
       রকারর অআনউদ্দীন কলজ মধুখাী ফররদপুর 

                   র্ ধবার ধক পরীক্ষা -২০২১ 

       রবয়ঃজীবরবজ্ঞান ১ম ও ২য় পত্র (উরিদরবদ্যা ও প্রাণীরবদ্যা ) 

                 [ক প্রলের উত্তর  রদলে লব] 

                         ( ক রবভাগ ) 

(১)  

 

 

 

(ক)একক পদ ধা কী ? 

(খ ) মাআলটাকরিয়ালক ককন পাওয়ার াউ বা য় ? 

(গ)   A এর  কভৌে গঠণ বণ ধনা কর । 

(ঘ ) A ও B  এর মধ্যকার পার্ ধকয অলাচনা কর । 

(২) 

 

 

 

 

 

 



(ক) রনাপ কী ? 

(খ)মাআলটাটিক কমটালফলজর রচরিে রচত্র  আঁক। 

(গ) উদ্দীপলকর প্ররিয়াটি বণ ধনা কর । 

(ঘ )উদ্দীপলকর প্ররিয়াটি কয র্রলণর ককা রবভাজলন ম্পন্ন য় োর 

ালর্ মাআলটার ককা রবভাজলনর পার্ ধকয উলেখ কর। 

(৩) 

 

 

 

(ক) কনালভ কলরানা  ভাআরা কী ? 

(খ) কপ্রাকযাররওটিক ও আঊকযাররওটিক ককালর মলধ্য পার্ ধকয কখ । 

(গ)উদ্দীপলকর েযাটির চারটি কলর জীবীয় ও জড় ববরলষ্ট্য উলেখ কর । 

(ঘ) উদ্দীপলকর েযাটির ংখ্যাবৃরির  াআটিক  চি  রচলত্রর মাধ্যলম  

উপস্থাপন কর। 

 

(৪) একটি একলকাী ণুজীব, মানু ও মকীর কদল জীবন চলির 

রবরভন্ন র্াপ ম্পন্ন কলর ।এবং মানব কদল রবলল  জবর করাগ সৃরষ্ট্ 

কলর । 

(ক) পরজীবী কী ? 

 



(খ)উরিলদ করাগ সৃরষ্ট্কারী চারটি ব্যালেররয়ার নাম রখ । 

(গ) উরদ্দপলকর ণুজীলবর মানবলদলর কারে রক্ত করনকায় 

জীবনচলির রচিে রচত্র ঙ্কন কর। 

(ঘ) উদ্দীপলক উরেরখে ক্ষণ ও প্ররেকালরর উপায় উলেখ  কর । 

৫ /  রনলচর প্রেগুলার উত্তর দাও –  

(ক) ককান ঙ্গাণুলক ককালর ট্রারফক পুরল বা য়? 

(খ) ককান  র্রলনর ককাল াআলালজাম নুপরস্থে র্ালক? 

(গ)  কলরালজাম ও  কররওলর মলধ্য ম্পকধ  কী ? 

(ঘ) রপউররন ক্ষারকগুলার নাম রখ। 

(ঙ) ককালর ককার্ায় ট্রান্সরিপলন প্ররিয়াটি  ম্পন্ন য় ? 

 (চ)লকা চলির ককান পয ধালয়  এর নুরপণ য় ? 

(ছ) ভাআরালক  লকাীয় বা য় ককন ? 

(জ)ললরারময়ালরর বস্থান মাঝখালন ল ,লটি ককান র্রলণর 

কিালমালাম ? 

(ঝ)রেনটি স্টপ ককাডলনর নাম রখ।  

 (ঞ)এনথ্রাক্স ককান র্রলনর  ণুজীলবর ংিমণজরনে করাগ ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 



                      ( খ রবভাগ )  

 (১)রলক্ষক ক্লাল  এমন  রকছু  প্রাণীর   কর্া বলন ,যালদর  

রলন্টরণ ,রিপদ,র্বা ফুফু অলছ। 

(ক) প্রজারে কী ? 

(খ) ট্যাগমাটাআলজলন বলে  কী বুঝ  ? 

(গ)উদ্দীপলক উরেরখে ববরলষ্ট্য কয ক পলব ধ পাওয়া যায় োলদর নাম ও 

উদারণ  দাও । 

(ঘ)উদ্দীপলক উরেরখে  ববরললষ্ট্য র পব ধগুলার মলধ্য উন্নে ও নুন্নে 

প্রাণীলদর দুটি পলব ধর নাম ও দুআটি কলর নাক্তকারী  ববরলষ্ট্য রখ। 

(২) 

 

  

 

 

(ক) রলাম কী ? 

(খ) একটি রীয় প্ররেম প্রাণীর উদারণ দাও । 

(গ) উদ্দীপলকর  রচত্রারয়ে   ববরলষ্ট্যগুলা কয প্রাণী পলব ধ কদখা যায় োর 

কেরণরবন্যা কর। 



(ঘ) কোমার ররখে কেরণরবন্যাল কর্লক কদখাও কয,ক কমরুদন্ডী প্রারণআ 

কলড ধট রকন্তু ক কলড ধট কমরুদন্ডী নয় । 

(৩) 

   

 

 

 

(ক) কভনা াট ধ কী ? 

(খ)রুআ মালছর কেরণরবন্যা কর । 

(গ) উদ্দীপলকর ঙ্গটি কয প্রাণীর কদখাও কয, োর রক্ত ংবণ   পিরে 

একচারিক । 

(ঘ) উদ্দীপলকর ঙ্গটি ংরিষ্ট্  প্রারণটিলক পারনর রবরভন্ন গভীরোয় 

ভালে াায্য কলর, ব্যাখ্যা কর। 

(৪) 

 

 

(ক) রলন্টরণ  কী ?  

(খ) াআড্রালক মর প্রাণী বা য় ককন ? 

(গ ) উদ্দীপলকর  প্রণীটির  রক্ষানাত্নক  ককালর রচরিে রচত্র ঙ্কন  কর।  



(ঘ)  একটি বুজ বলবালর   ালর্ প্রাণীটির পারস্পাররক 

লযারগোমূক বস্থালনর  রবয়গুলা অলাচনা কর । 

  

 (৫ ) রনলচর প্রে গুলার  উত্তর দাও - 

 (ক) একটি রদপার্শ্বীয় প্ররেম প্রাণীর উদারণ দাও। 

(খ) নলটাকড ধ কী ? 

(গ) অলথ্র ধালপাডা পব ধভূক্ত প্রাণীর বরঃকঙ্কা  রক দ্বারা রগঠিে ? 

(ঘ) U অকৃরের কপৌরষ্ট্ক নার কদখা যায় ককান পলব ধর প্রাণীলে ? 

(ঙ) কমরুদন্ডী প্রাণীর  বক্ষ ও উদর গবলরর মধ্যবেী পৃর্ককারী ঙ্গ 

 –  

(চ) াআড্রার পুনরুৎপরত্তর জন্য দায়ী 

ককালর নাম  কখ । 

(ছ)  

 

রচলত্রর  কনমালটারস্টটি ককান র্রলণর ? 

(জ) কমলারিয়া কী ? 

(ঝ) রুআ মাছ ককান পলব ধর প্রাণী ? 

(ঞ) রুআ মালছর প্রর্াণ র্শ্বন ঙ্গ ককানটি ? 

 

 


