কলবখ্া।      

উত্তর: লাক্টিক অ্যাক্টিড উৎপাদনকারী অ্নুজীবের নাম হবলা খ্/ লযাকবটাবযাস্টসলাস।  

১.২ িূনযস্থাবন সঠিক িব্দ বসাও।   

উত্তর: কড স্টলর্ার অবয়ল থেবক ক্টিটাক্টমন A পাওযা যায। 

১.৩ স্টবসদিৃ িব্দটি কববে কলবখ্া। 

উত্তর: ক্টেিদৃশ শব্দটি হল স্টসল্ক। 

১.৪ একটি িবব্দ বা একটু বাবকয উত্তর দাও। 

উত্তর: কাপপাি গাবের ফল থেবক প্রাপ্ত তন্তু অ্েপাৎ েুবলা সুস্টের বস্ত্র উৎপাদবন েযেহৃত হয। 

 ১.৫ প্রথম িব্দবজাড়টির সম্পকষ  বুবে স্টিেীয় িব্দবজাড়টির ফাাঁকা স্থাবন সঠিক িব্দ বসাও। 

উত্তর: মরক্টফন : কাাঁচা ফল ত্বক :: থরিারক্টপন : মূল 

 

২.  দটুি বা স্টেনটি বাবকয স্টনবের প্রশ্নগুস্টলর  উত্তর দাও। প্রস্টেটি প্রবশ্নর মান ২  ২x৫=১০ 

২.১ পতঙ্গরা কিভাবে পরাগকিলবে সহায়তা িবর? 

উত্তর: ফুলের উদ্জ্বে বর্ণ এবং গলের দ্বারা আকৃষ্ট হল়ে পতঙ্গরা ফুলের উপর এলে বেলে,ফুলের পরাগলররু্ 
পতঙ্গলের দেলহর বববিন্ন অংলে দেলগ যা়ে।পরবতীলত এই পতঙ্গরা ওই প্রজাবতর অন্য ফুলে বেলে দরনু্ 
পতঙ্গলের দেহ দেলক অপর ফুলে স্থান্ান্তবরত  হল়ে পরাগ বিেন্ ঘটা়ে। এর দ্বারা  ফলের েৃবষ্ট হ়ে। 



 

২.২ চ ারিাটা প্রিৃতপবে কি? এটির স্থাোন্তর ঘবট কিভাবে? 

উত্তর: দ ারকাটা হে এক জাতী়ে গালের ফে। 
               িানু্লের জািা কাপড় বা অন্যান্য প্রার্ীলের গাল়ের দোলির েলঙ্গ দেলগ ওই ফেগুবে 
এক জা়েগা দেলক অন্য জা়েগা়ে েবড়ল়ে পলড়। 

২.৩ পার্থিয চলব া: িৃতজীেীতা ও পরজীকেতা। 

উত্তর:  
কেষয় িৃতজীেীতা পরজীকেতা 

পুকি প্রকিয়া একটি জীব িৃত জজব বস্তু দেলক 
পুবষ্ট েংগ্রহ কলর। 

একটি জীব অপর দকালন্া েজীব 
জীলবর দেহ দেলক পুবষ্ট েংগ্রহ 
কলর। 

প্রভাে এই পুবষ্ট প্রবি়ো়ে অন্য দকান্ 
জীলবর অপকার ঘলট ন্া। 
দযিন্: ইস্ট একটি িৃতজীবব জীব 

পুবষ্ট প্রবি়োটিলত আশ্র়ে বা পুবষ্ট 
প্রোন্কারী জীবটির অপকার ঘলট। 
দযিন্: স্বর্ণেতা একটি পরজীবী 
উবিে 

 

২.৪ ধােবেবত অ্যাবজালা  াষ িরা হয় চিে? 

উত্তর: অযালজাো হলো এক প্রকালরর ফান্ণ জাতী়ে উবিে। অযালজাোর েলঙ্গ বিলোজীবী েম্পলকণ  োকা 
অ্যাোকেো অ্যাবজাকল ন্ািক বযাকলটবর়ো বাতাে দেলক ন্াইলরালজন্ গযাে গ্রহর্ কলর িাটিলত ন্াইলরালজলন্র 
 াবহো পূরর্ কলর। এই কারলর্ ধান্লেলত অযালজাো  াে করা হ়ে। 

২.৫ চেবহর চিাে স্থাবে কিতািৃকি োসা োাঁ বধ এেং এর িবল চে বত পাওয়া দুটি চরাগ লেণ 
চলব া।  

উত্তর: বফতাকৃবি হলো এক প্রকালরর পরজীবী জীব যা প্রধান্ত িানু্লের অ্বে, পািস্থলীবত, িকিবে, যিৃবত 
বাো বাাঁ লধ। 



     কিতািৃকির প্রভাবে ঘটা দুটি চরাগ লেণ হবলা- ১. ব াঁ ুবন্ দে া যা়ে 

২. দুবণেতা ও ববি িাব অনু্িূত হ়ে। 

৩.  নীবে প্রদত্ত প্রশ্ন বা োর স্টবকল্পধ্মী প্রবশ্নর উত্তর দাও।                      ১x৫=১০ 

৩.১ পাউরুটি উৎপােবে ইস্ট েযেহার িরা হয় চিে? উকিবের িােথে ঘটিত এিটি েজথ য পোবর্থর 
োি l কসল্ক কি?               ২+১+২ 

উত্তর: পাউরুটি উৎপােলন্র েি়ে বযবহৃত আটা বা ি়েোর বিশ্রলর্ ইস্ট ন্ািক একলকােী েত্রাক দিোলন্া 
হলে তা আটা ি়েোর েকণ রালক ববলেের্ কলর কাবণন্-ডাই-অক্সাইড গযাে উৎপন্ন কলর যার ফলে বিশ্রর্ ফুলে-
দফাঁ লপ ওলে।পরবতীলত তাপ প্রল়োগ করলে কাবণন্-ডাই-অক্সাইড গযাে দববরল়ে যা়ে এবং পাও়োরুটির গা বেদ্র 
যুক্ত হ়ে। ইস্ট দযাগ করার ফলে পাউরুটি ন্রি হল়ে ওলে। 

     উবিলের কাবণন্ ঘটিত একটি বজ্র পোেণ হে টযাকেে। 

     দরেি িলের োিণ ার োো গ্রবি দেলক উৎপন্ন োো বেল়ে তারা দকাকুন্ বন্িণার্ কলর, দরেি িলের 
বপউপা েো়ে দেই দকাকুন্ েংগ্রহ কলর তার দেলক উচ্চিালন্র এক প্রকালরর  ক লক েুলতা বন্িণার্ করা হ়ে 
যা বস্ত্র উৎপােলন্ বযবহৃত হ়ে। এই েুলতাই হে বেল্ক। 

অথবা 

৩.২ োদুররা কিভাবে গাবের েৃকিবত সহায়তা িবর?সাগর কুসুি এেং সন্ন্যাসী িাাঁ িডা এবি 
অ্পরবি কিভাবে সহায়তা িবর? তাবের এই সম্পিথ  চি কি েলা হয়? ২+২+১=৫ 

উত্তর: োদুরা থয িকল ফল খায থিই িকল ফবলর অ্পাচয েীজগুক্টল োদুবরর মাধ্যবম ক্টেক্টিন্ন 
স্থাবন ক্টগবয পব়ে এেং থিই িকল স্থাবন নতুন উক্টিবদর জন্ম হয। এইিাবে োদুররা উক্টিবদর িংখযা 
েৃক্টিবত িহাযতা কবর। 

      িন্নযািী কাাঁক়ো থদবহর গঠন েবল িন্নযািী কাাঁক়ো িাগর কুিুম এর মবধ্য আশ্রয গ্রহণ 

কবর।িাগর কুিুম তার ক্টেষাক্ত থকাশ যুক্ত থটন্টাবকবলর িাহাবযয িন্নযািী কাাঁক়ো থক রক্ষা প্রদান 
কবর।পক্টরেবতপ  িন্নযািী কাাঁক়ো িাগরকুিুম থক খাোর ক্টদবয িাহাযয প্রদান কবর। 

        িন্নযািী কাাঁক়ো ও িাগর কুিুম এর এই িম্পকপ বক স্টমবথাজীবী িম্পকপ  েবল। 
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