
বফজা াফলরক সু্কর ও কলরজ চট্টগ্রাভ 

ৃজনীর নভনুা প্রশ্ন ও উত্তয 

 ( লনফবাচনী যীক্ষা - ২০২০) 

জীফলফজ্ঞান প্রথভ ত্র    

অধ্যায় : ১০ ( উদ্ভিদ প্রজনন ) 

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

প্রশ্ন নং-১ :    

                           

                    

(ক) লত্রলভরন  কী ?  ১                                                                 

(খ) াইলিড কী এফং লকবালফ উৎন্ন য় ?  ২                                                                                                                

(গ) উদ্দীলকয ‘ Y ’ এয ৃলিয লফলবন্ন ধা ধাযাফালকবালফ  লচলত্র বেখাও ।  ৩                                         

(ঘ) উদ্দীলকয ‘ Y ’ লচলিত অংলয ালথ ুংগযালভলেয লভরন প্রলিয়ায  গুরুত্ত্ব-লফলেলণ  

কলযা।   ৪                                                                                              

 

 

 

 

১-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 



দ্ভিদ্ভিলন : লনলললকয ভয় যাগনালরকা লত ভ্রূণথলরলত লনলক্ষপ্ত েু’টি ুংগযালভলেয 
ভলধয একটি লডম্বাণযু ালথ লভলরত লয় লনললক ম্পন্ন কলয এফং অযটি বলকন্ডালয 
লনউলিয়ালয ালথ লভলরত লর তালক লত্রলভরন ফলর। 

১-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ মখন ে’ুটি বকাললয লভরলন লনউলিয়ালয লভরন ঘলে না শুধু াইলোপ্লাজলভয লভরন 
ঘলে,তখন তালক াইলিড ফা বাভাটিক াইলিড ফলর। 

▫  এ প্রলিয়ায় লবন্ন বফলিযম্পন্ন েু’টি উলিলেয বপ্রালোপ্লাস্ট াাাল বযলখ তালেয 
ভলধয লভরন ঘটিলয় নতুন উলিে ৃলি কযা য়। বমভন: আর ুও েলভলো উলিলেয 
বপ্রাবোপ্লালস্টয লভরলন বাভালো নাভক াইলিড উলিে ৃলি কযা লয়লে।  

১-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক উলিলখত ‘ Y ’ লচলিত অংটি লরা ভ্রূণথলরয প্রধান বকাল- স্ত্রীগযালভে 
ফা লডম্বাণ।ু  

▫ উদ্দীলকয ‘ Y ’ লচলিত অংটিয নাভ এটি ৃলিয ফণবনা (ংলক্ষল)।  

▫ উদ্দীলক উলিলখত ‘ Y ’ লচলিত অংটিয নাভ এটি ৃলিয লফলবন্ন ধালয লচত্র 

অংকন (ধাযাফালকবালফ)। [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩১২ -  অথফা, 

অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

 

 

 

 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয ‘ Y ’ লচলিত অংটিয নাভ স্ত্রীগযালভে ফা লডম্বাণ।ু এয ালথ 
ুংগযালভলেয লভরন প্রলিয়াটি লরা লনললক ফা Fertilization । 



▫ উদ্দীলকয ‘ Y ’ লচলিত অংটিয ালথ ুংগযালভলেয লভরন প্রলিয়াটিয নাভ 

ংজ্ঞা । 

▫ উদ্দীলকয ‘ Y ’ লচলিত অংটিয ালথ ুংগযালভলেয লভরন প্রলিয়াটিয নাভ 
এয গুরুত্ত্ব (আংলক)।  

▫ উদ্দীলকয ‘ Y ’ লচলিত অংটিয ালথ ুংগযালভলেয লভরন প্রলিয়াটিয নাভ 
এয গুরুত্ত্ব লফলেলণ । [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩১৪-৩১৭  অথফা, 
অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

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

প্রশ্ন নং-২ : 

           

(ক) লনাযলজড কী ?  ১                                                                               

(খ) ইভাসু্কলরন বকন কযা য় ?  ২                                                                 

(গ) উদ্দীলকয  ‘X’ ৃলিয প্রলিয়া ফণনবা কয। ৩                                                    

ঘ) কৃলত্রভবালফ ‘ X ’ ও ‘ Y ’ - এয লভরন ঘটিলয় লকবালফ পলরয গুণগত ভান উন্নয়ন 
ম্ভফ?-লফলেলন কয ।    ৪                                                                            

                     

২-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

লনাযলজড: ভ্রূণথলরলত অফলিত গবব মলেয লতনটি লনউলিয়ালয ভালেয ফড় 
লনউলিয়াটিলক লডম্বাণ ুএফং লডম্বাণযু ালয েু ’টি লনউলিয়ালক কালয বকাল ফা 
লনাযলজড ফলর।  

২-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 



▫ লযক্ক ফায আলগই ুষ্প বথলক ুংলকয  বভবয বপরা ফা লযলয় বপরালক ফরা য় 

ইভাসু্কলরন। 

▫ ইভাসু্কলরন ংকযায়লনয একটি গুরুত্ত্বূণব েলক্ষ। এ প্রলিয়ায় যাগধানী লযুি ও লযক্ক 
ওয়ায ূলফবই ভাতৃউলিে লালফ লচলিত গালেয উবলরঙ্গ  পুর লত ুংলকযগুলরা অাযণ কযা 
য়। এত কলয স্ব-যাগায়লনয েুলক থালকনা। ংকযায়লনয বক্ষলত্র স্ব-যাগায়ন বযালধই 
ইভাসু্কলরন কযা য়। 

২-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয ‘X’ ৃলিয প্রলিয়া লরা যাগলযণ ুবথলক ুংগযালভলোপাইে ফা ুংগযালভে 

ৃলিয প্রলিয়া । 

▫   উদ্দীলকয ‘X’ ৃলিয প্রলিয়ায নাভ ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলক উলিলখত ‘X’ ৃলিয প্রলিয়ায নাভ এয ফণবনা। (াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর 
াান, ৃষ্ঠা নং : ৩০৯-৩১০ -অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।) 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয আলরালক কৃলত্রভবালফ ‘ X ’ ও ‘ Y ’ - এয লভরন ঘটিলয় অথবাৎ কৃলত্রভ 

ংকযায়লনয ভাধযলভ ুংগযালভে ও স্ত্রীগযালভলেয লভরন ঘটিলয় পলরয গুণগত ভান উন্নয়ন ম্ভফ। 

▫ উদ্দীলকয কৃলত্রভ ংকযায়লনয নাভ এয ংজ্ঞা ।  

▫  কৃলত্রভ ংকযায়লনয ভাধযলভ ‘ X ’ ও ‘ Y ’ - এয লভরন ঘটিলয় পলরয গুণগত ভান 

উন্নয়লনয উোযণ ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ কৃলত্রভবালফ ‘ X ’ ও ‘ Y ’ - এয লভরন ঘটিলয় অথবাৎ কৃলত্রভ ংকযায়লনয ভাধযলভ 

ুংগযালভে ও স্ত্রীগযালভলেয লভরন ঘটিলয় পলরয গুণগত ভান উন্নয়ন - ংলক্ষল লফলেলণ। 
[াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩২১-৩২৩ - অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  
লরখলত াযলফ।] 

প্রশ্ন নং-৩ : 

 

 



                         

 

 

(ক) লরলনয়াভ  কী ?  ১ 

                                                                           
(খ) অযালালপালয  কী ?-ফযাখযা কয। ২ 

(গ) উদ্দীলকয ‘ P’ বক লভ গালেয লডম্বলক লযণত কয। । ৩                                                   

(ঘ) ‘ R’  উদ্দীলকয  প্রলতটি উলিেই আরাোবালফ ফংফৃলি কলয-ফযাখযা কয। ৪              

৩-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

পদ্ভলদ্ভনয়াি : পুলরয যাগলযণগুুলরা এক ালথ অফিান কযায একটি লফলল থলর 
েৃ গঠ্নই লরা লরলনয়াভ ।  

 

 

৩-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ বকান বেলকাল যালয গযালভলোপাইলে লযণত লর , তালক অযালালপালয ফরা য়। 

▫ লডম্বালয়য বম বকান বকাল লডপ্ললয়ড গযালভলোপাইে লালফ কাজ কলয কভবক্ষভ 
ভ্রূণ ফীজ ৃলি কযলত ালয। এফ ফীজ বথলক ভাতৃ উলিলেয ভগুণম্পন্ন গাে 
ৃলি য়। Hiercium নাভক উলিলে এ যকভ বেখা মায়।  

৩-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয ‘ P’ বরা লডম্বক। লভ গালেয লডম্বক লরা অলধাভখুী ফা লনম্নভখুী।  



▫   উদ্দীক ‘ P’ ও লভ গালেয লডম্বলকয নাভ অলধাভখুী ফা লনম্নভখুী লডম্বলকয 
ংলক্ষপ্ত ফণবনা ।  

 ▫   উদ্দীক ‘ P’ ও লভ গালেয লডম্বলকয নাভ অলধাভখুী ফা লনম্নভখুী লডম্বলকয 
রম্বলেলেয লচলিত লচত্র অংকন। [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩১১-৩১২ 

অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।] 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীক  ‘ R’ এয উলিেগুলরা লরা ের, আলরা, বরফু, বগারা। একর উলিে ভূ 

অলমৌন উালয় ফংফৃলি কলয । 

▫ উদ্দীক  ‘ R’ এয উলিেগুলরায ভলধয প্রথভ ে’ুটি বে অলঙ্গয (ভূর ও কান্ড) ভাধযলভ 
স্বাবালফক অঙ্গজ প্রজনন  এফং অনয ে’ুটি উলিে মথািলভ োফাকরভ ফা বরয়ালযং ও  াখাকরভ 
ফা কাটিং এয ভাধযলভ কৃলত্রভ অঙ্গজ প্রজনন িলতবত ফংফৃলি কলয।    

▫ উদ্দীক  ‘ R’ এয উলিেগুলরায প্রজনন িলতয নাভ এলেয আরাো আরাো ফংফৃলিয 

 িলতগত ফণবনা (ংলক্ষল)।  

▫ উদ্দীক  ‘ R’ এয উলিেগুলরায প্রজনন িলতয নাভ এলেয আরাো আরাো ফংফৃলিয 

 িলতয ফযাখযা । [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩১৭-৩১৮  অথফা, অনয 
াঠ্যফই বথলকও  লরখলত াযলফ।] 

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

প্রশ্ন নং-৪ :  

 

(ক) েটিলালেলি কী ?  ১                                                                                                                       



(খ) লি-লনললক ফরলত কী বফাোয় ?  ২                                                               

(গ) লচত্র ‘N’ এয লনলললকাত্তয লযণলত েলকয াালময বেখাও  ।  ৩                      

(ঘ) উলিলেয পর ও ফীজ ৃলিলত লচত্র -‘M’ ও লচত্র - ‘N’ এয গুরুত্ত্ব লফলেলণ কয। ৪           

 

৪-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

 েটিলালেলি : উলিলেয বমলকান লফবাজনক্ষভ জীফলকাল ফা টিুয বথলক ূণবাঙ্গ 

উলিে বতলযয ক্ষভতাই রা  েটিলালেলি ।  

৪-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 

▫ একই ভলয় লডম্বানযু ালথ একটি ুংগযালভলেয লভরন ও বলকন্ডালয লনউলিয়ালয 
ালথ অয ুংগযালভলেয লভরন প্রলিয়ালক লি-লনললক ফলর। 

▫ এ প্রলিয়ায় লডম্বাণ ুজাইলগালে লযণত এফং লডপ্ললয়ড (2n) অফিা প্রাপ্ত য় । 
লকন্তু বলকন্ডালয লনউলিয়া লিপ্ললয়ড (3n) অফিাপ্রাপ্ত লয় এলন্ডাপাভব ফা লয 
লযণত য়। 

 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয লচত্র ‘N’ র পুলরয স্ত্রী-স্তফক । 

▫ উদ্দীলকয লচত্র ‘N’ র পুলরয স্ত্রী-স্তফক । এয ভাধযলভ স্ত্রী-গযালভলোপাইলেয লফকা ঘলে। 
এটি পুলরয একটি গুরুত্ত্বূণব জনন স্তফক। এয ৩’টি প্রধান অং থালক। মথা-গবব ায়, গবব েন্ড 
ও গবব ভুন্ড।  
▫ উদ্দীলকয লচত্র ‘N’ এয নাভ লনলললকয য এয লযণলত েলকয ভাধযলভ উিান। 
[াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩১৫-৩১৬  অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  
লরখলত াযলফ।] 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 



▫ উদ্দীলক লচত্র -‘M’ ও লচত্র - ‘N’ ে’ুটিয নাভ লরা মথািলভ ুষ্পক উলিলেয 

ুংস্তফক ও স্ত্রী-স্তফক । 

▫ উদ্দীলক লচত্র -‘M’ ও লচত্র - ‘N’ ে’ুটিয নাভ এেটুিয বক্ষলত্র ুংগযালভলোপাইে 
ও স্ত্রী-গযালভলোপাইলেয লফকা ঘলে। উলিলখত স্তফক েু’টিয ংজ্ঞা ও লফলবন্ন অংলয 
নাভ । 

▫ উলিলেয পর ও ফীজ ৃলিলত লচত্র -‘M’ ও লচত্র - ‘N’ এয নাভ গুরুত্ত্ব 
(আংলক)।  

▫ উলিলেয পর ও ফীজ ৃলিলত লচত্র -‘M’ ও লচত্র - ‘N’ এয নাভ গুরুত্ত্ব 
লফলেলণ। [াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩০৯-৩১৬  অথফা, অনয াঠ্যফই 
বথলকও  লরখলত াযলফ।]  

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

প্রশ্ন নং-৫ : 

 

 

(ক) এক্সাইন  কী ?  ১                                                                                

(খ) াযলথলনালজলনল ফরলত  ফরলত কী ফুে ?   ২                                             

(গ) উদ্দীলকয A, B, C  ও   D ধাভূ ফণবনা কয।  ৩                                                                                                                                       

(ঘ) উদ্দীলক উলিলখত প্রলিয়াটি ভানফজীফলন কী বূলভকা ারন কলয?-লফলেলণ কয ।  ৪                            

 

৫-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

এক্সাইন : যাগলযণযু ফাইলযয ুরু, ক্ত ও লকউটিনমুক্ত ত্বকলক এক্সাইন ফলর। 

৫-নং প্রশ্ন-         খ এয উত্তয : 



▫ বম  প্রজনন প্রলিয়ায় লডম্বাণটুি লনললক োড়াই ভ্রূণ ৃলি কলয এফং লডম্বক 

স্বাবালফক ফীলজ লযণত য় ,তালক াযলথলনালজলনল ফা অুংজলন ফলর। 

▫ বফারতা, বভৌভালে, যটিপায ইতযালে প্রাণীলেল এফং পাইলযাগাইযা, লভউকয, পাণব 
প্রবৃলত উলিে বেল এ ধযলনয জনন বেখা মায়। াযলথলনালজলনল েু’প্রকায। মথা-
যাপ্ললয়ড ও লডপ্ললয়ড াযলথলনালজলনল।  

৫-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয লনলেব লত প্রলিয়াটি লরা কৃলত্রভ ংকযায়ন প্রলিয়া ফা বকৌর। এয  
A, B, C  ও   D ধাভূ লরা মথািলভ যালযলেয কৃলত্রভ স্ব-যাগায়ন, যালযে 

উলিলেয ইভাসু্কলরন, িলং ও বরলফলরং । 

▫ উদ্দীলকয লনলেব লত প্রলিয়াটিয নাভ এফং A, B, C  ও   D ধাভলূয নাভ  
ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলকয A, B, C  ও   D ধাভলূয নাভ  ধাযাফালকবালফ এলেয ফণবনা । 
[াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩২১-৩২২  অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  
লরখলত াযলফ।]  

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয লনলেব লত প্রলিয়াটি লরা কৃলত্রভ ংকযায়ন ফা কৃলত্রভ প্রজনন প্রলিয়া ফা 
বকৌর।  

▫ উদ্দীলকয কৃলত্রভ ংকযায়ন প্রলিয়ায ংজ্ঞা ফা লযলচলত । 

▫ উদ্দীলকয লনলেব লত প্রলিয়াটিয নাভ ভানফজীফলন এয বূলভকা (আংলক)।  

▫ উদ্দীলকয লনলেব লত প্রলিয়াটিয নাভ ভানফজীফলন এয বূলভকা –লফলেলণ । 
[াঠ্যফই: ড. বভা: আফুর াান, ৃষ্ঠা নং : ৩২৩-৩২৪  অথফা, অনয াঠ্যফই বথলকও  
লরখলত াযলফ।]  

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


