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সিন্বয়

CUMILLA BOARDCUMILLA BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. ফাইট াহরটিান কী?

খ. জরায়ুর বকান অঙ্গব বৃটের িট া কাজ কটর? বযাখযা কর।

গ. উদ্দীপটকর A ও C বিবি স্থান বেটক বনিঃসৃ পদাটেডর বযাখযা দাও।

ঘ. বিত্র-B এর বনিঃসৃ হরটিান এর অভাটব কী সিসযা, সৃবি হট পাটর? ববটেষণ কটরা।

উবিটদর বৃবি, ববকাশ, বববভন্ন অঙ্গ সৃবি ই যাবদ কাজ বে ববটশষ ধরটনর জজব রাসায়বনক পদাটেডর প্রভাটব

হটয় োটক,  াই হট া ফাইট াহরটিান।

গভডাবস্থায় িা ৃগটভড সৃি অিরা ভ্রূটণর বৃটের িট া কাজ কটর। ববপাটকর ফট ভ্রূণটদটহ বে বজডয পদােড

জ বর হয়  া বৃটের িট া অিরার িাধযটি ভ্রূটণর বদহ বেটক অপসাবর হয়।
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গ)

উদ্দীপটক A ও C বিবি স্থান েোক্রটি োইরটয়র্ গ্রবি ও না অযার্টরনা গ্রবি। বনটি এ গ্রবিদ্বয় বেটক

বনিঃসৃ পদাটেডর বযাখযা প্রদান করা হট ািঃ

োইরটয়র্ গ্রবি বেটক প্রধান োইরবিন হরটিান বনিঃসৃ হয়। এ হরটিান সাধারণ িানবটদটহর সাধারণ

বৃবি ও ববপাকীয় কাজ বনয়ন্ত্রণ কটর। োইরটয়টর্র আটরকব হরটিান কযা বসট াবনন কযা বসয়াি ববপাটকর

সাটে জবি ।

অনযবদটক, অযার্টরনা গ্রবি বদটহর অ যাবশযকীয় ববপাকীয় কােডক াপ বনয়ন্ত্রণ কটর। এই গ্রবি িূ  কবিন

িানবসক ও শারীবরক িাপ বেটক পবরত্রাটন সাহােয কটর। এই গ্রবি অযার্টরনাব ন হরটিান বনিঃসৃ কটর।

ঘ)

উদ্দীপটকর বিত্র-B দ্বারা অগ্ন্যাশয়টক ববাঝাটনা হটয়টে। অগ্ন্যাশয় বেটক খাদয পবরপাটক অংশগ্রহণকারী

বববভন্ন এনজাইটির পাশাপাবশ রটের গু্লটকাজ বনয়ন্ত্রণকারী হরটিান ইনসুব ন জ বর হয়। ইনসুব ন

একধরটনর হরটিান ো শকডরা ববপাক বনয়ন্ত্রণ কটর ।

অগ্ন্যাশটয় েবদ প্রটয়াজনিট া ইনসুব ন জ বর না হয়  টব রটে গু্লটকাটজর পবরিাণ ববটি োয়, প্রস্রাটবর

সাটে গু্লটকাজ বনগড হয়। এ অবস্থাটক বহুিূত্র বা র্ায়াটবব স বট ।

রে ও প্রস্রাটব গু্লটকাটজর িাত্রা পবরিাটণর বিটয় ববটি বগট ঘন ঘন প্রস্রাব হয়, অবধক বপপাসা  াটগ,

কু্ষধা ববটি োয় । ফট শরীর শুবকটয় োয় ও ওজন অটনক কটি োয়। শরীর দুবড হটয় পটি, িািিা

খসখটস ও রুক্ষ হটয় োয়, ক্ষ স্থান সহটজ শুকায় না এবং দৃবিশবে দ্রু কিট োটক। দীঘডবদন ধটর

র্ায়াটবব স োকট বৃে অটকটজা হট পাটর। সু রাং B- এর বনিঃসৃ হরটিান-ইনসুব টনর অভাটব

র্ায়াটবব সসহ শারীবরক বববভন্ন সিসযা হট পাটর।
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সিন্বয়

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. বসনযাপস কী?

খ. বকানব িানবটদটহর প্রধান হরটিান উৎপাদনকারী গ্রবি? বযাখযা কটরা।

গ. উদ্দীপটক ববণড M বরাগব বযাখযা কটরা।

ঘ. উদ্দীপটকর উবল্লবখ N বরাগব সাধারণ বংশগ কারটণ হটয় োটক— েুবেসহকাটর ববটেষণ কটরা।

দুব বনউরটনর সংটোগস্থ ই হট া বসনযাপস।

িানবটদটহর প্রধান হরটিান উপাদনকারী গ্রবি হট া বপ ুই াবর গ্রবি। এব িবিটের বনটির অংটশ অববস্থ ।

আকাটর কু্ষদ্র হট ও এ গ্রবি বেটক অটনক হরটিান (বেিন- বগানাটর্াট্রবপক, বসািাট াট্রবপক, োইরটয়র্

উদ্দীপক হরটিান, এর্টরটনাকব ডটকাট্রবপন ই যাবদ) বনিঃসৃ হয়। বপ ুই াবর গ্রবি বেটক বনিঃসৃ হরটিাটনর

সংখযা বেিন বববশ, অনযবদটক অনযানয গ্রবির উপর এসব হরটিাটনর প্রভাবও বববশ। এজনযই বপ ুই াবর

গ্রবিটক প্রধান হরটিান উৎপাদনকারী গ্রবি ব া হয়।
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বরাটগর নািবরাটগর নাি  ক্ষন ক্ষন

MM বর্াপাবিন জ বরর বকাষগুট া ধীটর ধীটর ্ংসপ্রা্ত হয়।বর্াপাবিন জ বরর বকাষগুট া ধীটর ধীটর ্ংসপ্রা্ত হয়।

NN অবধক বপপাসা  াগা, দুবড  া ববাধ করা, ক্ষ স্থান সহটজ না শুকাটনা।অবধক বপপাসা  াগা, দুবড  া ববাধ করা, ক্ষ স্থান সহটজ না শুকাটনা।
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গ)

উদ্দীপটকর  েযানুোয়ী 'M' দ্বারা পারবকনসন বরাগটক বনটদডশ করা হটয়টে। বনটি পারবকনসন বরাগব বযাখযা

করা হট া -

পারবকনসন বরাগ িবিটের এিন এক অবস্থা োট হাট ও পাটয়র কাপুবন হয় এবং আক্রান্ত বরাগী

নািািিা, হাাঁ াহাব করট অপারগ হয়। এ বরাগ সাধারণ ৫০ বেটরর বয়টসর পটর হয়।  টব বযব ক্রি

বহটসটব েুবক েুব ীটদর হট পাটর। এই বক্ষটত্র বরাগব  ার বংটশ রটয়টে বট ধরা হয়।

বরাগী প্রােবিক অবস্থায় হা কা হা বা পা কাপা অবস্থায় োটক। ফট ি াটফরা বববি হয়। এোিাও

বিাটখর পা ার কাাঁপুবন, বকাষ্ঠকাবিনয, খাবার বগ ট কি হওয়া, বসাজাসুবজ হাাঁ ার সিসযা, কো ব ার সিয়

িুটখর বিনভবঙ্গ না আসা অেডাৎ িুখ অনি োকা, িাংসটপবশট  ান পিা বা বযো হওয়া, নিািিায় কি

হওয়া বেিন বিয়ার বেটক উিা বকংবা হাাঁ ট শুরু করার সিয় অসুববটধ বদখা বদয়।

পারবকনসন বরাগাক্রান্ত বরাগীর িবিটে বপবশর নিািিার সাহােযকারী বর্াপাবিন জ বরর বকাষগুট া ধীটর

ধীটর নি হটয় োয়। বর্াপাবিন োিা ঐ স্নায়ু বকাষগুট া বপবশ বকাষগুট াটক সংটবদন পািাট পাটর না।

ফট িাংসটপবশ  ার কােডকাবর া হারায়। বয়স বািার সাটে সাটে পারবকনসটনর কারটণ বরাগীর িাংসটপবশ

আরও অকােডকর হটয় উটি, ফট বরাগীর ি াটফরা, ব খাট বখ ই যাবদ কাজ করা কিকর হটয় পটি।

পারবকনসন বরাগ সাধারণ ধীটর ধীটর প্রক রূটপ বদখা বদয়।
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ঘ)

উদ্দীপটক N অংটশ উবল্লবখ  ক্ষণ দ্বারা বনটদডবশ বরাগব হট া র্ায়াটবব স। র্ায়াটবব স বরাগব সাধারণ 

বংশগ কারটণ হটয় োটক। েুবেসহকাটর  া ববটেষণ করা হট া -

অগ্ন্যাশয় হট বনিঃসৃ ইনসুব ন হরটিান বদটহর শকডরা পবরপাক বনয়ন্ত্রন কটর। অগ্ন্যাশটয় েবদ

প্রটয়াজনিট া ইনসুব ন জ বর না হয়  টব রটে শকডরার পবরিাণ স্থায়ীভাটব ববটি োয়, প্রস্রাটবর সাটে

গু্লটকাজ বনগড হয়। এ অবস্থাটক বহুিূত্র বা র্ায়াটবব স বিব  াস বট । এ বরাগব সাধারণ বংশগ 

কারটণ হটয় োটক। এব সংক্রািক বা বোাঁয়াটি বরাগ নয়। রে ও প্রস্রাটব গু্লটকাটজর িাত্রা পবরিাটণর বিটয়

ববটি বগট এই বরাটগর  ক্ষণ প্রকাশ পায়।

গটবষণায় বদখা বগটে অগ্ন্যাশটয়র বব া বকাটষর একব বনবদডি বজন ইনসুব ন জ বরট ববটশষ ভূবিকা রাটখ।

এই বজটনর অনুপবস্থব ট বদটহ ইনসুব ন জ বর হয় না, ফট র্ায়াটবব স বরাগ সৃবি হয়। বপ ািা ার

র্ায়াটবব স োকট অেডাৎ  াটদর বদটহ ইনসুব ন জ বরর বজন না োকট বেৌন জনটনর িাধযটি ন ুন

বংশধটরর িটধয  ার স্থানান্তর ঘট । এ কারটণ ব া হয় র্ায়াটবব স সাধারণ বংশগ কারটন হটয়

োটক।

 ক্ষণগুট া হট া, ঘন ঘন প্রসাব হওয়া, অবধক বপপাসা  াগা, কু্ষধা ববটি োওয়া। বো বি সব বয়টস এ

বরাগ হট পাটর।  টব োরা কাবয়ক পবরশ্রি কটরন না, বদটনর বববশর ভাগ সিয় বটস কাজ কটরন অেবা

অ স বজবন োপন কটরন  াটদর র্ায়াটবব স হওয়ার সম্ভাবনা বববশ োটক।
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উবিটদর প্রজনন

RAJSHAHI BOARDRAJSHAHI BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. অিরা কাটক বট ?

খ. পা াটশও ার পরাগায়ন হয় কীভাটব?

গ. উদ্দীপটক উবল্লবখ বিত্র-X এ C এর ববকাশ বযাখযা কটরা।

ঘ. ভ্রূণ ও সসয সৃবিট X ও Y এর গুরুত্ব ববটেষণ কটরা।

বে ববটশষ অটঙ্গর িাধযটি িা ৃ-জরায়ুট ক্রিবধডিান ভ্রূন এবং িা ৃ- জরায়ু ব সুযর িটধয সম্পকড স্থাবপ হয়

 াটক অিরা বট ।

পা াটশও ার ফু আকাটর কু্ষদ্র এবং হা কা হওয়ায় সহটজই পাবনট ভাসট পাটর। পবরণ পুংপুষ্প বৃন্ত

বেটক খুট পাবনট ভাসট োটক। পুংপুষ্প ভাসট ভাসট স্ত্রীপুটষ্পর কাটে বপৌোট বসখাটনই পরাগায়ন

ঘট ।

7

বিত্রিঃX বিত্রিঃY

C
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গ)

উদ্দীপটকর বিত্র-X এর C বিবি অংশব দ্বারা েোক্রটি স্ত্রী-গযাটিট াফাই অেডযাৎ বর্ম্বাণুটক বিবি করা

হটয়টে। ফুট র গভডাশটয়র অভযন্তটর এ বর্ম্বাণু সৃবি হয়।

গভডাশটয়র অভযন্তটর বর্ম্বক োটক বেখাটন স্ত্রীজনন িা ৃটকাষ (2n) সৃবি হয়। এ বকাষব (2n) িাটয়াবসস

ববভাজন প্রবক্রয়ায় িারব হযাপ্লটয়র্ বকাষ (n) সৃবি কটর। সবডবনম্ন বকাষব োিা বাবক ব নব বকাষ ববনি

হটয় োয়। জীবব বকাষব র (n) বনউবিয়াস িাইট াবসস ববভাজটনর িাধযটি দু’ব বনউবিয়াটস পবরণ হয়

এবং ভ্রূণেব র দু’বিরুট অবস্থান বনয়। এবার এ দু'ব বনউবিয়াটসর প্রব ব পরপর দু'বার ববভে হটয়

িারব কটর বনউবিয়াটসর (n) সৃবি কটর।

এরপর দুই বিরু হট একব কটর বনউবিয়াস ভ্রূণেব র বকন্দ্রস্থট এটস বিব  হটয় বগৌণ বনউবিয়াস
(2n) সৃবি কটর। বর্ম্বকরটন্দ্রর বদটকর বকাষ ব নব টক গভডেন্ত্র বট , োর িাটঝর বি বকাষব ই হট া বর্ম্বানু
(n)। এভাটবই ভ্রূণেব র অভযন্তটর 'C' অংশব অেডাৎ, বর্ম্বাণুর উৎপবত্ত ঘট ।

জনন িা ৃ বকাষ

িারব  হযাপ্লটয়র্ 
স্ত্রীটরণু

কিডক্ষি স্ত্রীটরণু

ব নব  নিপ্রায় স্ত্রীটরণু
বিটয়া
বসস

প্রব পাদ বকাষ

সহকারী বকাষ

বর্ম্বাণু

বসটকন্ডারী বনউবিয়াস

বিত্র: বর্ম্বাণু সৃবির প্রবক্রয়া
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ঘ)

উদ্দীপটকর বিত্র-X ও Y দ্বারা েোক্রটি পুং ও স্ত্রী গযাটিট াফাই টক বঝাটনা হটয়টে। এ দুব অংশ ভ্রূণ ও

সসয সৃবিট গুরুত্বপূণড ভূবিকা পা ন কটর োটক।

পুংিবটকর পরাগধানীট পরাগটরণু জ বর হয়। পুংগযাটিট াফাইট র বক্ষটত্র পরাগটরণু অঙু্কবর হওয়ার সিয়

এর বনউবিয়াসব ববভাবজ হটয় নাব কা বনউবিয়াস ও জনন বনউবিয়াস জনন বনউবিয়াস জ বর কটর।

পরব ডীট জনন বনউবিয়াস বেটক দুব পুংগযাটি জ বর হয়। অনয বদটক স্ত্রীিবটকর অভযন্তটর োটক

বর্ম্বক। স্ত্রী-গযাটিট াফাইট র বক্ষটত্র বর্ম্বটকর বভ র বববভন্ন ধারাবাবহক ধাটপর িাধযটি স্ত্রীগযাটি বা বর্ম্বাণু

এবং বর্প্লটয়র্ বগৌন বনউবিয়াস জ বর হয়।

পরাগায়টনর পর পুংগযাটি স্ত্রীগযাটি বা বর্ম্বাণুটক বনবষে কটর। বনবষে বর্ম্বাণু বর্প্লটয়র্ অবস্থা প্রা্ত হয়,

ো বপাটরাফাইব ক পেডাটয়র (2n) প্রেি বকাষ। বনটষটকর পর বর্ম্বাণু ভ্রূটণ এবং বর্ম্বক বীটজ পবরণ হয়।

অনযবদটক অপর পুংগযাটি বগৌণ বনউবিয়াটসর সাটে বিব  হটয় বট্রপ্লটয়র্ সসয বনউবিয়াস জ বর কটর।

উদ্দীপটকর বিত্র X ও Y না োকট পুং এবং স্ত্রীগযাটি ও বগৌণ বনউবিয়াস জ বর হট া না, ফট বনটষক

বক্রয়া ঘ  না এবং সৃবি হট া না ন ুন ভ্রূণ ও সসয।

সু রাং সংবক্ষ্ত এ আট ািনা বেটক সহটজই ববাঝা োয়, উদ্দীপটকর বিত্র X ও Y ভ্রূণ ও ি সসয সৃবিট 

গুরুত্বপূণড ভূবিকা রাটখ।
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জীটবর পবরটবশ

DINAJPUR BOARDDINAJPUR BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. জীববববিত্রয কাটক বট ?

খ. উৎপাদকটক বকন শবে বপরাবিটর্র ভূবিট রাখা হয়? বযাখযা কটরা।

গ. ‘S’ এর গবে কীভাটব B-ব বপৌোয় বযাখযা কটরা।

ঘ. উবদ্দপটকর উপাদানগুট া হ্রাস-বৃবি পবরটবটশর জনয হিবকস্বরূপ— ব ািার ি াি দাও।

পৃবেবীট ববরজিান জীবসিূটহর প্রািুেড ও বভন্ন াটক জীববববিত্রয বট ।

খাদযবশকট েুে প্রব ব পুবি িটরর শবে সঞ্চয় ও স্থানান্তটরর েকটক বপরাবির্ আকাটর প্রকাশ করট 

 াটক শবে বপরাবির্ বট । বপরাবিটর্র সবটিটয় বনটি উৎপাদক িটরর শবের পবরিাণ পরব ডী ট্রবফক

ব টভ গট ার বিটয় অটনক বববশ। উপটরর ট্রবফক ব টভট র জীব বনটির ট্রবফক ব টভট র জীবটদর বিটয়

শ্বসন এবং অনযানয কাটজ ক্রিবধডিান হাটর অবধক শবে  াপ বহটসটব হারায়। এজনয উৎপাদটক শবে

বপরাবিটর্র ভূবিট রাখা হয়।

10

S

B
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গ)

উদ্দীপটক একব পুকুটরর বাস্তু ন্ত্র বদখাটনা হটয়টে।

বেটকাটনা বাস্তু টন্ত্রর িট া পুকুটরর বাস্তু টন্ত্রর শবের িূ উৎস হট া সূেড অেডাৎ বিটত্রর 'S'। 'S' অেডাৎ সূেড

বেটক বে পবরিাণ আট া ও  াপশবে পৃবেবীট বপাাঁোয়  া বকেু অংশ বযবহার কটর সবুজ উবিদ

সাট াকসংটেষণ প্রবক্রয়ায় খাদয উৎপাদন কটর। বাস্তু টন্ত্রর পরব ডী ধাপগুট ার জনয আট া ও  াপশবে

প্রােবিকভাটব উবিটদর প্রস্তু কৃ শকডরায় রাসায়বনক শবে বহটসটব িজু োটক। বববভন্ন প্রকার খাদয

বশকট র িাধযটি উবিটদ জিা হওয়া এই শবে বববভন্ন খাদযিটর বপাাঁোয়।

উদ্দীপটক একব পুকুটরর বাস্তু ন্ত্র বদখাটনা হটয়টে। এখাটন উৎপাদক, খাদক, ববটয়াজক ই যাবদ জীব

উপাদান রটয়টে। এ সক উপাদাটনর হ্রাস-বৃবি পবরটবটশর জনয হুিবকস্বরূপ।

উদ্দীপটকর সবুজ উবিদ বাস্তু টন্ত্রর উৎপাদক সাট াকসংটেষণ প্রবক্রয়ায় সূটেডর শবে ও অনযানয জজব অবজব

বস্তুটক বযবহার কটর স্বটভাজী সবুজ উবিদ খাদয প্রস্তু কটর। সবুজ উবিটদর জ বর এই খাদযই খাদযজাট র

অনযানয খাদটকর িটধয সঞ্চাব  হয় এটক অপরটক ভক্ষটণর িাধযটি। ফট একব খাদযজাট র সক 

খাদক পুবি ও শবে পায়।

ঘ)

বিটত্র উবল্লবখ পুকুটর বািৃসংস্থাটনর বক্ষটত্র বববভন্ন প্রকার উৎপাদন বেিন- জশবা , উবিদ, প্লাংক ন,

অগভীর পাবনর উবিদ ‘S' অেডাৎ সূটের শবে বদটয় খাদয জ বর কটর বদটহ জিা রাটখ। নানা ধরটনর ভাসিান

কু্ষটদ বপাকা, িশার শককী , অব কু্ষদ্র প্রাণী ই যাবদ প্রেি িটরর খাদক উৎপাদকটক ভক্ষণ কটর শবে

গ্রহণ কটর। বো িাে, বকেু জ জ প ঙ্গ, বযাঙ ই যাবদ বদ্ব ীয় িটরর খাদকরা প্রেি িটরর খাদকটদর

ভক্ষণ কটর শবে  াভ কটর।

 াই উৎপাদটকর সংখযা হ্রাস বপট খাদযজাট র খাদকরা খাটদযর অভাটব িারা বেট োকটব। ফট 

বাস্তু টন্ত্রর ভারসািয বিক োকটব না।
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আবার প্রেি িটরর খাদটকর সংখযা হ্রাস বপট উৎপাদটকর সংখযা অ যাবধক হাটর ববটি োটব। আবার

বশা , ববায়া , বভ বক প্রভৃব বি িাে ো B দ্বারা বিবি করা হটয়টে  ারা বদ্ব ীয় িটরর খাদকটদর ভক্ষণ

কটর শবে  াভ কটর। এভাটব সূেড (S) বেটক শান্ত B অেডাৎ বি িাটে বপৌঁোয়।

অপরপটক্ষ বদ্ব ীয় ও  ৃ ীয় িটরর খাদকরা পেডায়ক্রটি খাদযভাটব িারা বেট োকটব। আবার বদ্ব ীয় িটরর

খাদক হ্রাস বপট প্রেি িটরর খাদক অ যবধক হাটর ববটি বগটয় উৎপাদটকর সংখযা হ্রাস ঘ াটব।

আবার  ৃ ীয় িটরর খাদক হ্রাস বপট বদ্ব ীয় িটরর খাদক অ যাবধক ববটি োটব, ফট প্রেি িটরর খাদক

সংখযা হ্রাস পাটব। এভাটব খাদটকর সংখযা বকাটনা িটর হ্রাস-বৃবি ঘ ট ও বাস্তু ন্ত্র ভারসািয হারায়। আবার

ববটয়াজটকর সংখযা হ্রাস বপট পবরটবটশ পুবি উপাদান কি জিা হটব। ফট উৎপাদটকর খাদয উৎপাদন

বযাহ হটব। এভাটব বাস্তু টন্ত্রর সক উপাদাটনর বক্ষটত্রই হ্রাস- বৃবি বাস্তু টন্ত্রর ভারসািয নি কটর ো

পবরটবটশর জনয হুিবকস্বরূপ।

সূেড (S)
(শবের
উৎস)

সবুজ উবিদ
(উৎপাদক)

কু্ষদ্র বপাকা
(প্রেি িটরর
খাদক)

বো  িাে
(বদ্ব ীয় িটরর

খাদক)

বি িাে (B)
( ৃ ীয় িটরর

খাদক)
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উত্তর

ক) . 

খ)

ক. বিেবিয়া কী?

খ. অণুজীবগুট াটক ববটয়াজক ব া হয় বকন?

গ. উদ্দীপটকর আট াটক একব জ জ বাস্তু টন্ত্রর বিবি বিত্র অংকন কটরা।

ঘ. 'N'-এর সংখযা কটি বগট বাস্তু টন্ত্রর উপর কী প্রভাব পিটব? ববটেষণ কটরা।

একব পবরটবটশ সহ-অবস্থানকারী জীবগুট ার িটধয বে বক্রয়া বববক্রয়া ঘট  াই হট া বিেবিয়া।

অণুজীবগুট াটক (বযাকট বরয়া, েত্রাক ই যাবদ) ববটয়াজক ব া হয়। কারণ এ সক জীব উবিদ ও প্রাণীর

বজডয পদােড এবং িৃ টদহ বেটক  াটদর খাদয গ্রহণ কটর পবরণাটি এসব বজডয পদােড বা িৃ টদহ ববটয়াবজ 

হটয় িাব বা পাবনর সাটে বিটশ োয়। অেডাৎ অণুজীবগুট ার বজডয পদােড ও িৃ টদহটক বববেি করার ও  া

বেটক পুবি গ্রহণ করার ক্ষি ার জটনযই  াটদর ববটয়াজক বট ।

13

ভাসিান সবুজ উবিদ বো  িাে বি িােS

N

জীটবর পবরটবশ

DINAJPUR BOARDDINAJPUR BOARD
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গ)

উদ্দীপটকর আট াটক একব  জ জ বাস্তু টন্ত্রর বিবি  বিত্র বনটম্ন অঙ্কন করা হট া –

ঘ)

উদ্দীপটক উবল্লবখ  খাদযবশকট  N অেডাৎ বো  িাে এর সংখযা কটি বগট  এই বশক  দ্বারা গবি  বাস্তু টন্ত্র 

ববরূপ প্রব বক্রয়া বদখা বদটব। বাস্তু ন্ত্র  ার জীববববিত্রয হারাটব।

পবরটবটশর বকাটনা প্রজাব র সংখযা কটি বগট  বাস্তু টন্ত্রর বস্থব শী  া নি হয়। কাটজই উদ্দীপটকর 

খাদযবশকট  েবদ ১ি িটরর খাদক  ো বো  িাটের সংখযা কটি োয়  টব ২য় িটরর খাদক  ো বি 

িাটের প্রিুর খাদযাভাব বদখা বদটব। কারণ বি িাে বো  িাে বখটয় ববাঁটি োটক। খাদযাভাটব বি িাে 

কিট  কিট  একসিয় বব ু্ত হট  োকটব। আর বি িাটের সংখযা কটি বগট   ৃ ীয়ির বা সটবডাচ্চ 

িটরর খাদক িানুটষর বযাপক খাদযাভাব বদখা বদটব। িানুষ বি িাটের উপর বনভডরশী । সু রাং উদ্দীপটকর 

খাদযবশকট র বো  িাে বব ু্ত হট  খাদযবশক দ্বারা গবি  বাস্তু টন্ত্রর ভারসািয নি হটব।

ফাইট াপ্লযাঙ্ক ন

জি উপাদান 
(অবজব ও জজব বেৌগ

১ি িটরর খাদক (জুপ্লযাঙ্ক ন)

৩য় িটরর খাদক
২য় িটরর খাদক

ববটয়াজক 

িযাটক্রাফাই 

উৎপাদক সূেড

বিত্রিঃ একব পুকুটরর বাস্তু ন্ত্র
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জীটবর পবরটবশ

JESSHORE BOARDJESSHORE BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. অযাবিবাটয়াবসস কী?

খ. স্বণড  াটক বকন ঋণাত্মক আন্তিঃবক্রয়া ব া হয়?

গ. উদ্দীপটকর (ii) নং বশক ব একব অসমূ্পণড খাদয বশক - বযাখযা কটরা।

ঘ. (i) নং খাদয বশক ব টক শবে প্রবাটহর বপরাবির্ বহসাটব ববটেষণ কটরা।

একব জীব ক ৃডক সৃি জজব রাসায়বনক পদাটেডর কারটন েবদ অনয জীটবর বৃবি ও ববকাশ আংবশক বা

সমূ্পণডরূটপ বাধাগ্রস্থ হয় অেবা িৃ ুয ঘট  খন বসই প্রবক্রয়াই হট া অযাবিবাটয়াবসস।

ঋণাত্মক অন্তিঃবক্রয়া এিন একব সম্পকড বেখাটন জীবদ্বটয়র একব বা উভটয়ই ক্ষব গ্রি হয়। স্বণড  া

হটটাবরয়া নািক বিাষক অটঙ্গর িাধযটি আশ্রয়দা া উবিদ বেটক খাদয সংগ্রহ বা বশাষণ কটর ফট 

আশ্রয়দা া উবিদ প্রটয়াজনীয় পুবি বেটক ববঞ্চ হয় বা ক্ষব গ্রি হয়।  াই স্বণড  াটক ঋণাত্মক আন্তিঃবক্রয়া

ব া হয়।

15

প্রশ্ন-২: (i) ফাইট াপ্লাংক ন → জুপ্লাংক ন → বো  িাে → বি িাে 

(ii) িৃ  িাে → ববটয়াজক → বকাঁটিা
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গ)

উদ্দীপটক উবল্লবখ (ii) নং বশক ব একব অসমূ্পণড খাদযবশক । বনটি এর েোেে কারণসহ বযাখযা করা

হট া –

উদ্দীপক অনুোয়ী িৃ িােটক ববটয়াজক (েত্রাক, বযাকট বরয়া) বববেি কটর বসখান বেটকই পুবিদ্রবয গ্রহণ

কটর। আবার পুকুটরর   টদটশর িাব ট অববস্থ বকাঁটিা ববটয়াজকসিূহটক খাদযরূটপ গ্রহণ কটর ববাঁটি

োটক, ো িৃ জীবী খাদযবশকট র সাটে সািঞ্জসযপূণড। িৃ জীবী খাদযবশক একব অসমূ্পণড খাদবশক বকননা

এরুপ বশ  বাস্তু টন্ত্রর োব ীয় বিেবিয়া বা আন্তিঃসম্পটকডর অংশিাত্র জ বর কটর। িৃ জীবী খাদযবশক 

সব সিয়ই অসমূ্পণড োটক। কারণ এখাটন বকান উৎপাদক বনই। উদ্দীপটকর (ii) নং খাদযবশকট উৎপাদক

অনুপবস্থ োকার কারটণই এটক অসমূ্পণড খাদযবশক বট ।
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ঘ)

উদ্দীপটকর (i) নং খাদযবশক ব একব জ জ বাস্তুসংস্থাটনর খাদয বশকট র উদাহরণ। বনটি (i) নং খাদয

বশক ব টক শবে প্রবাটহর বপরাবির্ বহটসটব ববটেষণ করা হট া –

খাদযবশকট েুে প্রব ব পুবিিটরর শবে সঞ্চয় ও স্থানান্তটরর ববনযাস েকাকাটর সাবজটয় শবের বপরাবির্

জ বর করা োয়।উদ্দীপটক উৎপাদক বহটসটব রটয়টে ফাইট াপ্লংক ন। এর পরব ডী ব টভ গুট াট রটয়টে

জুপ্লযাংক ন, বো িাে ও বি িাে। উৎপাদক িটর পরব ডী ট্রবফক ব টভ গুট ার বিটয় শবের পবরিাণ

অটনক বববশ। কারণ উচ্চ র ট্রবফক ব টভট র জীব বনম্ন ট্রবফক ব টভট র জীবটদর বিটয় শ্বসন ও অনযানয

কাটজ ক্রিবধডিান হাটর অবধক শবে  াপ বহটসটব হারায়। বস অনুোয়ী বপরাবিটর্র ভূবিট ফাইট াপ্লযাংক ন

এরপর েোক্রটি জুপ্লযাংক ন, বো িাে ও িূিান্ত খাদক বি িাে শীটষড অবস্থান কটর।

০.১

১

১০

১০০

জুপ্লাং ন

জুপ্লাং ন ভক্ষণকারী

িাংশাসী
প্রানী

ফাইট াপ্লাং ন

প্রেি ট্রবফক
ব টভ 

বদ্ব ীয় ট্রবফক
ব টভ 

 ৃ ীয় ট্রবফক
ব টভ 

ি ুেড ট্রবফক
ব টভ 

বিত্রিঃ শবের বপরাবির্
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জীবপ্রেুবে

DHAKA BOARDDHAKA BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক) অট াটজাি কী?

(খ) বণডান্ধ া িবহ ার বিটয় পুরুটষর বক্ষটত্র বববশ বদখা োয় বকন?

(গ) বিত্র-B এর পিব ব বযাখযা কটরা।

(ঘ) ক্রিবধডিান জনসংখযার িাবহদা বনরসটন বিত্র-A এর ভূবিকা ববটেষণ কর।

জীটবর বদহ গিটন অংশগ্রহণকারী বক্রাটিাটজািই হট া অট াটজাি।

বণডান্ধ া িবহ ার বিটয় পুরুটষর বববশ বদখা োয়। কারন, বণডান্ধ ার বসি ব ংকর্ বজন একব প্রচ্ছন্ন বজন

ো পুরুটষ একব প্রচ্ছন্ন বজটনই জববশিয প্রকাটশ সক্ষি। অপরপটক্ষ, িবহ াটদর বক্ষটত্র দুব প্রচ্ছন্ন বজন না

োকট এ জববশিয প্রকাশ পায় না।

18

বনটির বিত্রগুট া  ক্ষয কটরািঃ

বিত্র -A বিত্র -B
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গ)

উদ্দীপটকর বিত্র-B ব বদখাটনা প্রবক্রয়াব হট া বরকবম্বটনি DNA প্রেুবের প্রবক্রয়া। এ প্রবক্রয়া কটয়কব 

ধাটপ সম্পন্ন হয়। বনটি পেডায়ক্রটি ধাপগুট া বযাখযা করা হট া-

১. কাবি DNA (বরাগ প্রব টরাধী বজন) বনবডািন।

২. একব বাহক বনবডািন, োর িাধযটি কাবি DNA খণ্ডব স্থানান্তর সম্ভব।

৩. বনবদডি স্থাটন DNA অনুটক বেদন করার জনয প্রটয়াজনীয় বরবিকশন এনজাইি বনবডািন।

৪. বেদনকৃ DNA খণ্ডসিূহ সংেুে করার জনয সংটোজনকারী DNA  াইটগজ এনজাইি বনবডািন।

৫. কাবি DNA সহ বাহক DNA-এর অনুব পটনর জনয একব বপাষক বনবডািন।

৬. কাবি DNA-খন্ড সিন্বটয় প্রস্তু কৃ বরকবম্বটনি DNA-এর ববহিঃপ্রকাশ িূ যায়ন।

উবিদটকাষ
E. coli প্লাজবির্ 

কাবি বজন

গাাঁেন প্রান্ত

𝐷𝑁𝐴  াইটগটজর সহায় ায় উভয় 𝐷𝑁𝐴-র
সংটোজন এবং বরকবম্বটনি 𝐷𝑁𝐴 সৃবি

বরকবম্বটনি 𝐷𝑁𝐴 প্লাজবির্

বযাকট বরয়াটির বিাবনং

ট্রান্সফরটিশন প্রবক্রয়ায় 
বরকবম্বটনি বর্এনএ E. coli 

বযাটেবরয়াটি প্রটবশ
কাবি বজন বহনকারী
বযাকট বরয়ার বিাবনং
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ঘ)

উপটরর বিত্র-A দ্বারা ব সুয কা িার প্রেুবেটক ববাঝাটনা হটয়টে। বনটি ক্রিবধডিান িাবহদা বনরসটন বিত্র-A

অেডাৎ ব সুয কা িাটরর ভূবিকা ববটেষণ করা হট া-

ব সুয কা িার প্রেুবের বকৌশ টক কাটজ  াবগটয় আজকা উবিদ প্রজনটনর বক্ষটত্র এবং উন্ন জা 

উিাবটন বযাপক সাফ য বটয় এটনটে এবং এ বক্ষটত্র অপার সম্ভাবনা বদখা বদটয়টে। ক্রিবধডিান জনসংখযার

ফট ভূবি ও প্রাকৃব ক সম্পদ বযাপক হাটর ক্রিহ্রাসিান।  াই স্বল্প পবরসটর অবধক ফ টন সক্ষি ফস 

উৎপাদন করা আবশযক হটয় দাবিটয়টে। ব সুয কা িার প্রেুবেট অল্প জায়গায়, স্বল্প সিটয়র িটধয হাজার

হাজার বরাগ িুে িারা উৎপাদন করা সম্ভব।

বেিন- ব সুয কা িার প্রেুবেট একব বসবম্ববর্য়াি বেটক বেটর ৫০ বিব য়ন অনুিারা উৎপন্ন করা সম্ভব।

এভাটব বসবম্ববর্য়াটির িট া িন্দ্রিবল্লকার িারা, জুাঁই এর সাটপনশন বেটক আ র, আবকডর্ ই যাবদ উৎপন্ন

করা হয়। এোিাও ব সুয কা িাটরর িাধযটি িা ৃউবিটদর হুবুহু গুনাগুণ সম্পন্ন িারা উৎপাদন করা োয়,

োর ফট প্রজাব র ববশুি া বজার োটক।

এভাটব ব সুয কা িাটরর িাধয,এ উন্ন গুণসম্পন্ন ও অবধক ফ নশী ফসট র জা উিাবটনর িাধযটি

ক্রিবধডিান জনসংখযার িাবহদা বি াটনা সম্ভব।
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জীবপ্রেুবে

DHAKA BOARDDHAKA BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক)  াইটকন কাটক বট ?

(খ) িানুটষর বণডান্ধ া বদখা োয় বকন?

(গ) উদ্দীপটক N প্রবক্রয়ার ধাপসিূটহর বিবি বিত্র অঙ্কন কটরা।

(ঘ) কৃবষটক্ষটত্র M ও N প্রবক্রয়ার সফ  া ববটেষণ কটরা।

জশবা ও েত্রাটকর সহাবস্থানটক  াইটকন বট ।

িানুটষর বণডান্ধ া হটচ্ছ েখন বকউ বকান রঙ সবিকভাটব বিনট পাটর না। িানুটষর বিাটখর স্নায়ু বকাটষ রঙ

শনােকারী বপগটিি োটক। েখন কাটরা বিাটখর স্নায়ু বকাটষ রঙ শনােকারী একব বপগটিটির অভাব

োটক,  খন বস  া সবুজ পােডকয করট পাটর না। বকেুটক্ষটত্র একাবধক বপগটিটির অভাটব  া -সবুজ

োিাও নী ও হ ুদ রঙ পােডকয করট পাটর না।

21

বনটির বিত্রগুট া  ক্ষয কটরািঃ

বিত্র -M বিত্র -N
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গ)

উদ্দীপটকর বিত্র N প্রবক্রয়াব হট া বরকবম্বটনি DNA প্রেুবে। বনটি বরকবম্বটনি DNA প্রেুবেব বিটত্রর

সাহাটেয বদখাটনা হট া-

উবিদটকাষ
E. coli প্লাজবির্ 

কাবি বজন

গাাঁেন প্রান্ত

𝐷𝑁𝐴  াইটগটজর সহায় ায় উভয় 𝐷𝑁𝐴-র
সংটোজন এবং বরকবম্বটনি 𝐷𝑁𝐴 সৃবি

বরকবম্বটনি 𝐷𝑁𝐴 প্লাজবির্

বযাকট বরয়াটির বিাবনং

ট্রান্সফরটিশন প্রবক্রয়ায় 
বরকবম্বটনি বর্এনএ E. coli 

বযাটেবরয়াটি প্রটবশ
কাবি বজন বহনকারী
বযাকট বরয়ার বিাবনং



জীবববজ্ঞান –ঢাকা ববার্ড - ২০১৯ 23

ঘ)

উদ্দীপটক M দ্বারা ব সুয কা িার প্রেুবেটক এবং N দ্বারা বরকবম্বটনি DNA  ো বজটনব ক ইবঞ্জবনয়াবরং

ববাঝাটনা হটয়টে। কৃবষটক্ষটত্র বজটনব ক ইবঞ্জবনয়াবরং এবং ব সুয কা িার প্রেুবের গুরুত্ব ববটেষণ করা

হট া-

বজটনব ক ইবঞ্জবনয়াবরং প্রেুবের সাহাটেয ক্ষব কর বপাকািাকি প্রব টরাধী ফসট র জা উিাবন করা

হটয়টে। বেিন- ববব ভুট্টা, ববব  ু া, ববব ধান ই যাবদ। এই প্রেুবের সাহাটেয ভাইরাস প্রব টরাধী ফসট র

জা উিাবন করা হটয়টে। বেিন- ভাইরা বকা বপ্রাব টন বজন স্থানান্তটরর িাধযটি  টিট া বিাজাইক

ভাইরাস, ব াবাটকা বিাজাইক ভাইরাস এবং ব াবাটকা িাইল্ড বগ্রন বিাজাইক ভাইরাস প্রব টরাধী ফসট র

জা উিাবন করা হটয়টে। বজটনব ক ইবঞ্জবনয়াবরং এর িাধযটি একই উবিটদ একাবধক জববশটিযর অনুপ্রটবশ

করাটনা োয়। বজনগ রূপান্তটরর িাধযটি ফসট র পুবিিান উন্নয়ন করা হটয়টে। অপরবদটক ব সুয কা িার

প্রেুবের িাধযটি স্বল্পসিটয় কি জায়গার িটধয েটেি সংখযক িারা উৎপাদটনর সুববধা োকায় িারা িজুটদর

সিসযা এিাটনা োয়।

বেসব উবিদ বীটজর িাধযটি বংশববিার কটর না বসগুট ার িারা প্রাব্ত ও স্বল্পবযটয় দ্রু সট জ অবস্থায়

স্থানান্তর করা োয়। বরাগ প্রব টরাধী এবং অবধক উৎপাদনশী িারা উৎপাদন করা হটচ্ছ এই প্রেুবের

িাধযটি। বেসব ভ্রুটন শসযক া োটক না বসসব ভ্রূণ কা িার কটর সরাসবর উবিদ সৃবি করা োয়।


