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A. সকল ে র উ র দাও      [1 X 10 = 10] 

1. পুংেকশর পাপিড়র সােথ যু  থাকেল তােক বেল- 

a) এিপফাইলাম      

b) এিপেসপালাম 

c) এিপেপটালাম 

d) গ ােমােপটালাম 

2. িনেষক ছাড়া বীজ তির হওয়ার প িতেক বেল- 

a) জরায়ুজ 

b) পােথেনাকািপক 

c) অ ােপাগ ািম 

d) অ ােপাে াির 

3. বরেফর মেধ  সংরি ত জীবা েক বেল- 

a) ােয়াফিসল 

b) মািসফেয়ড ফিসল 

c) সাব ফিসল 

d) কাল বল 

4. িন িলিখত কান জীবা ট ভূতা ক যুেগর িনেদশক িহসােব কাজ কের- 

a) সুচক জীবা  



b) ল  জীবা  

c) উপজীবা  

d) অ া ার 

5. মু ক  বা ক ািপ টউলাম য গাে র বিশ  তা হল 

a) অ াকানেথিস 

b) সালােনিস 

c) অ া ােরিস 

d) ল ািমেয়িস 

6. প াপাস হল পিরবিতত প- 

a) বতৃ াংেশর 

b) দলাংেশর 

c) গভপে র 

d) পরাগধানীর 

7. ম ােনাজাইিলক কৃিতর কা  পাওয়া যায়- 

a) সাইক াড 

b) কিনফার 

c) ফাণ 

d) বীজী উ দ 

8. িলিগউল দখা যায়- 

a) Selaginella 

b) Marsilea 

c) Equisetum 

d) Pogonatum 

9. কারাল মূল বহনকারী জমেনা াম হল- 

a) Pinus 

b) Cycas 

c) Ephedra 

d) Gnetum 

10. রাইেজােফার হল- 

a) এক ট মূল 



b) এক ট কা  

c) মূল নয় কা  ও নয় 

d) মূল ও কাে র উভয় বিশ াহী অ  

 

 

 
 
 

Group B 
 

[10 X 3 = 30] 
B. সকল ে র উ র দাও 

i. দু ট কের অথৈনিতক র  স  উ েদর নামসহ Solanaceae ও Malvaceae গাে র 

চাির ক বিশ  আেলাচনা কর।      (5X2) 

ii. িন িলিখত নমুনা িলর বিশ  লখ- 

a) Selaginella –র রনুধর উ দ 

b) Pinus-র পুংে াবাইাস  

c) িনম ত প র  

d) মু ক  পু িবন াস 

iii. িন িলিখত গা িলর এক ট কের অথকারী উ েদর নাম ও ব বহার লখ।     (2X5) 

a) Acanthaceae 

b) Labiateae 

c) Poaceae 

d) Leguminosae 

e) Cucurbitaceae 

 

 

 

 

 



Group C 

       C. য কােনা দশ ট ে র উ র দাও     [2X10=20] 

i. ICN-র স ূণ নাম লখ। 

ii. রন ুও পরাগেরনুর পাথক  লখ। 

iii. পু িবন াস ারা শনা  করা যায় এমন এক ট গাে র নাম লখ। সই গাে র এক ট 

চাির ক বিশ  লখ। 

iv. রাইেজােফার কী? 

v. Cycas – র ফাণ বিশ  লখ। 

vi. কাল বল কী? 

vii. াকৃিতক িনিবন াস প িত বলেত কী বােঝা? এক ট উদাহরন দাও। 

viii. সংগ ঠত গণ বা ফম জনাস িক। 

ix. সালফার বৃ  িক? উদাহরন দাও 

x. িনয়ত ও অিনয়ত পু িবন ােসর পাথক  লখ। 

xi. া জ ােমর এক ট বিশ  ও িব ানস ত নাম লখ। 

xii. Acanthaceae ও Labiateae গাে র এক ট কের   ভষজ  উ েদর নাম লখ। 

     D. য কােনা ছয় ট ে র উ র দাও  [5X6=30]  

i. Gnetophyta-র বিশ িল লখ ও এক ট উদাহরন দাও। (4+1) 

ii. িচ সহ Cycas-র মাইে াে ােরািফেলর বণনা কর। (5) 

iii. জীবা  পােঠর িল আেলাচনা কর। (5) 

iv. উদাহরনসহ সস ল বীজ অসস ল বীেজর সং া দাও। কৃত ফল ও অ কৃত ফেলর 

পাথক  লখ। (3+2) 

v. অিকেডিস গা েক একবীজপ ীর মেধ  সবেচেয় উ ত গা  িহসােব িবেবচনা করা হয় 

কন? (5) 

vi. Selaginella-র াবাইলােসর গঠন িচ সহ বণনা কর। (5) 

vii. িন িলিখত বিশ িল কান কান গাে  দখা যায় লখ। উি িখত গা িলর অন ান  

শনা কারী বিশ  লখ। 

a) ভা টিসলা ার পু ন াস 



b) এক  পুংেকশর (21/2 X2) 

viii. Rubiaceae গাে র বিশ  লখ। ফল ারা িচি ত করা যায় এমন এক ট গাে র নাম 

লখ এবং ওই গাে র অথৈনিতক স  এক ট উ েদর নাম লখ। (3+2) 

 

 


