বিবিএটিবি স্কুল এণ্ড কললজ
এিএিবি িরীক্ষা-২০২১
বিতীয় প্রস্তুবতমূলক মূল্যায়ন
বিষয়-জীিবিজ্ঞান
পূর্ ণমান-৭৫

িময় - ৩ ঘণ্টা

ক-বিভাগ সৃজনশীল অংশ-৫০
১। বনলের উদ্দীিকটি লক্ষয কর এিং প্রশ্নগুবলর উত্তর দাও:
1=6CO2+12H2O

C6H12O6 + 6H2O + 6O2

2=C6H12O6+6O2

6CO2+6H2O+ শবি(এটিবি)

ক) শ্বিন এর িংজ্ঞা বলখ।
খ) ETS িললত বক বুঝ?
গ) 1 নং বিবিয়াটিলত আললার ভূবমকা িম্পলকণ বলখ।
ঘ) উদ্দীিলক উলেবখত প্রবিয়া দুটির িার্ ণকয বলখ।
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২। বনলের প্রিাহ দুটি লক্ষয কর এিং প্রশ্নগুবলর উত্তর দাও:
প্রাবর্

উবিদ

িবরিহন

িবরিহন

য াজকটিস্যয

জটিলটিস্যয

রিলকাষ (X)

বিভলকাষ (Y)

ক) জাইলগাট কী?
খ) উবিলদর ফুললক আকষ ণর্ীয় করলত প্লাবিলের ভূবমকা কী? ব্যাখ্যা কর।
গ) X বকভালি িবরিহলনর িালর্ যুি? ব্যাখ্যা কর।
ঘ) XওY উভলয় িবরিহলনর িালর্ যুি হললও তালদর গঠলন বকরুি বিিরীতয রলয়লে? বিলেষর্ কর।
৩। বনলের উদ্দীিকটি লক্ষয কর এিং প্রশ্নগুবলর উত্তর দাও:
কাবিত বজন (A)
B
C
D
E (বরকবিলনন্ট DNA)
ক) টিস্যয কী?
খ) ট্রানলজবনক জীি িললত কী বুঝ?
গ) বেত্রিহ A হলত E ি ণন্ত িংলক্ষলি ির্ ণনা কর ।
ঘ) মানি কল্যালর্ উবদ্দিলকর প্রবিয়াটির গুরুত্বপুর্ ণ ভূবমকা আলে। কর্াটির ব্যাখ্যা বলখ।
৪।বনচের বেত্রটি লক্ষ্য কর এিং প্রশ্নগুচলার উত্তর দাও ।
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ক) িালয়াললাবজকযাল ক্লক কী?
খ) পুস্টুলললটে হরলমান িললত বক বুঝ ?
গ) বেত্র-১ এর িবরস্ফুটন ব্যাখ্যা কর।
ঘ) িস্যলকাষ সৃবিলত বেত্র-১ ও বেত্র -২ উভলয়র ভূবমকাই গুরুত্বপূর্ ণ-ব্যাখ্যা কর।
৫। যিালমালজাম হল প্রধান িংশগবতয় িস্তু। এটি DNA এিং RNA যপ্রাটিন উিাদান িারা গটিত। িতণমালন
বজন যপ্রালকৌশলবিদরা বরকবিলনন্ট DNA প্রযুবির মাধ্যলম শস্য,প্রার্ী, বেবকংিা ও িবরলিশ উন্নয়লন গুরুত্বপূর্ ণ
ভূবমকা যরলখলে।
ক) প্রচ্ছন্ন বজন কালক িলল ?
খ) DNA এিং RNA িার্ ণকয বলখ।
গ) উিরুি িংশগবতিস্তুয় িস্তুর প্রর্ম উিাদানটির গঠন ব্যাখ্যা কর ।
ঘ) উদ্দীিলকর যশলষাি উবিটির িতযতা মূল্যায়ন কর।

খ-বিভাগঃ সংবক্ষ্প্ত প্রশ্ন-২৫
১। যমলনািজ িললত বক বুঝায় ?
২। নালী যকাষ িললত বক বুঝায় ?
৩। িহিািী উবিদ বক ?
৪। িয়ঃিবি িললত বক বুঝায় ?
৫। িা ়ুিরাগী ও িতঙ্গিরাগী ফুললর োরটি িার্ ণকয যলখ।
৬। ব্লালটাবিট িললত বক বুঝ ?
৭। এবিকযাল যকাষ বক ?
৮। বনউবক্লওটাইে বক ?
৯। বকভালি বেএনএ বিঙ্গারবপ্রবন্টং করা হয় ?
১০। অলটালজাম বক ?
১১। বজলনর িংজ্ঞা বলখ।
১২। বেএনএ যত অিবিত নাইলট্রালজন যিি এর যের্ীবিন্যাি কলরা ।
১৩। ির্ ণািতা বক ?
১৪। প্রজনন এর িংজ্ঞা বলখ।
১৫। থ্যালামাি বক ?
১৬। অিাত শ্বিন িললত বক বুঝ ?
১৭। শ্বিলনর গুরুত্ব বলখ।
১৮। িাললাকিংলেষর্ িিলেল যিবশ হয় কত ন্যালনাবমটার বদঘ ণয এ ?
১৯। র্াইলাকলয়ে বক ?
২০। যমলিাবিল টিস্যয উবিলদর যকার্া অিিান কলর ?
২১। অবিলেটিভ িিলিারাইললশন কালক িলল ?
২২। রািা বনক শবি িাললাকিংলেষলর্র যকান ধালি বতবর হয় ?
২৩। অন্তঃক্ষরা গ্রবি িললত কী যিালঝা ?
২৪। যরেন িদার্ ণ িললত কী বুঝ ?
২৫। যলালয়লম বনউবক্লয়ািবিহীন যকাষ যকানটি ?
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