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বনচেি বেত্র দুবি লক্ষ কচিা।

বকাষ ববভাজন

BARISHAL BOARDBARISHAL BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

(ক) বকাষ ববভাজন কী?

(খ) আবদ বকাষ বলচে কী ববাঝায়?

(গ) বেত্রঃ Y এ োি নং পর্ডাচয়ি বববশষ্ট্য বযাখযা কচিা।

(ঘ) প্রজাবেি স্বােন্ত্র্য িক্ষায় বেত্রঃ X প্রবিয়াবিি গুরুত্ব ববচেষণ কচিা।

বর্ প্রবিয়ায় জীবচকাচষি ববভবিি মাধ্যচম একবি বেচক দুবি বা োিবি বকাচষি সৃবষ্ট্ হয় োচক বকাষ

ববভাজন বচল।

বর্ সকল বকাচষি সুগবিে বনউবিয়াস োচক না অেডাৎ বনউবিয়াি বমমচেন ও বনউবিওলাস অনুপবিে

োচদিচক আবদ বকাষ বচল। এসব বকাচষ মাইচিাকবিয়া, প্লাবির্, এচডাপ্লাজবমক বিবিকুলাম ইেযাবদ অঙ্গানু

োচক না েচব িাইচবাচসাম উপবিে োচক।
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বেত্রঃ X বেত্রঃ Y
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গ)

উদ্দীপচকি বেত্রঃ Y দ্বািা মাইচিাবসস বকাষ ববভাজন প্রবিয়াচক ববাঝাচনা হচয়চে। মাইচিাবসস বকাষ

ববভাজচনি োি নং পর্ডাচয় হচলা অযানাচেজ পর্ডায়। বনচে অযানাচেজ পর্ডাচয়ি বববশষ্ট্য বযাখযা কিা হচলা-

১. অযানাচেজ পর্ডাচয় প্রবেবি বিাচমাচজাচমি বসচরাবময়াি দু’ভাচগ ববভি হচয় র্ায়, েচল বিামাবির্ দুবি

আলাদা হচয় পচে। এ অবিায় প্রবেবি বিামাবির্চক অপেয বিাচমাচজাম বচল এবং এচে একবি কচি

বসচরাবময়াি োচক।

২. অপেয বিাচমাচজামগুচলাি মচধ্য ববকষডণ শবি বৃবি পায়, েচল এিা ববষুবীয় অঞ্চল বেচক পিস্পি

ববপিীে বমরুি বদচক সচি বর্চে োচক। অেডাৎ বিাচমাচজামগুচলাি অচধ্ডক এক বমরুি বদচক এবং বাবক

অচধ্ডক অনয বমরুি বদচক অগ্রসি হচে োচক।

৩. অপেয বিাচমাচজাচমি বমরু অবভমুখী েলচন বসচরাবময়াি অগ্রগামী োচক এবং বাহুদ্বয় অনুগামী হয়।

বসচরাবময়াচিি অবিান অনুর্ায়ী বিাচমাচজামগুচলা V, L, J বা I এি মচো আকাি ধ্ািন কচি। এচদিচক

র্োিচম বমিাচসবরক, সাবচমিাচসবরক, অযাচিাচসবরক বা বিচলাচসবরক বচল।

৪. অযানাচেজ পর্ডাচয়ি বশচষি বদচক অপেয িচমাচজামগুচলা বস্পডল র্চন্ত্র্ি বমরুপ্রাচতে অবিান বনয় এবং

বিাচমাচজাচমি বদঘডয বৃবি বপচে োচক।

বেত্রঃ অযানাচেজ পর্ডায়

বমরু

অপেয বিাচমাচসাম

লুপ্তপ্রায় বস্পডল র্ন্ত্র্
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ঘ)

উদ্দীপচকি বেত্রঃ X বমচয়াবসস বকাষ ববভাজচনি প্রবেবনবধ্ত্ব কচি। প্রজাবেি স্বােন্ত্র্য িক্ষায় বমচয়াবসস বকাষ

ববভাজচনি গুরুত্ব বনচে ববচেষণ কিা হচলা-

উচ্চ বেণীি জীচব বমচয়াবসচসি েচল একবি জনন মােৃচকাষ হচে োিবি জনন বকাচষি সৃবষ্ট্ হয় এবং

প্রচেযক মােৃচকাচষি বিাচমাচজাম সংখযাি অচধ্ডক বিাচমাচজাম োচক। আমিা জাবন, দুবি জননচকাষ

একসাচে বমবলে হচয় জাইচগাি সৃবষ্ট্ কচি। জাইচগাি পচে বািবাি মাইচিাবিক ববভাজচনি মাধ্যচম একবি

ভ্রূণ এবং ভ্রূচণি বকাষ গুচলা আিও ববভাবজে হচয় একবি পুণডাঙ্গ জীচবি সৃবষ্ট্ কচি। কাচজই জনন

বকাষগুচলাচে বিাচমাচজাম সংখযা হ্রাস বপচয় জননমােৃচকাচষি অচধ্ডক অচধ্ডক না হচল োচদি বর্ৌন বমলচনি

েচল সৃষ্ট্ জীচব বিাচমাচজাম সংখযা বৃবি বপচয় র্াচব। হযাপ্লচয়র্ জীচব দুবি গযাচমচিি বর্ৌন বমলচনি েচল

সৃষ্ট্ জাইচগাচিও বিাচমাচজাম সংখযা বদ্বগুণ হয়। বর্চহেু বিাচমাচজামই জীচবি লক্ষন বনয়ন্ত্র্ণকািী বজন

বহন কচি, বসচহেু বিাচমাচজাম সংখযা বদ্বগুণ হচয় বগচল সতোনসন্তুবে আি োি বপোমাোি গুণসম্পন্ন হচব

না এবং প্রচেযকবি প্রজাবেচে একবি আমূল পবিবেডন ঘচি র্াচব। বকন্তু বর্প্লচয়র্ জীচব গযাচমি সৃবষ্ট্ কাচল

জনন মােৃচকাচষ এবং হযাপ্লচয়র্ জীচবি জাইচগাচি বমচয়াবসস বকাষ ববভাজন হয় বচলই প্রজাবেি বববশষ্ট্য

বংশপিম্পিায় বিচক োচক এবং প্রজাবেি স্বােন্ত্র্য িবক্ষে হয়।

পবিচশচষ বলা র্ায় বর্, বমচয়াবসস বকাষ ববভাজন প্রবিয়া জীবকুচলি প্রজাবেি স্বােন্ত্র্য িক্ষায় ববচশষ ভূবমকা

পালন কচি।
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খাদয, পুবষ্ট্ ও পবিপাক

BARISHAL, JESSORE BOARDBARISHAL, JESSORE BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

ক. িবিক গলগণ্ড কী?

খ. সুষম খাদয বলচে কী বুঝায়?

গ. নাববচদি বিাচগি লক্ষণগুচলা বণডনা কি।

ঘ. র্ািাচিি উবিি র্োেডো ববচেষণ কি।

অবেমাত্রায় োইিবিন নামক হিচমান বনঃসিচণি েচল বর্ গলগণ্ড বিাগ হয় বসিাই হচলা িবিক গলগণ্ড ।

বদচহি পবিপুবষ্ট্ি জনয েয় উপাদানবববশষ্ট্ খাদযচক সুষম খাদয বচল। সুি, সবল ও উন্নে জীবনর্াপচনি জনয

সুষম খাচদযি বকাচনা ববকল্প বনই। সুষম খাচদয একজন মানুচষি ববপাচকি জনয প্রচয়াজনীয় শবি

উৎপাদচনি সামেডয োকচে হচব।

5

বপেৃ মােৃহীন নাববদ এচকবাচিই অসচেেন। বস খাদয ও পাবন গ্রহচণ ববশুিোি প্রবে বমাচিই বখয়াল িাচখ

না। এমনবক খাচদয বযবহার্ড বাসনপচত্রি পবিচ্ছন্নোও িক্ষা কচি না। বস বকেুবদন র্াবৎ বপচিি শীোয় ভুগচে,

োই র্ািাচিি বনকি বগচল র্ািাি বচলন, “বোমাি বিাচগি প্রবেকাি নয় প্রবেচিাধ্ই প্রধ্ান।”
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গ)

উদ্দীপচক ববণডে নাববচদি বিাগবি হচলা র্ায়বিয়া । বনচে র্ায়বিয়া বিাচগি লক্ষণগুচলা বণডনা কিা হচলা—

১. ঘন ঘন পােলা-পায়খানা হওয়া।

২. বািবাি ববম হওয়া।

৩. খুব বপপাসা লাগা।

৪. মুখ ও বজহ্বা শুবকচয় র্াওয়া।

৫. বদচহি োমো কুুঁেচক র্াওয়া।

৬. বোখ বচস র্াওয়া।

৭. বিাগািাতে বযবি খাবাি বা পানীয় বখচে োয় না।

৮. বশশুচদি বক্ষচত্র কাদচল বশশুি মাোি োুঁবদ বা োলু বচস র্ায়।

৯. আচে আচে বিাগী বনচেজ হচয় পচে।

ঘ)

উদ্দীপচক উচেবখে নাববদচক লক্ষ কচি র্ািাচিি উবিবি হচলা। ‘বোমাি বিাচগি প্রবেকাি নয় প্রবেচিাধ্ই

উত্তম।’ বনচে র্ািাচিি উবিি র্োেডো ববচেষণ কিা হচলা-

বর্মন –

• সবসময় ববশুি পাবন পান কিা

• ববশুি পাবন পাওয়া না বগচল প্রচয়াজচন পাবন েুবিচয় পান কিা

• সকল প্রকাি পো-বাবস বনাংিা দূগডন্ধ জােীয় খাদয গ্রহণ পবিহাি কিা

• বযবহার্ড োলা-বাসন পবিষ্কাি-পবিচ্ছন্ন িাখা

• খাবাি শুরুি আচগ ও পচি সাবান বদচয় দুইহাে ভাচলাভাচব পবিষ্কাি কিা এমনবক িয়চলি বেচক বেচি

এচসও সাবান বা হযাডওয়াশ বদচয় হাে ভাচলাভাচব পবিষ্কাি কিা

উপরু্ি পন্থায় জীবনর্াপন কিচল র্ায়বিয়া বিাগ খুব সহচজই প্রবেচিাধ্ কিা র্াচব। োই একো বলা র্ায়,

উদ্দীপচক উচেবখে র্ািাচিি উবিবি প্রকৃেপচক্ষই র্োেড ও বর্ৌবিক।
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খাদয, পুবষ্ট্ ও পবিপাক

CUMILLA BOARDCUMILLA BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

ক. িাচেজ কী?

খ. ববশুি খাদয বলচে কী বুঝ?

গ. েুষাচিি মাি শািীবিক সমসযা সৃবষ্ট্ি কািণ ও প্রবেকাি বলখ।

ঘ. মানব জীবচন বিবলবভশচন আচলাবেে ববষয়বস্তুি কুেল ববচেষণ কি।

িাচেজ মূলে বসলুচলাজ বনবমডে উবিদ বকাষ প্রােীি। শসযদানা, েলমূল এবং সববজি অপােয েন্তুি অংশ

িাচেজ নাচম পবিবেে।

খাচদযি প্রকৃবে বলচে এিা বক বমেখাদয, নাবক ববশুি খাদয োচক বুঝায়। বর্সব খাচদয শুধু্মাত্র একবি

উপাদান োচক বসগুচলাচক ববশুি খাদয বচল। বর্মন- বেবন, গু্লচকাজ। এচে শকডিা োো অনয বকাচনা

উপাদান োচক না।

7

েুষাি বিবলবভশচন ‘খাচদয বভজাল’ এি কুেল সম্পবকডে একবি অনুষ্ঠান বদখবেল। এমন সময় োি মা বনচজি

বকেু স্বািযগে সমসযাি কািচণ োচক সচঙ্গ বনচয় র্ািাচিি কাচে বর্চে োইচলন। র্ািাচিি কাচে বগচল,

র্ািাি েুষাচিি মাচক বলচলন, “আপনাি শিীচি িিশূনযোি সৃবষ্ট্ হচয়চে।”
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গ)

উদ্দীপচক উচেবখে েুষাচিি মাি শািীবিক সমসযাবি হচলা- িিশূনযো। বনচে িিশূনযো সৃবষ্ট্ি কািণ ও

প্রবেকাি উচেখ কিা হচলা-

আমাচদি বদচশ বশশু ও মবহলাচদি িিাল্পো বা িিশূনযো সাধ্ািণ বিাগ। িিশূনযো হচচ্ছ বদচহি এমন

একিা অবিা র্খন বয়স এবং বলঙ্গচভচদ িচি বহচমাচগ্লাববচনি ঘনত্ব স্বাভাববচকি েুলনায় কচম র্ায়। খাচদযি

মুখয উপাদান বভিাবমন বব১২ এি অভাব ঘিচল এ বিাগ বদখা র্ায়। বাংলাচদচশ সাধ্ািণে বলৌহঘবিে

আবমচষি অভাচব এ বিাগ হয়।

বলৌহ ঘািবেজবনে িিাল্পো বা িিশূনযো বববভন্ন কািচণ হচে পাচি, বর্মন-

• অেযবধ্ক িিপাে ঘিচল

• কৃবমি আিমচণ

• বলৌহঘবিে খাদয উপাদান র্োেড বশাষণ না হচল

• অচন্ত্র্ সংিমণ ঘিচল

এ বিাগ প্রবেকাচিি জনয বলৌহসমৃি খাবাি, বর্মন- র্কৃে, মাংস, বর্ম, বেনাবাদাম, শাকসববজ, বিববি,

মসুি র্াল, বখজুচিি গুে বখচে হচব। পিীক্ষা দ্বািা অচন্ত্র্ কৃবমি বা হুকওয়ামড এি সংিমন বনবিে হচয়

কৃবমনাশক ঔষধ্ বসবন কিা। প্রচয়াজন হচল র্ািাচিি পিামশড অনুর্ায়ী বলৌহ উপাদানরু্ি ঔষধ্ বসবন

কচি এই বিাগ প্রবেচিাধ্ কিা র্ায়।
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ঘ)

উদ্দীপচক ববণডে েুষাি বিবলবভশচন ‘খাচদয বভজাল’ এি কুেল সম্পচকড অনুষ্ঠান বদখবেল। বিবলবভশচন

আচলাবেে ববষয়বস্তু অেডাৎ খাচদয বভজাল এি কুেল বনচে ববচেষণ কিা হচলা-

এই সুন্দি পৃবেবীচে ববুঁচে োকচে হচল আমাচদি বর্মন বনমডল পবিচবচশি প্রচয়াজন বেমবন বনিাপদ খাদয

অপবিহার্ড। আমাচদি বদচশ বেডমাচন বাজাচি অননবেকভাচব খাচদয বববভন্ন ধ্িচনি ক্ষবেকি ও অস্বািযকি

িাসায়বনক দ্রবয বভজাল িঞ্জক পদােড বহচসচব বযবহাি কচি ো বববি কিা হয়। এি েচল জনস্বািয এখন

হুমবকি সমু্মখীন বাবণবজযক িং র্া কাপে বকংবা িচেি কাচজ বযবহাি কিা হয়, ো বববভন্ন প্রকাি খাদয

বর্মন আইসবিম, বগালা আইসবিম, লচজন্স, ববগুবন, বো ইেযাবদচে বযবহৃে হচচ্ছ। এই জােীয় খাবাি

ধ্ীচি ধ্ীচি র্কৃচেি কার্ডকাবিো নষ্ট্ কচি নানাববধ্ বিাচগি কািণ হয় েিমাবলচন রু্বাচনা মাে, েল ও

অনযানয খাদযদ্রচবয পেন সৃবষ্ট্কািী বযাকচিবিয়া জন্মাচে পাচি না বচল কচয়কবদন ববশ িািকা বদখা র্ায় ।

গচবষণায় বদখা বগচে বর্, এই েিমাবলন মাচেি বকাচষি সাচে বর্ৌগ বেিী কচি বেচল। মাে বধ্ায়া হচলও

ঐ বর্ৌগবিমাচেি বদচহ বেচক র্ায় র্া পচি িান্না কিা মাচেি সাচে মানবচদচহ প্রচবশ কচি। এই ববষাি

পদােড মানবচদচহি নানা িকম জবিল বিাচগি উপসচগডি কািণসহ অচনকচক্ষচত্র কযান্সািজােীয় বিাচগি সৃবষ্ট্

কচি ।

সুেিাং উপরু্ি আচলােনা বেচক বুঝা র্াচচ্ছ বর্, খাচদয বভজাল এি বযবহাি মানবচদচহ বববভন্ন জবিল বিাগ

সৃবষ্ট্ কিা সহ স্বািযঝুুঁবকি কািণ হচয় দাুঁোয়। অেডাৎ খাচদয বভজাল এি কুেল খুবই মািাত্মক।
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জীচব পবিবহন

DINAJPUR BOARDDINAJPUR BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

(ক) বিবি কাচক বচল?

(খ) 𝐶4 উবিদ বলচে কী বুঝায়?

(গ) উদ্দীপচক A অংশবি পবিচশাষণ প্রবিয়া বযাখযা কচিা।

(ঘ) A ও B বেবিে অংচশি পবিচশাষণ পিবেি বভন্নো িচয়চে- মূলযায়ন কচিা।

মাইচিাকবিয়াি বভেচিি েিবিি বভেচিি বদচক ভাজ হচয় র্াওয়া অংশচক বিবি বচল।

সবুজ উবিচদ সংঘবিে সাচলাকসংচেষচণি অন্ধকাি পর্ডাচয় 𝐶𝑜2 ববজািচনি বেনবি গবেপে িচয়চে। এি

মচধ্য একবি হচলা হযাে ও স্ল্যাক েি বা 𝐶4 গবেপে। এ েচিি প্রেম িায়ী পদােড হচলা ৪ কাবডন বববশষ্ট্

অিাচলা এবসবিক এবসর্। বর্সব উবিচদ 𝐶3 গবেপে বা কযালবভন েি পবিোবলে হওয়াি পাশাপাবশ এ 𝐶4

গবেপেও সংঘবিে হয় বসগুচলাই হচলা 𝐶4 উবিদ। এসব উবিচদ সাচলাকসংচেষচণি হাি েুলনামূলক বববশ

হচয় োচক। বর্মনঃ- ভুট্টা, আুঁখ, মুোঘাস ইেযাবদ।

10

বনচেি বেত্রবি লক্ষ কচিা।

A

B
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গ)

এভাচব বযাপন োপ ঘািবে িমশ মূলচিাম পর্ডতে ববেৃে হয় এবং একবি বোষক শবিি সৃবষ্ট্ হয়। এ বোষক

শবিি িাচন মাবিি বকবশক পাবন মূলচিাচম ঢুচক পচে।

মাবি বেচক মূলচিাচম অবভস্রবন ও বযাপন প্রবিয়ায় এ পাবন প্রচবশ কচি। এভাচব মূলচিাম বেচক পাবন

মূচলি কচিডচি প্রচবশ কচি। এ কাজবিচক বকাষ বেচক বকাষাতেি অবভস্রবন পিবে বচল।

একইভাচব পাবন, অতেঃত্বক ও পবিেি হচয় পবিবহন নাবলকা গুচচ্ছ বপৌঁচে র্ায়। পাবন একবাি পবিবহন

কলায় বপৌঁচে বগচল ো জাইচলম কলাি মাধ্যচম উপচিি বদচক ও পাচশি বদচক প্রবাবহে হচে োচক।

বভচসচল প্রচবচশি পাবন বববভন্ন শাখা-প্রশাখা হচয় উবিচদি পাোয় বপৌঁচে র্ায়।

এভাচবই, মূলচিাচমি মাধ্যচম পাবন পবিচশাবষে হচয় উবিচদি বববভন্ন অংচশ বপৌঁচে।

মূলচিাম কচিডি এচডার্াবমডসএবপর্াবমডস

বভচসল

মূলত্বক

বেত্রঃ- পাবন বশাষণ ও পবিবহন



জীবববজ্ঞান – বদনাজপুি ববার্ড - ২০১৭ 12

ঘ)

উদ্দীপচকি A বেবিে অংশবি হচলা মূলচিাম এবং B বেবিে অংশবি হচলা বভাজন অঞ্চল। মূলচিাম বদচয়

পাবন এবং ববভাজন অঞ্চল বদচয় খবনজ লবণ দুবি বভন্ন পিবেচে পবিচশাবধ্ে হয়। বনচে ো মূলযায়ন কিা

হচলাঃ-

স্বাভাববক অবিায় সবধ্িচনি মূলধ্ািী উবিচদ মূলচিাচমি মাধ্যচম পাবন পবিচশাবধ্ে হয়। মূলচিাচমি মাধ্যচম

বকবশক পাবন বযাপন ও অবভস্রবন প্রবিয়ায় মূল বেচক পাো পর্ডতে বপৌঁচে। অপিবদচক, মূচলি অগ্রভাচগি

ববভাজন অঞ্চল খবনজ লবণ বশাষণ অঞ্চল বহচসচব কাজ কচি।

উবিদ কখনও খবনজ লবণ কবিন অবিায় বশাষণ কিচে পাচি না। খবনজ লবণগুচলা মাবিি পাবনচে

দ্রবীভূে হচয় কযািায়ন (+) ও অযানায়ন (-) এ ববভি হয় এবং উবিদ ো আয়ন বহচসচবই পবিচশাষণ

কচি োচক।

অেএব, উপচিাি আচলােনা বেচক স্পষ্ট্ভাচব বলা র্ায় বর্, পাবন মূলচিাম বদচয় সিাসবি এবং খবনজ লবণ

ববভাজন অঞ্চল বদচয় আয়ন বহচসচব পবিচশাবধ্ে হয় অেডাৎ উভচয়ি পবিচশাষণ পিবেচে বভন্নো িচয়চে।
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গযাসীয় বববনময়

DHAKA BOARDDHAKA BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

ক. Explant কী?

খ. কালাি ব্লাইড বকন হয়? বযাখযা কি।

গ. উদ্দীপচক ‘X’ এি কার্ডকাবিো বযাখযা কি।

ঘ. ‘E’ এি অনুপবিবেচে ‘X’ এি কাচজ কী প্রভাব বেলচব বচল েুবম মচন কি? রু্বিসহ ববচেষণ কি।

বিসুয কালোচিি উচদ্দচশয উবিচদি বর্ অংশ পৃেক কচি বনচয় বযবহাি কিা হয় োচক 𝐸𝑥𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 বচল।

বোচখি স্নায়ুচকাচষ িং শনািকািী বপগচমচেি অনুপবিবেি কািচণ মানুষ কালাি ব্লাইড হয়। এমনবক

বংশগবে কািণ োোও বকাচনা বকাচনা ঔষধ্ বর্মন- বাে বিাচগি জনয হাইড্রবি- বিাচিাকুইবনন বসবচন

পার্শ্ড প্রবেবিয়া বহচসচব বোচখি িবেন বপগচমে নষ্ট্ হচয় র্ায়। েচল বিাগী কালাি ব্লাইড হচে পাচি।

কালাি ব্লাইড বিাগীিা লাল আি সবুজ বচণডি পােডকয কিচে পাচি না।

13
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E
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গ)

উদ্দীপচকি X হচলা অযালবভওলাস র্া মানবচদচহি েুসেুচস অববিে। অযালবভওলাস জীবচদচহ গযাসীয়

বববনমচয় গুরুত্বপূণড ভূবমকা পালন কচি। বনচে অযালবভওলাচসি কার্ডকাবিো বযাখযা কিা হচলা -

েুসেুচস বোয়ামাস এবপচেবলয় বকাচষ গবিে ও বকবশক জাবলকা সমৃি প্রচকাচষ্ঠি মচো গযাসীয় বববনময়

েলচক অযালবভওলাস বচল অযালবভওলাচসি প্রােীি অেযতে পােলা হওয়ায় িি ও েুসেুস মধ্যি গযাসীয়

পদাচেডি মচধ্য অবে সহচজ বযাপন ঘচি। অযালবভওলাস প্রােীচিিবকেু ববচশষ বকাষ প্রােীচিি অতেঃেচল

বর্িািচজে জােীয় িাসায়বনক পদােড ক্ষিণ কচি র্া সািচেকিযাে নাচম পবিবেে। এ পদােড অযালবভওলাস

প্রােীচিি েিল পদাচেডি পৃষ্ঠিান কবমচয় বদয়। েচল র্শ্াস- প্রর্শ্াচসি সময় েুসেুস কম পবিেচম সংকুবেে

ও প্রসাবিে হচে পাচি। এ পদােড বাোস ও অযালবভওলাস প্রােীি সংলগ্ন েিল পদাচেড O2 ও CO2 এি

দ্রুে বববনমচয় সাহার্য কচি এবং অযালবভওলাসচক আগে জীবাণু বেচক িক্ষা কচি।

এভাচবই েুসেুচসি অভযতেিি অযালবভওলাস গযাসীয় বববনমচয় গুরুত্বপূণড ভূবমকা পালন কচি।

ঘ)

উদ্দীপচকি ‘E’ হচলা বকবশক নাবলকা এবং ‘X’ হচল অযালবভওলাস। প্রবেবি অযালবভওলাস বকবশক নাবলকা

দ্বািা আবশ োচক। বকবশক নাবলকা না োকচল র্শ্সনকার্ড বযাহে হচো েচল জীব প্রজাবে হুমবকি মুচখ

পেে । বনচে বকবশক নাবলকাি অনুপবিেজবনে প্রভাব রু্বিসহ ববচেষণ কিা হচলা-

বকবশক নাবলকাগুচলা পালচমানািী ধ্মবন বেচক সৃবষ্ট্ হয়। বকবশক নাবলকাি মধ্য বদচয় CO2 সমৃি িি

প্রবাবহে হয়, র্া পিবেডীচে অযালবভওলাচস প্রচবশ কচি। অপিবদচক অযালবভওলাস বেচক সমৃি িি

বকবশক নাবলকায় প্রচবশ কচি এবং বকবশক নাবলকা পচে পালচমানািী বশিায় প্রচবশ কচি। বকবশক নাবল

োকাি কািচণ অযালবভওলাচস গযাসীয় বববনময় সহজ হয়। োই বকবশক নাবলকা অনুপবিে োকচল গযাসীয়

বববনময় বাধ্াগ্রে হচো। অেডাৎ O2 ও CO2 এি আদান-প্রদান সম্ভব হচো না। েচল প্রাণীকূল

অযালবভওলাচস ববপচদি সমু্মখীন হচো।

অেএব উপচিাি আচলােনা বেচক বলা র্ায়, বকবশক নাবলকাি অনুপবিবে অযালবভওলাচস O2 ও

CO2 গযাসীয় বববনমচয় ববরূপ প্রভাব বেলচব।
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জীচবি পবিচবশ

DHAKA BOARDDHAKA BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

ক. ট্রবেক বলচভল কাচক বচল?

খ. কচমনচসবলজম বলচে কী ববাঝ?

গ. উদ্দীপচকি বসচষ্ট্মবি কী ইবঙ্গে কিচে বযাখযা কচিা।

ঘ. িােীি মন খািপ কিাি বর্ৌবিক বকাচনা কািণ আচে কী? রু্বিসহ ববচেষণ কচিা।

খাদয বশকচলি প্রবেবি েিচক ট্রবেক বলচভল বচল।

কখনও কখনও দুবি জীব একসচঙ্গ বসবাচসি সময় এচদি একবি জীব অচনযি দ্বািা উপকৃে হয় বকন্তু

অনযবি উপকৃে না হচলও কখনও ক্ষবেগ্রে হয়না। দুবি জীচবি এ ধ্িচনি সহাবিানচক বলা হয়

কচমনচসবলজম। বর্মন- বিাবহণী উবিদ অনয বে উবিদচক অবলম্বন কচি উপচি উচি। এচক্ষচত্র বিাবহণী

উবিদবি উপকৃে হয় বকন্তু বে উবিদ উপকৃে হয় না বা ক্ষবেগ্রেও হয় না। এ ধ্িচণি সহাবিানই হচলা

কচমনচসবলজম।

15

১৯ দশ বেচিি িােী বজওগ্রােী েযাচনচল বাচঘি হবিণ বশকাচিি দৃশয বদচখ োি মন খািাপ হচলা। বস বাবাি

কাচে জানচে োইল এইভাচব হবিণ বশকাি কিচল একবদন বন হবিণশূনয হচয় র্াচব? বাবা োচক বলচলন

এিাই জীবজগচেি বিচক োকাি স্বাভাববক বসচিম।
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গ)

উদ্দীপচকি বসচিমবি একবি িলজ বাস্তুেন্ত্র্চক ইবঙ্গে কিচে।

এখাচন সবুজ উবিদ বাস্তুেচন্ত্র্ি উৎপাদক, হবিণ প্রেম েচিি খাদক এবং বাঘ সচবডাচ্চ েচিি খাদক।

মাবিচে োকা বববভন্ন অণুজীব ববচয়াজচকি ভূবমকা পালন কচি। সবুজ উবিদ েো ঘাস সাচলাকসংচেষচণি

মাধ্যচম খাদয বেবি কচি। হবিণ ঘাস বখচয় ববুঁচে োচক। আবাি বাঘ হবিণচক বশকাি কচি বখচয় ববুঁচে

োচক। এ বাস্তুেচন্ত্র্ি খাদযবশকলবি প্রকৃেপচক্ষ বশকািজীবী খাদযবশকল। উদ্দীপচকি বাস্তুেন্ত্র্বিচে উৎপাদক

ও খাদচকি মৃেচদহ ববচয়াজচন মাবিি অণুজীবগুচলা ববচশষ ভূবমকা পালন কচি োচক। এভাচব উদ্দীপচক

ইবঙ্গে কিা বাস্তুেন্ত্র্বি গবেশীল োচক।

ঘ)

বজওগ্রােী েযাচনচল বাচঘি হবিণ বশকাচিি দৃশয বদচখ িােীি মন খািাপ হচয়বেল। এ বক্ষচত্র িােীি মন 

খািাপ কিা অচর্ৌবিক। কািণ বাস্তুেন্ত্র্ সুবনয়বন্ত্র্ে।

উদ্দীপচকি এ বাস্তুেন্ত্র্বিচে বাচঘি হবিণ বশকাচিি েচল কখনই ো হবিণ শূনয হচয় পেচবনা। হবিণ 

বশকাচিি েচল র্খন ঐ বাস্তুেচন্ত্র্ হবিচণি সংখযা কমচে োকচব েখন ঘাস বৃবি পাচব এবং অনযবদচক 

খাদযভাচব বাচঘি সংখযাও কমচে শুরু কিচব। আবাি বাচঘি সংখযা র্খন কমচে োকচব েখন হবিচণি 

সংখযা ধ্ীচি ধ্ীচি বৃবি পাচব। হবিচণি সংখযা বৃবিি সাচে সাচে পর্ডাপ্ত বশকাচিি কািচণ পুনিায় বাচঘি 

সংখযাও বৃবি বপচে োকচব। এভাচব প্রকৃবে বাস্তুেচন্ত্র্ি উৎপাদক ও বববভন্ন েচিি খাদকচদি বনয়ন্ত্র্ণ কচি 

বাুঁবেচয় িাচখ। আি একািচণই বলা হয় বাস্তুেন্ত্র্ স্ববনয়বন্ত্র্ে। সুেিাং, এ কো বলা র্ায় বর্, িােীি মন 

খািাপ কিাি বর্ৌবিক বকাচনা কািণ বনই।
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জীবপ্ররু্বি

DHAKA BOARDDHAKA BOARD

উত্তি

ক) . 

খ)

(ক) প্রকি বববশষ্ট্য কী?

(খ) Survival of the fittest কোবিি োৎপর্ড বযাখযা কচিা।

(গ) উদ্দীপচক উবেবখে প্রবিয়ায় কাবিে বববশষ্ট্য সম্পন্নজীব কীভাচব পাওয়া র্ায় বণডনা কচিা।

(ঘ) বাংলাচদচশ উবেবখে বকৌশলবিি সম্ভাবনা মূলযায়ন কচিা।

জীচবি বপোমাো বেচক প্রেম বংশধ্চিি বেচনািাইচপ বর্ বববশষ্ট্য প্রকাশ পায়, বসই বববশষ্ট্যই হচলা প্রকি

বববশষ্ট্য।

বর্ বববশষ্ট্য, স্বভাব ও প্রবৃবত্ত জীব বা োি বংশধ্িচক পবিচবচশি সাচে মাবনচয় বনচে সক্ষম কচি বোচল,

বসসব জীব অনুকূল বববেচত্রযি অবধ্কািী হয়। এই গুণাবলী বংশ পিম্পিায় সঞ্চাবিে হচয় োচক।

অপিপচক্ষ, প্রবেকূল বববশষ্ট্য সম্পন্ন জীব জীবন সংগ্রাচম পিাবজে হচয় কালিচম ববলুপ্ত হয়। প্রকৃবেচে এ

ধ্িচনি বিচক োকাচক ‘বর্াগযেচমি বিচক োকা’’ বা Survival of the fittest বচল। বর্মন- মরুভূবমচে

অচনক গাচেি বা উচিি পাবন সংিক্ষণ কিাি বকৌশল।

17

বাংলাচদচশি কৃবষ ববজ্ঞানীিা আবিকান জাচেি ধ্াচনি সাচে বাংলাচদশী জাচেি ধ্াচনি সংবমেণ ঘবিচয়

উচ্চেলনবশল ও খিা সবহষু্ণ এক প্রকাি জাে উিাবন কচিচেন। কৃবষ উন্নয়চন বাংলাচদচশ িচমই এই

পিবেবি জনবপ্রয় হচয় উচিচে
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গ)

উদ্দীপচক উবেবখে প্রবিয়াবি মূলে বিকবম্বচনে DNA প্ররু্বি। বিকবম্বচনে DNA প্ররু্বিি মাধ্যচম

কাবিে বববশষ্ট্যসম্পন্ন জীব উিাবন কিা বা পাওয়া র্ায়। বনচে ধ্াপগুচলা বণডনা কিা হচলা-

১. কাবিে বববশচষ্ট্যি DNA বনবডােন।

২. একবি বাহক বনবডােন, র্াি মাধ্যচম কাবিে DNA খণ্ডবি িানাতেি সম্ভব ।

৩. কাবিে DNA এবং বাহক DNA-এি বনবদডষ্ট্ অংশ কািাি জনয প্রচয়াজনীয় ‘বিবিকশন এনজাইম’

বনবডােন।

৪. বাহক DNA এি সচঙ্গ কাবিে DNA অংশ সংরু্ি কিাি জনয ‘লাইচগজ এনজাইম’ বনবডােন।

৫. কাবিে DNA সমন্বচয় বাহক DNA-ই হচলা বিকবম্বচনে DNA।

৬. বিকবম্বচনে DNA-বক বাহচকি মাধ্যচম কাবিে জীব েো উবিদ বকাচষ প্রচবশ কবিচয় ‘ট্রান্সচজবনক

বকাষ’ পাওয়া র্ায়।

৭. এই ট্রান্সচজবনক বকাষ বেচক গচবষণাগাচি বিসুয কালোচিি মাধ্যচম কাবিে বববশষ্ট্যসম্পন্ন জীব পাওয়া

বা বেবি কিা সম্ভব।

উবিদচকাষ
E. coli প্লাজবমর্ 

কাবিে বজন

গাুঁেন প্রাতে

𝐷𝑁𝐴 লাইচগচজি সহায়োয় উভয় 𝐷𝑁𝐴-ি
সংচর্াজন এবং বিকবম্বচনে 𝐷𝑁𝐴 সৃবষ্ট্

বিকবম্বচনে 𝐷𝑁𝐴 প্লাজবমর্

বযাকচিবিয়াচমি বিাবনং

ট্রান্সেিচমশন প্রবিয়ায় 
বিকবম্বচনে বর্এনএ E. 
coli বযাচেবিয়াচম প্রচবশ

কাবিে বজন বহনকািী
বযাকচিবিয়াি বিাবনং
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ঘ)

উদ্দীপচক উবেবখে বকৌশলবি বিকবম্বচনে DNA বকৌশল বা প্ররু্বি। বাংলাচদচশ এ প্ররু্বিি অপাি সম্ভাবনা

িচয়চে। এ প্ররু্বিি মাধ্যচম কাবিে বববশচষ্ট্যি বজন সবিকভাচব জীবচদচহ িানাতেি কিা সম্ভব।

নেুন েসল উিাবচনি বক্ষচত্র বিকবম্বচনে DNA প্ররু্বি অবধ্ক কার্ডকি। এ প্ররু্বিি মাধ্যচম বাংলাচদচশ

পেঙ্গ প্রবেচিাধ্ী Bt বভগুচনি জাে উিাবন কিা সম্ভব হচয়চে। বদচশি বববভন্ন গচবষণা প্রবেষ্ঠাচন েসচলি

পুবষ্ট্মান উন্নয়চন এ প্ররু্বি বযবহাি কিা হচচ্ছ।

বর্মন ধ্াচন বভিাবমন ‘এ’ েো ববিা-কযাচিাবিন বজন িানাতেচিি কাজ েলচে। লবণািো এবং খিা

সহনশীল বজন িানাতেচিি মাধ্যচম বজনগে পবিবেডন ঘবিচয় বববভন্ন েসচলি জাে উিাবচনি বেষ্ট্া েলচে।

মানব বদচহি ইনসুবলন বেবিি বজন বযবহাি কচি E. Coli বযাকচিবিয়া এবং ঈি হচে বাবণবজযক ইনসুবলন

বেবি কিা হচচ্ছ। র্া মানুচষি বহুমূত্র বিাচগি বেবকৎসায় বযবহৃে হচচ্ছ।

এোোও বিকবম্বচনে DNA প্ররু্বিি মাধ্যচম নেুন নেুন বববভন্ন েসচলি জাে উিাবচনি বেষ্ট্া েলচে।

সুেিাং, বাংলাচদচশ উদ্দীপচক উবেবখে বকৌশলবিি উিাবন ও প্রচয়াচগি উজ্জ্বল সম্ভাবনা িচয়চে।


