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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/ অর্ি কলায়       খ/ তরুণার্ি কলায়        গ/ যকৃতত         ঘ/ অগ্নাশতয় 

১.২ DNA এর শকি রা টি হ্ল_____। 

   ক/ ট্রাতয়াজ          খ/ দেতটাজ        গ/ দহ্তসাজ           ঘ/ দহ্তটাজ 

১.৩ দেতরাতজাম উৎেন্ন হ্য় ______ দেতক 

   ক/ গলর্গ বর্ি     খ/ রাইতবাতজাম        গ/ এতডাপ্লাজর্মক দরটিকুলাম      ঘ/ লাইতসাতজাম 

১.৪ দেতলগ্রা র্িতভনটিভ ফ্যাক্টর বলা হ্য় র্ভটার্মন___ দক। 

  ক/ B1    খ/B2     গ/ B5        ঘ/ B12 

১.৫ অসমৃ্পক্ত ফ্যাটি অযার্সি নয়_______ 

  ক/ োতমটিক অযার্সি     খ/ ওতলইক অযার্সি    গ/র্লতনাতলইক অযার্সি     ঘ/ আরর্কতজর্নক অযার্সি 

১.৬ নার্লকা তন্ত্র _____ েতবির ববর্শষ্ট্য। 

  ক/ র্নিার্রয়া       খ/ ের্রতফ্রা    গ/ টিতনাতফ্ারা   ঘ/ একাইতনািারমাটা 

১.৭ বাতয়ামর্ট্র জীবর্বেযা ও______ এর সমন্বতয় গঠিত। 

  ক/ িযুর্ক্তর্বেযা             খ/ েোেি র্বেযা           গ/ ের্রসংখযান র্বেযা            ঘ/ ইতলক্ট্রর্নস 

১.৮ কুফ্ার দকাশ দেখা যায় _____ এ 

  ক/ অগ্নাশয়           খ/ যকৃৎ            গ/  ফু্সফু্স            ঘ/ বৃক্ক 

১.৯ দটতটাতটরন উৎেন্ন হ্য় 



  ক/ র্প্লহ্ায়            খ/ অগ্নাশযতয়        গ/ শুক্রাশতয়          ঘ/ র্িম্বাশতয় 

১.১০ র্লর্নয়ান হ্ায়ারার্কি তত ____টি কযাটাগর্র। 

 ক/ 5     খ/ 7    গ/ 10      ঘ/ 12 

 

স্টিভাগ খ্ 

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

  িূনযস্থাচন সঠিক িব্দ িসাও: (১×৫=৫) 

২.১ তরুণার্ি র্বর্শষ্ট্ মাতেতের দেতহ্ ______ আঁশ দেখা যায়। 

২.২ েত্রাতকর দকাশ িাচীর এর মুখয উোোন টি হ্তলা _____। 

২.৩ এতরনকাইমা কলা _______ সর্িত রাতখ। 

২.৪ কতলাব্লাট দকাশ দেখা যায় ______ েতবি 

২.৫ গ্লাইতকাসাইর্িক বন্ধনী দেখা যায় ________ এ। 

 

স্টিিৃস্টিগুস্টল সিয না স্টমথ্যা িা শ্রলচখ্া। (১×৫=৫) 

২.৬ দকাতলতটরল হ্তলা একটি অর্জি ত র্লর্েি। 

২.৭ Paramoecium এর দকাতশ একার্িক র্নউর্িয়াস দেখা যায়। 

২.৮ র্েঁেত়েতের দসফ্াতলাতোরাস দেখা যায়। 

২.৯ র্সতলাম দের্রতটার্নয়াম েেি া দ্বারা আবৃত োতক। 

২.১০ গবতলট দকাশ িায়ী কলায় োওয়া যায়। 

 

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

২.১১ দকাতশর দকান অংশ দিাটিন সংতেতে সহ্ায়তা কতর? 

২.১২ একটি ক্ষারীয় লবতনর নাম দলতখা। 



২.১৩ উর্িে জগততর উভচর কাতের বলা হ্য়? 

২.১৪ র্লর্েতির গঠনগত একক েুটি র্ক র্ক? 

২.১৫ আতেল শামুতকর গমন অতের নাম র্ক? 

২.১৬ এলাইওপ্লাট এর কাজ র্ক? 

২.১৭ দটাতমাকিি  দকান েতবির িার্নতের ববর্শষ্ট্য? 

২.১৮ SER এর গুরুত্বেূণি কাজটি র্ক? 

২.১৯ গলগড দকান দমৌতলর অভাতব ঘতট? 

২.২০ মানুতের একটি কঠিন দযাগকলার নাম দলতখা। 

 

স্টিভাগ গ 

৩. দ্টুি িা স্টিনটি িাচকয স্টনম্নস্টলস্টখ্ি প্রশ্নগুস্টলর উত্তর দ্াও। প্রস্টিটি প্রচশ্নর মান 2। (২×৫=১০) 

৩.১ র্নম্নর্লর্খত র্বেয়গুর্লর উের র্নভি র কতর জাইতলম ও দলাতয়ম এর োেিকয দলখ: ক) মৃত দকাশ এর   
উের্ির্ত, খ) কাজ। 

৩.২ ইউতরাকিি াটার রূোন্তরতক দরতট্রাতগ্রর্সভ দমটামরফ্র্সস বলা হ্য় দকন? 

৩.৩ মাইতক্রার্েয়াতরর ববর্শষ্ট্য গুর্ল র্ক র্ক? 

৩.৪ গলর্গ বর্ি ও দসতরাতজাতমর িিান কাজটি দলতখা। 

৩.৫ কৃর্ে র্বজ্ঞাতন জীব র্বেযার েটুি গুরুত্বেূণি িতয়াগ দলতখা। 

 

____________ 

 


