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মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

দশম শ্রেণী| জীবন ক্টবজ্ঞান | পািট -৭ 

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

শ্রলডখ্া : 

১.১ পিডের সাহাডযয পরাগডযাগ হয় শ্রয উদ্ভিডদ িা ক্টনব টাচন কডরা − 

(ক) পাতাঝাাঁঝঝ  

(খ্) আম 

 (গ) ধান           

 (ঘ) শিমলু 

 ১.২ মানুডের অ্ডিাডজাডম থাকা দ্ভজন দ্বারা ক্টনয়ক্টিি হয় না শ্রযটি, িা শনাক্ত কডরা − 

 (ক) কাননর মুক্ত লশত 

 (খ) ররালার ঝিভ 

 (গ) থ্যালানেশময়া       

 (ঘ) ক্টহডমাক্টিক্টলয়া 

 ১.৩ YyRr দ্ভজডনািাইপযুক্ত মিরগাছ শ্রথডক কি ধরডনর গযাডমি উৎপন্ন হয় িা ক্টনরুপণ 

কডরা − 

 (ক) এক ধরননর 

 (খ)  দুই ধরননর 

 (গ) শতন ধরননর  



(ঘ) চার ধরডনর 

 ২. A -স্তডে শ্রদওয়া শডের সডে B -স্তডে শ্রদওয়া সব টাডপক্ষা উপযুক্ত শেটির সমিা ক্টবধান 

কডর উিয় স্তডের ক্রক্টমক নং উডেখ্সহ সটিক শ্রজাড়টি পুনরায় শ্রলডখ্া : 

 

A -স্তে B -স্তে 

২.১ স্পাইনরাগাইরা (d) খন্ডীভবন 

২.২ প্রকট ববশিষ্ট্য (c) মটনরর রবগুশন বনণ ের ফুল 

২.৩ গ্রাফটটিং (a) স্টক ও শেয়ন 

২.৪ প্রচ্ছন্ন ববশিষ্ট্য (e) মটনরর কুঝিত বীি 

  (b) পুনরুৎপাদন 

 ৩. দইু-ক্টিনটি বাডকয উত্তর দাও : 

৩.১ ইির পরাগডযাডগর একটি সুক্টবধা ও অ্সুক্টবধা উডেখ্ শ্রলডখ্া । 

উ:-  ইির পরাগডযাডগর সুক্টবধা : ইতর পরাগন ানগর ফনল নতুন ববশিষ্ট্যেম্পন্ন উঝিনদর উিব 

হয় । 

 ইির পরাগডযাডগর অ্সুক্টবধা : ইতর পরাগন ানগ উঝিনদর রকাননা প্রিাশতর শবশুদ্ধতা নষ্ট্ হয় । 

 ৩.২ শাখ্াকলডমর সাহাডযয কীিাডব কৃদ্ভিম অ্েজ বংশক্টবস্তার করা হয় িা বযাখ্যা কডরা । 

উ:-  িাখা কলম করার েময় প্রথ্নম পুষ্ট্ উঝিনদর িাখা রকনট বাশল ুক্ত মাটটনত রপা াঁতা হয় । শনয়শমত 

িল রদওয়ার পর ওই রপা াঁতা অিংি রথ্নক (মাটট েিংলগ্ন অিংি) অস্থাশনক মূল এবিং তার শবপরীত অিংি 

রথ্নক অস্থাশনক মুকুল িন্মায় । এবিং তার রথ্নক ক্রমি নতুন অপতয উঝিদ েৃটষ্ট্ হয় । 

 উদাহরণ: িবা, রগালাপ ইতযাশদ । 

 ৩.৩ মানব ক্টবকাডশর বাধ টকয দশার দটুি গুরুত্বপূণ ট ববক্টশষ্ট্য শ্রলডখ্া । 

উ:-  মানব শবকানির বাধ েকয দিার দুটট গুরুত্বপূণ ে ববশিষ্ট্য হনলা : 

 i. এই েময় স্ত্রী ও পুরুষনদনহ ক্ষয়পূরণিশনত বৃঝদ্ধ ছাড়া আর রকাননা রকম বৃঝদ্ধ ঘনট না । 

 ii. অশস্থ ও রপশির ক্ষয় শুরু হয়, ফলস্বরূপ িরীর দুব েল হনয়  ায় ও ত্বক কুাঁ চনক  ায় । রমলাশনন 

উৎপাদন কনম  ায় ফনল চুল োদা হনয়  ায় । 

৩.৪ শ্রমডেল ক্টকিাডব মির িুডল ইির পরাগডযাগ ঘিান িা আডলাচনা কডরা । 



উ:-  েিংকরায়ননর পরীক্ষায় রমনন্ডল উভশলঙ্গ মটর গানছর ফুনলর পুিংনকিরগুশলনক অতযন্ত 

েতকেতার েনঙ্গ রকনট রফনলন | এই পদ্ধশতনক ইমােকুনলিন বলা হনয় থ্ানক | ইমােকুনলিননর পর 

শতশন স্ত্রী ফুলগুশলনক কাগনির থ্শল শদনয় আবদ্ধ কনর রানখন  ানত শনব োশচত িশনতৃ চারা অনয 

রকাননা মটর ফুনলর পরাগনরণু দ্বারা ইতর পরানগযাগ না ঘনট | এরপর কৃঝিমভানব েৃটষ্ট্ করা স্ত্রী 

ফুনলর থ্শলটট েশরনয় শনব োশচত িশনতৃ উঝিনদর ফুনলর পরাগনরণ ুেুক্ষ্ম তুশলর োহান য ওই স্ত্রী ফুনলর 

গভেমুনন্ড স্থানান্তশরত কনর ইতর পরাগন াগ ঘটান | 

 ৪. ক্টনডচর প্রেটির উত্তর দাও : 

৪.১ " সন্তাডনর ক্টলে ক্টনধ টারডণ ক্টপিার িূক্টমকাই প্রধান" − একটি ক্রডশর সাহাডযয বক্তবযটির 

সিযিা ক্টবডেেণ কডরা । 

 উ:-  ❑ পুরুনষর রক্ষনি শুক্রাণু উৎপাদননর েময় শুক্রাণু মাতৃনকাি রথ্নক শমনয়াশেে প্রঝক্রয়ায় দু-

প্রকার পুিংগযানমট বতশর হয়  ার একটট হনলা 22A + X এবিং অপরটট 22A +Y । 

 আবার মশহলানদর রক্ষনি শিম্বাণু মাতৃনকাি রথ্নক শমনয়াশেনের মাধযনম রকবলমাি এক প্রকারই 

শিম্বাণু 22A + X বতশর হয় । কারণ, মশহলানদর রক্ষনি রকবল এক প্রকার রেক্স-রক্রানমানিাম অথ্ োৎ 

শুধু X রক্রানমানিামই থ্ানক । 

 22A + X েমশিত শুক্রাণু, 22A + X েমশিত শিম্বাণুনক শনশষক্ত করনল উৎপন্ন িাইনগানটর 

রক্রানমানিাম েিংখযা হয় 44A + XX অথ্ োৎ, ভ্রূণটট কনযা েন্তান হয় । 22A + Y েমশিত শুক্রাণু, 22A + X 

েমশিত শিম্বাণুনক শনশষক্ত করনল উৎপন্ন িাইনগানটর রক্রানমানিাম েিংখযা হয় 44A + XY অথ্ োৎ, 

ভ্রূণটট পুি েন্তান হয় । 

 অথ্ োৎ, উৎপন্ন অপতয েন্তান পুি না কনযা হনব তা েমূ্পণ েভানব শনভের কনর বাবার পুিংগযানমনটর 

ওপর । এনক্ষনি মানয়র রকাননা ভূশমকা থ্ানক না । অথ্ োৎ আমরা বলনত পাশর র , "েন্তাননর শলঙ্গ 

শনধ োরনণ শপতার ভূশমকাই প্রধান" 

৪.২"থযালাডসক্টময়া শ্ররাডগ ঘন ঘন রক্ত বদলাডনার প্রডয়াজন হয়" − এর িডল কী কী সমসযা 

শ্রদখ্া ক্টদডি পাডর িা আডলাচনা কডরা । 

 উত্তরঃ থ্যালানেশময়া ররাগীর রদনহ শহনমানলাশবননর গঠন ত্রুটট ুক্ত হওয়ায় RBC অথ্ োৎ রলাশহত 

রক্তকশণকার আয়ু কনম  ায় । ফনল RBC তাড়াতশড় রভনে  ায় এবিং তীব্র রক্তাল্পতার েৃটষ্ট্ হয় । RBC- 

এর অভানব রদনহ অঝক্সনিন পশরবহণ কনম  ায়  ার ফনল ররাগীর রদনহ শবশভন্ন েমেযা রদখা  ায় । 

এই েমেযা েমাধাননর িনয থ্যালানেশময়া ররাগীনক ঘন ঘন রক্ত বদলাননার প্রনয়ািন হয় । 

 


