
ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

লিয় ললক্ষাথীবনৃ্দ (ললক্ষাবষ :২০১৯-২০), 

আলা কলর ৃলিকতষ ার অপার কৃপায়, বেললর তথা লবলের এই েলূযষাগময় 

মহুুলতষ  বতামরা বাই ভালা আল া। ঘলর বল েলূযষাগকাীন অবকালল 

লিতীয় বষ িাক-লনবষাচলনর আগাম িস্তুলতর জনয জীবলবজ্ঞান িথম ও 
লিতীয় পলের ংলক্ষপ্ত ললবা লনবচ বেয়া লা : 

# জীবলবজ্ঞান িথমপে  :◊ অধ্যায় : ৮ ( টিুয ও টিুযতন্ত্র ) ও  

                                 ◊ অধ্যায় :৯  ( উদ্ভিদ  শারীরতত্ত্ব )   । 

# জীবলবজ্ঞান লিতীয়পে: ◊ অধ্যায় ৬ : (মানব শারীরতত্ত্ব – বর্জ্য ও ননষ্কাশন ) 

                                         ◊ অধ্যায় ৭ : (মানব শারীরতত্ত্ব –চলন ও অ½ চালনা) 

                                  ◊ অধ্যায় ৮ : (মানব শারীরতত্ত্ব – সমন্বয় ও ননয়ন্ত্রণ ) 

 [ লব: দ্র: - জীবলবজ্ঞান লিতীয়পবের অধ্যায়লভলিক পাঠ পলরকল্পনা 
ধ্ারাবালকভালব িকাল করা লব। বচাখ রালখা,আলা কলর উপকৃত লব। ] 

# পলরললল বলবা-বযলিগত ুরক্ষালবলধ্ বমলন লনজ লনজ ঘলর 
বথলকা,লনরাপলে বথলকা, আর িাক-লনবষাচলন পরীক্ষার িস্তুলত  লনলত থালকা। 

আল্লা বতামালের ায় বান। কলর বোয়া ও ুস্বাস্থ্য কামনায় ----- 

                                   আবেু বমালমন 
                                   কারী অধ্যাপক 
                                   জীবলবজ্ঞান লবভাগ 

 

 

 

 

 



 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (িাক-লনবষাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( টিুয ও টিুযতন্ত্র ) 

ক্লাস নম্বর:০১ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: টিুয ও ভাজক টিুয। 

   ললখনফ: ললক্ষাথীরা উলল্ললখত পাঠ বলল টিুযর িকারলভে, ভাজক টিুযর ববললিয ও এর 
বেণীলবভাগ ম্পলকষ  জানলত পারলব।  

     Ávb : প্রাট াডার্ম, কযালিয়াম, বিালমলরলেম , লনলবললত ভাজক টিুয, ককষ  কযালিয়াম । 

 অনধু্াবন: বলকন্ডারী (বগৌণ ) ভাজক টিুয, ইন্টারলফলকুার কযালিয়াম, ভাজক টিুযর কাজ, 
লীষস্থ্ ভাজক টিুয, লরব ভাজক টিুয  । 

 রটয়াগ:  ভাজক টিুযর ববললিয, ভাজক ও স্থ্ায়ী টিুযর পাথষকয ।  

 উচ্চতর দক্ষতা:  উৎপলি / অবস্থ্ান / বকা লবভাজন / কাজ অনুালর ভাজক টিুযর 
িকারলভে বযাখযা কর ।  

নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : লিলত ববাডষ -১৮, চ ববা , কু ববা, রা ববা -২০১৭ এর 
িশ্ন বথলক বেলখ লনলত পার। 

** লবলল লনলেষলনা : এ অধ্যালয়র িলশ্নাির ংলিি লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করলব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়লভলিক িলতযক পৃিার গুরুত্বপূণষ টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

 

 



 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (িাক-লনবষাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( টিুয ও টিুযতন্ত্র ) 

ক্লাস নম্বর:০২ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: টিুযতন্ত্র ( ত্বকীয় ও লভলি বা গ্রাউন্ড ) । 

   ললখনফ: ললক্ষাথীরা উলল্ললখত পাঠ বলল  উলিলের ত্বকীয় ও লভলি বা গ্রাউন্ড টিুযতলন্ত্রর 
অবস্থ্ান, গঠন ও কাজ ম্পলকষ  জানলত পারলব । 

     Ávb : এলপডালমষ, এলপলেমা, বরাম বা ট্রাইলকাম, বকালটাষ , লেল, কলটষ ক্স   ।   

অনধু্াবন: টিুযতলন্ত্রর িকারলভে, প্েদ্ভরসাইকল বা েদ্ভরচক্র, প্র্টসাদ্ভিল, কযাসটেদ্ভরয়ান দ্ভিে, 
াইডালথাড বা পালন-পেরন্ধ্র , হাইটোডাদ্ভর্মস, অন্ত:দ্ভিলীয় অঞ্চল ।  

রটয়াগ: একটি দ্ভি-বীজেত্রী উদ্ভিদ র্ূটলর অন্ত:গমঠটনর দ্ভচত্র এঁটক দ্ভবদ্ভিন্ন রকার টিসুযতন্ত্র দ্ভচহ্নত 

করণ , ত্বকীয় / লভলি বা গ্রাউন্ড টিুযতলন্ত্রর কাজ ।  

 উচ্চতর দক্ষতা:   

নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : য ববা-১৯,  ঢা ববা, লে ববা, চ ববা,  রা ববা-১৭ এর িশ্ন 
বথলক বেলখ লনলত পার। 

** লবলল লনলেষলনা : এ অধ্যালয়র িলশ্নাির ংলিি লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করলব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়লভলিক িলতযক পৃিার গুরুত্বপূণষ টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

 

 



 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (িাক-লনবষাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( টিুয ও টিুযতন্ত্র ) 

ক্লাস নম্বর:০৩ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: ভাসু্কার টিুযতন্ত্র । 

   ললখনফ: ললক্ষাথীরা উলল্ললখত পাঠ বলল ভাসু্কার টিুযতলন্ত্রর অবস্থ্ান,গঠন ও কাজ এবং 
ভাসু্কার বান্ডলর িকারলভে  ম্পলকষ  জানলত পারলব।  

     Ávb : এন্ডাকষ , এক্সাকষ , জাইলম, ট্রালকড, বলালয়ম, ীভন, বাে ফাইবার ।  

অনধু্াবন: পলরবন টিুয , হযাটরাটসদ্ভিক / প্লটটাটসদ্ভিক ভাসু্কার বান্ড, অরীয় / মলি-
পােীয় ভাসু্কার বান্ড, জাইলম  / বলালয়লমর উপাোনগুলার নাম । 

রটয়াগ: র্ূল ও কাটের িাসু্কলার বােটলর তূলনা, জাইলম ও বলালয়লমর তূনা  । 

 উচ্চতর দক্ষতা:  জাইলম ও বলালয়লমর অবস্থ্ানলভলিক ভাসু্কার বান্ডলর িকারলভে বণষনা,   
উদ্ভিটদর বৃলি, লবকাল ও অলিত্ব রক্ষায় জাইলম ও বলালয়ম / ভাসু্কার টিুযতলন্ত্রর  গুরুত্ত্ব 
লবলিণ কর । 

নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : য ববা-১৯, চ ববা ,ঢা ববা-১৭, য ববা, লে ববা -১৫  এর 
িশ্ন বথলক বেলখ লনলত পার। 

** লবলল লনলেষলনা : এ অধ্যালয়র িলশ্নাির ংলিি লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করলব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়লভলিক িলতযক পৃিার গুরুত্বপূণষ টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

 

 



ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (িাক-লনবষাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( টিুয ও টিুযতন্ত্র ) 

ক্লাস নম্বর:০৪ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: একবীজপেী উলিবের মূলর অন্ত:গষঠন । 

   ললখনফ: ললক্ষাথীরা উলল্ললখত পাঠ বলল একবীজপেী উলিলের মূলর অন্তগষঠলনর লচলিত লচে 
অংকন ও উলিলের মূ গঠনকারী  লবলভন্ন টিুয ও উপাোন ম্পলকষ  জানলত পারলব।  

     Ávb : এদ্ভেটের্া, বমটাজাইলম, বিালটাজাইলম, লপথ বা মজ্জা, । 
অনধু্াবন: একবীজপেী উলিলের মূলর অন্ত:গষঠনগত ববললিয, উলিলের মূ গঠনকারী  লবলভন্ন 
টিুয ও উপাোনগুলার নাম। 

রটয়াগ: একবীজপেী উলিলের মূলর অন্ত:গষঠলনর লচলিত লচে অংকন । 

 উচ্চতর দক্ষতা:  উলিলের মূ ও কালন্ডর অন্ত:গষঠনগত তূনা  । 

 নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : লে ববা-১৭, য ববা-১৬, ঢা ববা-১৫, রা ববা-১৫ - এর 
িশ্ন বথলক বেলখ লনলত পার। 

** লবলল লনলেষলনা : এ অধ্যালয়র িলশ্নাির ংলিি লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করলব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়লভলিক িলতযক পৃিার গুরুত্বপূণষ  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

 

 

 



 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পরিকল্পনা (িাক-লনবষাচনী পরীক্ষা ২০২০) 

RxeweÁvb cÖ_g cÎ    

অধ্যায়: ৮ ( টিুয ও টিুযতন্ত্র ) 

ক্লাস নম্বর:০৫ ( সময় : ৪৫ মমমনট )  

আলাচযূলচ: একবীজপেী উলিলের কালন্ডর অন্ত:গষঠন । 

   ললখনফ: ললক্ষাথীরা উলল্ললখত পাঠ বলল একবীজপেী উলিলের কালন্ডর অন্ত:গষঠলনর লচলিত 
লচে অংকন ও উলিলের কান্ড গঠনকারী  লবলভন্ন টিুয ও উপাোন ম্পলকষ  জানলত পারলব।  

     Ávb : এলপডালমষ, াইলপাডালমষ,ংলযাজক টিুয বা মজ্জারলি । 
অনধু্াবন: একবীজপেী উলিলের কালন্ডর অন্ত:গষঠনগত ববললিয, উলিলের কান্ড গঠনকারী  লবলভন্ন 
টিুয ও উপাোনগুলার নাম। 

রটয়াগ: একবীজপেী উলিলের কালন্ডর অন্ত:গষঠলনর লচলিত লচে অংকন । 

 উচ্চতর দক্ষতা:  একবীজপেী উলিলের  মূ ও কালন্ডর অন্ত:গষঠনগত তূনা  । 

 নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : ঢা ববা, রা ববা, লে ববা - ১৭ এর িশ্ন বথলক বেলখ লনলত 
পার। 

** লবলল লনলেষলনা : এ অধ্যালয়র িলশ্নাির ংলিি লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করলব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়লভলিক িলতযক পৃিার গুরুত্বপূণষ  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  
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