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1 Who wrote the book entitled “On the origin of species by means of natural 
selection”? 

“On the origin of species by means of natural selection” বইটির লেখক লক ? 

2 “Pectoralis major” muscle is situated in which organ of bird?  

“লেক্টোরোলেস  লেজর” লেলিটি েোলখর লকোন অক্ে অবলিত? 

3 Which one is not considered as the factor altering Hardy-Weinberg equilibrium?  

লনম্নলেলখত লকোন িতত টি হোলডত -ওয়োইনবোর্ত সোেযবিোর েলরবতত নকোরী িতত  লহক্সক্ব 
প্রক্ োজয নয়? 

4 What is full form of ICZN ? 

ICZN-এর েুক্রো নোে লক? 

5 Who coined the term “taxonomy”? 

“ট্যোক্সোনলে” কথোটি প্রবতত ন কক্রন লক? 

6 “Archaeopteryx” having both the characteristics of which groups ? 

“আলকত ওক্েলরস” এর লেক্ে লকোন লকোন গ্রূক্ের ববলিষ্ট বতত েোন ?   

7 Who wrote the book “Philosophic Zoologique” ? 

লিক্েোক্সোলিক জওুেলজক গ্রন্থটির রচলয়তো লক ?  

8 What is the full form of PTC ? 

PTC - এর সমূ্পর্ত নোে লক?  

9 Where chromatophore cells are found ? 

লকোথোয় লরোেোক্ট্োক্িোর লকোষ অবিোন কক্র ?   

10 First human being was found in which era? 



প্রথে েোনষু লনম্নলেলখত লকোন  ুক্র্ েোওয়ো লর্ক্ে? 

11 Name the organisation which provide the rule for naming animal? 

প্রোর্ীর নোেকরক্র্র নীলত লকোন সংিো লনর্তোরর্ কক্র? 

12 What is the term given to the duplicate specimen of original type? 

আসে ট্োইক্ের ডুলিক্কট্ প্রজোলতর জনয লকোন নোেটি প্রক্ োজয ? 

13 Who is considered as father of taxonomy? 

ট্যোক্সোনলের জনক কোক্ক বেো হয়? 

14 What is the term used for organising taxonomic information in logical 
classification? 

লের্ীলবনযোসকরক্র্র লট্সনলেক তথয সংগ্রহর্ক্ক লক বেো হয় ?  

15 The transitional evolutionary stage “ Merichippus” is found in the evolution of 
which animals? 

লববতত ক্নর সংক্ োর্কোরী দিো লহক্সক্ব “ক্েলরলহপ্পোস” অবিোটি লকোন প্রোর্ীক্ত েোওয়ো 
লর্ক্য়লেে?  

 


