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1 The book “On the origin of species by means of natural 
selection” was published in which year ? 

“On the Origin of species by means of Natural Selection” বইটি 
ককোন বছর প্রকোশিত হয়েশছল ? 

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

ককোন িতত টি হোশডত -ও়েোইনবোর্ত সোম্যোবস্থোর পশরবতত নকোরী িতত  
শহযসযব প্রয োজ্য ন়ে ? 

3 “Whale” belongs to which class ? 

শতশম্ শনম্নশলশিত ককোন কেণীযত অবস্থোন কযর? 

4 Where Sahara desert is situated ? 

সোহোরো ম্রুভূশম্র অবস্থোন ককোথো়ে ? 

5 What is the full form of ICZN ? 

ICZN-এর পুযরো নোম্ শক ? 

6 Acrosomeis found in which part of spermatozoa ? 

অযোযরোযজ্োম্ স্পোম্তোয োযজ্ো়েোর ককোথো়ে পোও়েো  ো়ে ? 

7 Which type of egg is found in Amphioxus? 

আশিঅক্সোস-এ ককোন ধরযনর শডম্ পোও়েো  ো়ে? 

8 What is the full form of ATP ? 

ATP -এর সিূণত নোম্ শক ? 

9 What is the other name of Mitochondria ? 

 

 



ম্োইয োকনশি়েো অনয ককোন নোযম্ পশরশিত ?  

10 What is the number chromosomes in human somatic cell ? 

ম্োনবযেযহর কসোম্োটিক ককোযের করোযম্োযজ্োম্ সংিযো কত ? 

11 In which type of chromosome the centromere is situated at 
the tip of the chromosome? 

ককোন ধরযনর করোযম্োযজ্োযম্র কসযরোশম়্েোর প্রোন্তযেযি অবস্থোন কযর 
?  

12 How many types of histone protein are found in eukaryotic 
chromosome? 

ইউকযোশরওটিক করোযম্োযজ্োম্-এ কত ধরযনর শহযটোন কপ্রোটিন 
পোও়েো  ো়ে? 

13 Which one of the following is considered as genetic material? 

শনম্নশলশিত ককোনটিযক কজ্যনটিক বস্তু শহযসযব র্ণয করো হ়ে? 

14 In case of Turners syndrome the sex chromosomal number is- 

 োনতোর শসনযিোম্ এর কেযে কসক্স করোযম্োযজ্োম্ সংিযো কত ? 

15 Which endocrine gland is considered as the master gland? 

ককোন অন্তঃেরো গ্রশিযক প্রভু গ্রশি বলো হ়ে? 

16 Oxytocin hormone is secreted from where? 

অশক্সয োশসন েশরত হ়ে ককোন গ্রশি কথযক ? 

17 Which blood group is considered as universal donor?  

রযের ককোন গ্রুপটি সোবতজ্নীন েোতো? 

18 Where Synaptic cleft is situated ? 

ককোথো়ে সোইনযোপটিক কেপ্ট অবস্থোন কযর ?  

19 The term “ecology” was coined by whom? 



“ইযকোলশজ্” কথোটি প্রবতত ন কযরন কক ?  

20 What is measured by the “Decible” unit ? 

“কডশসযবল একক” শক পশরম্োপ কযর ? 

21 Water having pH 7.0 is called what ? 

জ্যলর pH 7.0 হযল তোযক শক বযল ? 

22 Name any air borne disease? 

বো়েুবোশহত করোযর্র নোম্ বল ?   

23 What is the direction of energy flow through ecosystem ? 

বোস্তুতযের িশে প্রবোযহর অশভম্ুি ককম্ন? 

24 Which one of the following is a “Biosphere Reserve”? 

শনম্নশলশিত ককোনটি একটি বোয়েোশি়েোর শরজ্োভত ?  

25 What type of chemical antifertilizin is ? 

অযোশিফোটিত লোইশজ্ন শকধরযনর রোসো়েশনক ? 

26 Which one of the following is not a part of extra-embryonic 
membrane? 

শনযম্নর ককোনটি ম্রুশর্র ভ্রূণ বশহঃস্থ পেত োর অংি ন়ে? 

27 Who demonstrated the fluid mosaic nature of plasma 
membrane? 

প্লোজ্ম্ো পেত োর ফু্লশ়েড কম্োযসইক ম্যডলটি কক বযোিযো কযরশছযলন –  

28 Where lampbrush chromosome is found ?  

লযোিব্রোি করোযম্োযজ্োম্ ককোথো়ে পোও়েো  ো়ে ?  

29 Where we find Uracil nitrogenous base ? 

ইউরোশসল নোইযরোযজ্ন ঘটিত ক ৌর্টি ককোথো়ে পোও়েো  ো়ে ? 



30 What is the chromosome number in Drosophila ? 

িযসোশফলোর করোযম্োযজ্োম্ সংিযো কত ? 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  
 

  

 

  
 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

  

 
 


