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ANSWER Q.1, Q.2 AND Q.3 COMPULSORILY AND ANY SIX FROM THE REST

Time : 2 hours

Total marks 90
GROUP A MCQ(1x10 =10 marks)

Q.1) i) যদি একটি ফলমাদির x ক্রামমাম াম ও অমিাম ামম এর অনুপাত ১.০ িাাঁড়ায় , তাহমল
ক্ ই মাদির দলঙ্গ দক থাকমে?
ক )স্বাভাদেক পুরুষ

খ) স্বাভাদেক স্ত্রী

গ) ইন্টারম ক্স

ঘ)

ুপারমমল
Q.1) ii) দেিা থামলম দময়া েযাদির জনয িায়ী জীন ক্কান

ংখযক ক্রামমাম াম এর উপর

অেদিত ?
ক) ১০

খ) ১

গ) X

ঘ) ১১

Q.1) iii) ক্রাম াদফলার জজদনক েযালান্স তমের জনক ক্ক ?
ক)C.Bridges

খ)Mc Laren

গ)Hertwig

ঘ) ক্কানটি নয়

Q.1) iv) দিমনমফল্টার দ নমরাম এর কাযিাইপ
য
দক?
ক)46, XXX

খ)47, XXX

Q.1) v) দমটি মির গামির ক্কান িুটি চদরত্র

গ)47, XXY

ঘ)47, XYY

ামপমে ক্েি ন ও পামনি ১৯০৬ জরস্টামে

দিশঙ্করায়ণ পরীো অনুষ্ঠান কমরন ?
ক ) ফুমলর রং ও িানার আকার
গ) ফুমলর রং ও পরাগমরণুর আকার
অেিান
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খ) িানার আকার ও িানার রং
ঘ) পরাগমরণুর আকার ও ফুমলর

Q.1) vi) L¡lh¡q¡CXÊV,

gÉ¡V Hhw AÉ¡j¡Ce¡ AÉ¡¢pX AZ¤…¢ml pª¢ø pj¤âl Ešç Sm
pwO¢Va qu¢Rm hm ¢h‘¡e£ qÉ¡ôe je Lle (1920)z a¡C ¢a¢e Hl e¡j ceক) প্রোটিনয়েড

খ) প্ োসোরপ্েি

গ)

qV X¡Cm¤V pÉ¥f

ঘ) এয়ের মপ্যে প্ োনটি নে
Q.1) vii) mÉ¡j¡LÑ

Hl a«a£u p¤¤œ¢V qm-

ক) নতু ন রয়েোজয়নর চোহিেোর ফয়ে নতু ন অয়ের উদ্ভোবন
রয়েোজয়নর চোহিেোর সহিত সমোনুপোহত
সঞ্চোহরত িে

খ)নতু ন অয়ের পহরসফুরন

গ) অর্জিত ববহিষ্ট্ে বো গুণোবেী বংিগহতয়ত

ঘ)এয়ের মপ্যে প্ োনটি নে

Q.1)viii) প্ে পদ্ধহতয়ত হববতিয়নর

োয়জর ফয়ে রজোহতর পপুয়েিয়নর ক্ষুদ্র এ

হবহিন্নতো বতহর িে প্সই পদ্ধহতয়

গুহের ময়যে জনন

বয়ে।

ক )পৃথককরণ খ)প্রাকৃদতক দনোচন
য
গ)জননগত দেদিন্নতা ঘ) এয়ের মপ্যে প্ োনটি নে
Q.1)ix) প্ে যরয়নর রো ি হত
ক)

¢cL A¢ij¤M£ ¢ehÑ¡Qe

হনবোচয়নর
ি
প্েখহচয়ে ঘনিো ি হতর গঠন প্েখয়ত পোওেো েোেখ)

p¤¤¢Ùba ¢ehÑ¡Qe

গ)

pwq¢ae¡nL ¢ehÑ¡Qe

ঘ) এয়ের মপ্যে

প্ োনটি নে
Q.1)x) গেোেোপেোয়গোস দ্বীপ্পুয়ের হফঞ্ছ পোখীরো হ
ক)অযামলাপযাটিক রজোহত সিটষ্ট্ খ) হসমপেোটি
প্পহরপেোটি

যরয়নর রজোহত সিটষ্ট্র উেোিরণরজোহত সিটষ্ট্ গ) পেোরোপেোটি

রজোহত সিটষ্ট্ ঘ)

রজোহত সিটষ্ট্

GROUP B (3 x 10 = 30)
Q.2) i)) নীয়চর নমুনোগুহে সনোক্ত রন
উে্েূত িপ্েয়ি উয়েখ

2

র।

র এবং গুরুত্বপূণ ববহিষ্ট্েগুহে
ি
হেয়খ এরো প্ োন সময়ে
(৫+৫ = ১০)

(A)

(B)
(ii) নীয়চর নমুনোগুহে সনোক্ত রন
র এবং হ
অহেয়েোর্জত িয়েয়ি তো উয়েখ র।

র োর খোেেোেেোয়সর জনে তোয়ের চঞ্চু এেোয়ব
(৫+৫ = ১০)

(A)
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(B)

Q.2) iii) দনমে মানুমষর িুটি জজনগত অেিার KARYOTYPE ক্িয়া আমি। এইিা দিময় জজনগত
েযাদি

নাক্ত কমর তার বেদশিয ক্লখ।
(৫+৫ = ১০)

(A)

(B)

GROUP C (20 + 30 = 50)
Q.3 (10x2=20)
Q.3) i) Co-dominance েলমত দক ক্োম া। উিাহরণ িাও।
Q.3) ii) ফলমাদির দলঙ্গদনিারমণর
য
প্রাথদমক

ংমকত দক দিময় দনিাদরত
য
হময় থামক?

Q.3) iii) ম্পূণ য দলংমকজ েলমত দক ক্োম া? ফলমাদির একটি
উিাহরণ িাও।
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ম্পূণভামে
য
দলংকড জজন এর

Q.3) iv) থামলম দময়া ক্মজর এেং থামলম দময়া মাইনর েলমত দক ক্োম া?
Q.3) v) ফলমাদি Drosophila melanogaster ক্ত িারা ৃটি একটি বেদশমিযর উিাহরণ িাও ।

?

Q.3) vi) প্ োসোরয়েি হ

¢ehÑ¡Qe

Q.3) vii) রো ি হত
Q.3) viii) fËSee
Q.3) ix) ¢ph¢mw

মতবোয়ের

c¤¢V œ¥¢V

Ga¥ f¢lhaÑeS¢ea fªbLa¡
fËS¡¢a

Q.3) x) EffËS¡¢al

োয়

বয়ে

c¤¢V °h¢nøÉ

প্েখ।
বেয়ত

¢L

প্বোঝ

?

?

উেয়েখ

Llz

Q.4 TO Q.11, ANSWER ANY SIX, (6x5 = 30)
Q.4. হদলমড মমডল অনুযায়ী পুনঃ ংমযাজমনর পদ্ধদত দচত্র হ আমলাচনা কমরা।
Q.5. জীেমনর উৎপদির রা ায়দনক তে

ংরান্ত উমর - দমলামরর পরীো দচত্র হ েযাখযা

কমরা।
Q.6. ডাদেনয তমের

ীমােদ্ধতা

ম্পমকয একটি টিকা ক্লখা।

Q.7. মানুমষর রমক্তর ABO দ মস্টম
Q.8. প্জহন

ংরান্ত মাদল্টপল alleles এর েযাখযা কমরা।

বেোয়েন্স হিওহর দক? এর

ম্বমে আমলাচনা কমরা।

Q.9.Mirabilis jalapa প্রজাদতর উিাহরণ
Q.10. হে

অহেমুখী

Q.11. হসমপেোটি
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¢ehÑ¡Qe

োয়

হ incomplete dominance এর তে েযাখযা কমরা।

hm ? ¢Qœpq hZÑZ¡ Llz

রজোহত pª¢ø সম্পয় ি

V£L¡

প্েখ।

