
১. প্রতিটি প্রশ্নের সটিক উত্তরটি তির্ বাচি কশ্নর িার ক্রতিক সংখ্যাসহ র্াকযটি সম্পূর্ ব কশ্নর 

লেশ্নখ্া: 

১.১) লে ল াড়টি সটিক িয় লসটি তির্ বাচি কশ্নরা। 

(ক) ফফোট োফসটফোরোইটেশন – ATP সংটেষ 

(খ) গ্লোইটকোেোইসসস – পোইরুটে  সংটেষ 

(গ) ফেবস চে – সোইট্রিক অ্যোসসড সংটেষ 

(ঘ) অরতিতিি চক্র – অযাশ্নিাতিয়া সংশ্নেষ 

১.২) সটিক র্ক্তর্যটি তিরূপর্ কশ্নরা— 

(ক) ফেোসিত রক্তকসিকো ফযোটগোসোইট োসসস পদ্ধসতটত ফরোগজীবোি ুধ্বংটস সোিোয্য কটর 

(খ) ফবটসোসফে সিস্টোসিন ফশোষি কটর অ্যোেোর্জি প্রসতটরোটে সোিোয্য কটর 

(গ) তেশ্নফাসাইি অযাতির্তি সংশ্নেষ কশ্নর লরাগ প্রতিশ্নরাশ্নে সাহােয কশ্নর 

(ঘ) ইওসসটনোসফে ফিপোসরন সনিঃসরি কটর রক্তবোটি রক্ততঞ্চন ফরোটে সোিোয্য কটর 

১.৩) প্র াপতির লরচি অঙ্গটি তচতিি কশ্নরা – 

(ক) ফনসিসডযো  

(খ্) িযােতপজ য়াি িাতেকা  

(গ) ফেিটকোশ  

(ঘ) বৃক্ক 

২. A- স্তশ্নে লেওয়া শশ্নের সশ্নঙ্গ B-স্তশ্নে লেওয়া সর্ বাশ্নপক্ষা উপেুক্ত শেটির সিিা তর্োি 

কশ্নর উভয় স্তশ্নের ক্রতিক িং উশ্নেখ্সহ সটিক ল াড়টি পুিরায় লেশ্নখ্া: 

 

A-স্তে B - স্তে 



২.১) অ্যোটেটরোটেটরোসসস (গ) সবপোকীয সিসযোজসনত ফরোগ 

২.২) পতঙ্গ 

২.৩) পত্ররন্ধ  

(ক) িোসকযো 

(খ) রক্ষীটকোশ 

 (ঘ) ফুেকো 

 

৩. েটুি র্া তিিটি র্াশ্নকয উত্তর োও: 

৩.১) উজিশ্নের লক্ষশ্নে পর ীর্ীয় ও তিশ্নিা ীর্ীয় পুটির েটুি পাি বকয উশ্নেখ্ কশ্নরা। 

উত্তরিঃ  

পর ীতর্য় পুটি তিশ্নিা ীর্ীয় পুটি 

(i) পুট্রির জনয সজীব ফপোষটকর ওপর 

সনেিরশীে। 

(i) পুট্রির জনয দুট্র  সিোবস্থোনকোসর সবসেন্ন জীব, 

পরস্পটরর ওপর সনেিরশীে। 

(ii) এরো ফপোষটকর ক্ষসত কটর সনটজরো উপকৃত 

িয। 

(ii) এটক্ষটত্র উেয জীব-ই পরস্পটরর দ্বোরো 

উপকৃত িয। ফকউ কোটরো ক্ষসত কটর নো। 

(iii) উদোিরিিঃ স্বি িেতো কৃসি। (iii) উদোিরিিঃ েোইটকন। 

 

৩.২) লসৌরশজক্তর আর্দ্ধকরর্ ও রূপান্তশ্নর সাশ্নোকসংশ্নেশ্নষর ভূতিকা র্যাখ্যা কশ্নরা। 

উত্তরিঃ ফসৌর শর্ক্তর আবদ্ধকরি ও রুপোন্তটর সোটেোকসংটেটষর েূসিকো িে-  

সূয্ ি িটেো সকে শর্ক্তর উৎস। একিোত্র সবুজ উর্িদই পোটর ফসৌরশর্ক্তটক আবদ্ধ কটর 

সবসেন্ন জজবসনক কোটয্ ি বযবিোর করটত। সোটেোকসংটেটষর সিয সবজু উর্িদ ফসৌরশর্ক্ত ফক 

রোসোযসনক শর্ক্তটত রূপোন্তসরত কটর ATP অ্নুর িটেয আবদ্ধ কটর। পটর ফসই শর্ক্ত উৎপন্ন খোটদযর 

িটেয জস্থসতক শর্ক্তরূটপ সর্ঞ্চত িয। প্রোিীকুে সবুজ উর্িদ ফেটক খোটদযর িোেযটি শর্ক্ত সংগ্রি 

কটর। অ্ে িোৎ গৃিীত খোদয িেযস্থ জস্থসতক শর্ক্ত প্রোিীটদর ফদি ফকোটষ খোটদযর জোরি প্রর্েযোয 

গসতশর্ক্ত উৎপন্ন কটর। এইেোটব প্রতযক্ষ বো পটরোক্ষেোটব সবুজ উর্িদ পৃসেবীর সিস্ত প্রোিীটক 

শর্ক্তর ফয্োগোন ফদয। 

৪. িীশ্নচর প্রেটির উত্তর োও : 

৪.১) উজিশ্নের লেশ্নহ লকাশ্নিা তিতেবি লরচি অঙ্গ িাশ্নক িা। িাহশ্নে উজিে কীভাশ্নর্ লরচি 

পোি ব িযাগ কশ্নর র্শ্নে লিািার িশ্নি হয়? রক্তিঞ্চি কীভাশ্নর্ ঘশ্নি র্যাখ্যা কশ্নরা। 

উত্তরিঃ উর্িটদর ফদটি ফকোন সনসদিি ফরচন অ্ঙ্গ নো েোকটেও, সনম্নসেসখত উপোয ফরচন পদোে ি বজিয 

কটর- 

পেশ্নিাচি– পি িটিোচী উর্িদ ফয্িন সশিুে, সশসরষ, আিরো, অ্শত্থ ইতযোসদ বছটরর সনসদিি ঋতুটত 

পত্রটিোচন কটর পোতোয সর্ঞ্চত ফরচন পদোে ি তযোগ কটর। বহুবষ িজীবী সচরিসরৎ উর্িদ সোরোবছর েটর 

অ্ল্পসবস্তর পোতো ঝসরটয ফরচন পদোে ি তযোগ কটর। 



র্াকেশ্নিাচি–ফকোটনো ফকোটনো উর্িদ ফয্িন অ্জুিন, ফপযোরো ইতযোসদ গোছ বোকে বো ছোে ফিোচন এর 

দ্বোরো ত্বটক সর্ঞ্চত ফরচন পদোে ি তযোগ কটর।  

 

রক্তিঞ্চশ্নির তর্তভন্ন পে বায়়ঃ- রক্ত তঞ্চন িূেত সতনট্র  েোটপ সংঘট্র ত িয— 

প্রিি োপ়ঃ আঘোতপ্রোপ্ত স্থোন ফেটক এবং েোঙ্গো অ্নুচর্েকো ফেটক থ্রটবোপ্লোসস্টন সনিঃসৃত িয। এই 

থ্রটবোপ্লোসস্টন কযোেসসযোি আযটনর (Ca⁺²) সটঙ্গ সিসেত িটয ফপ্রোথ্রসবটনজ নোিক এনজোইি গঠন 

কটর। 

থ্রটবোপ্লোসস্টন + Ca⁺² → ফপ্রোথ্রসবটনজ 

তিিীয় োপ়ঃ ফপ্রোথ্রসবটনজ আজ ফিপোসরটনর র্েযো সবনি কটর এবং ফপ্রোথ্রসবনটক থ্রসবটন পসরনত 

কটর। 

ফপ্রোথ্রসবন → থ্রসবন [ফপ্রোথ্রসবটনজ এর উপসস্থসতটত] 

িৃিীয় োপ়ঃ থ্রসবন ফোইসিটনোটজন এর সটঙ্গ সিসেত িটয ফোইসিন গঠন কটর। ফোইসিন জোসেকোয 

রক্তকসিকো গুসে আ টক য্োয এবং েেেটে তর্ঞ্চত পদোে ি বো ক্ল  গঠন কটর 


