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জগ�ত িনয়�ণ ও সম�য়

১. অ�া�ন ও �ডন��নর ম�ধ� গঠনগত ও কায�গত পাথ�ক� �লখ। হর�মা�নর �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।অ�াি�নািলন�ক �কন
আপৎকালীন হর�মান বলা হয়?

২. �ায়তু��র গঠন ও কা�জর এক�কর িচ� অ�ন ক�র িচি�ত ক�রা। মান�ুষর অি��গাল�কর ল����দর একিট িচ� অ�ন কর
এবং িবিভ� অংশ�িল িচি�ত ক�রা। মা�ছর গম�ন মা�য়াটম �পশীর ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা

৩. িজ���রিলন হর�মা�নর উৎস�ল ও কাজ উ��খ ক�রা। �িপক চলন ও ন�াি�ক চলন / চলন ও গমন এর ম�ধ� পাথ�ক� �লখ।
ই��া�জন/��া�জ��রন/�ট��া��রন/ইনসিুলন/থাইরি�ন/ACTH/সাই�টাকাইিনন হর�মা�নর কাজ �ল�খা।

৪. উপ�যাজন বল�ত কী �বাঝায়? অ�ব�ত� ও বিহব�তী �ায়রু ম�ধ� পাথ�ক� �ল�খা।অ�ািমবার গমন প�িত সং���প িববরণ দাও।
�ায়তু��র ��য়াজনীয়তা উ��খ ক�রা।

৫. হর�মান ও �ায়তু��র ত�লনা ক�রা। ও উৎ�সচ�কর পাথ�ক� �লখ। বিহ�রা ও অ��রা �ি�র পাথ�ক� �লখ। �িতবত� ি�য়া কা�ক
ব�ল? �াি�ক র�া কা�ক ব�ল? �� মি���র/সষু�ুা কা��র/সাইন�াপ�সর কাজ �ল�খা।

জীব�নর �বাহমানতা

১. িম�য়ািসস �কাষ িবভাজন �ক '�াস িবভাজন' বলা হয় �কন এবং এর তাৎপয� আ�লাচনা ক�রা। �কাষ চ��র ��� �ল�খা।
Micropropagation এর ��� �লখ।অ�ামাই�টািসস কা�ক ব�ল?

২. পাথ�ক� �ল�খা: DNA ও RNA, মাই�টািসস ও িম�য়ািসস, মাই�টািসস ও অ�ামাই�টািসস, �যৗন জনন ও অ�যৗন জনন, বিৃ� ও িবকাশ,
ইউ��ামািটন ও �হটা�রা��ামািটন।

৩. �িসং ওভার িক এবং এর ��� �লখ। ��া�মা�জাম, DNA এবং িজ�নর ম�ধ�আ�ঃস�ক� ব�াখ�া ক�রা। �াণী �কা�ষ মাই�টািসস
�কাষ িবভাজ�নর �মটা�ফজ দশার িচ� অ�ন ক�রা।জন�ুম কা�ক ব�ল?

৪. উদাহরণসহ �যৗন জন�নর দিুট প�িতর নাম �লখ। �পরাগ�যাগ এর সিুবধা ও অসিুবধা �িলআ�লাচনা ক�রা। একিট �াণী
�কা�ষর �মটা�ফজ ও �ট�লা�ফজ দশার ছিব আঁ�কা। �ানী �কা�ষ সাই�টাকাই�নিসস িকভা�ব ঘ�ট?

বংশগিত ও ক�য়কিট সাধারণ িজনগত�রাগ

১. মান�ুষর িল� িনধ�ার�ণর ���� ��ানু ও িড�ানু ম�ধ� �কানিটর িনধ�ারক িহসা�ব কাজ ক�র তা কারণসহআ�লাচনা ক�রা।
থ�ালা�সিময়া �রা�গ মানব�দ�হ �কান িতনিট অ� �িত�� হয় এবং এই �রা�গর কারন �িল �লখ।

২. �ম��ল তাঁর বংশগিত সং�া� পরী�ার জন� মটর গাছ িনব�াচন ক�রিছ�লন �কন? �ম���লর পথৃকীষভবন স�ূিট �লখ।
�জ�নিটক কাউ��িলং কা�ক ব�ল? অ�ািলল কা�ক ব�ল?

৩. �ম���লর এক সংকর জনন এর পরী�ািট িববতৃ ক�রা। একজন �াভািবক বণ� া� বাহক মিহলার স�� �াভািবক প�ু�ষর িববাহ
হ�ল তা�দর স�ান �কমন হ�ব?

৪. িহ�মািফিলয়া �রা�গর কারণ �লখ। �ম���লর ি� সংকর জনন পরী�ািট �চকার �বা�ড� র সাহা�য� �দখাও। িজ�নাটাইপ ও
িফ�নাটাইপ িক? �ম���লর পরী�ার জন� মটর গা�ছর সাত �জাড়া িবপরীত �বিশ�� উ��খ ক�রা।

৫. একজন �াভািবক �বাহ�ক মিহলার স�� একজন মসুিলম প�ু�ষর িববাহ হ�ল স�ান�দর িজনগত �বিশ�� �কমন হ�ত পা�র তা
ছ�কর সাহা�য� �দখাও।অ�ািলল কী? ি�-সংকর জনন কা�ক ব�ল?



অিভব�ি� ও অিভ�যাজন

১. অিভ�যাজন কা�ক ব�ল? পণ�কা�/ক�াকটাস/স�ুরী উি�দ এর অিভ�যাজনগত �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা। �াকৃিতক িনব�াচন বাদ
ত� অনযুায়ী 'অি���র জন� সং�াম' ব�াখ�া ক�রা। �ই মা�ছর �দহাকৃিতর অিভ�যাজনগত ��� �ল�খা।

২. জীবা��র সং�া ও উদাহরণ দাও। সমব�ৃীয় অ� িক এবং উদাহরণ দাও। হট ডাইলুট সপু বল�ত কী �বাঝায়? �ঘাড়ার িব
বত� মা�ন চারিট ���পণূ� �বিশ�� আ�লাচনা কর যা পিরবিত� ত হ�য়�ছ।

৩. জীব�নর �জব-রাসায়িনক উৎপি� স�িক� ত িমলার ও উ�রর পরী�ািট সং���পআ�লাচনা ক�রা। িনি�য় অ� কা�ক ব�ল?
অিভ�যাজন এর উ��শ� �িল �ল�খা। পায়রার উড়ার জন� অিভ�যাজনগত �বিশ�� আ�লাচনা ক�রা।

৪. একিট �মৗচা�ক �কান �িমক �মৗমািছ অন� �িমক �মৗমািছ�দর িকভা�ব খা�দ� উৎ�সর অব�া�নর স�ান জানায়। ল�ামা�ক� র
'অিজ�ত �বিশ���র বংশানসুরন' মতবাদিট ব�াখ�া ক�রা।

৫. অিভ�যাজন ও অিভব�ি�র ম�ধ� স�ক� �লখ।ফণীমনসার কাঁটা িক�সর পিরবিত� ত �প তা কারণসহআ�লাচনা ক�রা। �করণ
কা�ক ব�ল? ল�ামা�ক� র 'ব�বহার ও অব�বহার' স�ূিট ব�াখ�া ক�রা।

পির�বশ এবং তার স�দ ও তা�দর সংর�ণ

১. জীব�বিচ� �া�সর ���পণূ� কারণ �িলআ�লাচনা ক�রা। শ�/মিৃ�কা/জল দষূ�ণর কারণ এবং �ভাব �িলআ�লাচনা ক�রা।
ইউি�িফ�কশন কা�ক ব�ল?

২. জীব �বিচ��র তাৎপয� �লখ। বন��াণী সংর��ণর ��য়াজনীয়তা এবং উপায় উ��খ ক�রা। �রড ডাটা বকু কী? অ� বিৃ� িক?
বিহরাগত �জািত অন�ু�বশ ঘট�ল �ানীয় জীব �বিচ� িক ভা�ব �িত�� হয় তা �ল�খা।

৩. নাই��া�জন সংব�ন প�িত বণ�না কর এবং এর তাৎপয� �ল�খা। পির�ব�শ নাই��া�জন ম�ু ওআব� কর�ন ব�াক�টিরয়ার
ভ� িমকা আ�লাচনা ক�রা। নাইি�িফ�কশন ও িডনাইি�িফ�কশন কী? স�ুরব�নর পির�বশগত সমস�ার স�াব� ফলাফল তা ব�াখ�া
ক�রা।

৪. জনসংখ�া বিৃ�র কারণআ�লাচনা ক�রা। এ�-িসট� , ইন-িসট� এবং �া�য়া সংর�ণ কী? সংর��ণর ��� �লখ। PBR এর ���
�ল�খা। ফুসফুস ক�া�া�রর কারণ ও ল�ণ �লখ। বাফার �জান িক?
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