
Model Activity task 2021(August) 

Class-10 | Life Science |( Part-5) 

মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | আগস্ট 

দশম শ্রেণী | জীবন ক্টবজ্ঞান  | ( পািট -৫) 

১. প্রক্টিটি প্রডের সটিক উত্তরটি ক্টনব টাচন কডর িার ক্রক্টমক সংখ্যাসহ বাকযটি সম্পূণ ট কডর 

শ্রলডখ্া  

১.১ পািার মাধ্যডম প্রাকৃক্টিক অ্ঙ্গজ বংশক্টবস্তার কডর শ্রে উদ্ভিদ শ্রসটি ক্টনব টাচন কডরা— 

(ক) মিষ্টি আলু 

(খ) কচুমিপানা 

(গ) আদা। 

(ঘ) পাথরকুক্টচ 

১.২ সংকরায়ণ পরীক্ষার জনয শ্রমডেডলর মিরগাছ শ্রবডছ শ্রনওয়ার সটিক কারণটি ক্টির 

কডরা — 

(ক) িটি গাছেি বংশমবস্তাছি অছনক সিয় লাছগ। 

(খ) িটি গাছে মবপিীতধিী ববমশছিেি উপমিমত খুবই কি 

(গ) মির ফুল স্বপরাগী হওয়ার বাইডর শ্রথডক অ্নয চাক্টরদ্ভিক ববক্টশষ্ট্য ক্টমডশ োওয়ার 

সম্ভাবনা কম 

(ঘ) িটি গাছেি ফুলগুমলছত কৃত্রিিভাছব ইতি পিাগছ াগ ঘটাছনা সম্ভব নয় 

১.৩ নীডচর শ্রে বক্তবযটি সটিক নয় শ্রসটি ক্টচক্টিি কডরা — 

(ক) অমতমিক্ত বাষ্পছিাচন রিাধ কিাি জনে ফমিিনসাি পাতা কাটায় রূপান্তমিত হছয়ছে। 

(খ্) রুই মাডছর পিকার পশ্চাৎ প্রডকাডে অ্বক্টিি শ্ররটিয়া ক্টমরাক্টবক্টলয়া গযাস উৎপাদন 

কডর 

(গ) পায়িাি ফুসফুছসি সছে প্রধানত নয়ষ্টট বায়থুমল  ুক্ত থাছক  া পায়িাছক উড়ছত সাহা ে কছি 

(ঘ) উছটি RBC মিম্বাকৃমত হওয়ায় অমত ঘন িছক্তি িধে মদছয় এষ্টট সহছজই প্রবামহত হছত পাছি 

২. একটি শডে বা একটি বাডকয উত্তর দাও : 

২.১ মানব ক্টবকাডশর বয়়ঃসক্টি দশার একটি গুরুত্বপূণ ট ববক্টশষ্ট্য উডেখ্ কডরা। 



 

উঃ- ববমশিেঃ- 

(i)বয়সমি দশাি সিয় রপমশ অমিি বৃত্রি, জনন অছেি বৃত্রি, গোছিট উৎপাদন শুরু হয়। 

২.২ ক্টবসদৃশ শেটি শ্রবডছ শ্রলডখ্া : মিডরর সবুজ রডের বীজ, মিডরর সবুজ রডের ফল, 

ক্টগক্টনক্টপডগর সাদা রডের শ্রলাম,ক্টগক্টনক্টপডগর মসৃণ শ্রলাম 

উঃ- মবসদৃশষ্টট হছলা-  িটছিি সবুজ িছেি ফল। 

২.৩ নীডচ সম্পকটেুক্ত একটি শে শ্রজাড় শ্রদওয়া আডছ। প্রথম শ্রজাড়টির সম্পকট বুডে 

ক্টিিীয় শ্রজাড়টির শূনযিাডন উপেুক্ত শে বসাও : 

বেবহাি ও অবেবহাছিি সূি : লোিাকক :: প্রাকৃমতক মনব কাচন :     োরউইন 

৩. দটুি বা ক্টিনটি বাডকয উত্তর দাও : 

৩.১ স্বপরাগডোডগর একটি সুক্টবধ্া ও একটি অ্সুক্টবধ্া উডেখ্ কডরা। 

উঃ- 

সুক্টবধ্া়ঃ-এই পিাগছ াছগ একই প্রজামতি ফুছল পিাগছ াছগি জনে প্রাকৃমতক ববমশিে িক্ষা পায় 

এবং প্রজামতি িছধে জমনতৃ ববমশিে প্রকাশ পায়। 

অ্সুক্টবধ্া়ঃ-স্বপিাগছ াছগি িাধেছি উৎপন্ন প্রজামতি অমভছ াজন ক্ষিতা রলাপ পায়। 

৩.২ “একসংকর জনডন F2 জনুর ক্টফডনািাইক্টপক অ্নুপাি সবসময় 3:1 নাও হডি পাডর” 

– উদাহরডণর সাহাডেয বযাখ্যা কডরা। 

উঃ- অসমূ্পি ক প্রকটতাি রক্ষছি একসংকি জনছন F2 জনুি ত্রজছনাটাইপ অনুপাত সবসিয় 3:1 

হয় না। 

র িন সিোিালমত (Mirabilis Jalapa) উত্রিছদি রক্ষছি রদখা মগছয়ছে র , মবশুি লাল ফুল  ুক্ত ও 

মবশুি সাদা ফুল  ুক্ত গাছেি ইতি পিাগছ াগ ঘটাছল F1 জনুছত উৎপন্ন সিস্ত গাে রগালামপ ফুল 

 ুক্ত হয়। F1 জনুি রগালামপ ফুল মবমশি গাে গুমলি স্বপিাগছ াগ ঘটাছল F2 জনুছত লাল, রগালামপ 

ও সাদা ফুল মবমশি গাছেি আমবভকাব হয় ও তাছদি মফছনাটাইমপক অনুপাত 1:2:1 হয়। সিোিালমত 

উত্রিছদি একসংকি জনছন F2 জনুি ত্রজছনাটাইমপক অনুপাতও সবসিয় 1:2:1 হয়। সুতিাং 

একসংকি জনছন F২ জনুি মফছনাটাইমপক অনুপাত সবসিয় 3:1 নাও হছত পাছি।  

৪. নীডচর প্রেটির উত্তর দাও : 

৪.১ োরউইডনর মিবাদ অ্নুসাডর ‘শ্রোগযিডমর উিিটন’ কীিাডব ঘডি বযাখ্যা কডরা। 

ক্টশম্পাদ্ভিরা ক্টবক্টিন্নিাডব িাডদর সমসযার সমাধ্ান কডর” – বক্তবযটির েথাথ টিা উদাহরডণর 

সাহাডেয ক্টবডেষণ কডরা। 

 



উঃ- শ্রোগযিডমর উিিটন়ঃ- িািউইন এি িছত জীবন সংগ্রাছি মলপ্ত জীবগুমলি িছধে  াছদি 

রদছহ রোছটা রোছটা সহায়ক অমভছ াজন িূলক ববমশিে এছস  ায় তািাই জীবন সংগ্রাছি জয়ী হয়, 

এবং রবেঁছচ থাকাি অমধকািী হয়।অছনেিা কালক্রছি পৃমথবী রথছক মনত্রিহ্ন হছয়  ায়। জীবন 

সংগ্রাছি এই উত্তিিছক র াগেতছিি উদ্বতকন বলা হয় । 

মশম্পাত্রি আমিকাি ঘন অিছিে বাস কছি। এিা খুব বুত্রিিান প্রািী। এিা মবমভন্নভাছব তাছদি 

সিসোি সিাধান কছি। র িন – 

(i) উইছপাকা ধছি খাওয়া মশম্পাত্রি উইমিমবি সিান রপছল গাছেি শাখা মদছয় একষ্টট লাষ্টিি িছতা 

দণ্ড বতিী কছি রনয়। এই দছণ্ডি েুেঁচাছলা প্রান্তষ্টটছক উই এি মিমবি িছধে িুমকছয় রদয়। উই 

রপাকাগুমল তখন লাষ্টি রবছয় সামিবি ভাছব বাইছি রবমিছয় আছস। মশম্পাত্রি তখন িহা আনছে 

তাি রভাজ সাছি। 

(ii) বাদাছিি রখাসা োড়াছনা মশম্পাত্রিিা শক্ত কাি বা পাথছিি টুকছিা রক ‘হাতুমড় ও রনহাই’ – এি 

িত বেবহাি কছি বাদাছিি রখাসা োড়ায়। 

(iii) ঔষমধ গাছেি বেবহাি: মশম্পাত্রিিা রকান পিজীবী দ্বািা আক্রান্ত হছল মনছজিাই মবছশষ রভষজ 

উত্রিদ। র িন– অোসমলয়া রুমিস ( Aspilia rudis ) খুেঁছজ এছন ভক্ষি কছি ফছল পিজীবীছদি 

ক্ষমতকি প্রভাব রথছক িক্ষা পায়। 

 

 


