
1. মমৌমাছি  মকান প্রকারেে খাদক - 

(a) স্বর াজী  

(b) প্রাথছমক খাদক  

(c) ম ৌণ খাদক  

(d) এে মকারনাটিই নয়  

2. সবুজ উছিরদে সূর্যার ারকে ছবছকছেত আর াে কত অংশ মশাষণ করে ? 

(a) ১% 

(b) ০.০৫% 

(c) ০.০২% 

(d) ০.০১% 

3. একটি পুকুরেে বাস্তুেীছতে সরবার্য  খাদক মক ? 

(a) বড় মাি  

(b) কাাঁকড়া  

(c) ছর্ংছড়  

(d) বক  

4. পৃছথবীরত মমাট কয়টি মমৌ   আরি  ? 

(a) ১০৫ টি  

(b) ১২০ টি  

(c) ১১০ টি  

(d) ১০৯ টি  

5. বযাকরটছেয়া ছদরয় মশাধন কো হয় এমন  একটি ছশরেে নাম হর া - 

(a) মেয়াছে ছশে  

(b) পাট ছশে  

(c) আর্াে ততেী ছশে  

(d) কা জ ততেী ছশে  



6. জীবরদরহ শছি উৎপন্ন হয় - 

(a) সাইরটাপ্লাজরম  

(b) মকারষে মাইরটাকছিয়াে  

(c) পাকস্থ ীরত  

(d) র্কৃরত  

7. মৃত প্রাণীে মদরহ মর্ দ ুযন্ধ িড়ায় তাে মূ  কােণ - 

(a) মদহ পরর্ ম র   

(b) মদরহ েি র্ ার্  বন্ধ হরয় র্ায়  

(c) হৃৎছপণ্ড কাজ করে না  

(d) জীবাণুো ছিয়া করে 

8. উল্টারনা ছপোছমরেে তবছশষ্ট হর া - 

(a) ১ টি উৎপাদক ও  ক্ষাছধক খাদক থাকরব  

(b) একাছধক উৎপাদক এবং ১টি  প্রাথছমক খাদক থাকরব 

(c) সমসংখক উৎপাদক ও সমসংখক প্রাথছমক খাদক থাকরব  

(d) উৎপাদক সমসংখক প্রাথছমক ও ম ৌণ খাদক থাকরব 

9. মপ্লারটা- মকা- অপারেশরনে  মাধযরম মবাঁরর্ থারক এমন দুটি প্রাণীে মযান করো - 

(a) সামুছিক কাাঁকড়া ও সা ে কুসুম  

(b) মলারে া ও োয়াটম  

(c) িত্রাক ও তশবা   

(d) ছপপু  ও অছকয ে  

10. উছিদ প্রাণীে বজ্রপদয াথ মথরক সংগ্রহ করে - 

(a) কাবযন মদয়- অক্সাইে  

(b) নাইররারজন  

(c) মলাছেন 

(d) অছক্সরজন  



11. খাদ্দছপোছমরদে ছবপেীত অবস্থা মদখা র্ায় মকান খাদযশৃঙ্গর  ? 

(a) পেজীবীয় খাদয শৃঙ্খর   

(b) ছশকােও খাদয শৃঙ্খর   

(c) র্েণ ূছম খাদয শৃঙ্খর   

(d) মৃতজীবী খাদযশৃঙ্খর   

12. অছধক মাত্রায় জনসংখযাে বৃছি - 

(a) বাস্তুত্রন্তরক সমৃি করে 

(b) বাস্তুতন্ত্ররক এরকবারে ধ্বংস করে  

(c) বাস্তুত্রাছন্ত্রক  ােসাময নষ্ট করে  

(d) বাস্তুত্রাছন্ত্রক  ােসাময ছনয়ন্ত্রণ করে  

12. বাস্তুত্রাছন্ত্রক  ােসাময ছবছিত হওয়াে একটু কােন হর া - 

(a) অছধক মাত্রায় প্রাকৃছতক সম্পরদে বযবহাে  

(b) অছধক মাত্রায় বন ূছমে ছবস্তাে  

(c) জীবববছর্রত্রে বৃছি  

(d) মানুরষে আধুছনক হওয়াে প্রবণতা  

13. জীবববছর্রত্রে 'সুপাে মারকয ট ' বর  - 

(a) সাহাো মুরু অঞ্চ রক  

(b)  ােতরক  

(c) ইোকরক  

(d)  ুটানরক  

14.  ােরত শকুরনে সংখযা হ্রাস পাওয়াে কােণ - 

(a) অতযাছধক কীটনাশক দষুণ  

(b) অতযাছধক মাত্রায় বন হনন  

(c) িমহ্রাসমান র্ারষে জছম  

(d) অছধক মাত্রায় ছশোয়ন  



15.   ীে ন কূরপে জর  দীর্যছদন র্ারষে ফর  জছমরত - 

(a) খেতা বৃছি পায়  

(b)  বনাি বারড়  

(c) অম্লতা বারড়  

(d) বাছ ে  া  বৃছি পায়  

16. মলারোছফ  র্ুি একটু প্রাণী হর া - 

(a) ছনমারটারজাম  

(b) প্রাণী প্লযাঙ্কটন  

(c) ইউছিনা 

(d) সাফয াে বযাকরটছেয়া  

17. মনকটন  জাতীয়  প্রাণীে (এো জর  স্বাধীন ারব সাাঁতাে মকরট মবড়ায় ) উদাহেণ - 

(a) ে ছফন  

(b) শামুক 

(c) ফাইরটাপ্লযাঙ্কটন    

(d) োয়াটম  

18. বরবনরথাস জাতীয় প্রাণী হর া - 

(a) প্রবা   

(b) ছর্ংছড় 

(c) ছতছম  

(d) সী      

19. তজব ছববধযরন অংশগ্রহণকছে দটুি ক্ষছতকােক উপাদান হহর া - 

(a) সীসা ও পােদ  

(b) ম াহা ও কাঠ  

(c) কাঠ ও মসানা  

(d) উপরেে সবকটি  



20. তজব ছববধযরনে ফর   ুপ্তপ্রায় একটি প্রাণী হর া - 

(a) হছেণ  

(b) শৃ া   

(c) কুকুে  

(d) শকুন  

21. মানুরষে থাইেরয়ে গ্রছিরত আরয়াছেন সছঞ্চত হয় মকান প্রছকয়ায়  

(a) জীব  ূ -োসায়ছনক র্রিে মাধরম  

(b) তজব মকন্দ্রী বন পছিয়াে  

(c) সাফয াে র্রিে মাধযরম  

(d) ফসফোস র্রিে মাধযরম 

22. বাস্তুতরন্তে একটি মনাংো খাদক হর া - 

(a) শৃ া   

(b) কুকুে  

(c) সযাপ  

(d) কাক  

23. মকারনা ছনছদযষ্ট স্থারনে সক  প্রজাছতে জীবরক একরত্র বর  - 

(a) বারয়াটা  

(b) বারয়ামাস   

(c) বারয়াম 

(d) সজীব উপাদান  

24. মকারনা প্রজাছতে জীব সম্প্রদায় বস্তুতাছন্ত্রক  

কােরণ ছজন ত  ারব পৃথক হর  বর  - 

(a) ইরকারটান  

(b) ইরকাে 

(c) ইকটাইপ  



(d) ইকিাইন    

25. একটি বছস্ততরন্ত্রে সমস্ত উছিদর াষ্ঠীরক বর  - 

(a) ফণা  

(b) মলাছেন  

(c) মলাো  

(d) মফানছেে 

26. একটি বছস্ততরন্ত্রে সমস্ত প্রাণীর াষ্ঠীরক  বর  - 

(a) ফণা  

(b) মলাছেস   

(c) মলাো  

(d) মফানছেে  

27. বস্তুতাছন্ত্রক ছবশৃঙ্খ ারক বর  - 

(a) এনটছপক  

(b) এনরছপ  

(c) এনরছপস  

(d) এনরাস  

28. একটি মৃতছজছব বযরেছেয়া হর া - 

(a) অগ্নুৎপাত  

(b) মাত্রাছতছেি ধূমপান  

(c) নদী ও জ াশরয় পছেমান বছৃি  

(d) আসবাবপরত্রে মূ য বৃছি 


