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পিূষ মান: ৪০                                                                                                      সময়: ১ ঘণ্টা  ১০ স্টমস্টনট 

 

 

স্টিভাগ ক 

১.স্টনচে প্রদ্ত্ত িহু স্টিকল্প ধ্মী প্রশ্নগুস্টলর সঠিক উত্তরটি স্টনিষােন কচর সাংখ্যাসহ িাকযটি সম্পূিষ কচর 

শ্রলচখ্া।    

                                                                    ১×১০=১০ 

১.১ হ্যাভার্সিয়ান নালী দেখা যায় ক/ অস্টি কলায়     

১.২ DNA এর শর্ি রা টি হ্ল খ্/ শ্রপচটাজ  । 

১.৩ দেররার াম উৎপন্ন হ্য় গ/ এচডাপ্লাজস্টমক শ্ররটিকুলাম দেরর্। 

১.৪ দপরলগ্রা র্িরভনটিভ ফ্যাক্টর বলা হ্য় র্ভটার্মন B5 দর্। 

১.৫ অসমৃ্পক্ত ফ্যাটি অযার্সড নয় ক/ পাচমটিক অযাস্টসড   

১.৬ নার্লর্া তন্ত্র খ্/ পস্টরচেরা পরবির ববর্শষ্ট্য। 

১.৭ বারয়ামর্ি  ীবর্বেযা ও গ/ পস্টরসাংখ্যান স্টিদ্যা    এর সমন্বরয় গঠিত। 

১.৮ কুফ্ার দর্াশ দেখা যায়     খ্/ যকৃৎ    এ। 

১.৯ দটরটারটরন উৎপন্ন হ্য় গ/ শুক্রািচয় 

১.১০ র্লর্নয়ান হ্ায়ারার্র্ি রত খ্/ 7  টি র্যাটাগর্র। 

 

স্টিভাগ খ্ 

২. স্টনচদ্ষ ি অনুসাচর উত্তর দ্াও: ১×২০=২০ 

  িূনযিাচন সঠিক িব্দ িসাও: (১×৫=৫) 

২.১ তরুণার্ি র্বর্শষ্ট্ মারেরের দেরহ্ প্লাকচয়ড আঁশ দেখা যায়। 

২.২ েত্রারর্র দর্াশ িাচীর এর মুখয উপাোন টি হ্রলা কাইটিন 



২.৩ এররনর্াইমা র্লা িাতাস সর্িত রারখ। 

২.৪ র্রলাব্লাট দর্াশ দেখা যায় টিচনাচোরা পরবি 

২.৫ গ্লাইরর্াসাইর্ডর্ বন্ধনী দেখা যায় জটিল িকষ রা এ। 

 

স্টিিৃস্টতগুস্টল সতয না স্টমথ্যা তা শ্রলচখ্া। (১×৫=৫) 

২.৬ দর্ারলরটরল হ্রলা এর্টি অর্ ি ত র্লর্পড। সতয 

২.৭ Paramoecium এর দর্ারশ এর্ার্ির্ র্নউর্িয়াস দেখা যায়। সতয 

২.৮ র্পঁপর়েরের দসফ্ারলারোরাক্স দেখা যায়। স্টমথ্যা 

২.৯ র্সরলাম দপর্ররটার্নয়াম পেি া দ্বারা আবৃত োরর্। সতয 

২.১০ গবরলট দর্াশ িায়ী র্লায় পাওয়া যায়। স্টমথ্যা 

 

একটি িব্দ িা একটি িাচকয উত্তর দ্াও: (১×১০=১০) 

২.১১ দর্ারশর দর্ান অংশ দিাটিন সংরেরে সহ্ায়তা র্রর? 

উত্তর: রাইচিাচজাম 

২.১২ এর্টি ক্ষারীয় লবরনর নাম দলরখা। 

উত্তর:  শ্রসাস্টিয়াম িাইকাচিষাচনট 

২.১৩ উর্িে  গরতর উভচর র্ারের বলা হ্য়? 

উত্তর: ব্রাচয়াোইটা িা মস িগষ 

২.১৪ র্লর্পরডর গঠনগত এর্র্ েুটি র্র্ র্র্? 

উত্তর: েযাটি অযাস্টসড ও অযালচকাহল 

২.১৫ আরপল শামুরর্র গমন অরের নাম র্র্? 

উত্তর: মাাংসল পদ্ 

২.১৬ এলাইওপ্লাট এর র্া  র্র্? 



উত্তর: েযাট সঞ্চয় 

২.১৭ দটারমার্ডি  দর্ান পরবির িার্নরের ববর্শষ্ট্য? 

উত্তর: শ্রহস্টমকডষ াটা 

২.১৮ SER এর গুরুত্বপূণি র্া টি র্র্? 

উত্তর: েযাট সাংচেচর্ সাহাযয করা। 

২.১৯ গলগন্ড দর্ান দমৌরলর অভারব ঘরট? 

উত্তর: আচয়াস্টডন 

২.২০ মানুরের এর্টি র্ঠিন দযাগর্লার নাম দলরখা। 

উত্তর: অস্টি 

 

স্টিভাগ গ 

৩. দ্টুি িা স্টতনটি িাচকয স্টনম্নস্টলস্টখ্ত প্রশ্নগুস্টলর উত্তর দ্াও। প্রস্টতটি প্রচশ্নর মান 2। (২×৫=১০) 

৩.১ র্নম্নর্লর্খত র্বেয়গুর্লর উপর র্নভি র র্রর  াইরলম ও দলারয়ম এর পােির্য দলখ: র্) মৃত দর্াশ এর   
উপর্ির্ত, খ) র্া । 

স্টির্য় জাইচলম শ্রলাচয়ম 
মৃত শ্রকাি এর   উপস্টিস্টত িার্র্ড, িার্র্য়া,  াইরলম তন্তু 

মৃত দর্াশ 
দলারয়ম তন্তু মৃত দর্াশ 

কাজ  ল ও খর্ন  লবরনর উর্দ্ি মুখী 
পর্রবহ্ন 

উর্িরের খারেযর পর্রবহ্ন 

 

৩.২ ইউচরাকডষ াটার রূপান্তরচক শ্ররচরাচেস্টসভ শ্রমটামরেস্টসস িলা হয় শ্রকন? 

উত্তর: ইউররার্ডি াটার  ীবনর্ারল তারের লাভি া েশার র্র্েু গুরুত্বপূণি ববর্শষ্ট্য  পূণিাে অবিায় দলাপ পায়। 
দযমন: 

• ন োট োকর্ড   নকবলমোত্র লোর্ড ো দশোয় নলটে উপস্থিত। পূর্ডোঙ্গ দশোয় লুপ্ত হয়। 
• লোর্ড ো গমট  সক্ষম হটলও পূর্ডোঙ্গ প্রোর্ীটি গমট  অক্ষম। 
•  পূর্ডোঙ্গ দশোয় নলে স্থবলুপ্ত হয়। 



এই র্াররণ ইউররার্ডি াটার রূপান্তররর্ দররিারগ্রর্সভ দমটামরফ্র্সস বলা হ্য়। 

৩.৩ মাইচক্রাস্টিয়াচরর বিস্টিষ্ট্য গুস্টল স্টক স্টক? 

উত্তর:  এস. ডব্লু েক্স প্রিস্টতষ ত মাইচক্রাস্টিয়ার মচডল এর বিস্টিষ্ট্য গুস্টল হল: 

• এটি অিিরভেযপেি া দবর্ষ্ট্ত দিাটিরনর এর্টি গঠন 
• এটি অযার্মরনা অযার্সড এর শৃঙ্খল গঠন ও র্নউর্িওটাইড শৃঙ্খল গঠরনর মত উপর্চর্ত মূলর্ র্বর্িয়া 

দেখারত পাররতা। 

৩.৪ গলস্টগ িস্টড ও শ্রসচরাচজাচমর প্রধ্ান কাজটি শ্রলচখ্া। 

উত্তর: গলর্গ বর্ডর এর্টি র্া  হ্রলা: 

• গলর্গ বর্ড উৎরসচর্, হ্ররমান, র্মউর্াস, র্নউররা র্সরিটার্র পোেি ইতযার্ে ক্ষরণ র্রর। ক্ষরণ র্ারী 
দভর্সর্ল গুর্ল এই র্ার র সরে যুক্ত। 

    দসররার ারমর একটি প্রধো  কোে হল: 

• প্রোস্থর্ নকোশ স্থবর্োে  কোটল নবম তন্তু গঠ  কটে। 

৩.৫ কৃস্টর্ স্টিজ্ঞাচন জীি স্টিদ্যার দ্টুি গুরুত্বপূিষ প্রচয়াগ শ্রলচখ্া। 

উত্তর: কৃস্টর্ স্টিজ্ঞাচন জীি স্টিদ্যার দ্টুি গুরুত্বপূিষ প্রচয়াগ হল: 

•  ীব িযুর্ক্ত র্বেযা দর্ র্ার  লার্গরয় বতি মারন উচ্চ ফ্লনশীল  বী  দযমন:  য়া, রত্না , দগারেন রাইস 
িভৃর্ত উৎপােন র্রা হ্রে। 

• িান্সর র্নর্ উর্িে দযমন র্ব. টি তুরলা উৎপােন সম্ভব হ্রে, যা সহ্র  দপট দ্বারা আিান্ত হ্য় না এবং 
অেিননর্তর্ র্ের্ দেরর্ও লাভোয়ী। 

____________ 

 


