ক) কী িরচনর খািার গ্রেচণ মূচের অম্লৈা বৃবি পায় ?
খ) অসচমাচরগুচলশন িলচৈ বক বুঝ ?
গ) উদ্দীপচক উচল্লবখৈ বিচশষ অংগটির গঠন িণ ্না কর।
ঘ) রক্ত পবরচশািচন বিচশষ অঙ্গটির অর্ন্্গঠচনর ভূবমকা বিচেষণ কর।

পাঠ-মূল্যায়ন-০২
শ্রেণী-দশম (বিজ্ঞান)
বিষয়-জীি বিজ্ঞান(সৃজনশীল)
(নীচের প্রচেগুচলার উত্তর দাও)

( ১০×৫ = ৫০)

৪। বনচের উদ্দীপকটি লেয কর এিং প্রেগুবলর উত্তর দাও:

1| আসলাম mv‡n‡ei Ggb GKwU †ivM Av‡Q hv wPwKrmvi gva¨‡g G‡Kev‡i wbivgq
Kiv hvq bv, wKš‘ wbqš¿‡b ivLv hvq| †ivMwUi wbqš¿‡b Wv³vi Zv‡K wZbwU ÒD”
‡g‡b Pj‡Z civgk© w`‡jb|
K| শ্রেনডন Kx ?
1
L| cÖwZeZ©x wµqv ej‡Z wK eyS ?
2
M| আসলাম mv‡ne eyS‡e wKfv‡e †h, DÏxc‡Ki †ivMwU Zvi n‡Z P‡j‡Q| 3
N| DÏxc‡Ki ‡kl jvBbwU eywS‡q wjL|
4
২। মানিচদচে বিপাক প্রবিয়ায় তৈরী েওয়া নাইচরাচজন ঘটিৈ িজ্য বনষ্কাশচন একই
গঠচনর দুটি বিচশষ অংগ কাজ কচর। এর অর্ন্্গঠচনর সুক্ষ্ণ একচক রক্ত েচৈ িজ্য
আলাদা েয় এিং রক্ত পবরচশাবিৈ েয়।
ক) িংশগবৈ কী?
১
খ) Biotechnology শব্দটির শাবব্দক ৈাৎপর্ ্ কী?
২
গ) ড. শ্রমজিাে বকভাচি একই গুনসম্পন্ন িহু োরা শ্রৈরী করচলন? িন ্না কর।
৩
ঘ) আব্দুল্লাে সাচেচির মচৈা আরও বিবভন্ন সমস্যা সমািাচন ড. শ্রমজিাে সাচেচির
প্রচয়াগকৃৈ শ্রকৌশল কৃবষচেচে কৈো ভূবমকা রাখচি? বিচেষণপূি ্ক মৈামৈ দাও। 4
৩। আব্দুল্লাে সাচেি উন্নৈ তিবশচের একটি বলচু গাছ শ্রেচক ভাল ফলন পান। বৈবন এর
িীজ িপন কচর অনুরুপ তিবশচেযর গাছ শ্রপচৈ োইচলন। বকন্তু িীজ শ্রেচক শ্রর্ োরা
গাছ েচলা ৈাচৈ মাতৃ উবিচদর মচৈা উন্নৈ ফলন েল না। ৈার িন্ধু উবিদবিজ্ঞাবন ড.
শ্রমজিাে ৈার গচিষনাগাচর বলচু গাছটির পার্শ্্মুকুল শ্রেচক অচনকগুচলা োরা তৈরী
কচর ৈাচক বদচলন। এগুচলার ফলন মাতৃউবিচদর মৈই ভাল েল।

১
২
৩
৪

1 = 6CO2+12H2O

C6H12O6 + 6H2O + 6O2

2 = C6H12O6+6O2

6CO2+6H2O+ শবক্ত(এটিবপ)

ক) সিাৈ র্শ্সন কী?
খ) েযাে ও স্ল্যাক েি িলচৈ বক ঝ ?
গ) CO2 দ্বারা 1 নং বিবিয়ার প্রবিয়াটি বকভাচি প্রভাবিৈ েয়? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) 1ও 2 নং প্রবিয়ার তুলনামূলক বিচেষণ কর।
5। বনচের উদ্দীপকটি লেয কর এিং প্রেগুবলর উত্তর দাও:

১
২
৩
৪

ঘাসফব ং

সবুজ উিুদ

শচুঁ য়াপুকা

মাংশাবশ পৈঙ্গ

শ্রছােপাবখ

বশয়াল

পাবখ

শামুক
খরচগাশ

ি িাজপাবখ

ক) িাস্তুৈচের সংজ্ঞা বলখ।
১
খ) পরােয়ী ও পরচভাজী উবিদ িলচৈ বক বুঝ ?
২
গ) উপচরর বেচে বিবভন্ন স্তচরর খাদকগুচলার িণ ্না দাও।
৩
ঘ) বেচে উৎপাদক ও খাদচকর পেন ও পেন পরিবৈ্ বিয়া বকভাচি সংঘটিৈ েয়
ৈা শ্রৈামার বনচজর বের্ন্ািারায় িণ ্না কর।
৪

সময়-২৫ বমবনে (তনব্যবক্তক)

পূণ ্মান-২৫

১। ম্যামাবলয়া শ্রেবণর একটি তিবশেয বলখ ?
২। Oceanography কী ?
৩। বজচনর সংজ্ঞা বলখ?
৪। বনউবিওোইড কী কী উপাদান বনচয় গঠিৈ ?
৫। ‘অমরা’ এর কাজ কী ?
৬। প্রকে তিবশ িলচৈ বক বুঝ ?
৭। তজি বিিৈ্ন কী ?
৮। র্শ্ষণ এর সংজ্ঞা বলখ ?
৯। িংশগবৈ বিদ্যা িলচৈ বক বুঝ ?
১০। থ্যালাচসবময়া শ্ররাচগর ২ টি লেণ বলখ ?
১১। প্লাঙ্কেন কী ও কৈ প্রকার?
১২। এবিিাচয়াবসস কী ?
১৩। তজিমুদ্রা িলচৈ বক বুঝ ?
১৪। ব্যাপন োপ কী ?
১৫। উপবজেিা কী ?
১৬। শ্ররেন পদাে ্ কী কী ?
১৭। ডায়ালাইবসস কী ?
১৮। শ্রপলবভস কী ?
১৯।কাব্ে ্চলজ কী?
২০। বফোস কী ?
২১। কচশরুকার কাজ কী কী ?
২২। প্রবৈিবৈ্ বিয়া িলচৈ বক বুঝ ?

২৩। এনজাইম কাজ বক বক ?
২৪। গভ্পে কী ?
২৫। ভান ্ালাইচজশন কী ?

