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Model Activity Task Part –7| Class- 9| Life Science 

মডেল অ্যাক্টিক্টিটি িাস্ক ২০২১ | অ্ডিাবর 

নবম শ্রেণী| জীবন ক্টবজ্ঞান | পািট -৭ 

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

:  ১ X ৩ = ৩ 

১.১ নীডচর শ্রে শ্রজাড়টি সটিক িা ক্টির কর – 

(ক) রুই মাছ – অতিতিক্ত শ্বাস-অঙ্গ 

(খ) মশা - দেহিল 

(গ) টিকটিক্টক –ফুসফুস 

(ঘ) অযাতমবা – ট্রাতকযা 

১.২ মানুডের লালাগ্রক্টির সংখ্যা ক্টনব টাচন কর — 

(ক) ১টি 

(খ) ২টি 

(গ) ৪টি 

(ঘ) ৬টি 

১.৩ পক্টরপাক সংক্রান্ত শ্রে বক্তবযটি সটিক নয় শ্রসটি শনাক্ত কর — 

(ক) দেেতসন দরাটিনকক দেেকিাকন েতিণি ককি 

(খ) সুকেজ সুকোজকক গ্লুককাজ ও গযালাককিাকজ েতিণি ককি 

(গ) িাযাতলন দসথ দশ্বিসািকক মলকিাকজ েতিণি ককি 

(ঘ) টিপক্টসন শ্রপপডিানডক শ্রপপিাইডে পক্টরণি কডর 

২. একটি শডে বা একটি বাডকয উত্তর দাও :  ১ X ৪ = ৪ 

২.১ িাজক কলার একটি কাজ উডেখ্ কর। 

 

 



উত্তিঃ ভাজক কলাি একটি কাজ হল - ভাজক কলাি দকাশগুতল েমাগি মাইকিাতসস েদ্ধতিকি 

তবভাজজি হকয দকাকশি সংখযা বৃজদ্ধ ককি ও উজিে অকঙ্গি বৃজদ্ধ ঘিায। 

২.২ ক্টবসদৃশ শেটি শ্রবডে শ্রলখ্ : অ্যামাইডলজ, লাইডপজ, লযাকডিজ, মলডিজ 

উত্তিঃ তবসেৃশ শব্দটি হল - লাইকেজ 

২.৩ নীডচ সম্পকটেুক্ত একটি শে শ্রজাড় শ্রদওয়া আডে। প্রথম শ্রজািুটির সম্পকট বুডে ক্টিিীয় 

শ্রজাড়টির শূনযিাডন উপেুক্ত শে বসাও : 

নাইকট্রাকজনযুক্ত দিচন েোথ থ :কুইনাইন :: নাইকট্রাকজনতবহীন দিচন েোথ থ : _________  

উত্তিঃ নাইকট্রাকজনযুক্ত দিচন েোথ থ : কুইনাইন :: নাইকট্রাকজনতবহীন দিচন েোথ থ: িজন 

২.৪ নীডচর চারটি ক্টবেডয়র মডযয ক্টিনটি একটি ক্টবেডয়র অ্ন্তগ টি। শ্রসই ক্টবেয়টি খ্ুুঁডজ বার কর 

এবং শ্রলখ্ : 

সংগ্রাহী নাক্টলকা, শ্রনফ্রন, বৃক্কীয় নাক্টলকা, মযালক্টপজজয়ান করপাসল 

উত্তিঃ দসই তবষযটি হল দনফ্রন 

৩. দইু-ক্টিন বাডকয উত্তর দাও :  ২X ৪ = ৮ 

৩.১ “যূমপান শ্বাসিডের পডে েক্টিকারক”— বক্তবযটির েথাথ টিা মূলযায়ন কর। 

উত্তিঃ  ধূমোকনি সময তবত়ি ও তসগাকিি দথকক তনগ থি দধা োঁযা সিাসতি গ্রহণ কিকল িাকক সজেয ধমূোন 

এবং োকশ থাকা দলাকজকনি দেকহ রকবশ কিকল িাোঁকক তনজিযধূমোন বকল। ধূমোকনি ফকল ফুসফুকসি 

তিতিিােকিা হ্রাস োয এবং শ্বাসিন্ত্র সম্পতকথি তবতভন্ন রতিবিথ জেযাি জটিলিা দেখা দেয। ধূমোকনি 

সময দয দধা োঁযা তনগ থি হয িাকি নানািকম তবষাক্ত েোথ থ থাকক। দযমন কাব থন মকনাক্সাইড, অযাতসকিান, 

হাইকরাকজন সাযানাইড, দবনকজাোইতিন রভৃতি। ফকল এইসব েতূষি েোথ থযুক্ত দধা োঁযা ফুসফুকস রকবশ 

কিকল নানািকম দিাগ সটৃি হয। দযমন এমফাইতসমা, শ্বাসনাতল, ফুসফুস ও মূত্রাশকযি কযানসাি ইিযাতে। 

৩.২ “সন্ধান প্রজক্রয়ার অ্থ টননক্টিক গুরুত্ব অ্পক্টরসীম”– উপেুক্ত উদাহরডণর সাহাডেয বক্তবযটির 

সিযিা প্রমাণ কর। 

উত্তিঃ অথ থননতিক তেক দথকক সন্ধান রজেযাি বযবহাতিক গুরুত্ব অেতিসীম–  

(১) অযালককাহল বা সুিা রস্তুতিকি ;  

(২) গকবষণাগাকি এবং তচতকৎসাতবজ্ঞাকন বহুল বযবহৃি ইথাইল অযালককাহল উৎোেকন ;  

(৩) েই, তভতনগাি ইিযাতে রস্তুতিকি ;  

(৪) োউরুটি ও তবসু্কি কািখানায ;  

(৫) নানাতবধ খােযসামগ্রী ও িাসাযতনক তশল্পজাি দ্রবয রস্তুতিকি। এই বহুল অথ থননতিক বযবহাকিি জনযই 

এই সিযিা রমাণ কিা যায দয- “সন্ধান রজেযাি অথননতিক গুরুত্ব অেতিসীম"। 



৩,৩ “উপক্টচক্টি ক্টবপাক অ্পক্টচক্টি ক্টবপাডকর টিক ক্টবপরীি”- বযাখ্যা কর। 

উত্তিঃ (i) উেতচতি তবোক এটি গঠনমূলক তবোক । তকন্তু অেতচতি তবোক এটি ভাঙনমূলক বা 

ধ্বংসাত্মক তবোক।  

(ii) উেতচতি তবোকক জীবকেকহি শুষ্ক ওজন বৃজদ্ধ োয। তকন্তু অেতচতি তবোকক জীবকেকহি শুষ্ক ওজন 

হ্রাস োয।  

(iii) উেতচতি তবোকক সিল দযৌগ দথকক জটিল দযৌগ সৃটি হয। উোহিণ : সাকলাকসংকেষ ও েুটি। তকন্তু 

অেতচতি তবোকক জটিল দযৌগ দভকঙ সিল দযৌগ সৃটি হয। উোহিণ : শ্বসন ও দিচন। এই োথ থকযগুতল 

দথককই রমাতণি হয দয – “উেতচতি তবোক অেতচতি তবোককি টঠক তবেিীি”। 

৩.৪ জীবডদডহ শ্ররচডনর গুরুত্ব উডেখ্ কর। 

উত্তিঃ জীবকেকহ দিচকনি গুরুত্বগুতল হল – (i) আমাকেি দেহ দকাকশ দযসব তবোকজাি েতূষি েোথ থ 

সৃটি হয িা দকাকশি েকে খুবই েতিকি। দিচকনি মাধযকম ওইসব েতূষি েোথ থগুতল তনগ থি হকয দেহ সুি 

িাকখ ।  

(ii) জীব েতিকবশ দথকক দযসব দমৌলগুতল গ্রহণ ককি িা দিচকনি মাধযকম েতিকবকশ তফতিকয দেয ফকল 

েতিকবকশি দমৌলগুতলি স্বকীযিা বজায থাকক। 

৪. নীডচর প্রেটির উত্তর শ্রলখ্ : 

৪.১ সাডলাকসংডেডের আডলাক-ক্টনরডপে দশায় Co,-এর ক্টিক্টিকরণ কীিাডব ঘডি িা বযাখ্যা 

কর। রডক্তর শ্রেক্টণক্টবিাডগর ক্টিনটি িাৎপে ট উডেখ্ কর। 

উ:-  আকলাক তনিকেে েশায কাব থন ডাই অক্সাইকডি তবজািণ বা তিতিকিণ (NADPH2) ঘকি গ্লুককাজ 

উৎেন্ন হয। সাকলাকসংকেষ রজেযায অন্ধকাি েশায েতিকবশ দথকক গৃহীি কাব থন-ডাই-অক্সাইড উজিে 

দকাষ এ অবতিি িাইবুকলাজ তবস ফসকফি এি সকঙ্গ তবজেযা ককি ফসকফা তিসাতিক অযাতসড উৎেন্ন ককি, 

যা েিবিী ককযকটি ধাে এি মাধযকম শকথিা জািীয খােয তিতি ককি। এইভাকব সবুজ উজিে দকাকষ কাব থন 

ডাই অক্সাইড এি কাব থন এি দকাষি দযৌকগ অঙ্গীভূি হওযাকক অঙ্গাি আত্তীকিণ বলা হয। 

 

রডক্তর শ্রেণীক্টবিাগ এর ক্টিনটি গুরুত্ব ক্টনম্নরূপ- 

 (i) িকক্তি দেণীতবভাগ এি উেি তভতত্ত ককি কাি িক্ত কাকক োন কিা যাকব িা তনভথি ককি। ‘AB’ িক্তগ্রুেধািী 

দকান বযজক্ত দযককান কািও দথকক (‘AB’ হকলই ভাল) িক্তগ্রহণ কিকি োকি। িাকেি তবশ্বগ্রহীিা বলা হয। 

‘O’গ্রুেধািী বযজক্ত দযককান িক্তগ্রুেধািী বযজক্তককই (‘A’ বা ‘B’ বা ‘AB’) িক্ত তেকি োিকব। িাকেিকক বলা হয 

তবশ্বোিা। 
  

(ii) দকান তশশুি তেিৃত্ব তনণ থকয জটিলিা সৃটি হকল িকক্তি দেণী েিীো ককি িাি সমাধান কিা যায। 

  

(iii) িক্ত োন কাকল ABO অসংগতি ঘিকল, িক্ত মযাতচং টঠকমি না হকল দলাতহি িক্ত কতণকায 

তহকমালাইতসস ঘিকব এবং তহকমাকিাতবন দলাতহি কতণকা দথকক দবতিকয যাকব। 
 


