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Zoology – I : SZO-01 

 

1 What is the identifying character of Phylum Profera ? 

পর্ব পরিফেিাি অন্তর্ভব ক্ত প্রাণীফেি ক ান চরিফেি মাধ্যফম সনাক্ত 
 িা হয়? 

2 Conjugation is the characteristic feature of which animal ? 

 নজভফেশন ক ান প্রাণীি চরিেেত বর্রশষ্ট্য? 

3 What is the name of the Larval stage of Prifera ? 

পরিফেিাি লার্ব া ক  র  র্লা হয়? 

4 Where do you found the Nematocysts cells ? 

কনমাফ ারসস্ট ক াষ ক ান প্রাণীি কেফহ পাওয়া যায়? 

5  In which phylum the Coral reef forming animals are belongs 
? 

প্রর্াল দ্বীপ প্রস্তুত ািী প্রাণীিা ক ান কেণীি অন্তর্ভব ক্ত? 

6 What is the name of the intermediate host of Fasciola ? 

েযারসওলাি অন্তর্বতী কপাষফ ি নাম র ? 

7 In which class Leech belongs ? 

কজাোঁ  ক ান কেণীি অন্তর্ভব ক্ত? 

8 What is the name of excretory unit of Annelida ? 

এরনরলডাি কিচন এ  ফ  র  র্ফল 

9  In which animals the Haemoglobin is dissolved in plasma ? 

 

 



ক ান প্রাণীি রহফমাফলারর্ন িক্ত িফস দ্রর্ীরূ্ত থাফ ? 

10 Which of the following phylum is totally marine ? 

রনম্নরলরিত পর্বগুরলি ক ানটি সমূ্পণবরূফপ সামভরদ্র ? 

11 Which of the following insect is the vector of Dengue fever ? 

ক ান পতঙ্গ কডঙ্গভ জ্বফিি র্াহ ? 

12 Which of the following animal belongs to the phylum 
Mollusca ? 

রনম্নরলরিত ক ান প্রাণীটি কমালাস্কা পর্বর্ভ ক্ত? 

13 What is the color of blood in prawn ? 

রচিংর়ি মাফেি িফক্তি িিং র ? 

14 Which of the following animal is colonial & sessile one ? 

রনম্নর্রণবত ক ান প্রাণী কোষ্ঠীর্ভ ক্ত এর্িং কসসাইল? 

15 How many nucleus are present in Paramoecium? 

পযািাফমরসয়াম এি  য়টি রনউরিয়াস থাফ ? 

16 Which of the following structure is present in all chordates? 

 ডব া াি অন্তর্ভব ক্ত প্রাণীফেি ক ান চরিেটি স ফলি মফধ্য থাফ ? 

17 Which of the following organism neither have notochord nor 
vertebral column in adult stage ? 

ক ান প্রাণীি পূণবাঙ্গ েশায় নফ া ডব  এর্িং কমরুেন্ড থাফ  না? 

18 In which animals theHepatic portal system is present ? 

কহপাটি  কপা ব াল তন্ত্র  াফেি থাফ ? 

19  In which of the following animals the heart is not ventral in 
position? 

ক ান প্রাণীি হৃেরপন্ড ও অঙ্কীয় কেফশ থাফ  না? 



20 What is the term used for persistance of larval character ? 

পূণবাঙ্গ অর্স্থায় লার্ব াি চরিেগুরল কথফ  যাওয়াফ  র  র্ফল? 

21 Which of the following birds can not fly? 

রনম্নরলরিত পারি গুরলি মফধ্য ক ানটি উ়িফত পাফি না 

22  In whic class Bats are belongs to ? 

র্ােভ়ি ক ান কেণীর্ভ ক্ত? 

23  In which class Jawless vertebrate belongs to? 

কচায়ালহীন কমরুেন্ডী প্রাণী ক ান কোষ্ঠীর্ভ ক্ত? 

24 Which one of the following animals is limbless amphibian? 

রনম্নরলরিত ক ান প্রাণীটি পে হীন উর্চি প্রাণী? 

25 What is the term used for Summer sleep of frog ? 

র্যাফেি গ্রীষ্ম ঘভম ক  র  র্ফল? 

26 Which gland is modified into poison glands of poisonous 
snake ? 

সাফপফেি রর্ষগ্ররি ক ান গ্ররিি পরির্রতব ত রূপ? 

27 Which gland is modified into Mammary glands ? 

স্তন গ্ররি ক ান গ্ররিি পরির্রতব ত রূপ? 

28 Which protein is helping in the formation of Hair, Nails, 
hoofs, horns ? 

চভ ল নি িভি এর্িং রশিং ক ান কপ্রাটিন দ্বািা রনরমবত? 

29 What is the name of National Animal of India ? 

র্ািতর্ফষবি জাতীয় প্রাণী ক ানটি? 

30 Where the ‘Bird Sancuary’ of country is situated ? 



র্ািতর্ফষবি এ টি অতযন্ত পরিরচত পক্ষী অর্য়ািণয ক াথায় 
অর্রস্থত? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  

 

  



 

  

 

  

 

  

 
 


