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Madhyamik LifeScience PDF মাধ্যামমক জীবন মবজ্ঞান সাজজশন 

মবভাগ ‘ক’ 

১। প্রমিমি প্রজের সমিক উত্তরমি মনববাচন কজর িার ক্রমমক সংখ্যাসহ বাকযমি সমূ্পর্ব 

কজর লেজখ্া।                                                         ১×১৫=১৫  

1) বীজজর সুপ্তাবস্থা ভাঙজি সাহায্য সাহায্য কজর- ক) অমিন খ্) মিজেজরমেন গ) সাইজিাকাইমনন 

ঘ) ইমিমেন। 

২) প্রার্ী লেজহ রাসায়মনক সমন্বয়সাধ্জনর কাজ কজর- ক) মনউজরান খ্) উৎজসচক গ) হরজমান ঘ) 

রক্ত। 

৩) BMR মনয়ন্ত্রন কজর -ক) STH খ্) িাইরমিন গ) ACTHঘ) মুবাগন। 

৪) গমজন অক্ষম প্রার্ী হজো- ক) লকেঁজচা খ্) শামুখ্ গ) প্রবাে ঘ) মচংম়ি। ৫) নামেমবহীন গ্রমিজক 

বজে? - ক) অন্তক্ষরা গ্রমি খ্) বমহিঃ ক্ষরা গ্রমিগ) মমশ্র গ্রমিঘ) প্রভু গ্রমি। 

৬) মানুজের মমিজক স্নাযু়জকাজশর সংখ্যা প্রায়- ক) ১০ মি খ্) ১০ েক্ষ গ) ১০ হাজার গ) ১০ শি 

লকামি। 

৭) লকাশচজক্রর লয্ েশায় DNA সংজেে ঘজি লসমি হজো- ক) GI খ্) S গ) G2 ঘ) M েশা। 

৮) লয্ৌন জনজনর একক হজো - ক) লররু্ খ্) শুোশয় গ) মিম্বাশয় ঘ) গযাজমি। 

৯) লকান উমিে অধ্ববায়ব কাজের সাহাজয্য জনন সম্পন্ন কজর ? -ি) কচুমরপনা খ্) আো গ) 

পািরকুমচ ঘ) জবা। 

১০) লকানমি পক্ষীপরাগী উমিে ? ক) ধ্ান খ্) মশমুে গ) গম ঘ) আম। 

১১) মনমেক্ত মিম্বানুজক বজে- ক) জাইজগাি খ্) গযাজমি গ) লপার ঘ) মিম্বানু। 
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১২) কীিপিজের মাধ্যজম পরাগসংজয্াজক বজে- ক) হাইজরামিে ি) লমামিমে ()) এজটাজমমিমে ঘ) 

অরমনজিামিমে। 

১৩) উমিজের বৃমি পমরমাপক য্ন্ত্র হজো -ক) বযাজরামমিার খ্) অিাজনামমিার লজসজকাগ্রাি গ) 

মাইজক্রাজকাপ। 

১৪) পুং ও স্ত্রী গযাজমি এর মমেনজক বজে - ক) জাইজগাি খ্) লপার গ) মনজেক ঘ) লজাজনমসস। 

১৫) লয্ েশায় মানবজেজহর লয্ৌনাজের বৃমি ঘজি লসমি হজো- ক) সজেযজাি খ্) শশশব গ) বাধ্বকয 

ঘ) বয়িঃসমিকাে। 

১৬) মবভাজন পিমিজি জনন সম্পন্ন কজর- ক) অযামমবা খ্) হাইরা গ) ইস্ট ঘ) লরনু। ১৭) মাজের 

মনজেক পিমি হজো - ক) বমহিঃখ্) অন্তিঃগ) উভয় প্রকার ঘ) লকাজনামিই নয়। 

১৮) সেযজাজির বয়স হজো- ক) 0-3 খ্) 4-11 গ) 3-7 ঘ) 7-11 বের 

১৯) এক সংক্রর পরীক্ষার মিজনািাইপ অনুপাি হজো- ক) 3:1 খ্) 1:1 গ) 2:1 ঘ) 2:4 

২০) স্ত্রীজোজকর মেে মনধ্বারক লক্রাজমাজজাম লজা়িা হজো- ক) XY খ্) YY গ) XX ঘ) XO 

২১) লমজেে িােঁর সংকরায়ন পরীক্ষার জনয লয্ গােমি পেন্দ কজরন- ক) লবগুন খ্) িমাজিা গ) 

মির ঘ) ধ্ান। 

২২) মানুজের শুক্রানুজি লসি লক্রাজমাজজাম হে- ক) Xখ্) X ও Y গ)Y ঘ) লকাজনামিই নয়। 

২৩) মমহোজের মিম্বানুজি লক্রাজমাজজাম সংখ্যা হে- ক 22+Y খ্) 22+ X () 44 - XX ) YX 

২৪) মানুজের মুক্ত কাজনর েমির জনয োয়ী অযামেেমি হে- ক) প্রকি শবমশষ্ট খ্) প্রচ্ছন্ন শবমশষ্ট গ) 

অসমূ্পর্ব প্রকিিা ঘ) লকানমিই নয়। 

২৫) মপিা ও মািা উভয়ই িযাোজসমময়ার বাহক হজে ওই েম্পমত্তর লয্ সন্তান জন্মগ্রহন করজব 

িার লক্ষজে িযাোজসমময়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভবনা কি শিাংশ? ক) ১০০ খ্) ২৫ গ) ৭৫ ঘ) 

৫০। 
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২৬) িাপক্ষয়কারী ও িাপ উৎপােনজকন্দ্র মমিজের লকািায় অবমস্থি িা মনর্বয় কজরা - ক) পনস 

খ্) লসমরজবোম গ) লমিাো ঘ) হাইজপািযোমাস। 

২৭) মানবজেজহর কজরামি স্নাযু়র সংখ্যা সমিকভাজব মনরুপন কজরা- ক) ১০ খ্) ১২ গ) ৩১ ঘ) ২১ 

লজা়িা। 

২৮) মানবজেজহর মাইজিামসম লকাশ মবভাজজন সেয সৃষ্ট অপিয লকাজশর প্রমিমি লক্রাজমাজজাম রুমি 

DNA অনু কুেেীকৃি হজয় গমিি িা মস্থর কজর ক) ৪৬ খ্) ১ গ) ২৩ ঘ) অসংখ্যা। 

২৯) লকানমি DNA এর গিনগি উপাোন নয়?- ক) িাইমমন খ্) ইউরামসে ক্ষারক গ) 

অমক্ররাইজরাজ। 

৩০) লকান েুমি মজজনািাইপ মির গাজের কুমিি হেুে মিজনা িাইজপর জনয োয়ী িা বাোই কজরা 

ক) RRYY ও ITyy খ্) RRYy ও RrYy গ) RRyy ও Riyy. ঘ) IrYYও rYy। 

 

উত্তর- ১) খ্ ২) গি) খ্ ৪) গ ৫) ক ৬ ) ঘ ৭) ৮) ঘ ৯) ১০) (১১) ক১২) গ১৩) খ্ ১৪) গ১৫) 

ঘ ১৬) ক ১৭) ক ১৮) ক১৯) ক২০) গ ২১) গ ২২ ) খ্ ২৩) খ্ ২৪ ) ক ২৫) খ্ ২৬) খ্ (২৭) খ্ 

২৮) খ্ ২৯) খ্ ৩০) ঘ। 

 

(মবভাগ-খ্) 

2। নীজচর ২৫ মি প্রে লিজক লয্ লকাজনা ২১ মি প্রজের উত্তর মনজেবশ অনুসাজর লেজখ্া: 

1। নীজচর শূনযস্থানগুমেজি উপযু্ক্ত শব্দ বসাও (লয্ লকাজনা পােঁচমি)   ১x২১ = ২১ 

১) মানুজের লচাজখ্র লেজের লিাকাসদেঘয প্রজয়াজনমজিা পমরমাজবন করার পিমিজক -------বজে। 

২) ------ হরজমাজনর প্রভাজব মবপেকাজে ত্বজকর লোম খ্া়িা হজয় য্ায়। 
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৩) আজয়ামিজনর অভাজব ------ হরজমাজনর সংজেে বযাহি হয়। 

৪) মুমিয়াস মযামক্রমাস হে একমি ----- লপমশ। 

৫) গমজন সক্ষম একমি উমিে -------। 

৬) ICSH -------- গ্রমি লিজক ক্ষমরি হয়। 

৭) েুমি গযাজমজির সমূ্পর্ব ও স্থায়ী মমেনজক ------বজে। 

৮) ----- লক বংশগমির জনক বো হয়। 

৯) বংশগমির একক লক-----বজে। 

১০) বর্বািিার জনয োয়ী মজন ----- লক্রাজমাজজাম িাজক। 

উত্তর :- ১) উপজয্াজন, ২) অযামরনামেন, ৩) িাইরমিন, ৪) অযাবিাকির, ৫) ভেভর, ৬) 

মপিুইিারী, ৭) মনজেক, ৮) লমজেেজক, ৯) মজন, ১০) X । 

 

2। নীজচর বাকযগুমে সিয অিবা মমিযা মনরূপর্ কর লয্ লকান পােঁচমি। 

১) কামশ একমি প্রমিবিব মক্রয়া।  

২) মবশৃিজীব সববো লহজি লরাজই লগাি হয়। 

৩) লমজেে িােঁর বংশগমি সংক্রান্ত পরীক্ষাগগুজোর বর্বনায় ‘মজন' শব্দমি বযবহার কজরমেজেন। 

৪) মির গাজের িুজে প্রজয়াজন অনুসাজর ‘স্ব’ অিবা ‘ইির’ পরাগজয্াগ ঘিাজনা য্ায়। 

৫) মানুজের মিম্বারু্জি মেে মনধ্বারক একজজা়িা লসি লক্রাজমাজজাম িাজক। 

৬) মিম্বারু্ শুধু্মাে মাইজিামসজসর িজে উৎপন্ন হয়। 
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৭) DNA লি অযাজিমনন হাইজরাজজন বিনী মেজয় গুয়ামনজন সজে যু্ক্ত িাজক। 

৮) সপুষ্পক উমিজের স্ত্রীিবক লরামশ ও আিাজো গভবেজের সাহাজয্য পরাগজররু্ সংগ্রহ কজর। 

৯) ইনসুমেন অযামটিায়াজবমিক হরজমান। 

১০) গেগে লরাগ হয় সাধ্ারর্ি িাইরমিন কম ক্ষরজর্। 

উত্তর : ১) সিয, ২) মমিযা, ৩) মমিযা, ৪) সিয, ৫) মমিযা, ৬) মমিযা ৭) মমিযা, ৮) মমিযা, গ) সিয, 

১০) সিয। 

3। A িজি লেওয়া শজব্দর সজে B িজি লেওয়া সববাজপক্ষা উপযু্ক্ত শব্দমির সমিা 

মবধ্ান কজর উভয় িজকর ক্রমমক নম্বর উজেখ্ সহ সমিক লজা়িমি পুর্রায় লেজখ্া। 

লয্জকান পােঁচমি। 

A িম্ভ B িম্ভ 

1) অযামটিায়াজবমি হরজমার্ 
2) অযামটিাই ইউজরমিক 
3) কযাজোমরজজমনক হরজমান 
4) ইমারজজমে হরজমান 
5) মািৃেুগ্ধ ক্ষরর্কারী হরজমান 
6) িে পাকাজি সাহায্য কজর উত্তর 

a) িযাইরমিন। 
b) ইনসুমেন। 
c) লপ্রােযাকমিন। 
d) লভজসাজপ্রমসন। 
e) অযামরনামেন। 
f) ইমিমেন। 
 

1) b, 2).d, 3) a, 4) e5) c. 6) f] 
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২) 

A িম্ভ B িম্ভ 
1) CSF 
2) লকারজয়ি 
 
3) লপ্রােযাকমিন 
4) হাইজপ্রািযাোমাস 
5) অযামরনামেন 
6) িায়াজবমিস ইনমসমপিাস 
7) অযামসিাইে লকামেন 
 

a) হৃৎপন্দন ও রক্তচাপ বৃমি কজর। 
b) প্রসজবর পর িনগ্রমি লিজক েুগ্ধ মনিঃসরর্ 
ঘিায়। 
c) ঘন ঘন মূেিযাগ করজি হয়। 
d) মনউজরাট্রােমমিার। 
e) রক্তজােক ও লমোমনন রঞ্জক সমৃি। 
f) কু্ষধ্া, িৃয়া, জেসাময ও িাপমাো মনয়ন্ত্রন। 
g) শবেুযমিক শক্ প্রমিজরাধ্। 
 

উত্তর:- 1) g, 2 ) e 3) b 4) f5) a 6) c 7) d. 

4। একমি শজব্দ বা একমি বাজকয উত্তর োও লয্ লকান েয়মি।       ১×৬=৬ 

১) মবসেৃশ শব্দমি লবজে লেজখ্া:- TSH, ACTH GHT. CSF 

২) বামনত্ব, গেগে, িযাোজসমময়া, মুধ্জমহ। 

৩) হাইজপাগ্লসাে, ট্রাইজজমমনাে, গ্লজসািযামরন মজয়াে, লভগাস। 

উত্তর:- ১) CSF, ২) িযাোজসমময়া, ৩) ট্রাইজজমমনাে। 

5। শূনযস্থান পূরর্ কর : 

১) নীজচ সম্পকবযু্ক্ত একমি শব্দজজা়ি লেওয়া আজে। প্রিম লজ া়িমি লেজখ্ মিিীয় লজা়িমির 

শূনযস্থাজন উপযু্ক্ত শব্দ বসাও : 

১) মাইজিামসস / জাইজগাি---------------- জননমািৃজকাে। 

২) কামিং / জবা------------ লপয়ারা। 
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৩) লপ্রাজিজ : মনউেয় পেবা ও মনউমেজয়াোজসর অপেুমপ---------------------মনউমেজয়াোজসর 

পুর্রামবভাব। 

৪) মাইজিামসস : ভ্রুনমূে: : মমজয়ামসস ------------- 

১) মমজয়ামসস ২) লিজোজিজ ৩) গ্রািমিং ৪) জাইজগাি। 

6। একমি বাজকয উত্তর োও  

১) লসায়ান লকাশ লকািায় িাজক ? উত্তর- স্নাযু়জকাজশর অযাক্রজনর মাজয়ামেন মশি ও মনউমরজেমার 

মধ্যবিবী স্থাজন। 

২) মাজয়মেন মশজির কাজ কী? উত্তর- নাজভবর সুরক্ষা প্রোন / স্নাযু়র পন্দজনর হার বৃমি। 

৩) মানুজের অমক্ষজগােজকর লেজের একমি কাজ উজেখ্ কজরা। উত্তর- লচাজখ্র লিাকাস েূরত্ব 

পমরবিবজনর মাধ্যজম লকাজনা বস্তুজক পমরকার ভাজব লেখ্জি সাহাজয্য কজর। 

৪) অমক্ষজগােজকর লেে ও লরমিনার অন্তবিবী প্রজকাজষ্ট অবমস্থি িরেমি কাজ কী ? উত্তর- লচাজখ্র 

আকৃমি প্রোন কজর। 

৫) মানুজের মজধ্য বংশানুক্রজম সিামরি একমি প্রকারজর্র উোহরর্ োও। উত্তর-অযােমবমনজাম। 

৬) মগমনমপজগর লক্ষজে bbRR এবং bbRr মজজনা-িাইপ েুমির মিজনািাইপ মক একই ?উত্তর-হযােঁ। 

৭) লমজেজের মিসংকর জনজনর পরীক্ষায় F, জনুজি প্রাপ্ত মিজনািাইপ অনুপাি কি? উত্তর- 

9:3:3:1 

৮) লমজেে িােঁর মিসংকর জনন পরীক্ষা লিজক লকানসূজে উপনীি হজয়মেজেন? উত্তর স্বাধ্ীন 

মবনযাস সূে। 

(মবভাগ-গ) 



www.ek24.in(Madhyamik Life Science Suggestion 2022) 

www.ek24.in 

 

৩। নীজচর ১৭ মি প্রে লিজক লয্ লকাজনা ১২ মি প্রজের উত্তর েু-মিনমি বাজকয লেজখ্া:২x১২ = ২৪  

১) উমিেজেজহ মজজেজরমেন কী কী শারীরবৃত্তীয় ভূমমকা পােন কজর িা বযাখ্যা কর। 

২) ট্রমপক ও নযামস্টক চেজনর মজধ্য েুমি পািবকয লেজখ্া। 

৩) মানবজেজহ জনন-গ্রমি লিজক হরজমান ক্ষরজন GTH এর েুমি ভূমমকা লেজখ্া। 

৪) DNA ও RNA এর মজধ্য পািবকয লেজখ্া।  

৫) পাইজরাগাইরা ও প্ল্যাজনমরয়া-র অজয্ৌন জনন লকান লকান পিমিজি সম্পন্ন হয়? 

৬) লয্ৌন ও অজয্ৌন জনজনর পািবকয লেজখ্া। EK24 News 

৭) মানব মবকাজশর অমত্তম পমরনমি বা বাধ্বকয েশায় েৃমষ্টশমক্ত এবং অমস্থ সংক্রান্ত েুমি পমরবিবন 

লেজখ্া । 

৮) বাবা ও মাজয়র মজধ্য অপজিযর মেে মনধ্বারজন কারগুরুত্ব লবমশ িা একমি ক্রজসর মাধ্যজম 

লেখ্াও। 

৯) লকাশচজক্রর েুমি গুরুত্ব লেজখ্া 

১০) লকান লকান বাহক নীজচর উমিে গুমেজি পরাগ লয্াগ সম্পন্ন কজর-- ধ্ান: পািাঝােঁমজ মশমুে: 

আম। 

১১) অসমূ্পর্ব প্রকিিার িোিে একমি লচকার লবাজিবর সাহাজয্য বযাখ্যা কর। 

১২) মিসংকর জনন পরীক্ষায় F জনুজি উৎপন্ন সংকর উমিে Y, R লিজক সম্ভাবয গযাজমিগুমে কী 

কী হজি পাজর ? 

১৩) একজন বর্বাি লরাজগর বাহক মমহো, একজন বর্বাি পুরুেজক মববাহ করে। িাজের একমি 

কনযাসন্তান হে। এই কনযাসিামির বর্বাি হওয়ার সম্ভবনা কিিা িা মবজেের্ কজরা। 
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১৪) মভন্ন মভন্ন মজজনািাইপ একই মিজনািাইপ উৎপন্ন কজর-” -- মিরগাজের মিসংকর জনজনর 

পরীক্ষার িোিজের একমি উোহরর্ মনজয় সারমর্র সাহাজয্য বক্তবযমির য্িািবিা প্রমার্ কজরা। 

১৫) মানুজের জনজগাষ্ঠীজি প্রকামশি হয় এমন েুমি মজনগি লরাজগর নাম লেজখ্া। 

১৬) সমাজ লিজক লিামার জানা একমি মজনগি লরাজগর মবিার লরাধ্ করজি মবজয়র আজগ হবু 

েম্পমত্তজক কী কী পরামশব লেওয়া লয্জি পাজর? ১৭) মহজমামিমেয়া লরাজগর েুমি কারর্ লেজখ্া। 

১৮) বংশগমির এককজক লমজেে কী বজেন? বিবমাজন এই এককজক কী বো হয়? 

১৯) পািবকয লেজখ্া – 

i) অযামাইজিামসস ও মাইজিামসস। ii) বৃমি ও মবকাজশর। iii) চেন ও গমন। iv) উমিে ও প্রার্ী 

হরজমান। v) লরাজিশন ও সারকুজেশন। 

২০) কযািারাক্ট বা লচাজখ্ োমন প়িা বেজি কী লবাঝায়? 

২১) উমিে হরজমানজক বৃমি মনয়ন্ত্রক বো হয় লকন? 

২২) উজত্তজনার সময় গাজয়র লোম খ্া়িা হয় লকন? EK24 News 

২৩) মানবচকু্ষর প্রমিসারক মাধ্যমগুমের নাম লেজখ্া। 

২৪) মপিুইিামর গ্রমিজক প্রভৃগ্রমি বজে লকন? 

 

(মবভাগ ঘ) 

 

৪। নীজচর ৬ মি প্রে বা িার মবকল্প প্রজের উত্তর লেজখ্া।                   ৫×৬=৩০ 
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১) স্নাযু়জকাজের পমরচ্ছন্ন মচে অঙ্কন কজর মনম্নমেমখ্ি অংশগুমে মচমিি কজরা -- র যানমিয়াজরর পবব, 

অযািন মহেক, মনউমরজেমা, প্রান্তসমন্নকেব। অিবা সিযামােিী িুজের লক্ষজে F. জনুজি লমজেজের 

বংশগমি সংক্রান্ত প্রিম সূজের মবচুযমি কীভাজব প্রকামশি হয় িা লকমি ক্রজসর মাধ্যজম লেখ্াও। 

২) লমজেে িারা মনববামচি মিরগাজের মিনজজা়িা প্রকি প্রচ্ছন্নগুর্ সারমনর সাহাজয্য লেজখ্া। এক 

সংকরজনন পরীক্ষা লিজক প্রাপ্ত লমজেজের প্রিম সূেমি মববৃি কজরা। অিবা িযাোজসমময়া লরাজগর 

উপসগবগুমে উজেখ্ কজরা। অজনক পমরবাজর কনযাসন্তান জজন্মর জনয মািাজক োয়ী করা হয়। এই 

ধ্ারর্ামি লয্ ভুে িা একমি ব্রুজসর সাহাজয্য লেখ্াও। 

৩) উপযু্ক্ত উোহরর্ সহ অজয্ৌন জনজনর পােঁচমি পিমি বর্বনা কজরা। অিবা একমি লকাশচজক্রর 

ইটারজিজজর মবমভন্ন েশায় কী কী ধ্রজনর রাসায়মনক উপাোন সংজেমেি হয়। একমি লকাশচজক্রর 

মবমভন্ন মবনু্দজি স্বাভামবক মনয়ন্ত্রর্ নষ্ট হজে কী ঘিজি পাজর। 

৪) লকাজনা জীজবর জনয প্রজনন গুরুত্বপূর্ব লকন?“মমজয়ামসস শবমশষ্টয গিভাজব মাইজিামসস লিজক 

পৃিক" -- িুমম মকভাজব বক্তবযমির য্িািবিা প্রমার্ করজব? অিবা একমি িাজর্বর জীবন চক্র 

লরখ্ামচজের মাধ্যজম লেখ্াও। 

৫) একমি প্রমিবিব চাজপর মচে এেঁজক অংশগুমে মচমিি কজরা -- গ্রাহক, সং্ য্াবহস্নাযু়, লচষ্টীয় 

স্নাযু়, স্নাযু়জকন্দ্র। অিবা, মানুজের লচাজখ্র অমক্ষজগােজকর েম্বজচ্ছজের একমি পমরচ্ছন্ন মচে অঙ্কন 

কজরা। 

৬) একমি উমিে লকাজের মাইজিামসজসর অযানাজিজ েশার বা প্রার্ীজকাজশর মাইজিামসস 

লকাশমবভাজজনর লমিাজিজ েশার পমরচ্ছন্ন মচে অঙ্কন কজর মনম্নমেমখ্ি অংশগুমে মচমিি কজরা -- 

লক্রামামিি, লসজরামময়ার, লমরু অিে, লবমিত্ত্ব। অিবা জীবজগজি লয্ লকান মিনপ্রকার অজয্ৌন 

জনন বযাখ্যা কর। 'ইিরপরাগ লয্াগ একমি অমনমিি প্রমক্রয়া' বক্তবযমি বযাখ্যা কর। অিবা, 

অযািজনর গিনগি শবমশষ্টয আজোচনা কজরা। মনউজরাট্রাে মমিার কাজক বজে? স্নাযু়গ্রমি কাজক 

বজে? 


