
বফজা াফলরক সু্কর ও কলরজ চট্টগ্রাভ 

ৃজনীর নভনুা প্রশ্ন ও উত্তয 

 ( লনফবাচনী যীক্ষা - ২০২০) 

জীফলফজ্ঞান প্রথভ ত্র    

অধ্যায়: ১১ - জীবপ্রযকু্তি (BIOTECHNOLOGY) 

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

প্রশ্ন নং-১ : যলফন যায জীফলফজ্ঞান ক্লাল দ’ুটি প্রমুলি ম্পলকব  ধানণা লদলেলেন। প্রথভ প্রমুলিয 
ভাধযলভ উলিলদয লফবাজনক্ষভ অং উমুি আফাদ ভাধযলভ লনলে চাযা উৎাদন কযা মাে। 
লিতীেটিয ভাধযবভ কালিত লজন অনয জীলফ স্থানান্তয কলয উন্নত জীফ ৃলি কযা মাে ।  

(ক) টটিলালটলি  কী ?  ১                                                                            

(খ) প্লাজলভডলক ববক্টয ফরা ে বকন ?  ২                                                                                                                     

(গ) উদ্দীলক লনলদব লত প্রথভ প্রমুলিয ধাভূ  ধাযাফালকবালফ ফণবনা কয। ৩                                           

(ঘ) কৃলল ও লচলকৎালক্ষলত্র উদ্দীলক উলিলখত লিতীে প্রমুলিটিয গুরুত্ত্ব-লফলেলণ  কয। ৪                                                                

 

১-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

টটিলালটলি : উলিলদয বমলকান লফবাজনক্ষভ জীফ বকাল ফা টিুয বথলক ূণবাঙ্গ 

উলিদ ততলয ওোয ক্ষভতাই লরা  টটিলালটলি । 

১-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ লফলবন্ন অণজুীলফ লফলল কলয ফযাকলটলযো বকাললয তালদয ভরূ বরালভালজাভ োড়াও 
এক ফা একালধক ফতৃ্তাকায DNA থালক। বরালভালজাভ ফলবূব ত এফ ফতৃ্তকায DNA –

বক ফরা ে প্লাজলভড। 

▫  লজন প্রলকৌলর কালিত DNA –এয প্রলোজনীে অং ফন কযায জনয একটি 
ফাক ফা ববক্টয লনফবাচন কযা ে। াধাযণত এ কালজ প্লাজলভড অতযন্ত উলমাগী 
ফাক লালফ কাজ কলয। এজনয প্লাজলভডলক ফাক ফা ববক্টয ফরা ে।  



১-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক লনলদব লত প্রথভ প্রমুলিটি লরা টিুয কারচায প্রমুলি।  

▫ উদ্দীলকয প্রথভ প্রমুলিটিয নাভ এয ংলক্ষপ্ত ংজ্ঞা ।  

▫ উদ্দীলক লনলদব লত প্রথভ প্রমুলিটিয নাভ এটিয ধাভূ ধাযাফালকবালফ ফণবনা 

/ লচত্র অংকন (ধাযাফালকবালফ)। [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৩০ - 

৩৩১  অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলখত লিতীে প্রমুলিটি লরা বজলনটিক ইলজজলনোলযং ফা লযকলিনযান্ট 
DNA প্রমুলি । 

▫ উদ্দীলকয লিতীে প্রমুলিটিয নাভ এয ংলক্ষপ্ত ংজ্ঞা । 

▫ কৃলল ও লচলকৎালক্ষলত্র উদ্দীলক উলিলখত লিতীে প্রমুলিটিয নাভ এয গুরুত্ত্ব 
(আংলক)।  

▫ কৃলল ও লচলকৎালক্ষলত্র উদ্দীলক উলিলখত লিতীে প্রমুলিটিয নাভ ও উদাযণ 
এয গুরুত্ত্ব লফলেলণ । [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৪১-৩৪৮  অথফা, 
অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

 

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

প্রশ্ন নং-২ : 

           

 



(ক) এক্সপ্লান্ট কী ?  ১ 

(খ) বাভালক্লানার বযালযলেন ফরলত কী ফুঝ ?  ২       

(গ) উদ্দীলকয প্রমুলিটিয ফণনবা কয / লচলত্রয ভাধযলভ বদখাও । ৩                       

(ঘ) উদ্দীলকয প্রমুলিটিয লফকালয ালথ স্বাস্থয লনযাত্তা ঝুুঁ লক ম্পলকব  ফযাখযা কয। ৪                                                                     

                     

২-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

এক্সপ্লান্ট: টিুয কারচালযয জনয ফযফহৃত উলিদাংই লরা এক্সপ্লান্ট ।  

২-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ কারচায লভলডোলভ একই উলিলদয বকালভলি  ফা কযারালয ভলধয কখলনা কখলনা লকেু তফলচত্রয 
ৃলি ে। এলক বাভালক্লানার বযালযলেন ফলর।        

▫ এবালফ েন্দই বকালনা তফলচলত্রযয আলফবব াফ লর, তা কৃলললক্ষলত্র ফযাফায কলয ুপর াওো 
মাে। বাভালক্লানার বযালযলেলনয ভাধযলভ বযাগ প্রলতলযাধী, বলিাইড প্রলতলযাধী উলিদ ৃলি 
ম্ভফ লেলে। 

২-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয লচলত্র প্রদলবত প্রমুলিটি লরা লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি । 

▫   উদ্দীলকয প্রমুলিটিয নাভ এয ংলক্ষপ্ত ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলকয লচলত্র প্রদলবত প্রমুলিটিয নাভ এয ফণবনা / লচলত্রয ভাধযলভ প্রমুলিটি 
বদখালনা ।(াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৩৭-৩৩৯ -অথফা, অনয াঠ্যফই 
বথলকও  লরখলত াযলফ।) 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয লচলত্র প্রদলবত প্রমুলিটি লরা লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ফা জীফ প্রমুলি।  

▫ লচলত্র প্রদলবত প্রমুলিটিয নাভ এয ংজ্ঞা ।  

▫  লচলত্র প্রদলবত প্রমুলিটি লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ফা জীফ প্রমুলি। ফতব ভান লফলে 



প্রমুলিটি ফহুর আলরালচত ও অতযন্ত ম্ভাফনাভে। এ প্রমুলি ফযফায কলয ভানলু 
লফলবন্ন বক্ষলত্র এয ূপর ববাগ কযলরও উলিদ, প্রাণী তথা ভানলুলয উয এয স্বাস্থয 
ঝুুঁ লকও কভ নে। ংলক্ষল জীফ প্রমুলিয ভানফ করযালন প্রলোলগক লফলেগুলরা ফণবনা। 

▫ লচলত্র প্রদলবত প্রমুলিটিয নাভ এয লফকালয ালথ স্বাস্থয লনযাত্তা ঝুুঁ লকভূ 
উদাযণ ফযাখযা। [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৫৫-৩৫৭ - অথফা, 
অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।] 

প্রশ্ন নং-৩ : DNA এয বফগুলরায অনরুভ উৎঘাটন ও ভযনফযালধ লফলবন্ন 
বযাগ বমভন-কযািায লনযাভলে একটি প্রমুলি লফলল অফদান যাখলে ।  

(ক) ট্রািলজলনক জীফ  কী ?  ১                                                                            

(খ) GM য ফরলত কী ফুঝ ?  ২                                                                

(গ) উদ্দীলকয প্রথভ প্রমুলিয প্রলোগ ফণবনা কয । ৩                                                               

(ঘ) লিতীে প্রমুলিয ভাধযলভ লকবালফ উি বযাগ লনযাভে কযা মাে, তা- লফলেলন কয। ৪              

 

৩-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

ট্রািলজলনক জীফ : লযকলিলনন্ট DNA প্রমুলিয ভাধযলভ বকালনা জীলফ লজনগত 
লযফতব ন ঘটিলে নতুন ও লবন্ন তফলিযূণব বম জীফ ততলয কযা ে, তালক 

ট্রািলজলনক জীফ ফলর।   

৩-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ GM ভালন Genetically Modified।  

▫ বজলনটিক বভালডলপলকলনয ভাধযলভ লফলবন্ন লযয বযাগ-ফারাই ক্ষভতা ফলৃি কলয 
বম য উৎাদন কযা ে, তালক GM য ফলর। বমভন- Bt বফগুন, বগালেন 
যাই, transgenic বুট্টা ইতযালদ।      

 

৩-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 



▫  উদ্দীলকয প্রথভ প্রমুলিটি লরা লজলনাভ ললকালেলিং ।  

▫   উদ্দীলকয প্রথভ প্রমুলিটি নাভ ংলক্ষপ্ত ফণবনা ।  

 ▫   উদ্দীলকয প্রথভ প্রমুলিটি নাভ এয প্রলোগ ফণবনা [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর 
াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৫৪-৩৫৫ অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।] 

 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলখত লিতীে প্রমুলিটি লরা লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি । 

▫ লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ফযফায কলয ইন্টাযলপযন উৎাদলনয ভাধযলভ কযািায 

বযাগ লনযাভে কযা মাে। নাভ এয ংলক্ষপ্ত ংজ্ঞা । 

▫ লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ও ইন্টাযলপযন এয ংলক্ষপ্ত ফণবনা (আংলক)।  

▫ লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ফযফায কলয  ইন্টাযলপযন উৎাদলনয ভাধযলভ কযািায 
বযাগ লনযাভে প্রলরোটি লফলেলণ । [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৪৮-
৩৫০  অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

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

প্রশ্ন নং-৪ :  

X = এক্সপ্লান্ট                                      ূণবাঙ্গ উলিদ 

Y = E coli , প্লাজলভড                            Recombinant 
DNA 

(ক) লজলনাভ  কী ?  ১                                                          

(খ) PCR ফরলত কী বফাঝ ?  ২  

(গ) উদ্দীলকয ‘ X ’ িলতটি লচলত্রয ভাধযলভ বদখাও । ৩                                                                                         

(ঘ) ভানফকরযালণ -‘ X ’ ও ‘ Y ’ এয ভলধয বকান িলতটি উন্নত-বতাভায ভতাভত ফযি  

কয। ৪ 



 

৪-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

 লজলনাভ : জীলফয াপ্ললেড বরালভালজালভ লফদযভান DNA-এয ভলিলক লজলনাভ ফলর 

।  

৪-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ PCR - হলা  Polymerase Chain Reaction এয ংলক্ষপ্ত রূ।  

▫ ১৯৮৪ ালর আলভলযকান লফজ্ঞানী Kary Mullis বকাল ফলবূব তবালফ DNA বক্লালনং 
এয দ্রুততভ এক িলত আলফষ্কায কলযন। এ প্রমুলিলক লরভালযজ বচইন লযঅযাকন 
ফা PCR ফরা ে। PCR প্রলরোয ভাধযলভ লনফবালচত বকালনা DNA টুকযালক অল্প 
ভলেয ভলধয ফহুগুণ ফলৃি কযা মাে।     

৪-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয ‘ X ’ িলত লরা টিুয কারচায প্রমুলি। 

▫ উদ্দীলকয ‘ X ’ িলতয নাভ এয ংলক্ষপ্ত ংজ্ঞা। 

▫ উদ্দীলকয ‘ X ’ িলতয নাভ এটিয ধাভলূয ধাযাফালকবালফ লচত্র অংকন। 
[াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৩০ - ৩৩১  অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  
লরখলত াযলফ।]  

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয ‘ X ’ িলত লরা টিুয কারচায প্রমুলি এফং ‘ Y ’ িলত লরা লজন 
প্রলকৌর ফা  লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ।  

▫ উদ্দীলকয ‘ X ’ ও ‘ Y ’ িলতয নাভ এলদয ংজ্ঞা / লযলচলত। 

▫ ভানফকরযালণ  উদ্দীলকয ‘ X ’ ও ‘ Y ’ িলতয উবে িলতই গুরুত্ত্বূণব। তলফ 
টিুয কারচালযয তূরনাে লজন প্রলকৌর অলধক উন্নত। উবে িলতয আধুলনক 
প্রলোগগুলরা উদাযণ ংলক্ষল ফণবনা। 



▫ ভানফকরযালণ  উদ্দীলকয ‘ X ’ ও ‘ Y ’ িলতয ভলধয টিুয কারচালযয তূরনাে 
লজন প্রলকৌর অলধক উন্নত –তায প্রলোগগুলরা উদাযণ ভতাভত ফযিকযন। 
[াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৩২-৩৩৪ এফং ৩৪১-৩৫১  অথফা, অনয 
াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

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

প্রশ্ন নং-৫ : ইনুলরলনয অবালফ ভানুললয ডাোলফটি ে। এ বযালগয লচলকৎায জনয 
আলভলযকায Eli Lily & Compny ১৯৮২ ালর ােব প্রলতলরোলফীন লউভুলরন আলফষ্কায ও 
ফাজাযজাত কলযন।  

 

(ক) ইন্টাযলপযন  কী ?  ১      

(খ) লজলনাভ ললকালেলিং  ফরলত  কী ফুঝ ?  ২     

(গ) উদ্দীলকয  বকাম্পালনটি লকবালফ লউভুলরন উৎাদন কলযন –ফযাখযা কয । ৩                                                                                                                             

(ঘ) কৃলললক্ষলত্র উদ্দীলকয বকৌরটিয গুরুত্ত্ব লফলেলণ কয। ৪                        

 

৫-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

ইন্টাযলপযন : ইন্টাযলপযন লরা এক ধযলনয উচ্চ আণলফক ওজন ম্পন্ন বপ্রাটিন , মা 
কযািায বকাললয ফলৃি ও বাইযালয ফংফলৃিলত ফাধা বদে। 

৫-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ আভযা জালন, অংখয লনউলক্ললোটাইড লফলবন্ন লফনযাল লিত লে DNA অণু গঠ্ন কলয। 
DNA অণুয অণুদদলঘবয ATGC বফগুলরা বকান অনুরলভ লিত থালক, তা লরা লজলনাভ 

ললকালেি । আয এ ললকালেিটি (াজানী িলতটি) উদঘাটন কযাই লরা লজলনাভ 

ললকালেলিং।  

▫ রিা DNA অণুটি একালথ ললকালেলিং কযা ম্ভফ ে না। তাই DNA অণুলক উমুি দযূলে 
বকলট বনওো ে এফং খন্ডগুলরায ললকালেলিং কলয একালথ লভলরলে ূণব তদলঘবযয ললকালেলিং 
উস্থান কযা ে।        

৫-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 



▫  উদ্দীলক উলিলখত আলভলযকায Eli Lily & Compny লজন প্রলকৌর তথা লযকলিনযান্ট DNA 
প্রমুলিয ভাধযলভ ভানফ ইনুলরন উৎাদন বকৌর আলফষ্কায কলয,মা প্রথভ ফাজাযজাত কযা ে 
লউভুলরন নালভ। 

▫ লজন প্রলকৌর তথা লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলিয ভাধযলভ ভানফ ইনুলরন উৎাদন বকৌর 
ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ লজন প্রলকৌর তথা লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলিয ভাধযলভ ভানফ লউভুলরন ফা ইনুলরন 

উৎাদন বকৌর –ফযাখযা । [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৪৬-৩৪৮  অথফা, 

অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক লনলদব লত বকৌরটি লরা লযকলিনযান্ট DNA প্রমুলি ।  

▫ উদ্দীলক লনলদব লত বকৌরটিয নাভ এয ংজ্ঞা ফা লযলচলত । 

▫ উদ্দীলক লনলদব লত বকৌরটিয নাভ কৃলললক্ষলত্র এয গুরুত্ত্ব (আংলক)।  

▫ উদ্দীলক লনলদব লত বকৌরটিয নাভ কৃলললক্ষলত্র (উমুি উদাযণ) এয গুরুত্ত্ব 

–লফলেলণ । [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩৪১-৩৪৪  অথফা, অনয াঠ্যফই 

বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

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

একাদল-দ্বাদল শ্রেক্তির (ক্তবজ্ঞান ক্তবভাগ) ক্তলক্ষার্থীলদর জনয ক্তনলবক্তদত – 

                                           আফদরু বভালভন 

                                                         কাযী অধযাক 

                                                                             জীফলফজ্ঞান লফবাগ। 

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