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1 What is the Phenomena that some cells evoke a specific developmental response 
in other cells ? 

যে পদ্ধতিতি তিছু যিোষ প্রোণীর বৃতদ্ধ দশোয় অপর তিছু যিোষ সমূহতি পতরবিত তে 
সোহোেয িতর িোহোতি িী বলো হয়? 

2 In which phase the separation of cells into three germ layers occurs ? 

ভ্রূণ গঠতের সময় যিোষগুতল পৃথি হইয়ো তিেটি প্রোথতমি প্রোথতমি যিোষ স্তর গঠে 
িতর যিোে সময়? 

3 What is the name of the process by which multiple entry of sperm is prevented 
into egg ? 

তিম্বোণুর বহুতেতষিিোয় বোধোদোেিোরী পদ্ধতি তি? 

4  Which  primary germ layers will ultimately form the skin and the nervous system 
of the organism? 

গযোসু্ট্রতলশে-এর সময় তিেটি প্রোথতমি যিোষ স্তর উৎপন্ন হবোর পর যিোে যিোষ স্তর 
যথতি ত্বি এবং স্নোয়ুিন্ত্র গঠিি হয়? 

5 Which germ layer gives rise to the digestive tract? 

যিোে প্রোথতমি যিোষ স্তর যথতি খোদযেোলী গঠিি হয়? 

6 Formation of the primitive streak occurs during what stage of embryogenesis? 

ভ্রুে গঠতের যিোে দশোয় তপ্রতমটিভ তস্ট্রি উৎপন্ন হয়? 

7 What is the name of process by which a committed cell develops distinctive 
function ? 

ভ্রূতণর বৃতদ্ধ দশোয় ইহোর যিোষগুতলর তবতভন্নিো প্রোপ্ত হয় যে পদ্ধতিতি িোতি তি 
বতল? 

8 Which type of cleavage are Discoidal and superficial cleavages ? 

তিতকোয়িোল এবং সুপোরতিতসয়োল তিতভজ যিোে প্রিৃতির? 



9 If the first cleavage furrow divides zygote completely into two, the cleavage type 
is 

জোইতগোতের প্রথম তিতভজ েতদ ইহোতি দটুি সমূ্পণতভোতব তবভোজে িতর িোহোতি যিোে 
তিতভজ বতল? 

10 How many cleavages are completed in the 16-celled stage of an egg? 

তিম্বোণুর ১৬ যিোষেুক্ত অবস্থো হতি িিগুতল তিতভজ প্রতয়োজে? 

11 Which cell organelle is transformed into the Acrosomal cap of spermatpzoa ? 

শুক্রোণুর অযোতক্রোতজোম েুতপ যিোে যিোষ অঙ্গোণু যথতি উৎপন্ন হয়? 

12 What is the name of migration of fishes from fresh water to salt water ? 

স্বোদ ুজল যথতি যলোেো জতল মোতছর পতরেোেতি তি বতল? 

13 How many casts are present in honey bee ? 

যমৌমোতছর িিগুতল জোতি আতছ? 

14 Which one of the following insect is the example social insect? 

তেম্নতলতখি পিঙ্গ গুতলর মতধয যিোেটি সোমোতজি পিঙ্গ? 

15 What is the name of the nest of ant ? 

তপপীতলিোর বোসো যি তি বতল? 
 


