
বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠপররকল্পনা(লিেবাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র 

অধ্যায়:১২ – জীববর পররববল, রবস্তার ও সংরক্ষণ 

ক্লাসিম্বর:০১( সময় : ৪৫লমলিট ) 

আবাচ্যসূরচ্:প্রজারি, জীববগাষ্ঠী ও জীবসম্প্রদায় এবং ইবকারজকযা রপরারমড ও এর 

প্রকারবভদ। 

রলখনফ:লিক্ষার্থীরা উলিলিত পাঠ বিলে প্রজালত, জীেল াষ্ঠী ও জীেসম্প্রদায় েযািযা এেং ইলকািলজকযাি 

লপরালমলডর প্রকারলেদ লচত্রসহ েযািযা ও লেলেন্ন প্রকার লপরালমলডর মলযয তুিিাকরলতপারলে।  

জ্ঞান :প্রজালত, জীেল াষ্ঠী ো পপুলিিি, জীেসম্প্রদায়,িাদযজাি, উৎপাদক ো প্রলডউসার ।  

অনধু্াবন:ইলকািলজকযাি লপরালমড , িলির লপরালমড, োস্তুতন্ত ো ইলকালসলেম, িাদযিৃঙ্খি, োলয়ামাস ও 

োলয়ািলজকাি মযা লিলিলকিি । 

প্রবয়াগ:ইলকালসলেলম িলির প্রোহ একমূিী-েযািযা, সংিা / *িলির লপরালমড লচত্র অংকি / ের্বিা। 

উচ্চির দক্ষিা::ইলকালসলেলম িলির প্রোহ লকোলে ঘলট, তা লেলেের্। 

িমুিা উদ্দীপক ও সৃজিিীি প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ সালির লেলেন্ন বোডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এেং বদলির 
স্বিামযিয কলিজ সমূলহর বটে পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ বদলি প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লেলিে লিলদবিিা : এ অযযালয়র প্রলশ্নাত্তর সংলেষ্ট লচত্রগুলিা োসায় ২/৩ োর অিুিীিি 
করলে। 

** M C Q  এর জিয অযযায়লেলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব টলপকগুলিা  হাইিাইট কলর কলর 
আয়ত্ব করলে।  

................................................................................................................

. 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠপররকল্পনা (লিেবাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র 

অধ্যায়:১২ – জীববর পররববল, রবস্তার ও সংরক্ষণ 



ক্লাসিম্বর:০২( সময় : ৪৫লমলিট ) 

আবাচ্যসূরচ্:জজ, মরুজ ও বণাক্ত পররবববল জীববর অরভবযাজন এবং বাবয়াম । 

রলখনফ:লিক্ষার্থীরা উলিলিত পাঠ বিলে জিজ, মরুজ ও িের্াি পলরলেলি জীলের অলেল াজি 

প্রলিয়ার তুিিা এেং লেলেন্ন যরলির োলয়ামসম্পলকব  ের্বিা করলতপারলে।  

জ্ঞান:অলেল াজি,লিউলমলটালিার, জরায়ুজ অংকুলরাদ ম, বমলসািাইট, হযালিািাইট, বজলরািাইট, 

বঠসমূি,সাোিা।  

অনধু্াবন:োলয়াম, সাোিা োলয়াম, পত্রঝরা ো পর্বলমাচী ো বডলসডুয়াস িলরে, কলিিার িলরে,মরুজ 

উলিদ লকোলে পলরলেলি টিলক র্থালক?  । 

প্রবয়াগ:জিজ* / মরুজ / * িের্াি পলরলেলি উলিলদর অলেল াজলিক বেলিষ্টয। 

উচ্চির দক্ষিা:লেলেন্ন পলরলেলির উলিলদর অলেল াজলিক সাদসৃয ও বেসাদিৃয েযিযা, সুন্দরেি / মরুেূলম 

একটি োলয়াম েযিযা। 

িমুিা উদ্দীপক ও সৃজিিীি প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ সালির লেলেন্ন বোডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এেং বদলির 
স্বিামযিয কলিজ সমূলহর বটে পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ বদলি প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লেলিে লিলদবিিা : এ অযযালয়র প্রলশ্নাত্তর সংলেষ্ট লচত্রগুলিা োসায় ২/৩ োর অিুিীিি 
করলে। 

** M C Q  এর জিয অযযায়লেলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব টলপকগুলিা  হাইিাইট কলর কলর 
আয়ত্ব করলে।  

 

-------------------------------------------------
-------------- 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠপররকল্পনা (লিেবাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র 

অধ্যায়:১২ – জীববর পররববল, রবস্তার ও সংরক্ষণ 

ক্লাসিম্বর:০৩( সময় : ৪৫লমলিট ) 

আবাচ্যসূরচ্:প্রারণবভৌগরক অঞ্চ এবং বাংাবদবলর বনাঞ্চ। 



রলখনফ:লিক্ষার্থীরা উলিলিত পাঠ বিলে প্রালর্লেৌ লিক অঞ্চিসমূলহর যারর্া েযািযা,ওলরলয়ন্টাি অঞ্চলির 

উলিদ ও প্রার্ীর লেস্তার েিবিা এেং োংিালদলির লেলেন্ন েিাঞ্চলির ের্বিা ও এলদর উলিিল া য উলিদ ও পার্ীর 

িামসম্পলকব  জািলত পারলে।  

জ্ঞান :এলেলমক জীে, এলসাটিক জীে, বলারা, িিা,েংিালদলির েিাঞ্চলির বেৌ লিক সীমালরিা ও 
আয়তি,ওলরলয়ন্টাি অঞ্চলির বেৌ লিক সীমালরিা  । 

অনুধ্াবন : প্রালর্লেৌ লিক অঞ্চি,লেলেন্ন প্রালর্লেৌ লিক অঞ্চলির িাম,বসায়াম্প িলরে,মযািলগ্রাে েিাঞ্চি,পত্রঝরা ো 
পর্বলমাচী েিাঞ্চি,ওয়ার্ল্ব  বহলরলটজ সাইট, উপকূিীয় সেুজ বেষ্টিী, ওলরলয়ন্টাি অঞ্চলির উপ-অঞ্চিগুলিার িাম, 
ওলরলয়ন্টাি অঞ্চলির এলেলমক প্রার্ীকূলির িাম/ বেজ্ঞালিক িাম (৫’টি)। 

প্রবয়াগ:ওলরলয়ন্টাি অঞ্চলির অন্তেূব ি এিাকা এেং উলিদ ও প্রালর্কূলির ের্বিা, ওলরলয়ন্টাি অঞ্চলির বেৌ লিক 
সীমালরিা ও উপ-অঞ্চিগুলিার ের্বিা,উপকূিীয় সেুজ বেষ্টিীর জিয বকাি যরলির েৃক্ষ লিেবাচি করা  ায় ের্বিা 
/েিাঞ্চি উপল া ী উলিলদর বেলিষ্টয ের্বিা, মযািলগ্রাে েিাঞ্চলির বেলিষ্টয ের্বিা 

উচ্চির দক্ষিা:উপকূিীয় সেুজ বেষ্টিীর প্রলয়াজিীয়তা / গুরুত্ত্ব, োংিালদলির পলরলেি সংরক্ষলর্মযািলগ্রাে েিাঞ্চি 

তর্থা সুন্দরেলির েূলমকা েযািযা। 

িমিুা উদ্দীপক ও সজৃিিীি প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ সালির লেলেন্ন বোডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এেং বদলির 
স্বিামযিয কলিজ সমলূহর বটে পরীক্ষার প্রশ্নসমহূ বদলি প্রস্তুলত লিলত পার।  

** লেলিে লিলদবিিা : এ অযযালয়র প্রলশ্নাত্তর সংলেষ্ট লচত্রগুলিা োসায় ২/৩ োর অিিুীিি করলে। 

** M C Q  এর জিয অযযায়লেলত্তক প্রলতযক পষৃ্টার গুরুত্বপরূ্ব টলপকগুলিা  হাইিাইট কলর কলর আয়ত্ব 
করলে।  

-------------------------------------------------
----------------- 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠপররকল্পনা (লিেবাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র 

অধ্যায়:১২ – জীববর পররববল, রবস্তার ও সংরক্ষণ 

ক্লাসিম্বর:০৪( সময় : ৪৫লমলিট ) 

আবাচ্যসূরচ্:বাংাবদবলর রবুপ্তপ্রায় জীববর পরররচ্রি ও জীবববরচ্ত্রয, রবুপ্তপ্রায় জীব সংরক্ষবণর 

প্রবয়াজনীয়িা। 

রলখনফ:লিক্ষার্থীরা উলিলিত পাঠ বিলেোংিালদলির লেিুপ্তপ্রায় জীে সম্পলকব  পলরলচলত, জীেবেলচত্রয 
েযািযা এেং লেিুপ্তপ্রায় জীে সংরক্ষলর্র প্রলয়াজিীয়তা ও সংরক্ষলর্র লেেলয় সলচতিতা অজব িকরলত পারলে।  



জ্ঞান :লেিুপ্ত জীে, এলেলমক উলিদ, এলেলমক প্রার্ী। 

অনধু্াবন:জীেবেলচত্রয, োংিালদলির (৩’টি/৫টি)এলেলমক / লেিুপ্ত উলিদ / প্রার্ীর িাম / বে:িাম  

প্রবয়াগ/ উচ্চির দক্ষিা:োংিালদলি লেিুপ্তপ্রায় জীে প্রজালত সংরক্ষলর্র প্রলয়াজিীয়তা েযািযা। 

িমুিা উদ্দীপক ও সৃজিিীি প্রশ্ন :২০১৬-২০১৯ সালির লেলেন্ন বোডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এেং বদলির 
স্বিামযিয কলিজ সমূলহর বটে পরীক্ষার প্রশ্ন বর্থলকপ্রশ্নসমূহ বদলি প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লেলিে লিলদবিিা : এ অযযালয়র প্রলশ্নাত্তর সংলেষ্ট লচত্রগুলিা োসায় ২/৩ োর অিুিীিি 
করলে। 

** M C Q  এর জিয অযযায়লেলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব টলপকগুলিা  হাইিাইট কলর কলর 
আয়ত্ব করলে।  

 

.......................................................................................
. 

 

বেপজা পােলিক সু্কি ও কলিজ চট্টগ্রাম 

পাঠপররকল্পনা (লিেবাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র 

অধ্যায়:১২ – জীববর পররববল, রবস্তার ও সংরক্ষণ 

ক্লাসিম্বর:০৫( সময় : ৪৫লমলিট ) 

আবাচ্যসূরচ্:জীবরবুরপ্তর কারণ এবং সংরক্ষণ পদ্ধরি । 

রলখনফ:লিক্ষার্থীরা উলিলিত পাঠ বিলে জীেবেলচত্রয, জীেলেিুলপ্তর কারর্ ও এলদর সংরক্ষর্ পদ্ধলত এেং 

জীেবেলচত্রযসংরক্ষলর্র গুরুত্ত্ব উপিলদ্ধকরলত পারলে।  

জ্ঞান :লেিুপ্ত প্রজালত, লেপন্ন প্রজালত, লেরি প্রজালত,হটস্পট, জাতীয় উদযাি, ইলকাপাকব , ব ম 

লরজােব , IUCN । 

অনধু্াবন:জীেবেলচত্রয সংরক্ষর্,সািালর পাকব , অেয়ারর্য, ইলকাটুযলরজম, ইি-লেলরা সংরক্ষি, এস-

লসটু / ইি-লসটু সংরক্ষর্, বরড ডাটা েুক। 



প্রবয়াগ:জীেলেিুলপ্তর কারর্সমূহ ের্বিা, ইি-লসটু সংরক্ষলর্র প্রযাি মাযযমগুলিা ের্বিা। 

উচ্চির দক্ষিা:জীেবেলচত্রয সংরক্ষলর্র গুরুত্ত্ব / প্রলয়াজিীয়তা েযািযা,ইি-লসটু সংরক্ষলর্র 

সুলেযাসমূহ,এস-লসটু এেং ইি-লসটু সংরক্ষর্ পদ্ধলতর তূিিামূিক আলিাচিা । 

িমুিা উদ্দীপক ও সৃজিিীি প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ সালির লেলেন্ন বোডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এেং বদলির 
স্বিামযিয কলিজ সমূলহর বটে পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ বদলি প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লেলিে লিলদবিিা : এ অযযালয়র প্রলশ্নাত্তর সংলেষ্ট লচত্রগুলিা োসায় ২/৩ োর অিুিীিি 
করলে। 

** M C Q  এর জিয অযযায়লেলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব  টলপকগুলিা  হাইিাইট কলর কলর 
আয়ত্ব করলে।  

...................................................................................................................................
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