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জীবজগ�ত িনয়�ণ ও সম�য়

1. STH, LH, ICSH ও ADH হর�মা�নর শারীরব�ৃীয় ি�য়া�িল উ��খ ক�রা।

2. সং��িষত কৃি�ম উি�দ হর�মা�নর কৃিষকা�য� দিুট ব�বহার �ল�খা।

3. উপ�যাজন কী? এিট মানবজীব�ন অপিরহায� �ক�না?

4. অ��াশয়�ক িম� �ি� বলা হয় �ক�না? ই��া�জন, ��া�জ��রন ও �ট��া��রন হর�মা�নর কাজ ও �ভাব উ��খ ক�রা।

5. মানব মি���র পাঁচিট অং�শর কাজ �ল�খা। ��মি�� ও হাই�পাথ�ালামা�সর কাজ িক? সষু�ুাকা��র কাজ উ��খ ক�রা।

6. অ��ন ও �ডন��নর গঠনগত ও কায�গত পাথ�ক� �ল�খা। CSF কী এবং এর কাজ �ল�খা।

7. একিট �িতবত� চা�পর / িনউ�রা�নর / অি��গাল�কর ল���দ িচ� অ�ন ক�রা এবং িবিভ� অংশ �িল িচি�ত ক�রা।

8. রড �কাশ ও �কান �কা�শর �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা। এক �ন� ও ি��ন� দিৃ�র পাথ�ক� �ল�খা।

9. ন�াি�ক চলন কা�ক ব�ল? হর�েমা ও �ায়তু��র কায�গত পাথ�ক� �ল�খা ।

জীব�নর �বাহমানতা

1. �কাশ চ��র দশা �িল একিট পয�ায় িচ��র সাহা�য� �দখাও। মাই�টািসস ও িম�য়ািসস �কাশিবভাজ�নর পাথ�ক� �ল�খা।

2. একিটআদশ� ইউক�ািরওিটক ��া�মা�জা�মর অ� সং�া�নর িচ� অ�ন ক�র িবিভ� অংশ িচি�ত ক�রা। উি�দ ও �াণী
�কা�শর সাই�টাকাই�নসি◌�সর পাথ�ক� �ল�খা।

3. মাই��া��াপা�গশন িকভা�ব হয়? G1ও G2 দশার তাৎপয� কী? �স��ািময়ার ও �ট�লািময়ার কী?

4. ইউ��ামািটন ও �হ�ট�রা��ামািট�নর পাথ�ক� �ল�খা।অ�জজন�নর সিুবধাআ�লাচনা ক�রা।

5. ��া�ফজ দশার �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা। �ানী �কা�শ মাই�টািস�সর চারিট দশার িচ� অ�ন ক�রা।

6. ই�ার�ফজ দশার িবিভ� উপদশার পাথ�ক� আ�লাচনা ক�রা। িম�য়ািসস �কাশ িবভাজ�নর �বিশ�� �ল�খা। �পরাগ�যাগ ও
ইতর পরাগ�যাগ এর পাথ�ক� �ল�খা।

7. অ�ািমবার ি�িবভাজন প�িত / সপ�ুক উি��দর জন�ুম পয�ায় িচ��র মাধ��মআ�লাচনা ক�রা।জীব �দ�হ জন�নর ���
�ল�খা।

বংশগিত ও ক�য়কিট সাধারণ �রাগ

1. �ম���লর সংকরায়ন পরী�ায় সাফল�লা�ভর কারন �িল কী কী? �ম���লর ি�তীয় স�ূিট �ল�খা।

2. িজ�নাটাইপ ও িফ�নাটাই�পর ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা। ি�িন�ষক কা�ক ব�ল? অ�ািলল কা�ক ব�ল? বংশগিত কা�ক ব�ল?

3. �ম���লর িনব�ািচত মটর গা�ছর িবপরীত ধম� �বিশ�� �িলআ�লাচনা ক�রা। িন�িলিখত জিনতৃ �িল �থ�ক কতরকম গ�া�মট
হ�ব - RrRr, BBww, BwRr.

4. িহ�মািফিলয়া কা�ক ব�ল? এর কারণ ও ল�ন উ��খ ক�রা। �ম���লর �াধীন স�ারন স�ূিট �ল�খা।

5. ি�সংকর জনন পরী�ািট �চকার �বা�ড� র সাহা�য� �দখাও। একিট �াভািবক িহ�মািফিলয়া বাহক �ী �লা�কর সা�থ একিট
�াভািবক প�ু�ষর িববাহ হ�ল তার প�ুকন�া�দর িহ�মািফিলয়ার স�বনা কতখািন, তা �চকার �বা�ড� র সাহা�য� �দখাও।



6. �স� ��া�মা�জাম কী কী? অস�ণূ� �কটতা কা�ক ব�ল?

7. িহ�মািফিলয়া ও বণ� া�তার ���� মিহলারাই �ক�না অিধকাংশ ����ই বাহক হন? �জ�নিটক কাউ��িলং িক?

অিভব�ি� ও অিভ�যাজন

1. ডারউই�নর মতবাদ অনসুা�র কীভা�ব একিট নত�ন �জািতর সিৃ� হয় তা উদাহরণসহ �ল�খা।

2. 'হট ডাইিলউট সপু' ও '�কায়াসার�ভট' কী? িনি�য় অ� বল�ত িক �বাঝায়? মান�ুষর �দ�হ অবি�ত একিট িনি�য় অ��র নাম
�ল�খা। সমস�া সমাধা�ন িশ�াি��দর দিুট আচরনগত অিভ�যাজন উ��খ ক�রা।

3. িববত� গত অধ�য়�ন জীবা��র তাৎপয� িবচার ক�রা। ল�ামা�ক� র �ধান দিুট ধারণা ব�খ�া ক�রা।

4. িজরা�ফর ল�া গলা স�িক� ত ডারউই�নর মতবাদিট �ল�খা। �যাগ�ত�মর উ�ত� ন কী ?

5. ডারউই�নর �াকৃিতক িনব�াচন মতবাদিট আ�লাচনা ক�রা। ডারউইনবা�দর দিুট �িট উ��খ ক�রা।

6. সম�ািনক ও সমব�ৃীয় অ� কা�ক ব�ল? উদাহরণ দাও।

7. �াণীর দিুট আচরণগত অিভ�যাজন স��ক� আ�লাচনা ক�রা। ক�াকটা�সর অিভ�যাজন �বিশ�� �ল�খা।

8. �করন বল�ত িক �বা�ঝা? মা�ছর পটকা ও পায়রার বায়থুিল িকভা�ব অিভ�যাজ�ন সাহায� ক�র।

পির�বশ, তার স�দ এবং তা�দর সংর�ণ

1. বায়ু দষূক ��প ি�নহাউস গ�াস সমহূ ও SPM এর একিট ক�র উৎ�সর নাম �ল�খা। পি�মঘাট, �ীল�া এবং পবূ� িহমালয়
হট��ট পাওয়া যায় এমন জীব�বিচ��র উদাহরণ দাও।

2. নাই��া�জন চ��র ধাপ সমহূ একিট পয�ায়িচ��র সাহা�য� ব�াখ�া ক�রা।জীব�বিচ��র ���আ�লাচনা ক�রা। শ� দষূ�ণর
উৎস ও �িতকার উ��খ ক�রা।

3. ইন িসট� ও এ� িসট� সংর��ণর মলূ ভাবনা ব�খ�া ক�রা।জীব�বিচ��র সংর��ণ JFM ও PBR এর ভ� িমকা �ল�খা।

4. স�ুরব�নর পির�বশগত সমস�া �িল িন�য়আ�লাচনা ক�রা। বা�য়াি�য়ার িরজাভ� কা�ক ব�ল?

5. ইউি�িফ�কশন কা�ক ব�ল? দিুট জাতীয় উদ�া�নর উদাহরণ দাও। হাঁপািনর কারন উ��খ ক�রা।�মবধ�মান জনসংখ�া বিৃ�র
কুফলআ�লাচনা ক�রা।

6. গ�ার, �রড পা�া, কুিমর সংর��ণর জন� িক িক ব�ব�া �নওয়া হ�য়�ছ?

7. জলবায়ু িনয়��ণ জীব�বিচ��র ��� কী?
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