
বফজা াফলরক সু্কর  কলরজ চট্টগ্রাভ 

ৃজনীর নভনুা প্রশ্ন  উত্তয 

(লনফবাচনী যীক্ষা - ২০২০) 

জীফলফজ্ঞান প্রথভ ত্র 

অধ্যায়:১২ – জীববর পররববশ, রবস্তার ও সংরক্ষণ 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

প্রশ্ন নং-১ :X= ঘাস            ফর ং  → বযাঙ  → বাজপারি 

Y= জীব  → জীবববরচত্র্য 

(ক) ফাল াভা কী ?  ১                                                                              

(খ)বডলডু াপলযস্টফরলেকীবফাঝ? ২                                           

(গ) 'X' উদ্দীকলিল গঠিেলিলযালভলডযগঠনফর্বনাকয। ৩                            

(ঘ) উদ্দীলকয'Y' লফরুলিয কাযর্  ংযক্ষলর্যগুরুত্বলফলেলর্কয।  ৪ 

 

১-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

▫বায়য়ামাস :বকালনা একটি ইলকাললস্টলভ একটি লনলিবষ্ট ভল  অফলিেকর জজফফস্তুযবভাটবয ফা 

লযভালর্য লাফই লে ফাল াভা। 

১-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫য়েরসেুয়াসফবরস্ট: বমফলনযকরফৃলক্ষযাোফছলযএকটিলনলিবষ্টভ  (লফললে: 
ীেকালর)ঝলযমা ,বইফনলকলডলডু াপলযস্টফাত্রঝযাফনফলর। 

▫ফাংরালিলযউত্তয-লিভলথলকিলক্ষর্-
ূফবঅঞ্চলরযরম্বাএরাকাযপ্রা ০.১১লভলর নলক্টযএরাকালনল এফনবূলভগঠিে।এটি ি’ুধযলনয।মথা: 

বটলপালযট  ভল স্ট বডলডু াপলযস্ট। 

 

১-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫উদ্দীক'X'লরাইলকাললস্টলভযএকটি খািযৃঙ্খর।এটি লিল  একটি লি লযালভড গঠন কযা মা  



▫উদ্দীক 'X' লিল গঠিেলিলযালভলডযংজ্ঞা এয ফর্বনা (আংলক)। 

▫উদ্দীক 'X' লিল গঠিেলিলযালভলডয নকা অংকন  ফর্বনা।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর াান, 
ৃষ্ঠা নং :৩৬৪-৩৬৫  অথফা, অনয াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।] 

 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকয'Y'লরা জীফ অথবাৎ উলিি  প্রালর্ এফং এলিয ভলধয লফলবন্ন আলিলকয াথবকযই লরা 
জীফবফলচত্রয। 

▫উদ্দীলকয'Y'অথবাৎ জীফ  জীফবফলচলত্রযয ংলক্ষি ংজ্ঞা / লযলচলে। 

▫উদ্দীলকয'Y'অথবাৎ জীফ  জীফবফলচলত্রযলফরুলিয কাযর্  ংযক্ষলর্যগুরুত্ত্ব(আংলক)। 

▫জীফ  জীফবফলচলত্রয লফরুলিয কাযর্  ংযক্ষলর্যগুরুত্ত্বমথামথবালফ লফলেলর্ । [াঠযফই: ড. বভা: 
আফুর াান, ৃষ্ঠা নং :৩৯০-৩৯২  অথফা, অনয াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।] 

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

প্রশ্ন নং-২: 

 

 

(ক) ফাংরালিল লফরুি প্রা  একটি উলিলিয জফজ্ঞালনক নাভ লরখ। ১                               

(খ) উকূরী  ফুজ বফষ্টনীয জনয বকান ধযলনয ফৃক্ষ লনফবাচন কযা মা  ?  ২                     

(গ) উদ্দীলকয(B) উলিিভূ ংযক্ষলর্য বক্ষলত্র বকান দ্ধলে উমুি-কাযর্ লরখ। ৩ 

(ঘ) উদ্দীলকয (A) এফং (B) উলিিভূ লবন্ন লযলফল জন্ালর এলিয ভলধয                         

অলবলমাজলনক ািৃয লফিযভান-ফযাখযা কয ।           ৪  



 

২-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

▫ফাংরালিলয একটি লফরুি প্রা  উলিি লরা োলরাভ। মায জফজ্ঞালনক  

নাভ-Coryphataliera। 

২-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫উকূরী  ফুজ বফষ্টনী :প্রাকৃলেক িলূমবাগ ফযফিানায উলদ্দলয উকূর ফযাফয এফং প্রধান 
ফা ুপ্রফালয ভলকালর্ বযালে একপালর াখা-প্রাখা ভৃদ্ধ ফৃক্ষলক ফামুপ্রফা বযাধক ফা ফুজ 
বফষ্টনীফলর। 

▫উকূরী  ফুজ বফষ্টনীয ফৃলক্ষয ধযন: ১) উকূরী  ফুজ বফষ্টনীয জনয রফর্াি ালনলে 
জন্ালে ালয এভন ফৃক্ষ প্রজালে লনফবাচন কযলে লফ। 

২) ভূরেলেয ভাধযলভ ভাটি ধলয যাখলে ালয এভন ফৃক্ষ প্রজালে লনফবাচন কযলে লফ। 

৩) ঝড়-ঝাটা  ববলি না মা  ফা ভূলরাৎাটিে না   এভন উলিি প্রজালে লনফবাচন কযলে 
লফ। 

২-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকয (B) উলিিভূলরাবরানাভাটিয ফা রফর্াি লযলফলয উলিি।উলিিভূ ংযক্ষলর্য 
বক্ষলত্রইন-লটু এফং এক্স-লটু এ িইু ধযলনয ংযক্ষর্ দ্ধলে লফিযভান।  

▫িইু ধযলনয ংযক্ষর্ দ্ধলেয নাভ ংজ্ঞা। 

উদ্দীলকয (B) উলিিভূংযক্ষলর্য বক্ষলত্র ইন-লটু এফং এক্স-লটু এ িইু ধযলনয ংযক্ষর্ 
দ্ধলেয ভলধয বরানাভাটিযউলিি ংযক্ষলর্ ইন-লটু ংযক্ষর্ দ্ধলে অলধক উমুি। 

▫বরানাভাটিযউলিি ংযক্ষলর্ ইন-লটু ংযক্ষর্ দ্ধলে অলধক উমুি। এয স্বলক্ষ উমুি 
কাযর্ভূ  লরখন।(াঠযফই: ড.বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৯২-৩৯৮-অথফা, অনয 
াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।) 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকয (A) উলিিাং লরা পলনভনায, মা একটি ভরুবূলভয উলিি এফং (B) উলিিাং 
লরা লনউলভলটালপায ফা শ্বাভূরলফলষ্ট রফর্াি লযলফলয উলিি। 



▫ভরুজ লযলফ রফর্াি লযলফ বথলক পূর্ব লবন্ন প্রকৃলেয লর উবল য ভলধয অলনকগুলরা 
অলবলমাজনগে ািৃয লফিযভান। ভরুজ  রফর্াি ফনাঞ্চলরয লযলচলে/ংজ্ঞা। 

▫উদ্দীলকয (A)এফং (B) এয লযলফলয নাভ উলেখূফবক আরািাবালফ উবল য 
অলবলমাজনগে ািৃযভূ ফযাখযা। 

▫উলযাি ফযাখযা বথলক স্পষ্টরূল প্রেী ভান   বম,ভরুজ এফং বরানাভাটিয উলিি লবন্ন 
লযলফল জন্ালর এলিয ভলধয অলনক অলবলমাজনগে ািৃয লফিযভান।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর 
াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৭০-৩৭৩ - অথফা, অনয াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।] 

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

প্রশ্ন নং-৩ :পাযলন োাঁয ফনু্ধলিয ালথ লক্ষা পলয লগল লছর কুলভোয ভ নাভলেবে। এখানকায 
ফনাঞ্চলরয উলিলিয ালথ লযলচে  ায ভ  লক্ষক ফরলরন, এটি একটি লফলল ধযলনয 
ফনাঞ্চর। ফাংরালিবয  িলক্ষর্াঞ্চলর আয একটি লফলল ধযলনয ফনাঞ্চর আলছমা ফাংরালিলয 
ঐলেয। 

 

(ক) এলেলভক কী ? ১ 

(খ)টস্পট ফরলে কী ফুঝ ? ২ 

(গ) উদ্দীবক উলেলখে লিেী  ফনাঞলরয বম-বকান লেনটি উলিলিয জফজ্ঞালনক নাভ লরখ। ৩ 

(ঘ) উদ্দীলক উলেলখে ফনাঞ্চর ি’ুটিয েুরনাভূরক জফলষ্টয আলরাচনা কয। ৪ 

৩-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

এবেরমক:বকান লনলিবষ্ট ববৌগলরক অঞ্চলর ীভাফদ্ধ উলিি ফা প্রার্ীলক উি অঞ্চলরয এলেলভক 

উলিি ফা প্রার্ীফলর। 

৩-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫জীফবফলচত্রয ভৃদ্ধ অঞ্চরগুলরাবক হটস্পট ফরা  ।  

▫নভবান ভা াব ১৯৮৮ ালর হটস্পট লেয প্রচরন কলযন। এ ৃলথফীলে ২৫’টি টস্পট যল লছ। 
ফাংরালিলয ভগ্র ললরট, চট্টগ্রাভ াফবেয চট্টগ্রাভ এফং ইলদাফাভবা হটস্পবটর অন্তবুব ি। 

 

 ৩-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকউলেলখেলিেী ফনাঞ্চরটি লরা ৃলথফীখযাে ফাংরালিলয ঐলেযুদযফন। 



▫উদ্দীলকউলেলখে লিেী ফনাঞ্চরটিয নাভ ংলক্ষি ফর্বনা / লযলচলে।  

▫উদ্দীলকউলেলখে লিেী ফনাঞ্চরটিয নাভউলেখূফবক এ ফলনয লেনটি উলিলিয জফজ্ঞালনক নাভ 
লরখ ।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৭২  ৩৭৫ অথফা, অনয াঠযফই 
বথলক  লরখলে াযলফ।] 

 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকউলেলখেপ্রথভ ফনাঞ্চরটি লরাকুলভোয ভ নাভলে ফা ারফন লফায এফং 

লিেী ফনাঞ্চরটি লরা ৃলথফীখযাে ফাংরালিলয ঐলেযুদযফন ফা ভযানলগ্রাব ফন। 

▫উদ্দীলকউলেলখেফনাঞ্চর িটুিযনাভ এলিয ংলক্ষি ংজ্ঞা / লযলচলে। 

▫উদ্দীলকউলেলখেফনাঞ্চর িটুিযনাভউলেখূফবকফনাঞ্চর িটুিয জফলষ্টযগে েূরনাভূরক আলরাচনা । 

▫উলযালেলখে আলরাচনা বথলক প্রেী ভান   বম, ফনাঞ্চর িটুি লবন্ন লযলফলয এফংএলিয ভলধয 
জফলষ্টযগে উলেখলমাগয জফািৃয লফিযভান।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং :৩৮১ - 
৩৮৩ অথফা, অনয াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।] 

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

প্রশ্ন নং-৪:

 

(ক) বগভ লযজাবব কী ? ১ 

(খ) ভরুবূলভ একটি ফাল াভ – ফযাখযা কয ?  ২                                                     

(গ) P  Qএয অলবলমাজলনক জফলষ্টযভূ লরখ। ৩ 

(ঘ) উদ্দীক R-এপ্রিলবে ক  খ কালজ রালগল  জীফবফলচত্রয ংযক্ষর্ দ্ধলেয  

ফর্বনা িা। ৪                                                                                         

 

 



৪-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

▫য়েম ররজাভভ :বগভ লযজাবব বরা ফনযপ্রার্ী যক্ষা এফং অেযন্ত গুরুত্বূর্ব প্রজালেয ফংফৃলদ্ধ কযায 
জনয যকায বঘাললে এরাকা এফং বমখালন বকাবনা ফনযপ্রার্ী আটক কযা বফআইলন। 

৪-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫একটি ফড় ফাস্তেে েথা ইলকাললস্টভই একটি ফাল াভ।  

 

▫একই ধযলনয জরফা ,ু একই ধলনয ভাটি, একই জােী  জফলষ্টয পন্ন উলিি  প্রার্ী লিল  
গঠিে একটি ফৃৎ  ৃথক বমাগয ইলকাললস্টভলক ফরা   ফাল াভ। ফাল ালভয ংজ্ঞা  উলেলখে 
কর জফলষ্টয ভরুবূলভলে লফিযভান থাকা  ভরুবূলভ একটি ফাল াভ। 

 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকয - P  Qলরা মথাক্রলভ জরজ উলিি  বরানাভাটিয উলিি । 

▫উদ্দীলকয - P  Qএয নাভ এলিয লযলফগে জফলষ্টয (ংলক্ষল)। 

▫উদ্দীলকয - P  Q এয নাভ আরািাবালফ এলিয অলবলমাজলনক জফলষ্টয বরখা ।[াঠযফই: 
ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং :৩৬৮ - ৩৭২  অথফা, অনয াঠযফই বথলক  লরখলে 
াযলফ।] 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫উদ্দীক  R -এ প্রিলবে ‘ক’ িাযা প্রাকৃলেক লযলফল জীফবফলচত্রয ংযক্ষর্ দ্ধলে ইন-লটুবক 

লনলিব কযা ল লছ। অযলিলক ‘খ’ লরাভানুল ৃষ্ট লযলফলজীফবফলচত্রয ংযক্ষর্ দ্ধলেএক্স – 

লটু। 

▫উদ্দীলকযR -এ প্রিলবে ‘ক’  ‘খ’ িাযা জীফবফলচত্রয ংযক্ষর্ দ্ধলেয নাভএলিয ংজ্ঞা । 

▫উদ্দীলকযR -এ প্রিলবে ‘ক’  ‘খ’ িাযা জীফবফলচত্রয ংযক্ষর্ দ্ধলেয নাভএলিয ংলক্ষল 

ফর্বনা। 

▫উদ্দীলকযR -এ প্রিলবে ‘ক’  ‘খ’ িাযা জীফবফলচত্রয ংযক্ষর্ দ্ধলেয নাভএলিয 

ফর্বনা।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং :৩৯২-৩৯৮  অথফা, অনয াঠযফই বথলক  

লরখলে াযলফ।] 



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

প্রশ্ন নং-৫:অনালভকাবটলরলবলনএকটিফলনযউযপ্রচালযেপ্রলেলফিনলিখলছর।এলেলগারাো, 
বগ াপ্রবৃলেউলিিলছরএফংফলনযভাটিলছরকািাভ । 

(ক) াবানা কী ?  ১                                                                        

(খ) ইলকাটুযলযজভ ফরলে কী ফুঝ ?  ২                                            

(গ) উদ্দীলকযফনংলেষ্টপ্রালর্লবৌলগালরকঅঞলরয ববৌগলরক ীভালযখা    

    অন্তবুব িএরাকাযনাভভূলরখ। ৩                                                                          

(ঘ) উদ্দীলকয উলিিভূ উি এরাকালে ংযক্ষর্ কযাই উত্তভ – লফলেলর্ কয।      ৪ 

 

 

৫-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

▫াবানা:াবানা লরা এক ধযলনয লফলল গ্রারযাে বমখালন ভালঝ ভালঝ বছাট ফকৃ্ষ 
ফা বঝা থালক। 

৫-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ইলকাটুযলযজভবরা একধযলনযংযলক্ষেলচত্ত-লফবনািনবকন্দ্র। 

▫এখালনফনযপ্রার্ীযানূযনেভপ্রাকৃলেকলযলফলযলক্ষেথালক,ভুিাফিা লফচযর্কলযএফংিবনাথীগর্লফললফালন
কলযঅফরুদ্ধলথলকোলিযগলে-প্রকৃলেঅফবরাকনকলযআনদরাবকলয। 

 

 

 

৫-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকয ফলন বগারাো,বগ া প্রবৃলে উলিি লছর এফং ফলনয ভাটি লছর কািাভ , মা 
ুদযফন েথা ভযানলগ্রাব ফনাঞ্চলরয জফললষ্টযয অনুরূ। এ ধযলনয ফন ংলেষ্ট প্রালর্ ববৌলগালরক 

অঞ্চর লরা লযল ন্টার অঞ্চর। 

▫উদ্দীলকযফনংলেষ্টপ্রালর্লবৌলগালরকঅঞলরয নাভ এয ংজ্ঞা / লযলচলে (ংলক্ষল) ।  



▫উদ্দীলকযফনংলেষ্টপ্রালর্লবৌলগালরকঅঞলরয নাভ এয ববৌগলরক ীভালযখা  

অন্তবুব িএরাকাযনাভভূলরখন।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৭৭-৩৭৮  অথফা, 

অনয াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।] 

 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫উদ্দীলকয উলিিভূ লরা বগারাো, বগ া প্রবৃলে এফং ফলনযভাটি কািাভ , অথবাৎ এ ধযলনয 
উলিি  ভাটিয জফলষ্টয ভূরে ুদযফলনয । এ ফলনয উলিিভূ উি এরাকালেই ংযক্ষর্ কযা 

উত্তভ।।  

▫ুদযফলনযউলিিভূবক োলিয লনজস্ব এরাকালে ংযক্ষর্ কযায উত্তভ দ্ধলে লরা ইন-

লটুংযক্ষর্ দ্ধলে। 

ুদযফলনযেথা ভযানলগ্রাব ফন  ইন-লটুংযক্ষর্ দ্ধলেযলযলচলে / ংজ্ঞা। 

▫উদ্দীলক লনলিব লে ফলনয উলিিভূলয লনজস্ব অলবলমাজলনক জফলষ্টয ফর্বনা। 

▫উদ্দীলকয উলিিভূবক োলিযলনজস্ব এরাকালে ংযক্ষর্ কযায উত্তভ দ্ধলে েথা ইন-

লটুংযক্ষর্ দ্ধলে–লফলেলর্ ।[াঠযফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং :৩৯৩-৩৯৬ অথফা, 

অনয াঠযফই বথলক  লরখলে াযলফ।] 

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

একাদশ-দ্বাদশ য়েরণর (রবজ্ঞান রবভাে) রশক্ষাথীবদর জনয রনববরদত Ñ ÑÑÑÑ 

আফিরু বভালভন 

কাযী অধযাক, জীফলফজ্ঞান লফবাগ। 

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

.. 

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


