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1 In which phylum Balanoglossus belongs to ? 

বালাননাগলসাস কে কোন পনবে অন্তর্ভে ক্ত েরা হয়? 

2 What is the main point of difference between non chordates with chordata ? 

ের্ে াটা প্রাণীনের অনেরুেণ্ডী প্রাণী কেনে কোন চররনের োধ্যনে আলাো েরা যায়? 

3 From which the vertebral column is derived? 

কেরুেন্ড কোো হইনে উৎপন্ন হয়? 

4 Which of the following statements is true ? 

রনন্মরলরিে বােযগুনলা এর েনধ্য কোনটি সেয? 

5 Which character in Brids and mammals is same? 

পারি এবং স্তনযপায়ী প্রাণীনের কোন চররেটি এেই প্রোনরর? 

6  Which one is absent in Cartilaginous fishes ? 

েরুণারি যভক্ত োনেনের রে োনে না? 

7 In which group the members of class Reptilia belongs? 
সরীসৃপ কেণীরূ্ক্ত প্রাণীরা কোন গ্রূনপর ? 

8 What is the function of Pneumatic bones in birds ? 

পক্ষী কেণীর প্রাণীনের বায়ভ প্রনোষ্ঠ যভক্ত অরি রে োনে লানগ? 

9 Which of the following group of animals maintain high and constant body temperature 
such as mammals? 



রনম্নবরণেে প্রাণী গুরলর কোনটি কেনহর রির এবং উচ্চ োপোো বোয় রানি? 

10 Which of the animal is a vertebrate organism? - Cuttle fish, Devil fish, Globe fish, Silver 
fish. 
কোন প্রাণীটি কেরুেন্ডী? োনটল রিস, কর্রর্ল রিস, কলাব রিস, রসলর্ার রিস  

11  In which animal notochord does not persists through out the life? 

কোন প্রাণীর ননটাের্ে  সম্পূণে েীবনোনল োনে না? 

12 In which group the members of the phylum chordata belongs? 

ের্ে াটা পবের্ভ ক্ত প্রাণীরা কোন গ্রূনপর ? 

13 Which aortic arches is present in Mammals ? 

স্তনযপায়ী প্রাণীনের কোন প্রোনরর এওটিে ে আচে  োনে? 

14 How many oocipital condyle are present in birds skull ? 

পারির েনরাটিনে েয়টি অরিরপটাল েণ্ডাইল োনে? 

15 In which animal Sweat gland is present? 

ঘেেগ্ররি কোন প্রাণীনের োনে? 
 


