
ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পররকল্পনা (লিববাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১১ - জীবপ্রযরুি (BIOTECHNOLOGY) 

ক্লা িম্বর :০১ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আলাচ্যূরচ্ : টিুয কাচ্ার প্রযরুি, প্ররিয়া ও বযবার। 

 রলখনফ : ললক্ষার্থীরা উলিলখত পাঠ বলল  টিুু কাচার প্রযুলি, টিুু কাচার প্রযুলির 
ধাপমূ বর্বিা ও এর বুবার  বা প্রলয়াগ ম্পলকব   জািলত পারলব।  

 জ্ঞান : টিুু কাচার ,টিুু কাচার প্রযুলির জিক,এক্সপ্লান্ট, অর্ুচারা, টটিলপালটলি, বুাা লমলডয়াম, 

কুাা।  
 অনধু্াবন : মাইলরালপ্রাপালগলি, বামালক্লািা ভুালরলয়লি, বমলরলেম কাচার ।  

 প্রলয়াগ : টিুু কাচার পদ্ধলতর ধাপমূ বর্বিা / টিুু কাচার পদ্ধলতর ধাপমূ লচলের মাধলম 
ধারাবালকভালব বেখালিা।   

 উচ্চতর দক্ষতা :  উলিে প্রজিি ও উন্নতজাত উিাবলি টিুু কাচার প্রযুলির বুবার / ভূলমকা / 
গুরুত্ত্ব লবলের্।  

িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ ালর লবলভন্ন ববাডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এবং বেললর 
স্বিামধিু কলজ মূলর বটে পরীক্ষার প্রশ্নমূ বেলখ প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধুালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলেষ্ট লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিু অধুায়লভলত্তক প্রলতুক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

................................................................................................................

. 

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পররকল্পনা (লিববাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র    



অধ্যায়: ১১ - জীবপ্রযরুি (BIOTECHNOLOGY) 

ক্লা িম্বর :০২ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আলাচ্যূরচ্ : জজলনটিক ইরজজরনয়াররিং ও ররকরিনযান্ট  DNA প্রযরুি ।  

রলখনফ : ললক্ষার্থীরা উলিলখত পাঠ বলল  বজলিটিক ইলজজলিয়ালরং ও লরকলম্বিুান্ট  DNA  প্রযুলির 

ধাপমূ বর্বিা ও এর করলত পারলব।  

জ্ঞান : লজি প্রলকৌল বা বজলিটিক ইলজজলিয়ালরং, লরকলম্বিুান্ট  DNA, প্লাজলমড, বক্লালিং, 
বরলিকলি এিজাইম, ুপার রাই।  

অনধু্াবন : লরকলম্বিুান্ট  DNA প্রযুলি, বরলিকলি এিজাইম, ট্রািলজলিক উলিে, GM খােু লু 
বা ফ , প্লাজলমডলক বভক্টর বা য় বকি?, প্লাজলমলডর ববললষ্টু ও প্রকারলভে  । 

প্রলয়াগ : লরকলম্বিুান্ট  DNA ৃলষ্টর ধাপমূ ধারাবালকভালব লচলে বেখাও । 

উচ্চতর দক্ষতা : লকভালব লরকলম্বিুান্ট  DNA প্রস্তুত করা যায়, ধাপমূ বুাখুা কর ।  

িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ ালর লবলভন্ন ববাডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এবং বেললর 
স্বিামধিু কলজ মূলর বটে পরীক্ষার প্রশ্নমূ বেলখ প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধুালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলেষ্ট লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিু অধুায়লভলত্তক প্রলতুক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

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

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পররকল্পনা (লিববাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১১ - জীবপ্রযরুি (BIOTECHNOLOGY) 

ক্লা িম্বর :০৩ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  



আলাচ্যূরচ্ : জীন জলারনিং ও রজন প্রলকৌললর মাধ্যলম ইনুরন উৎপাদন এবিং ইন্টারলফরন ।  

রলখনফ : ললক্ষার্থীরা উলিলখত পাঠ বলল  জীি বক্লালিং ,ইন্টারলফরি ও  লজি প্রলকৌললর মাধুলম 

ইিুলি উৎপােি ম্পলকব  জািলত পারলব।  

জ্ঞান : বক্লাি, ইিুলি ও এর ংলকত, লউমুলি ।  

অনধু্াবন  : লজি বক্লালিং, PCR, লরলপ্রাডাকটিভ বক্লালিং , ইন্টারলফরি, TPO ।  

প্রলয়াগ : লজি প্রলকৌললর মাধুলম ইিুলি উৎপােি বিবিা, ইন্টারলফরি উৎপােি প্রলরয়া ।  

 উচ্চতর দক্ষতা :  জীন জলারনিং প্ররিয়া বযাখযা,  ইন্টারলফরলির গুরুত্ত্ব / বুবার । 

িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ ালর লবলভন্ন ববাডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এবং বেললর 
স্বিামধিু কলজ মূলর বটে পরীক্ষার প্রশ্নমূ বেলখ প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধুালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলেষ্ট লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিু অধুায়লভলত্তক প্রলতুক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

 

 

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

ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পররকল্পনা (লিববাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১১ - জীবপ্রযরুি (BIOTECHNOLOGY) 

ক্লা িম্বর: ০৪ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আলাচ্যূরচ্ : জীবপ্রযরুির বযবার, ররকরিনযান্ট  DNA প্রযরুির প্রলয়াগ ( কৃর উৎপাদন, 

রচ্রকৎা ও ঔধ্ রললল্প এবিং পররলবল বযবস্থাপনায়)।  



রলখনফ: ললক্ষার্থীরা উলিলখত পাঠ বলল লবলভন্ন বক্ষলে প্রলয়াগকৃত  লরকলম্বিুান্ট  DNA প্রযুলি 
বুাখুা এবং জীবপ্রযুলির গুরুত্ত্ব ও ম্ভাবিা বুাখুা করলত পারলব।  

জ্ঞান : জীবপ্রযুলি, বরড ও বায়াইট, ব্লু এবং লগ্রি বালয়ালটকলিালজ, Bt ববগুি, GM ফ।  

অনধু্াবন : ুপার রাই বা বগালেি রাই, ট্রািলজলিক উলিে, ট্রািলজলিক প্রার্ী, মলকুার ফালমবং, 
বালয়াফালমবং । 

প্রলয়াগ  / উচ্চতর দক্ষতা : মািবকুালি জীবপ্রযুলির প্রলয়াগ/অবোি/গুরুত্ত্ব/ম্ভাবিা বুাখুা, 
কৃললক্ষলে / লচলকৎা লবজ্ঞালি / ঔধ লললে / পলরলবল বুবস্থাপিায় লরকলম্বিুান্ট  DNA প্রযুলির 

প্রলয়াগ / ব্  যবার / গুরুত্ত্ব ।    

 িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ ালর লবলভন্ন ববাডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এবং বেললর 
স্বিামধিু কলজ মূলর বটে পরীক্ষার প্রশ্ন বর্থলক প্রশ্নমূ বেলখ প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধুালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলেষ্ট লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিু অধুায়লভলত্তক প্রলতুক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

 

.......................................................................................
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ববপজা পাবলক সু্ক ও কলজ চট্টগ্রাম 

পাঠ পররকল্পনা (লিববাচলি পরীক্ষা - ২০২০) 

জীবরবজ্ঞান প্রথম পত্র    

অধ্যায়: ১১ - জীবপ্রযরুি (BIOTECHNOLOGY) 

ক্লা িম্বর :০৫ ( ময় : ৪৫ লমলিট )  

আলাচ্যূরচ্ : রজলনাম রলকালয়রসিং এবিং জীবপ্রযরুির প্রলয়ালগ  জীব রনরাপত্তার রবধ্ানমূ। 

রলখনফ : ললক্ষার্থীরা উলিলখত পাঠ বলল  লজলিাম ললকালয়লিং এর প্রলয়াগ বুাখুা এবং জীবপ্রযুলির 

লবকাললর ালর্থ স্বাস্থু লিরাপত্তা ঝুুঁ লক ম্পলকব  লবলেি করলত পারলব ।  

জ্ঞান : লজলিাম, মাোর ব্লুলপ্রন্ট, DNA ললকালয়লিং ।  

অনধু্াবন : লজলিাম ললকালয়লিং, DNA লফঙ্গার লপ্রন্ট, জীবলিরাপত্তা(BIOSAFETY)।   



প্রলয়াগ :  জীবলিরাপত্তার লবধািমূ বর্বিা কর।  

 উচ্চতর দক্ষতা :  লজলিাম ললকালয়লিং  এর গুরুত্ত্ব / ভূলমকা /বুবার/প্রলয়াগ, জীবপ্রযুলির 
লবকাললর ালর্থ স্বাস্থু লিরাপত্তা ঝুুঁ লকর ম্পকব   লবলের্ । 

 িমুিা উদ্দীপক ও ৃজিলী প্রশ্ন : ২০১৬-২০১৯ ালর লবলভন্ন ববাডব  পরীক্ষার প্রশ্ন এবং বেললর 
স্বিামধিু কলজ মূলর বটে পরীক্ষার প্রশ্নমূ বেলখ প্রস্তুলত লিলত পার। 

** লবলল লিলেবলিা : এ অধুালয়র প্রলশ্নাত্তর ংলেষ্ট লচেগুলা বাায় ২/৩ বার অিুলীি 
করলব। 

    ** M C Q  এর জিু অধুায়লভলত্তক প্রলতুক পৃষ্টার গুরুত্বপূর্ব  টলপকগুলা  াইাইট কলর 
কলর আয়ত্ব করলব।  

............................................................................................................................. ......
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