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

লেখ্ : 

১.১ লে পশ্নর্ বর প্রার্ীশ্নের লরচি অঙ্গ লেি লকাশ িা শিাক্ত কর—  

(ক) টিন োন োরো (খ) ন মোনিোডো  (গ) প্ল্যাটিশ্নহেতিিশ্নেস (ঘ) অ্যোন নিডো  

১.২ িীশ্নচর লে ল াড়টি সটিক িা তির কর— 

(ক)  যোন োনটোমোিো – চ োযোি অ্ ুপনিত 

(খ) চমোিোস্কো – মযোিনপজিযো   োনিকো উপনিত  

(গ) অ্যোন নিডো – ছদ্ম নিনিোম উপনিত 

(ঘ) টিশ্নিাশ্ন ারা – লকাম্বশ্নপ্ল্ি উপতিি  

১.৩ িীশ্নচর লে বর্তশষ্ট্যটি লপ্রাটিস্টা রাশ্ন যর বর্তশষ্ট্য িয় লসটি তির্ বাচি কশ্নরা—  

(ক) এরো একনকোশী 

(খ্) লকাশ লপ্রাকযাতরওটিক প্রকৃতির  

(গ) পুটি পদ্ধনত স্বন োিী বো পরন োিী প্রকৃনতর  

(ঘ) চকোনশ পর্দো-চঘরো চকোশ অ্ঙ্গোণু উপনিত  

২. শূিযিাি পূরর্ কর:     

২.১ তিডাতরয়া পশ্নর্ বর প্রার্ীশ্নের লেশ্নহ তিশ্নডাব্লাস্ট লকাশ উপতিি োশ্নক।  

২.২ ব্রাশ্নয়া াইিাশ্নক  উভচর উদ্ভিে র্ো হয়।  

২.৩ প্ল্যাতি রাশ্ন যর সেসযশ্নের লকাশ ইউকযাতরওটিক প্রকৃতির। 

২.৪  পতরশ্ন রা র্া তিদ্রাে পশ্নর্ বর প্রার্ীশ্নের লেশ্নহ লকায়াশ্নিাসাইি লকাশ উপতিি োশ্নক।  

 

৩. েইু-তিি র্াশ্নকয উত্তর োও :     

৩.১ লিাশ্নিরা রাশ্ন যর েটুি শিাক্তকারী বর্তশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর।  



উত্তর: চমোন রো রোনিযর রু্টি শ োক্তকোরী ববনশিয হি – (১) এরো একনকোষী ও চপ্রোকযোনরওটিক, 

অ্ণুবীক্ষনণক হয , (২) এনর্র অ্পুটি প্রজিযো স্বন োিী বো পরন োিী এবং পরন োিী পুটি 

মতৃিীনব , পরিীনব বো নমন োিীবী হনত পোনর। 

৩.২ তিম্নতেতখ্ি বর্তশশ্নষ্ট্যর ওপর তভতত্ত কশ্নর একর্ী পত্রী ও তির্ী পত্রী উদ্ভিশ্নের 

পাে বকয তিরূপর্ কর: িূে, পািার তশরাতর্িযাস 

উত্তর:  

নবষয একবীিপত্রী নিবীিপত্রী 

মূি এনর্র মূি অ্িোন ক ও গুচ্ছ মূি হয। এনর্র মূি িোন ক ও প্রধো  মূি হয। 

পোতোর নশরোনব যোি এনর্র পোতো িমোন্তরোি নশরোনব যোি 

যুক্ত। 

এনর্র পোতো িোিোকোকোর নশরোনব যোি 

যুক্ত। 

  

৩.৩  ীশ্নর্র বর্তচশ্নত্রযর উৎস কী কী?  

উত্তর: িীব ববন নত্রর উৎি গুনি হি – 

অতভশ্নো িঃ নবন ন্ন িোন র পনরনবশ আবহোওযো ও িিবোযু ও পনরবতদন র িনঙ্গ মোন নয ন নত 

িীনবর ববনশনির পনরবতদ  ঘনি। এনকই বনি  অ্ন ি্নযোি । 

প্রকরিঃ িীনবনর্র ি ন র িময এক ি ু চ নক অ্পর ি ুনত িীন র আর্ো  প্রর্োন র িময 

 তু  ববনশিয িটৃি হয। এরত  নি প্রনতটি প্রিোনতর িীনবনর্র ববনশনির মনধয চয কু্ষদ্র কু্ষদ্র 

পো দকয চর্খো যোয তোনক প্রকরণ বনি। 

তিউশ্নিশিঃ িীনবর মনধয িঞ্চোরণ চযোগয আকজিক চকো  পনরবতদ নক নমউনিশ  বনি। 

৩.৪ তিম্নতেতখ্ি বর্তশশ্নষ্ট্যর ওপর তভতত্ত কশ্নর কিদ্ভিকতেস ও অসটিকতেস-এর পাে বকয 

তিরূপর্ কর : অন্তঃকঙ্কাে, আঁশ  

উত্তর:  

নবষয ক জিকন ি অ্িটিকন ি 

অ্ন্তঃকঙ্কোি অ্ন্তঃকঙ্কোি তরুণোনিময অ্ন্তঃকঙ্কোি অ্নিময 

আশঁ চর্হ অ্ণবুীক্ষনণক প্লোকনযড আশঁ 

িোরো আবতৃ 

চর্হ বীক্ষনণক িোইক্লনযড, টি নযড বো গযো নযড 

আশঁ িোরো আচ্ছোনর্ত 

৪. িীশ্নচর প্রেটির উত্তর োও :  

৪.১ উভচর লেতর্র তিিটি শিাক্তকারী বর্তশষ্ট্য উশ্নেখ্ কর। “এই পশ্নর্ বর প্রার্ীশ্নের লেশ্নহ 

সতিে উপাঙ্গ উপতিি োশ্নক”–পর্ বটির প্রার্ীশ্নের েটুি শিাক্তকারী বর্তশষ্ট্য 

লেখ্।        ৩+২=৫ 



উত্তর:  

 উভচর লের্ীর তিিটি শিাক্তকারী বর্তশষ্ট্য হে –  

(১)  ম দ নিক্ত ও  গ্ন প্রকৃনতর,  

(২) বশশবকোি এবং পূণ দোঙ্গ অ্বিো িনি অ্নতবোনহত হয,  

(৩) অ্গ্রপশ্চোৎ পনর্  োরটি এবং পশ্চোৎপনর্ পো ঁটি আঙু্গি  োনক।  

পনব দর  োম হি আন্ দোনপোড বো িনিপর্। এই িনিপর্ পনব দর নত টি শ োক্তকোরী ববনশিয 

হি – (১) চর্হ কোইটি  ন নম দত বনহঃকঙ্কোি িোরো আবৃত,  

 (২) রক্ত িংবহ তন্ত্র মুক্ত প্রকৃনতর। 

 


