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জীবববজ্ঞান বিক্ষক বি. হক তার ছাত্রদির বনদে ববিযালদের চারপাদির গাছগুদলা পর্ডদবক্ষণ করদলন।

পরবতডীদত বতবন নানারকি গাছ বিবিদে একবি ববষে সম্পদকড আদলাচনা করদলন র্ার জনক ববজ্ঞানী

কযাদরালযাস বলবনোস। অবদিদষ বতবন উক্ত ববজ্ঞানীর প্রববতডত নািকরণ পদ্ধবতর বনেিাবলী আদলাচনা

করদলন।

জীবন পাঠ

DINAJPUR BOARDDINAJPUR BOARD

উত্তর

ক) . 

ি)

(ক) ICZN কী?

(ি) বযাকদিবরোদক িদনরা রাদজযর অন্তরু্ডক্ত করা হদেদছ বকন?

(গ) বিক্ষদকর আদলাবচত িূল ববষেবস্তুর উদেিয বণডনা কদরা।

(ঘ) িানুদষর নািকরদণর বক্ষদত্র উেীপদক উবিবিত ববজ্ঞাবনর উদ্ভাবনকৃত পদ্ধবতর প্রবতফলন ঘদিদছ বক-না?

ববদেষণ কদরা।

ICZN হদলা প্রাণীর নািকরদণর একবি নীবতবনর্ডারক িবলল। এর পূণডরূপ International Code of 

Zoological Nomenclature. 

বযাকদিবরোদক িদনরা রাদজয অন্তরু্ডক্ত করা হদেদছ। কারন-এরা একদকাষী, বফলাদিন্টাস, এবং কদলাবনোল।

এদির বকাদষ বরািাবিন বস্তু থাদক, বকন্তু বনউবিোস ও বনউবিোর পিডা, প্লাবির্, িাইদিাকবিো,

এদডাপ্লাজবিক জাবলকা ইতযাবি বনই। বকাষ ববর্াজন বিববর্াজন প্রবরোে সম্পন্ন হে। অথডাৎ, আবিদকাদষর

বববিষ্ট্যগুদলা বতডিান থাকার জনযই বযাকদিবরোদক িদনরা রাদজয স্থান বিওো হদেদছ।
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গ)

বেবণববনযাদসর উদেিয হদলা প্রবতবি জীদবর িল ও উপিল সম্বদে জ্ঞান আহরন করা। জীবজগদতর বর্ন্নতার

প্রবত আদলাকপাত কদর আহবরত

জ্ঞানদক সবঠকর্াদব সংরক্ষন করা, পূণডাঙ্গ জ্ঞানদক সংবক্ষপ্তর্াদব উপস্থাপন করা। এবং প্রবতবি জীবদক িনাক্ত

কদর তার নািকরদণর বযবস্থা করা।

সদবডাপবর জীবজগৎ ও িানবকলযাদন প্রদোজনীে বজবসিূহদক িনাক্ত কদর তাদির সংরক্ষদণ সদচতন হওো।

ঘ)

বিক্ষদকর আদলাবচত িূল ববষেবস্তু হদলা জীদবর বেবণববনযাস পদ্ধবত। বনদচ বেবণববনযাদসর উদেিয বণডনা

করা হদলা-

িানুদষর ববজ্ঞাবনক নাি Homo Sapiens । এদক্ষদত্র জীবজগদতর বেবণববনযাদসর জনক কযাদরালাস

বলবনোদসর বিপি নািকরণ পদ্ধবতর বনোিাববলর প্রবতফলন ঘদিদছ।

বর্িন- বলবনোদসর বনেিবি হদলা বিপি নািকরণ অবিযই লযাবিন িদে হদব এবং নাদির িুবি অংি

থাকদব। র্ার একবি হদব গণ এবং অনযবি হদব প্রজাবত নাি। বতিবন িানুদষর ববজ্ঞাবনক নাি- Homo

Sapiens র্া িুবি অংি বা পি বনদে গবঠত হে। এিাদন Homo গণ নাি এবং Sapiens হদলা

প্রজাবতর নাি। িানুদষর নাদির প্রথি অংদির প্রথি অক্ষর বড় হাদতর অক্ষর এবং বাবক অক্ষরগুদলা বছাি

হাদতর অক্ষর।
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বনদচর বচত্র িুবি লক্ষ কদরা।

জীবদকাষ ও বিসুয

উত্তর

ক) . 

ি)

(ক) বিসুয কী?

(ি) বহুদকাষী জীদবর বিহদকাষদক প্রকৃত বকাষ বলা হে বকন?

(গ) R ও S এর গঠনগত অবিল বযািযা কর।

(ঘ) জাতীে আে বৃবদ্ধদত 'P' এর অবিান িূলযােন কর।

একই গঠন বববিষ্ট্ এক গুচ্ছ বকাষ একবত্রত হদে র্বি একই কাজ কদর এবং তাদির উৎপবত্ত ও র্বি অবর্ন্ন

হে তিন এরূপ বকাষ সিবষ্ট্ই হদচ্ছ বিসুয।

বহুদকাষী জীদবর বিহদকাষদক প্রকৃত বকাষ বলার কারণ বহুদকাষী জীদবর বিহগঠদন বর্সব বকাষ অংিগ্রহণ

কদর, বসসব বকাদষর বনউবিোস সুগবঠত অথডাৎ বনউবিোর বিবি িারা বনউবিও বস্তু পবরদববষ্ট্ত ও

সুসংগবঠত বরাদিাদসাদি DNA বপ্রাবিন, বহদিান ইতযাবি উপবস্থত থাদক ৷

বচত্রঃ P বচত্রঃ Q

R S

SYLHET BOARDSYLHET BOARD
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গ)

উেীপদক প্রিবিডত বচত্র-P ও Q-এর R ও S বচবিত অংদি র্থারদি বসর্নল (R) ও বর্দসল (S) নািক

বিসুয বনদিডি করা হদেদছ। বনদচ বসর্নল ও বর্দসদলর গঠনগত অবিল ছদকর িার্যদি বযািযা করা হদলা-

বসর্নলবসর্নল

২. বসর্নল সজীব বকাষ বিদে গবঠত।২. বসর্নল সজীব বকাষ বিদে গবঠত।

১. বসর্নল বলাদেি বিসুযর উপািান।১. বসর্নল বলাদেি বিসুযর উপািান।

বর্দসলবর্দসল

২. বর্দসল িৃত বকাষ বিদে গবঠত ।২. বর্দসল িৃত বকাষ বিদে গবঠত ।

১. বর্দসল জাইদলি বিসুযর উপািান১. বর্দসল জাইদলি বিসুযর উপািান

৪. িীতকাদল বসর্ বপ্লদির উপর ৪ কযালাস পযার্
বতবর হে।
৪. িীতকাদল বসর্ বপ্লদির উপর ৪ কযালাস পযার্
বতবর হে।

৩. প্রস্থ প্রাচীদর বসর্ বপ্লি উৎপন্ন হে।৩. প্রস্থ প্রাচীদর বসর্ বপ্লি উৎপন্ন হে।

৪. কযালাস পযার্ বতবর হে না।৪. কযালাস পযার্ বতবর হে না।

৩. প্রস্থ প্রাচীদর বসর্ বপ্লি বতবর হে না।৩. প্রস্থ প্রাচীদর বসর্ বপ্লি বতবর হে না।

৬. আবৃতবীজী ও ফানড জাতীে উবদ্ভদি পাওো
র্াে।
৬. আবৃতবীজী ও ফানড জাতীে উবদ্ভদি পাওো
র্াে।

৫. বকাষ প্রাচীর বসলুদলাজ বনবিডত ও পাতলা।৫. বকাষ প্রাচীর বসলুদলাজ বনবিডত ও পাতলা।

৬. আবৃতবীজী উবদ্ভদি পাওো র্াে।৬. আবৃতবীজী উবদ্ভদি পাওো র্াে।

৫. বকাষ প্রাচীদর বলগবনন জিা হদে প্রাচীর সূ্থল
হে ।
৫. বকাষ প্রাচীদর বলগবনন জিা হদে প্রাচীর সূ্থল
হে ।

ঘ)

উেীপদক প্রিবিডত বচত্র 'P' িারা বলাদেি বিসুযদক বনদিডি করা হদেদছ জাতীে আে বৃবদ্ধদত বলাদেি বিসুযর

অবিান বনদচ আদলাচনা করা হদলা-

বলাদেি বিসুয পবরবহন বিসুযতদের অংি। এবি পাতাে প্রস্তুতকৃত িািয প্রবতবি বকাদষ বপৌঁদছ বিওোর

িার্যদি উবদ্ভদির সৃবষ্ট্দত গুরুত্বপূণড অবিান রাদি। অথডননবতক বিক বথদক বলাদেি বিসুয অতযন্ত গুরুত্বপূণড।

বাংলাদিদির প্রর্ান অথডকরী ফসল পািড তথা পাদির আঁি পাদির আঁি হদলা বসদকডাবর বলাদেি ফাইবার

অথডাৎ বাি ফাইবার র্া বথদক বনতয প্রদোজনীে বজবনসপত্র বতবর হে এবং ববদিদি রপ্তাবনর িার্যদি প্রচুর

ববদিবিক িুদ্রা অবজডত হে। উপদরাক্ত আদলাচনা হদত প্রতীেিান হে বর্, বলাদেি বিসুয জাতীে আে বৃবদ্ধদত

গুরুত্বপূণড রু্বিকা পালন কদর।


