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  ୧- ସାଧାରଣତଃ ଅଣୁଜୀବମାେନ କିଭଳି ପରିଚତି ?
       A- ଅପଘଟକ      B- ଭ�କ
       C- ଉ�ାଦକ        D- ର�କ

  ୨- ଅଣୁଜୀବମାେନ ମୁଖ�ତଃ େକେତାଟ ିେଶ�ଣୀେର ବଭିକ� ?
         A-  ୨ ଟ ି    B- ୩ ଟି
         C-  ୪ ଟ ି    D- ୫ ଟି

  ୩- େଶୖବାଳ େକେତ େକାଷ ବଶିିଷ� ଅଣୁଜୀବ ?
        A- ଏକେକାଷୀ           B- ବ�େକାଷୀ
        C- ଉଭୟ A ଓ B      D- େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୪- ବସନ�େରାଗ ଟୀକାର ଉ�ାବକ କିଏ ?
         A- ଏଡ଼ୱାଡ� େଜନର      B- ଆେଲକଜା�ର େଫ� ମିଂ
         C-  ଲୁଇ ପାଶ�ର           D- ରବଟ� କ�

  ୫- େକଉଁଟ ିଯବ�ାରଯାନ ବବି�ନ କରିଥାଏ ?
        A- କବକ       B- ଆଦପି�ାଣୀ
        C- ଭ� ତାଣୁ      D- ନୀଳହରି� େଶୖବାଳ

  ୬- େଲମ�େର ଯାଦୁରା େରାଗ େକଉଁ ଅଣୁଜୀବ େଯାଗଁୁ େହାଇଥାଏ ?
          A- ବୀଜାଣୁ      B- କବକ
          C- ଭ� ତାଣୁ       D- ଆଦପି�ାଣୀ

  ୭- ଇଷ� ଦ� ାରା ଶକ�ାରାର�  େକଉଁ ପ�ତିେର ସୁରାସାର ପ���ତି �ଏ ?
         A- ବବି�ନ      B- କିଣ�ନ
         C- ସଂସ�ଶ�       D- ଜନନ

  ୮- କିଣ�ନ ପ�ତି କିଏ ଉ�ାବନ କରିଥ�େଲ ?
         A- ଏଡ଼ୱାଡ� େଜନର      B- ଆେଲକଜା�ର େଫ� ମିଂ
         C- ଲୁଇ ପାଶ�ର            D- ରବଟ� କ�



  ୯- ଇଷ� େକାଷଗୁଡ଼ିକ ଶ�ାସକି�ୟା ଜରିଆେର େକଉଁ ଗ�ା� ଛାଡ଼ନି� ?
        A- ଉଦଜାନ      B- ଯବ�ାରଜାନ
        C- ଅମ�ଜାନ      D- ଅ�ାରକାମ�

  ୧୦- ହାଡ଼ଫୁଟ ିେରାଗ କାହା ମା�ମେର ବ�ାପିଥାଏ ?
          A- ବା�/ଜଳ      B- ବା�/ସଂସ�ଶ�
          C- ମଶା             D- ଜଳ

  ୧୧- େକଉଁ ପ�କାର ଅଣୁଜୀବକୁ ଆଦନି�ଷି� କୁହାଯାଏ ?
        A- ଆଦପି�ାଣୀ      B- କବକ
       C- ବୀଜାଣୁ         D- େଶୖବାଳ

  ୧୨- େପନସିଲ�� େକଉଁ େବୖ�ାନକି ପ���ତ କରିଥ�େଲ ?
          A- ଏଡ଼ୱାଡ� େଜନର      B- ଆେଲକଜା�ର େଫ� ମିଂ
          C- ଲୁଇପାଶ�ର             D- ରବଟ� କ�

  ୧୩- ଉ��ଦର ପୂୁଷି�ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ� ପ���ତିେର େକଉଁ ଗ�ାସ
          ଆବଶ�କ େହାଇଥାଏ ?
           A- ଅମ�ଜାନ      B- ଅ�ାରକାମ�
           C- ଉଦଜାନ      D- େକୗଣସିଟ ିନୁେହଁ

  ୧୪- େକଉଁଟ ିଏକେକାଷୀ ଓ ଏକାକୀ ବାସ କେର ?
         A- ବୀଜାଣୁ      B- େଶୖବାଳ
         C- କବକ        D- ଏମିବା

  ୧୫- ଫ� େରାଗ କାହାଦ� ାରା ବ�ାପିଥାଏ ?
           A- ବୀଜାଣୁ         B- କବକ
           C- ଆଦପି�ାଣୀ      D- ଭ� ତାଣୁ

  ୧୬- ଫାଟ�ଆ େରାଗ କାହାଠାେର େଦଖାଯାଏ ?
          A- ମଣିଷ      B- କୁକୁର
          C- ଗାଈ        D- େଛଳି

  ୧୭- ୧୦୦ ଲ�ଟର ବଶି�ୁ ବା�େର ଯବ�ାରଜାନର ପରିମାଣ



          େକେତ ?
            A- ୫୦ ଲ�ଟର      B- ୨୦ ଲ�ଟର
            C- ୨୫ ଲ�ଟର      D- ୧ ଲ�ଟର

  ୧୮- େଭ�ିେର େୟେଲା େଭନେରାଗ େକଉଁ ଅଣୁଜୀବ େଯାଗଁୁ
         େହାଇଥାଏ ?
          A- ବୀଜାଣୁ      B- କବକ
          C- ଭ� ତାଣୁ       D- ଆଦପି�ାଣୀ

  ୧୯- େପାଷକ େକାଷ ଭ�ତେର ପ�େବଶ କରିବା ପେର େକଉଁମାେନ
         ନଜିର ବଂଶବୁୂ�ି କରିଥାନି� ?
         A- ବୀଜାଣୁ      B- ଆଦପି�ାଣୀ
         C- କବକ        D- ଭ� ତାଣୁ

  ୨୦- େକଉଁଟ ିେପାଷକେକାଷ ବାହାେର ସ��ୂ� ନ�ିି �ୟ ?
         A- ବୀଜାଣୁ      B- ଭ� ତାଣୁ
         C- କବକ        D- ଆଦପି�ାଣୀ

  ୨୧- େକଉଁ ଅଣୁଜୀବ େକାଷେର DNA ଥାଏ ?
         A- ବୀଜାଣୁ      B- ଆଦପି�ାଣୀ
         C- କବକ        D- େଶୖବାଳ

  ୨୨- ସୁରାସାର କିଣ�ନେର େକଉଁ ଅଣୁଜୀବଟ ିସାହାଯ� କେର ?
         A- େପନସିଲ��      B- ସାଲେମାେନଲା
         C- ଇଷ�                D- ରାଇେବାଜିୟ�

  ୨୩- େକଉଁ ପ�କାର ଅଣୁଜୀବ ସବୁ ପରିେବଶେର ବ�ପିାରନି� ?
          A- ଆଦପି�ାଣୀ      B- କବକ
          C- ବୀଜାଣୁ         D- େଶୖବାଳ

  ୨୪- ଯବ�ାରଜାନ କାହାର ଉପାଦାନ ନୁେହଁ ?
          A- ପୁଷି�ସାର      B- େସ�ହସାର
          C- ପତ�ହରିତ    D- ନ�ଷି�

  ୨୫- େକଉଁଟ ିଆଦପି�ାଣୀ ଜନତି େରାଗ ?



         A- ଆମାଶୟ      B- ସ��
         C- େପାଲ�ଓ        D- ଯ��ା


