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Reproduction (14 Marks) 

১. AIDS ররোগের প্যোগ োগেন, ররোগের বিস্তোর ও প্রবিকোর সম্পগকে  রেগ ো। বসবিবেস ও েগনোবরযো ররোগের েক্ষণ, ররোে বিস্তোর ও দমন প্দ্ধবি 

রেগ ো। MTP কী? রকোন রক্ষগে এর প্রগযোেন হয? 

২. বনগেক প্দ্ধবি সংগক্ষগপ্ আগেোচনো কগরো। ZIFT ও GIFT কী? েন্মবনযন্ত্রগনর বিবিন্ন প্দ্ধবির সংগক্ষগপ্ আগেোচনো কগরো। 

৩. রেঃচক্র বিবিন্ন দশোয েরোয়ুেোগের এিং বিম্বোশগযর প্বরিিে ন গুবে সংগক্ষগপ্ রেগ ো। বচবিি বচেসহ মোন়ুগের শুক্রোশগযর/বিম্বোশগযর 

কেোস্থোবনক েঠন সংগক্ষগপ্ িণেনো কগরো।  

৪. ইগরোগেন ও প্রগেগেরগনর কোে উগে  কগরো। গুপ্তিীেী উবিগদর বি-বনগেক প্দ্ধবি সংগক্ষগপ্ আগেোচনো কগরো। Corpus luteum বক? 

স্পবমেগ োগেগনবসস বক? ইির প্রোেগ োগের স়ুবিধো ও অস়ুবিধো রেগ ো। 

৫.  অপ়্ুংেবন কোগক িগে? উবিগদর কৃবেম উপ্োগয অঙ্গে েনন সংগক্ষগপ্ িযো যো কগরো। আইগসোেযোবম ও ঊেযোবমর মগধয প্ো েকয রেগ ো। 

Micropropagation কোগক িেো? রকোগেোরোম কী? 

 

 

Genetics & Evaluation (18 Marks) 

১. ক্লোইনগিল্টোরস্ বসনগরোম ও  োনেোরস্ বসনগরোগমর বিবশষ্ট্য রেগ ো। সহ প্রক িো কোগক িগে? ট্রোন্সগেশন প্দ্ধবির প্রোরবিক প্ েোযটি িণেনো 

কগরো। বিবিন্ন প্রকোর RNA-এর নোম এিং িোগদর কোে উগে  কগরো। ট্রোন্সবক্রপ্শন প্দ্ধবির প্রধোন বিবশষ্ট্য গুবে রেগ ো। 

২. িোরউইগনর প্রোকৃবিক বনিেোচনিোগদর সীমোিদ্ধিো গুবে রেগ ো। হোবিে -উননিোেে মূেনীবির িোৎপ্ ে রেগ ো। Industrial Melanism িেগি কী 

রিোঝোয? রেগনটিক রকোি কোগক িগে? DNA-এর বিিন্ত্রী নকশোর েঠন িণেনো কগরো।  

৩. DNA বিংেোর বপ্রবটং এর িোৎপ্ ে রেগ ো। অসমূ্পণে প্রক িো কোগক িগে? মোন়ুগের রগের ABO গ্রুগপ্র উদোহরণ িোরো মোবল্টবপ্ে অযোবেে 

িযো যো কগরো। ক্রবসং ওিোর কোগক িগে? 

৪. িোউন বসনগরোগমর কযোবরও োইপ্ ও দুটি েক্ষণ রে  এই ররোগের কোরণ বক? রসক্স রক্রোগমোগেোম কোগক িগে? েযোক ওগপ্রন েঠন ও বক্রযো 

প্দ্ধবি রেগ ো। HGP কী এিং এর উগেশয রেগ ো। বেন প্রিোগহর গুরুত্ব আগেোচনো কগরো। 

 

 

Biology in Human Welfare (14 Marks) 

১. দুটি বিগদবশ কোগপ্ের বিজ্ঞোনসম্মি নোম রেগ ো। রমের ও মোইনর কোপ্ে এর মগধয প্ো েকয রেগ ো। হোইগপ্োিোইগেশন কী? মধ়ুর উপ্োদোন গুবে 

রেগ ো। উবিগদর Micropropagation এর গুরুত্ব রেগ ো। 
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২. মযোগেবরযো ররোগের সংক্রমণ েক্ষণ ও দমন প্দ্ধবি রেগ ো। মযোবেেনযোট রকোগের বিবশষ্ট্য রেগ ো। রসবনিে র অনোক্রমযিো কোগক িগে? 

কেোপ্োেগনর গুরুত্ব রেগ ো। রপ্গের বেি দমন প্দ্ধবি উদোহরণসহ আগেোচনো কগরো। 

৩. েীিে সোর কোগক িগে? প্রোণী প্রেনন এর উগেশয রেগ ো। রপ্োবি প্োব র িযোকগ বরযো ঘটিি ররোগের নোম রেগ ো এিং এর উপ্সেে বনযন্ত্রণ 

প্দ্ধবি রেগ ো। SCP কী? রহ োগরোবসস কী? অযোসকোবরগযোবসস কোগক িগে এিং এই ররোগের েক্ষণ গুবে রেগ ো। 

৪. সবক্রয ও বনবিয অনোক্রমিোর মগধয প্ো েকয রেগ ো।  কৃি বসগরোবসস বক? T-বেগফোসোই  এর প্রকোরগিদ রেগ ো। কযোন্সোগরর কোরন গুবে 

রেগ ো। রসোমোটিক হোইবিিোইগেশন বক? এর স়ুবিধো গুবে উগে  কগরো। 

৫. িোগযোিোটিে বিগকশন কী? ি়ু েকো প্চন ও রপ্বস ররোগের েীিোণ়ুর নোম, েক্ষণ ও প্রবিকোর রেগ ো। িেে য আিেে নো প্রবক্রযোকরগণ অন়ুেীগির 

িূবমকো উগে  কগরো। 

 

 

Bio-Technology (10 Marks) 

১. মোনি ইনস়ুবেন িেগি কী রিোঝোয? িোগযোগপ্গ ট কী? বেন র রোবপ্ সম্পগকে  আগেোচনো কগরো। রেগনটিক ইবিবনযোবরং প্রবক্রযোর ধোপ্ গুগেো 

উগে  কগরো। 

২. িোগযোপ্োইগরবসর দুটি উদোহরণ দোও। আধ়ুবনক েীিগন বেি বনরোপ্ত্তোর গুরুত্ব রেগ ো। pBR322 প্লোসবমগির বচে অঙ্কন কর এিং একটি 

ররবরকশন সোই  এিং একটি অযোবটিোগযোটিক প্রবিগরোধ বেন বচবিি কগরো। 

৩. বেি প্র ়ুবেবিদযোর িোৎপ্ ে উগে  কগরো। বরকবম্বনযোট DNA র কগনোেবেগি DNA েোইগেে, বরিোসে ট্রোন্সবক্রপ্গ ে, রিক্টগরর গুরুত্ব 

সংগক্ষগপ্ আগেোচনো কগরো। ট্রোন্সগেবনক উবিদ িেগি কী রিোঝোয উদোহরণ দোও। 

 

 

Ecology & Environment (14 Marks) 

১. মোনিগদগহ রিেবিয প্দোগ ের দুটি প্রিোি রেগ ো। ওগেোন েহ্বর কী? ওগেোন েহ্বর সৃবষ্ট্র কোরণ বক? ওগেোন স্তগরর অিক্ষগযর প্বরনোম বক 

হগি? েীিবিবচেয বিে়ুবপ্তর কোরণগুবে রেগ ো। প়্ুবষ্ট্ চক্র কোগক িগে গুরুত্ব রেগ ো। 

২. েীিবিবচেয সংরক্ষগণর প্রগযোেনীযিো উগে  কগরো। েীিবিবচেয হ স্প  িেগি বক রিোঝোয? িোরগির দুটি হ স্প  এর নোম রেগ ো। 

িোস্তুিোবন্ত্রক প্ েোযক্রম বক? উবিগদর িোস্তুিোবন্ত্রক প্ েোযক্রগমর ধোপ্গুবে সংগক্ষগপ্ রেগ ো। ব্ল্যোক ি়ু   ররোগের কোরণ বক? 

৩. েোঙ্গে উবিগদর অবি োন সম্পগকে  আগেোচনো কগরো। বনচ্ কোগক িগে? েিণোম্ব়ু উবিগদর অবিগ োে েি বিবশষ্ট্য গুবে রেগ ো। িযস বিবত্তক 

বপ্রোবমি বক? বস্থবিশীে ও ক্রমহ্রোসমোন প্প়্ুগেশগন িযস বপ্রোবমগির েঠন িযো যো কগরো। 

৪. হযোবি যো  ও বনচ্ এর মগধয প্ো েকয রেগ ো। হ্রগদর বশিোে প্প়্ুগেশন িৃবদ্ধ একটি রে বচগের সোহোগ য িযো যো কগরো। িোস্তু িগন্ত্রর আেীিে 

িযোক্টর গুবে বক বক? শব্দ বচগের সোহোগ য চোরণিূবম  োদযেোে টি রদ োও। িোস্তুিগন্ত্রর বিগযোেগকর িূবমকো রেগ ো। 

৫. েন্মহোর ও মৃি়ু যহোর এর মগধয প্ো েকয রেগ ো। প্রোণীর মরু অবি োন সম্পগকে  আগেোচনো কগরো। J আকৃবির িৃবদ্ধ ও S আকৃবির িৃবদ্ধর প্ো েকয 

রে  বচগের মোধযগম রদ োও। অ ইগকোগেোবে কী? কগমনসোবেগেোম ও অযোগমনসোবেগেোম কী? 



৬. িোরগি েন্ডোর ও বসংহ সংরক্ষগণর েনয েোিীয উদযোগনর নোম রেগ ো। PAN কী? BOD কী? সোইগেট িযোবে আগদোেন িেগি বক 

রিোগঝো? েে দূেগণর কোরণ উগে  কগরো। অরণয ধ্বংগসর কোরন গুবে রেগ ো। িোয়ু দূেগণর উৎস গুবে উগে  কর এিং মোনিগদগহ এর 

ক্ষবিকোরক প্রিোি গুগেো সংগক্ষগপ্ রেগ ো। 
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