
ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 
প্রিয় প্রলক্ষার্থীবনৃ্দ ( প্রলক্ষাবষ :২০১৯-২০), 

আলা কপ্রর পৃ্রিকর্ষ ার অপার কৃপায়, দেশলর র্র্থা প্রবশের এই েশূযষাগময় 

মহুুশর্ষ  দর্ামরা বাই ভাশা আশ া। ঘশর বশ েশূযষাগকাীন অবকাশল 

প্রির্ীয় বষ িাক-প্রনবষাচপ্রন’ পরীক্ষার  uজনয ওশয়বাইশে আপশাডকৃর্ পাঠ পপ্ররকল্পনা, মশড 
িশ্ন ও নমনুা উত্তরগুশা  ভাশাভাশব অধ্যয়ন কশর প্রনশজর আয়শত্ত এশনশ া। আন্ন প্রনবষাচপ্রন 
পরীক্ষার আগাম িস্তুপ্রর্র জনয ও জীবপ্রবজ্ঞান ির্থম ও প্রির্ীয় পশের (প্রশবা প্রভপ্রত্তক) 
গুরুত্ত্বপরূ্ষ অধ্যায়মূ যর্থাপ্রনয়শম িকাল করা শব। 

 

[ প্রব: দ্র: -প্রিয় প্রলক্ষার্থীরা দর্ামরা প্রনশ্চয় অবগর্ আশ া দয, িাক-প্রনবষাচপ্রনর জনয 
প্রনধ্ষপ্ররর্ অধ্যায়মূ ও প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষার অধ্যায় মূ েু’টি প্রমশই প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষার জনয 
িশ্নপে ির্য়ন য়। র্ারই ধ্ারাবাপ্রকর্ায় জীবপ্রবজ্ঞান ির্থম ও প্রির্ীয় পশের প্রনবষাচপ্রন 
পরীক্ষার জনয পশূবষর মশর্া অধ্যায়প্রভপ্রত্তক পাঠ পপ্ররকল্পনা এবং মশড িশ্ন ও নমনুা উত্তর 
ধ্ারাবাপ্রকভাশব িকাল করা শব। দচাখ রাশখা,আলা কপ্রর উপকৃর্ শব। ] 

# পপ্ররশলশ বশবা-বযপ্রিগর্ রুক্ষাপ্রবপ্রধ্ দমশন প্রনজ প্রনজ ঘশর দর্থশকা, প্রনরাপশে দর্থশকা, আর 
ভাশাভাশব প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষার িস্তুপ্রর্  প্রনশর্ র্থাশকা। 

# িপ্রর্প্রেন কমপশক্ষ একবার শও কশশজর ওশয়াইশে প্রভপ্রজে কশর িপ্রর্িাশনর 
আপশাডকৃর্ গুরুত্ত্বপরূ্ষ র্র্থযাবপ্র দজশন প্রনশজশক আপশডে কশর প্রনশব। 

# দর্ামার অপ্রভভাবশকর দমাবাই নং –এ প্রবপ্রভন্ন মশয় কশজ দর্থশক পাঠাশনা SMS গুশা 
Inbox দর্থশক প্রনয়প্রমর্ দচক করশব। 

আল্লা দর্ামাশের ায় দান। কশর জনয দোয়া ও সু্বাস্থ্য কামনায় ----- 

                                                                             আবেু দমাশমন 

                                                                              কারী অধ্যাপক 

                                                                              জীবপ্রবজ্ঞান প্রবভাগ 

দবপজা পাবপ্রক সু্ক ও কশজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলরকল্পনা (প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবলবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১০ (উলিবের প্রজনন ) 



ক্লা নম্বর :০১ ( ময় : ৪৫ প্রমপ্রনে )  

আলাচযূলচ : আবৃতবীলজ উলিলের বযৌন প্রজনন (পরাগলরণরু পলরসু্ফটন,পরাগলরণরু গঠন, 

লডম্বলকর পলরসু্ফটন, লডম্বলকর গঠন ও পকারলভে)। 

 ললখনফ : প্রলক্ষার্থীরা উপ্রল্লপ্রখর্ পাঠ দলশ  আবৃর্বীপ্রজ উপ্রিশের দযৌন িজনন ও এর াশর্থ 
ংপ্রিি ফুশর প্রবপ্রভন্ন অংশলর গঠন, পপ্ররসু্ফেন ও িকারশভে ম্পশকষ  জানশর্ পারশব।  

 জ্ঞান : িজনন, এক্সাইন, ইনোইন, পপ্রপ্রনয়াম, প্রনউশা, প্রনারপ্রজড, িপ্রর্পাে দকা। 
 অনধু্াবন : দযৌন িজনন, পরাগায়ন, দশকন্ডাপ্রর প্রনউপ্রক্লয়া, প্রডম্বশকর িকারশভে ।   

 প্রলয়াগ : একটি প্রনম্নমুখী বা অশধ্ামুখী প্রডম্বশকর ম্বশেশের প্রচপ্রির্ প্রচে অংকন / গঠন বর্ষনা।  

 উচ্চতর েক্ষতা :  পুংগযাপ্রমশোফাইশের প্রবকাল বা পপ্ররসু্ফেন বা পুংগযাপ্রমে ৃপ্রির িপ্রিয়া বযাখযা।  

নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : ২০১৬-২০১৯ াশর প্রবপ্রভন্ন দবাডষ  পরীক্ষার িশ্ন এবং দেশলর 
স্বনামধ্নয কশজ মূশর দেস্ট পরীক্ষার িশ্নমূ দেশখ িস্তুপ্রর্ প্রনশর্ পার। 

** প্রবশল প্রনশেষলনা : এ অধ্যাশয়র িশশ্নাত্তর ংপ্রিি প্রচেগুশা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করশব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়প্রভপ্রত্তক িশর্যক পৃিার গুরুত্বপূর্ষ েপ্রপকগুশা  াইাইে কশর 
কশর আয়ত্ব করশব।  

 

 

---------------------------------------------------------------
---------------------- 

দবপজা পাবপ্রক সু্ক ও কশজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলরকল্পনা (প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবলবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১০ (উলিবের প্রজনন ) 

ক্লা নম্বর :০২ ( ময় : ৪৫ প্রমপ্রনে )  

আলাচযূলচ : আবৃতবীলজ উলিলের বযৌন প্রজনন (স্ত্রীগযালমলটাফাইলটর লবকাল বা পলরসু্ফটন, 

স্ত্রীগযালমলটাফাইট ৃলি) । 



ললখনফ : প্রলক্ষার্থীরা উপ্রল্লপ্রখর্ পাঠ দলশ  আবৃর্বীপ্রজ উপ্রিশের দযৌন িজনন ও এর াশর্থ 
ংপ্রিি ফুশর প্রবপ্রভন্ন অংশলর  প্রবকাল বা পপ্ররসু্ফেন ও প্রনশক িপ্রিয়া ম্পশকষ  জানশর্ পারশব।  

জ্ঞান : প্রডম্বার্ু বা স্ত্রীগযাপ্রমে, গভষ যন্ত্র, স্ত্রীগযাপ্রমশোফাইে, প্রনারপ্রজড , িপ্রর্পাে দকা।  

অনধু্াবন : এশন্ডাস্পামষ বা য, প্রডম্বক, ভ্রূর্র্থপ্র, প্রফউলন প্রনউপ্রক্লয়া বা দগৌর্ প্রনউপ্রক্লয়া।  

প্রলয়াগ : পুষ্পক উপ্রিশের  স্ত্রীগযাপ্রমশোফাইে  ৃপ্রি ধ্ারাবাপ্রকভাশব প্রচশে দেখাও । 

উচ্চতর েক্ষতা :  পুষ্পক উপ্রিশের  স্ত্রীগযাপ্রমশোফাইে  ৃপ্রির পদ্ধপ্রর্ বযাখযা । 

নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : ২০১৬-২০১৯ াশর প্রবপ্রভন্ন দবাডষ  পরীক্ষার িশ্ন এবং দেশলর 
স্বনামধ্নয কশজ মূশর দেস্ট পরীক্ষার িশ্নমূ দেশখ িস্তুপ্রর্ প্রনশর্ পার। 

** প্রবশল প্রনশেষলনা : এ অধ্যাশয়র িশশ্নাত্তর ংপ্রিি প্রচেগুশা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করশব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়প্রভপ্রত্তক িশর্যক পৃিার গুরুত্বপূর্ষ েপ্রপকগুশা  াইাইে কশর 
কশর আয়ত্ব করশব।  

 

 

 

-------------------------------------------------
-------------- 

দবপজা পাবপ্রক সু্ক ও কশজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলরকল্পনা (প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবলবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১০ (উলিবের প্রজনন ) 

ক্লা নম্বর :০৩ ( ময় : ৪৫ প্রমপ্রনে )  

আলাচযূলচ : আবৃতবীলজ উলিলের বযৌন প্রজনন (লনলক লিয়া ও এর গুরুত্ত্ব বা তাৎপযয, 

লনললকর পলরণলত) । 



ললখনফ : প্রলক্ষার্থীরা উপ্রল্লপ্রখর্ পাঠ দলশ  আবৃর্বীপ্রজ উপ্রিশের দযৌন িজনন ও এর াশর্থ 
ংপ্রিি  প্রনশক প্রিয়া এবং এর গুরুত্ত্ব বা র্াৎপযষ ও প্রনশশকর পপ্ররর্প্রর্  ম্পশকষ  জানশর্ 
পারশব।  

জ্ঞান : প্রনশক, প্রনগযাপ্রম, প্রেপ্রমন ।  

অনধু্াবন :  লি-প্রনশক, এশন্ডাস্পামষ বা য, প্রনশক ও প্রি-প্রনশক এর মশধ্য রূ্না। 

প্রলয়াগ : পুষ্পক উপ্রিশের প্রনশক িপ্রিয়া বনষনা। 

 উচ্চতর েক্ষতা :  প্রনশশকর পর ফুশর গভষ ালয় ও প্রডম্বশকর প্রবপ্রভন্ন পপ্ররবর্ষ ন বযাখযা, উপ্রিশের 
প্রনশক প্রিয়ার গুরুত্ত্ব বা র্াৎপযষ বা ভূপ্রমকা। 

নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : ২০১৬-২০১৯ াশর প্রবপ্রভন্ন দবাডষ  পরীক্ষার িশ্ন এবং দেশলর 
স্বনামধ্নয কশজ মূশর দেস্ট পরীক্ষার িশ্নমূ দেশখ িস্তুপ্রর্ প্রনশর্ পার। 

** প্রবশল প্রনশেষলনা : এ অধ্যাশয়র িশশ্নাত্তর ংপ্রিি প্রচেগুশা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করশব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়প্রভপ্রত্তক িশর্যক পৃিার গুরুত্বপূর্ষ েপ্রপকগুশা  াইাইে কশর 
কশর আয়ত্ব করশব।  

 

-------------------------------------------------
----------------- 

দবপজা পাবপ্রক সু্ক ও কশজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলরকল্পনা (প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবলবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১০ (উলিবের প্রজনন ) 

ক্লা নম্বর: ০৪ ( ময় : ৪৫ প্রমপ্রনে )  

আলাচযূলচ : উলিলের অলযৌন প্রজনন ( বপার  / বে অলের মাধ্যলম ), উলিলের স্বাভালবক 

অেজ প্রজনন। 

ললখনফ: প্রলক্ষার্থীরা উপ্রল্লপ্রখর্ পাঠ দলশ - প্রনম্ন দেপ্রর্র উপ্রিশের দস্পাশরর মাধ্যশম অশযৌন 
িজনন , উচ্চ দেপ্রর্র উপ্রিশের দে অশের মাধ্যশম অশযৌন িজনন , উপ্রিশের প্রবপ্রভন্ন অে 



দযমন:(মূ,কান্ড,পার্া,বুপ্রব বা কক্ষমুকু,মুকুশােগম,পর্ষকান্ড) ইর্যাপ্রের মাধ্যশম স্বাভাপ্রবক 
অেজ িজনন এবং প্রবপ্রভন্ন িকার িজনন িপ্রিয়ার মশধ্য রূ্না করশর্ পারশব।  

জ্ঞান : অশযৌন িজনন, মুশকাশােগম। 

অনধু্াবন : অেজ িজনন, স্বাভাপ্রবক অেজ িজনন, মূ / কাশন্ডর মাধ্যশম স্বাভাপ্রবক অেজ 
িজনন। 

প্রলয়াগ : দস্পার  / দে অশের মাধ্যশম উপ্রিশের অশযৌন িজনন বর্ষনা অর্থবা, মূ / কাশন্ডর 

মাধ্যশম স্বাভাপ্রবক অেজ িজনন পদ্ধপ্রর্ বর্ষনা কর। 

 উচ্চতর েক্ষতা :  উপ্রিশের  অশযৌন ও দযৌন িজনন এবং পাশর্থষশনাশজশনপ্র ও দযৌন িজনন এর 
মশধ্য রূ্নামূক আশাচনা কর।   

 নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : ২০১৬-২০১৯ াশর প্রবপ্রভন্ন দবাডষ  পরীক্ষার িশ্ন এবং দেশলর 
স্বনামধ্নয কশজ মূশর দেস্ট পরীক্ষার িশ্ন দর্থশক িশ্নমূ দেশখ িস্তুপ্রর্ প্রনশর্ পার। 

** প্রবশল প্রনশেষলনা : এ অধ্যাশয়র িশশ্নাত্তর ংপ্রিি প্রচেগুশা বাায় ২/৩ বার অনুলীন 
করশব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়প্রভপ্রত্তক িশর্যক পৃিার গুরুত্বপূর্ষ  েপ্রপকগুশা  াইাইে কশর 
কশর আয়ত্ব করশব।  

দবপজা পাবপ্রক সু্ক ও কশজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পলরকল্পনা (প্রনবষাচপ্রন পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবলবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১০ ( উলিবের প্রজনন ) 

ক্লা নম্বর :০৫ ( ময় : ৪৫ প্রমপ্রনে )  

আলাচযূলচ : উলিলের কৃলত্রম অেজ প্রজনন, উলিে ংকরায়ন (াইলিডাইলজলন) পদ্ধলত, 

কৃলত্রম প্রজনলনর ভূলমকা / গুরুত্ত্ব । 

ললখনফ : প্রলক্ষার্থীরা উপ্রল্লপ্রখর্ পাঠ দলশ  উপ্রিশের কৃপ্রেম অেজ িজনশনর প্রবপ্রভন্ন উপায়, 
কৃপ্রেম িজনশনর  উপায় প্রাশব উপ্রিে ংকরায়ন (াইপ্রিডাইশজলন) পদ্ধপ্রর্  ও কৃপ্রেম িজনশনর 

ভূপ্রমকা / গুরুত্ত্ব  ম্পশকষ  জানশর্ পারশব ।  



জ্ঞান : কৃপ্রেম অেজ িজনন, লাখা কম বা কাটিং, োবা কম বা দয়াপ্ররং, দজাড় কম বা 
গ্রাফটিং,গুটি কম,দচাখ কম, ায়ন, স্টক, অযাশরাশজশনপ্র, ংকরায়ন 

(াইপ্রিডাইশজলন),ইমাসু্কশলন। 

অনধু্াবন : পারশর্থশনাশজশনপ্র বা অপুংজপ্রন, অযাশপাশস্পাপ্রর, অযাশপাগযাপ্রম, ংকরায়ন, দামাশক্লানা 
ভযাপ্ররশয়লন, কৃপ্রেম ংকরায়শন ইমাসু্কশলন িশয়াজন দকন?  

প্রলয়াগ :  উপ্রিশের কৃপ্রেম অেজ িজনশনর প্রবপ্রভন্ন উপায় বর্ষনা, কৃপ্রেম িজনশনর  উপায় প্রাশব 
উপ্রিে ংকরায়ন (াইপ্রিডাইশজলন) পদ্ধপ্রর্ বর্ষনা। 

 উচ্চতর েক্ষতা :  উপ্রিশের কৃপ্রেম িজনশনর গুরুত্ত্ব / প্রববর্ষ শন কৃপ্রেম িজনশনর ভূপ্রমকা / 

উপ্রিশের কৃপ্রেম িজনশনর অর্থষননপ্রর্ক গুরুত্ত্ব । 

 নমুনা উদ্দীপক ও ৃজনলী িশ্ন : ২০১৬-২০১৯ াশর প্রবপ্রভন্ন দবাডষ  পরীক্ষার িশ্ন এবং দেশলর 
স্বনামধ্নয কশজ মূশর দেস্ট পরীক্ষার িশ্নমূ দেশখ িস্তুপ্রর্ প্রনশর্ পার। 

** প্রবশল প্রনশেষলনা : এ অধ্যাশয়র িশশ্নাত্তর ংপ্রিি প্রচেগুশা বাায় ২/৩ বার অনুলীন করশব। 

    ** M C Q  এর জনয অধ্যায়প্রভপ্রত্তক িশর্যক পৃিার গুরুত্বপূর্ষ  েপ্রপকগুশা  াইাইে কশর কশর আয়ত্ব 
করশব।  


