
ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৯ (উরিদ শািীিতত্ত্ব ) 

ক্লাস নম্বর:০১ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: উলিলের খলিজ বণ বলাণ ( লিলিয় ও লিয় )। 

   ললখিফ: ললক্ষাথীরা উলিলখত পাঠ বলল  উলিলের খলিজ বণ বলাণ প্রলিয়া, আধুলিক 
মতবাে লিলিয় ও লিয় বলাণ প্রলিয়া এবং এলের মলধয তূিা ম্পলকব  জািলত পারলব।  

     Ávb : সক্রিয় /  ক্রনষ্ক্রীয় ক্রিশ োষণ, আত্মীকিণ  ক্রি, প্লোজমভোলোই ক্রসস। 

 অনধুোফন: ভযোমিো ও ভোইমিো  শভৌল , শডোনোন ইমকোইক্রলক্রিয়োভ, খক্রনজ লফণ শ োষশণি প্রবোফক 
সভূহ। 

প্রময়োগ:  লিলিয় ও লিয় বণ বলালণর তূিা, বললথি বাক ধারণা বযাখযা।  

 উচ্চতি দক্ষতো:  লিয়  লফণ ক্রিম োষমণি আধুক্রনক ভতফোদ (লুন শডগোডড  এি ভতফোদ) ফযোখযো। 

িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : য ববা-১৯, কু ববা-২০১৭, ল ববা-২০১৭ এর প্রশ্ন বথলক  

বেলখ লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    



অধ্যায়: ৯ (উরিদ শািীিতত্ত্ব ) 

ক্লাস নম্বর:০২ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: উলিলের প্রলেেি পদ্ধলত,পত্ররন্ধ্র, পত্ররন্ধ্র বখাা ও বন্ধ ওয়ার বকৌল। 

   ললখিফ: ললক্ষাথীরা উলিলখত পাঠ বলল  উলিলের প্রলেেি প্রলিয়া, পত্ররলন্ধ্রর গঠি ও এটি 

বখাা ও বন্ধ ওয়ার বকৌল ম্পলকব  জািলত পারলব।  

     Ávb : শটোভোটো (পত্ররন্ধ্র ),াইডালথাড, প্রলেেি, শলক্রিমসল, িক্ষীমকোষ, টোিগোি শপ্রসোি  ।  

অনধুোফন: ত্রিমেি কোজ, প্রমেদমনি শনক্রতফোচক ক্রদক , প্রমেদমনি প্রকোিমবদ । 

প্রময়োগ: ত্রিমেি গঠন, ত্রিে শখোলো এফং ফন্ধ হওয়োি ক্রফক্রবন্ন ভতফোদ (আধুক্রনক ভতফোদসহ)।  

 উচ্চতি দক্ষতো:  পত্ররন্ধ্রীয় প্রলেেি প্রলিয়া বযাখযা, উক্রিদজীফমন প্রমেদমনি বূক্রভকো। 

িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ঢা ববা-১৯, ব ববা-১৯, লিলত ববাডব -১৮, লে ববা-১৬, 
কু,চ,ল ও লে ববা-১৫ এর প্রশ্ন বথলক বেলখ লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৯ (উরিদ শািীিতত্ত্ব ) 

ক্লাস নম্বর:০৩ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: ালাকংলিণ প্রলিয়া ( আলাক পযবায় ) । 



   ললখিফ: ললক্ষাথীরা উলিলখত পাঠ বলল  ালাকংলিলণর আলাক পযবায় ( চিীয় ও 
অচিীয় ফলটাফলফারাইললি ) বকৌল ম্পলকব  জািলত পারলব।  

     Ávb : ফলটালিলথল ও এর মীকরণ, পমটোলোইক্রসস, পমটোপসমপোিোইমল ন, ণূডরু : ATP 

ও NADP । 

অনধুোফন: ালাকংলিণ অংগসভূহ, পমটোক্রসমসমেভ, ক্রহল  ক্রফক্রিয়ো, পমটোমিসক্রমি ন ।  

প্রময়োগ: চিীয় / অচিীয় পমটোপসমপোিোইমল ন প্রক্রিয়ো ফণডনো, চিীয় ও অচিীয় 
পমটোপসমপোিোইমল মনি তূলনো  । 

 উচ্চতি দক্ষতো:  উলিে জীবলি / পলরলবললর ভারাময রক্ষায় ালাকংলিলির ভূলমকা, 
ালাকংলিলণ লিগবত O2 এর উৎ ম্পলকব  প্রমাণ বযাখযা ।  

িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : রা ববা-১৯, ব ববা-১৯, ল ববা-১৯, ঢা ববা, চ, ল ও লে 
ববা -১৭, এর প্রশ্ন বথলক বেলখ লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৯ (উরিদ শািীিতত্ত্ব ) 

ক্লাস নম্বর:০৪ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: ালাকংলিণ প্রলিয়া ( অন্ধকার পযবায় / C3 ও  C4 চি ) । 



   ললখিফ: ললক্ষাথীরা উলিলখত পাঠ বলল  ালাকংলিলণর ( অন্ধকার পযবায় / C3 ও  C4 
চি / কযালভি চি এবং  যাচ ও স্ল্যাক চি ) মাধযলম লকব রা তথা গ্লুলকাজ উৎপােি  এবং 
কযালভি চি ও  যাচ ও স্ল্যাক চলির মলধয তূিা ম্পলকব  জািলত পারলব।  

     Ávb : C3 ও  C4 উলিে,  ণূডরু : RuBP, PGA,ও OAA । 

অনধুোফন: পমটোক্রসনমথটিক শকোম ণ্ট, ক্রলক্রভটিং  পযোক্টি, িোন্জ  এনোটক্রভ, CAM ।  

প্রময়োগ: কযালভি চি  (C3 চি ) ও  যাচ ও স্ল্যাক (C4 চি)  চলির মলধয তূিা , যাচ 
ও স্ল্যাক চলির মাধযলম লকব রা উৎপােি বকৌল বণবিা । 

 উচ্চতি দক্ষতো:  উক্রিমদি কোফডন আত্মীকিন থ ফো কযালভি চি (C3 চি) বযাখযা,  
ালাকংলিি প্রলিয়ায় ললমটিং ফযাক্টলরর ভূলমকা  । 

 িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ঢা ববা-১৯, রা ববা-১৯, য ববা-১৯, ব ববা-১৯, চ ববা-
১৭ ল ববা-১৭ এর প্রশ্ন বথলক বেলখ লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (প্রাক-লিববাচিী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৯ (উরিদ শািীিতত্ত্ব ) 

ক্লাস নম্বর:০৫ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: শ্বি প্রলিয়া । 

   ললখিফ: ললক্ষাথীরা উলিলখত পাঠ বলল  েবাত ও অবাত শ্বি প্রলিয়া, শ্বলির প্রভাবক 
ও লললে অবাত শ্বলির বযবার ম্পলকব  জািলত পারলব ।  

     Ávb : শ্বসন , েবাত ও অবাত শ্বলির রাায়লিক মীকরণ, পূণবরুপ: ETS,PQ ও TCA । 



অনধুোফন: সোইমটোপ্লোজক্রভক শ্বসন, ATP-শক জজফ ভুদ্রো ফলো হয় শকন?, পোমভডমি ন, TCA চি 
/ বিব চি, শ্বলিক ার, অলিলডটিভ ফলফারাইললি , াইলটালিাম ।  

প্রময়োগ: েবাত ও অবাত শ্বলির াধারণ ধাপটি ( গ্লাইলকাাইল ) ধারাবালকভালব বণবিা / 
ছলকর মাধযলম বেখালিা, সফোত শ্বসমনি ক্রফক্রবন্ন ধোম উৎন্ন   ক্রি (ATP ) ছমক শদখোমনো । 

 উচ্চতি দক্ষতো:  তূলনো : েবাত ও অবাত শ্বি, ালাকংলিণ ও শ্বি, লললে অবাত শ্বলির 
ভূলমকা বযাখযা , শ্বলির গুরুত্ত্ব । 

 িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ল ববা-১৯, লে ববা-১৯, লিলত ববাডব -১৯, কু ববা,য 
ববা, লে ববা-১৭ এর প্রশ্ন বথলক বেলখ লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধযালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলিষ্ট লচত্রগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিয অধযায়লভলত্তক প্রলতযক পৃষ্টার গুরুত্বপূণব  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 


