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বনচের প্রশ্নগুবির সংবিপ্ত উত্তর দাও। (প্রবিবি প্রচশ্নর মান ২) 

1. ব্যাপ্তি ব্া নযাপ্তিক চলন কাকক ব্কল? 
2. উদ্দীপক ও উদ্দীপনার সম্পকক কী? উদ্দীপক কত প্রকার ও কী কী? 
3. অন্তক্ষরা ও ব্প্ত ঃক্ষরা গ্রপ্তির পার্ককয ললখ। 
4. সপ্তিক মাত্রায়  রকমান ক্ষপ্তরত না  কল প্তক ঘটনা ঘটকত পাকর উদা রণস  ললখ? 
5. মানব্কদক  রক্ত সংব্ নতন্ত্র ও লমৌল প্তব্পাকীয়  ার-এর ওপর র্াইরপ্তিন  রকমান 

প্তক প্রভাব্ লেকল? 
6. চলন ব্লকত কী লব্াঝ? 
7. েকটানযাপ্তিক চলন কাকক ব্কল? 
8. অপ্তিন এর প্রধান দুপ্তট কাজ ললখ? 
9. েকলর লমাচন লরাকধ  রকমাকনর ভূপ্তমকা কী? 
10. লটকিাকিরন  রকমাকনর ক্ষরণ স্থান ও কাজ ললকখা? 
11.  রকমান লক উপ্তিকদর বৃ্প্তি প্তনয়ন্ত্রক ব্লার কারণ কী? 
12. STH  রকমান কম খরকনর েকল কী লরাগ  য়? 
13. প্তজকেকরপ্তলকনর দুপ্তট উৎস ও দুপ্তট কাজ উকেখ ককরা? 
14. ট্রপ্তপক চলন ও নযাপ্তিক চলন এর মকধয পার্ককয ললখ। 
15. গলগন্ড এর কারণ ও উপসগক গুপ্তল ললখ। 
16. অপ্তিন এর ক্ষরণস্থল ও প্তিয়াস্থকলর উকেখ ককরা। 
17. উপ্তিদ ও প্রাণী  রকমাকনর পার্ককয ললখ। 
18. প্তজকেকরপ্তলকনর রাসায়প্তনক নাম ও রাসায়প্তনক প্রকৃপ্তত কী? 
19.  রকমান ও প্তনউকরা রকমাকনর মকধয পার্ককয কী? 
20. অপ্তিন ও সাইকটাকাইপ্তনকনর দুপ্তট প্তব্পরীত প্তিয়া ললখ। 
21. প্রাকৃপ্ততক ও কৃপ্তত্রম অপ্তিন এর রাসায়প্তনক নাম ললখ। 
22. পাপ্তখর উড্ডয়ন লপশী গুপ্তলর নাম ললখ। 
23. অন্তরব্াপ্ত  স্নায়ু ও ব্প্ত ব্কাপ্ত  স্নায়ু মকধয পার্ককয ললখ। 
24.  াইকপার্যালামাস কী? 
25.  রকমান উৎপাদক গ্রপ্তিকক আনাল গ্রপ্তি ব্কল লকন? 



26. লতামাকদর প্তব্দযালকয় অকনক আগাছা  কয়কছ লসগুপ্তল প্তনভুকল করার জনয তুপ্তম লকান 
 রকমান প্রকয়াগ করকব্ এব্ং লকন? 

27. সুষম্নাশীষকক ব্া লমডালা অব্লংগাটা কী? 
28. অগ্র ও পশ্চাৎ প্তপটুইটাপ্তর লর্কক প্তনঃসৃত  রকমান ও তাকদর কার্কস্থল ললখ? 
29. স্নায়ুগ্রপ্তি কাকক ব্কল? লকাষ লদ  লর্কক স্নায় গ্রপ্তির সৃপ্তি সম্পককক ধারণা দাও। 
30. ইনসুপ্তলন লকার্া লর্কক ক্ষপ্তরত  য়? এর একপ্তট কাজ উকেখ ককরা। 
31. পীতপ্তব্নু্দ কাকক ব্কল? এর কাজ উকেখ ককরা। 
32. প্তনউকরা  রকমান কাকক ব্কল? উদা রণ দাও। 
33. অগ্নাশয়কক প্তমশ্রগ্রপ্তি ব্লা  য় লকন? 
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34. ইোকরন্ট ব্া ব্প্ত ব্কা ী নাভক কী? 
35. লটকিাকিরনকক অযাকরাকজন ব্লা  য় লকন? 
36. স্নায়ুতন্ত্র কাকক ব্কল? 
37.  াইকপাগ্লাইকসপ্তময়া এব্ং  াইপারগ্লাইকসপ্তময়া কাকক ব্কল? 
38. মানুকষর স্নায়ুতন্ত্র কয় প্রকার ও কী কী?। 
39. শতকসাকপক্ষ এব্ং সতকপ্তনরকপক্ষ প্রপ্ততব্তক প্তিয়ার পার্ককয প্তনকদকশ ককরা। 
40. প্রান্তসপ্তিকষক কী? 
41. সাইকটাকাইপ্তনন এর উৎস ও কাজ উকেখ ককরা? 
42. প্তপটুইটাপ্তরকক প্রভুগ্রপ্তি ব্লা  য় লকন? 
43.  াইকপার্যালামাস প্তনঃসৃত দুপ্তট  রমকনর নাম উকেখ কর র্ারা পশ্চাৎ প্তপটুইটাপ্তরকত 

জমা  য় ও প্তনঃসৃত  য়।  রকমান দুপ্তটর কাজ ললখ। 
44.  রকমানকক রাসায়প্তনক দূত প্ত সাকব্ গণয করা  য় না লকন? 
45. অযাোকরন্ট ব্া অন্তরব্া ী নাভক কী? 
46. স্থানীয়  রকমান কাকক ব্কল? উদা রণ দাও। 
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47. প্রপ্ততব্তক প্তিয়া প্তকভাকব্ মানুকষর প্রাতযপ্ত ক জীব্কন সা ার্য ককর দুপ্তট উদা রকণর 
সা াকর্য তা বু্প্তঝকয় দাও। 

48. সুষম্নাকাকের লর্ককাকনা দুপ্তট কাজ ললকখা। 
49. লকাষ চকির দশা গুপ্তল একপ্তট সরপ্তণ ব্া পর্কায়প্তচকত্রর সা াকর্য লদখাও। 
50. লমপ্তননকজস-এর অব্স্থান ও কাজ ললকখা। 
51. ব্ল ও সককট সপ্তি কাকক ব্কল? 
52. পাকর্ককনাকাপ্তপক কাকক ব্কল? এর দুপ্তট ব্যব্ াপ্তরক গুরুত্ব ললকখা। 
53. মাকয়াপ্তপয়া কী? 
54. চলন ও গমকনর পার্ককয ললকখা। 
55. অযািন ও লেনেন-এর একপ্তট কার্কগত পার্ককয ললকখা। 
56. মাকয়াটম লপশী কাকক ব্কল? 
57. লমরুদন্ডী ও অকমরুদন্ডী প্রাণীর স্নায়ুতকন্ত্রর প্রধান গিনগত পার্ককয কী? 
58. প্তেমার অপ্তস্থ লকানপ্তট? এর কাজ কী? 
59. ক্ষনপদ ব্া প্তসউকডাকপাপ্তডয়াম কী? 
60. মাকছর গমকন পাখনার ভূপ্তমকা কী? 
61. প্তসপ্তলয়া কাকক ব্কল? 
62. ব্ল ও সককট সপ্তির বব্প্তশিয কী? 
63. ফ্ল্যাকজলা কাকক ব্কল? 
64. ফ্ল্যাকজলা লকার্ায় লকার্ায় লদখা র্ায়? 
65. অযাপ্তমব্কয়ড গমন ব্লকত কী লব্াঝ? 
66. প্তডপ্লকয়ড ও  যাপ্লকয়ড লিাকমাকজাম ব্লকত কী লব্াঝ? 
67. মানুকষর ব্াধককযজপ্তনত লক্ষণ গুপ্তল কী কী? 
68. লসি লিাকমাকজাম কাকক ব্কল? 
69. অকটাকজাম ও অযাকলাকজাম ব্া লসি লিাকমাকজাম এর মকধয পার্ককয ললকখা। 
70. পাকর্ককনাকপ্তপক কাকক ব্কল? এই প্রপ্তিয়ায় সা ার্যকারী  রকমাকনর নাম ললকখা? 
71. লকাষ প্তব্ভাজকন লসকরাকজাম ও মাইকিাপ্তটউপ্তব্উল, মাইকটাকনপ্তেয়া এব্ং রাইকব্াকজাম 

এর ভূপ্তমকা ললকখা? 



72. প্তজন কী? 
73. জনন অনযানয সাপ্তররবৃ্প্তিয় প্রপ্তিয়ার মত অতযাব্শযকীয় নয় লকন? 
74. G0 দশা কাকক ব্কল? 
75. 44 XY এব্ং 44 XX লিাকমাকজাম ব্লকত কী লব্াঝ? 
76. DNA ও RNA -এর মকধয পার্ককয ললকখা। 
77. লকাষ প্তব্ভাজকনর সকে বৃ্প্তির সম্পকক ললকখা। 
78. িপ্তসং ওভার কাকক ব্কল? এর গুরুত্ব কী? 
79. আপনজনী ব্া পাকর্ককনাকজকনপ্তসস কাকক ব্কল? এ প্রকারকভদ গুপ্তল উকেখ ককরা। 
80. একপ্তট উপ্তিকদর লদ  লকাকষর লিাকমাকজাম সংখযা র্প্তদ 24  য়, তা কল ওই উপ্তিকদর 

পাতার লকাকশ, পরাগকরণু, প্তডম্বানু ও সদয প্তনউপ্তিয়াকস লিাকমাকজাম সংখযা কত 
 কব্? 

81. বৃ্প্তি কাকক ব্কল? 
82. প্তিপ্তনকষক কাকক ব্কল? 
83. স্বপরাগকর্াকগর সুপ্তব্ধা ও অসুপ্তব্ধাগুপ্তল ললকখা। 
84. জনুিম কাকক ব্কল? এর গুরুত্ব ললকখা। 
85. লব্মতন্ত্ি কাকক ব্কল? এপ্তট কত প্রকাকরর? 
86. ব্ালককর লদ  ও মকন ব্য়ঃসপ্তির পপ্তরব্তককনর জনয দায়ী অন্তঃস্থ েযাক্টর গুপ্তল কী 

কী? 
87. কায়াজমা কী? 
88. স্বপরাগী উপ্তিকদর সকে ইতরপরাগী উপ্তিকদর দুপ্তট পার্ককয ললকখা? 
89. মাকয়াপ্তসস লকাশ প্তব্ভাজনকক হ্রাসপ্তব্ভাজন ব্লা  য় লকন? 
90. ব্াপ্তডং ব্া লকারককাদগম কাকক ব্কল? উদা রণ দাও। 
91. পুষ্পাক্ষ ব্া র্যালামাস কাকক ব্কল? এর কাজ কী? 
92. ইতর পরাগকর্াকগর সুপ্তব্ধা ও অসুপ্তব্ধা গুপ্তল ললকখা? 
93. পুনরুৎপাদন কাকক ব্কল? উদা রণ দাও। 
94. জীব্াশ্ম ব্া েপ্তসল কাকক ব্কল? 
95. অপ্তভকর্াজন কাকক ব্কল? 



96. শারীরবৃ্িীয় শুষ্ক মাপ্তট কাকক ব্কল? 
97. ডাই াইপ্তিড িস ব্া প্তিসংকর জনন কাকক ব্কল? 
98. 'জীব্নসংগ্রাম' ব্লকত কী লব্াঝায়? 
99. মাকছর লর্-ককাকনা দুপ্তট অপ্তভকর্াজনগত বব্প্তশিয উকেখ ককরা। 
100. র্যালাকসপ্তময়া লমজর ব্লকত কী লব্াঝ? 
101. মাকছর অপ্তভকর্াজকন পটকার ভূপ্তমকা কী? 
102. 'অপ্তজকত বব্প্তশকিযর ব্ংশানুসরণ' ব্লকত কী লব্াঝ? 
103. র্যালাকসপ্তময়া মাইনর ব্লকত কী লব্াঝ? 
104. 'প্তমপ্তসং প্তলক ব্া হৃতকর্াজক' কাকক ব্কল? 
105. স্বাধীন প্তব্নযাকসর সূত্রপ্তট ললকখা। 
106. প্তব্শুি বব্প্তশিয কাকক ব্কল? 
107. প্তিস-িস ব্ংশগপ্তত কাকক ব্কল? 
108. জরায়ুজ অঙু্ককরাদগম ব্লকত কী লব্াঝ? 
109. ব্ণকািতা কাকক ব্কল? 
110. শ্বাসমূকলর অপ্তভকর্াজনগত গুরুত্ব ললকখা। 
111. অপ্তধমূল কাকক ব্কল? 
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112. খাকদযর সিান ও অব্স্থান জানাকনার জনয লমৌমাপ্তছরা কী কী নাচ প্রদশকন ককর? 
113. প্তব্ব্তকন গত অধযয়কন জীব্াকশ্মর দুপ্তট তাৎপর্ক ললকখা। 
114. পায়রার লদ   ালকা করার জনয লদক র কী কী অকের অব্লুপ্তি ঘকটকছ? 
115. অপ্তভব্যপ্তক্ত ও অপ্তভকর্াজকনর সম্পকক সংকক্ষকপ আকলাচনা ককরা। 
116. স্ত্রীকদ কক ল াকমাগযাকমপ্তটক প্তলে ব্লা  য় লকন? 
117.  ট ডাইলুট সুপ কী? 
118. লঘাডার প্তব্ব্তককনর উকেখকর্াগয বব্প্তশিয পপ্তরব্তকনগুপ্তল উকেখ ককরা। 
119. সমসযার সমাধাকন প্তশম্পাপ্তিকদর দুপ্তট আচরণগত অপ্তভকর্াজন উকেখ ককরা। 
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120. র্যালাকসপ্তময়া লরাকগ ঘনঘন রক্ত ব্দলাকনার জনয মানুকষর লদক  কী কী সমসযা বতপ্তর 
 য়? 

121. খাাঁপ্তট ও সংকর জীব্ ব্লকত কী লব্াঝ? 
122. লকায়াসারকভট কী? 
123. নাইপ্তট্রপ্তেককশন ব্লকত কী লব্াকঝা? 
124. লগ্লাব্াল ওয়াপ্তমকং কাকক ব্কল? এর কারণ ও েলােল ললকখা। 
125. িমব্ধকমান জনসংখযার েকল িমাগত জলাভূপ্তমর ধ্বংকসর পপ্তরকব্শগত পপ্তরণাম কী 

কী  কত পাকর? 
126. ব্প্ত রাগত প্রজাপ্তত অনুপ্রকব্কশর েকল জীব্ বব্প্তচত্রয ধ্বংস  ওয়ার দুপ্তট উদা রণ 

দাও। 
127. ব্াকয়াপ্তজকনপ্তটক সূত্রপ্তট ললকখা। 
128. ব্াকয়াজক কাকক ব্কল? উদা রণ দাও। 
129. প্তগর অরকণয প্তসংক র সংখযা ব্াডাকনার জনয দুপ্তট সংরক্ষণ সংিান্ত পদকক্ষপ প্রস্তাব্ 

ককরা। 
130. ব্ায়ু দূষণ কাকক ব্কল? 
131. মাপ্তটর উব্করতা বৃ্প্তি ও হ্রাকস ব্যাককটপ্তরয়ার ভূপ্তমকা কী? 
132. সুরপ্তক্ষত অঞ্চকলর দুপ্তট বব্প্তশিয ললকখা। 
133. েুসেুকসর কযান্সাকরর কারণগুপ্তল কী কী? 
134. অযাকরাসল কী? 
135. জলাভূপ্তমকক লকান প্রকৃপ্ততর বৃ্ক্ক ব্লা  য়? 
136. সুন্দরব্কনর ককয়কপ্তট প্তব্লুিপ্রায় উপ্তিদ ও প্রাণীর নাম ললকখা। 
137. কী কী কারকন অযাজমা ঘকট? 
138. অম্ল বৃ্প্তি ব্লকত কী লব্াকঝা? 
139. জীব্বব্প্তচত্র ব্া ব্াকয়াডাইভারপ্তসপ্তট কাকক ব্কল? 
140. লরড ডাটা বু্ক কাকক ব্কল? 
141. ভারকতর জনসংখযা প্তব্কফারকণর দুপ্তট কারণ ললকখা। 
142. জাতীয় উদযাকনর দুপ্তট বব্প্তশিয ললকখা। 



143. সংরক্ষকণর লর্ককাকনা দুপ্তট উকদ্দশয ললকখা। 
144. লরডপান্ডার সংখযা খাস পাওয়ার কারণ কী? 
145. কু্ষদ্র সবু্জ তত্ত্ব ব্ই ব্লকত কী লব্াকঝা? 
146. ব্াস্তুতাপ্তন্ত্রক বব্প্তচত্রয কী? 
147. অব্লুি জীব্ ব্লকত প্তক লব্াকঝা? 
148. ভারকতর লকান লকান অঞ্চকল প্রচুর পপ্তরমাকণ জীব্বব্প্তচত্রয লক্ষয করা র্ায়? 
149. অভয়ারণয কাকক ব্কল? দুপ্তট উদা রণ দাও। 
150. ব্প্ত রাগত প্রজাপ্ততর অনুপ্রকব্কশর েকল জীব্বব্প্তচত্র ধ্বংস  ওয়ার দুপ্তট উদা রণ 

দাও। 
বনচের প্রশ্নগুবির উত্তর দাও। (প্রবিবি প্রচশ্নর মান ৫) 

1.  রকমান ও উৎকসচককর মকধয পার্ককয গুপ্তল উকেখ ককরা। 
2. মানুকষর লদক  কব্জা এব্ং ব্ল ও সককট অপ্তস্থসপ্তির অব্স্থান ও গমকনর ভূপ্তমকা 

ললকখা। 
3. আকলা ও অপ্তভকষক ব্ল উপ্তিদ চলনকক প্তকভাকব্ প্তনয়ন্ত্রণ ককর? 
4. র্াইরকয়ড গ্রপ্তির অব্স্থান ও এই গ্রপ্তি প্তমপ্তশ্রত  রকমাকনর কাজগুপ্তল আকলাচনা 

ককরা। 
5. প্তনউরকনর কার্কগত লশ্রণীপ্তব্নযাস ককরা। অযািন ও লডনেকনর প্রধান কাজ কী? 
6. অযাকোনাল গ্রপ্তির অব্স্থান ললকখা। এই গ্রপ্তি-প্তনঃসৃত  রকমান গুপ্তলর নাম ললকখা। 
7. লচাকখর প্তচপ্তিত প্তচত্র অঙ্কন কর। অিপ্তব্নু্দ, অপপ্তটক স্নায়ু, আইপ্তরশ, ললন্স, কপ্তনকয়া, 

অগ্র প্রককাষ্ঠ, পশ্চাৎ প্রককাষ্ঠ, লরপ্তটনা, কনজাংপ্তটভা, তারারন্ধ্র। 
8. প্রপ্ততব্তক চাকপর প্তচপ্তিত প্তচত্র দাও। লশ্বত ব্স্তু, ধূসর ব্স্তু, গ্রা ক, লপপ্তশ, লচপ্তিয় 

প্তনউকরান, স কর্াগী প্তনউকরান, সংজ্ঞাব্  প্তনউকরান। 
9. লকাষ চি ব্লকত কী লব্াকঝা? লকাষ চকির প্তব্প্তভি দশা ব্ণকনা ককরা। 
10. জনকনর সাধারণ বব্প্তশিয ললকখা। জনকনর প্রকয়াজনীয়তা ব্া জনকনর গুরুত্ব উকেখ 

ককরা। 
11. সাইকটাকাইকনপ্তসস কাকক ব্কল? উপ্তিদ ও প্রাণী লকাকষ সাইকটাকাইকনপ্তসস প্তকভাকব্ 

ঘকট সংকক্ষকপ ব্ণকনা ককরা। 



12. অযামাইকটাপ্তসস লকাষ প্তব্ভাজন কাকক ব্কল এব্ং এর সংঘটনস্থল ললকখা। এই প্রকার 
লকাশ প্তব্ভাজকনর পিপ্ততপ্তট সংকক্ষকপ ললকখা। 

13. অকর্ৌন জনন কাকক ব্কল? অকর্ৌন জনকনর প্তব্প্তভি পিপ্ততগুপ্তল উদা রণস  সারপ্তণ 
আকাকর উকেখ ককরা। 

14. কৃপ্তত্রম অেজ ব্ংশপ্তব্স্তার কাকক ব্কল? উপ্তিকদর কৃপ্তত্রম অেজ ব্ংশপ্তব্স্তার পিপ্ততগুপ্তল 
সম্পককক সংপ্তক্ষি প্তব্ব্রণ দাও। 

15. লর্ৌন জনকনর সুপ্তব্ধা ও অসুপ্তব্ধা গুপ্তল উকেখ ককরা। 
16. প্তনকষককর সময় েুকলর স্ত্রী স্তব্ককর প্তচপ্তিত প্তচত্র অঙ্কন কর। পরাগকরণু, গভকমুন্ড, 

গভকদে, প্তডম্বাশয়, শুিাণু, সরকাপ্তর লকাশ, প্তডম্বানু, প্তডম্বক, পরাগনাপ্তলকা। 
17. অকর্ৌন জনকনর সুপ্তব্ধা ও অসুপ্তব্ধা ললকখা। 
18. প্তডম্বককর লম্বকেকদর প্তচপ্তিত প্তচত্র অঙ্কন কর। প্তডম্বক মূল, প্তডম্বক ত্বক, প্রপ্ততব্াদ 

লকাষ, লসককন্ডাপ্তর প্তনউপ্তিয়াস, প্তডম্বানু, স কাপ্তর লকাষ, প্তডম্বকরন্ধ্র, প্তডম্বকনাডী, 
প্তনউকসলাস। 

19. বজব্ অপ্তভব্যপ্তক্তর সমকক্ষ লযামাকককর মতব্াকদর মূল ব্ক্তব্য গুপ্তল আকলাচনা ককরা। 
অর্ব্া, অপ্তভব্যপ্তক্ত ব্া প্তব্ব্তকন সম্পককক লযামাকককর মতব্াদ সংকক্ষকপ আকলাচনা ককরা। 

20. এক সংকর জনন কাকক ব্কল? লমকন্ডকলর এক সংকর জনন পরীক্ষায় প্রকট ও 
প্রেি বব্প্তশিয এব্ং প্তেকনাটাইপ ও প্তজকনাটাইপ ব্যাখযা কর। 

21. পাপ্তখর ডানার বব্প্তশিয ও উড্ডয়কন ডানার ভূপ্তমকা আকলাচনা কর। উড্ডয়ন পালককর 
বব্প্তশিয ও পাপ্তখর উড্ডয়কন পালককর ভূপ্তমকা ললকখা। 
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22. প্রকরণ ব্লকত কী লব্াকঝা এব্ং কারণ ললকখা। প্রকরকণর প্রকারকভদ গুপ্তল আকলাচনা 
ককরা। 

23. সুন্দরী গাকছর লব্ণ সক াকনর জনয কী কী অপ্তভকর্াজন ঘকটকছ? 
24. প্তজকনাটাইপ ও প্তেকনাটাইপ এর মকধয পার্ককয ললকখা। প্রকট ও প্রেি বব্প্তশকিযর 

পার্ককয ললকখা। 
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25. অপ্তভব্যপ্তক্তর সকে অপ্তভকর্াজকনর সম্পকক কী? 
26. লজকনপ্তটক কাউকন্সপ্তলং কাকক ব্কল? ব্ংশগত লরাগ প্তনণকয় এর গুরুত্ব গুপ্তল আকলাচনা 

ককরা। 
27. উকটর শারীরবৃ্িীয় অপ্তভকর্াজন গুপ্তল উকেখ ককরা। 
28. সংকরায়ন পরীক্ষার জনয লমকন্ডকলর মটর গাছ প্তনব্কাচকনর কারণগুপ্তল ললকখা? 
29. জীব্বব্প্তচত্রয কাকক ব্কল? জীব্বব্প্তচকত্রর গুরুত্ব ললকখা। 
30. ব্ায়ু দূষণ জপ্তনত েুসেুস ও েুসেুস সংলগ্ন অংকশর লরাকগর নাম, জীব্াণুর নাম ও 

লরাকগর দুপ্তট ককর লক্ষণ ললকখা। 
31. প্তপপলস ব্াকয়াডাইভারপ্তসপ্তট লরপ্তজিার (PBR) কাকক ব্কল? জীব্ বব্প্তচত্রয সংরক্ষকণ 

PBR -এর গুরুত্ব ললকখা। 
32. জল দূষণ কাকক ব্কল? জল দূষকণর প্তব্প্তভি কারণগুপ্তল উকেখ ককরা। 
33. ভারকতর জীব্ বব্প্তচকত্রর  টস্পট গুপ্তলর অব্স্থান এব্ং লসই সকল স্থাকনর উপ্তিদ ও 

প্রাণীকদর পপ্তরচয় দাও। 
34. দূষকণর উৎপপ্তির প্রধান প্ততনপ্তট কারণ ললখ। 
35. সুন্দরব্কনর দুপ্তট পপ্তরকব্শগত সমসযা  ল—খাদয-খাদক সংখযার ভারসাম লম ব্যাঘাত 

ও সমুকদ্রর জলতকলর উচ্চতা বৃ্প্তি। এর সম্ভাব্য েলােল গুপ্তল ব্যাখযা ককরা। 
36. ব্ায়ুমেকল প্তগ্রন াউস গযাস গুপ্তলর পপ্তরচয় দাও। 
37. নাইকট্রাকজন চকির ধাপসমূ  একপ্তট পর্কায় প্তচকত্রর সা াকর্য ব্যাখযা ককরা। 
38. শব্দ দূষণ কাকক ব্কল? র্ানব্া ন এব্ং প্তশল্প প্তকভাকব্ শব্দ দূষণ ঘটায় তা ব্ণকনা 

ককরা। 
39. ব্াকঘর সংখযা হ্রাস পাওয়ার কারণ গুপ্তল ললকখা। ব্াক সংরক্ষকণর প্রকচিা সম্পককক 

সংপ্তক্ষি প্তব্ব্রণ দাও। 
 

মাধ্যমমক পরীক্ষার প্রমিটি মিষয়ের সায়েশন পাওোর েনয 
আমায়ের টেমিগ্রাম চ্যায়নয়ি যকু্ত হন- 
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