
               বিষয় – জীিবিদ্যা ( ১ম পত্র) ( টিস্যয ও টিস্যযতন্ত্র)  

শিক্ষার্থী বনু্ধরা ত ামরা তেমন আছ া? শনশ্চয় সবাই ভাছ া আছ া। েছরানা ভাইরাছসর োরছে  শবশ্ব আজ র্থমছে 

তেছ । আমরা সবাই  েডাউছন। সবাই ঘছর আছ া ত া! অবিয ক্লাস বছন্ধর আছেই আমরা েছরানা শনছয় আছ াচনা 

েছরশ  এবং েরেীয় শনছয়ও ের্থা বছ শ ।  

যা ত াে, অছনেশিন তিখা তনই। ক্লাছস সবাইছে এেসাছর্থ তিখছ  খুব ইচ্ছা েরছ । যা ত াে, আজছে আশম ঘছর 

বছস শে ু ের্থা ব ছবা ।  া   , Tissue ও Tissue System এর vascular bundle  শনছয়।  

আমরা ইশ পূছব ে তজছনশ  vascular bundle শে এবং শে শে শনছয় েঠি । আমরা ইশ পূছব ে পশরব ন ঠিসুযর ের্থাও 

শুছনশ । এিাছে ইংছরজজছ  বছ  –vascular bundle. এঠি xylem ও phloem নামে িুঠি ঠিসুয শনছয় েঠি । আমরা 

জাশন – xylem ঠিসুয মূ  দ্বারা তিাশি  পাশন ও খশনজ উপািান উজিছির  শবশভন্ন অংছি  

তপৌছ  তিয়।  

Phloem: এই ঠিসুয উজিছির সবুজ অংছি প্রস্তু েৃ  খািয উজিি তিছ র শবশভন্ন অংছি তপৌছ  তিয়।  

আমরা আছরা জাশন, xylem ও phloem tissue এেই বযাসার্ ে তর্থছে বাণ্ড  েিন েছর। শেন্তু মূছ  এরা পৃর্থে বযাসাছর্ ে 

তর্থছে বাণ্ড  েিন েছর আবার এছির মাছে েযাশিয়াম ও র্থাছে।  

 

Types of Vascular Bundle 

Xylem ও phloem এর পািাপাশি অবস্থাছনর উপর শভশি েছর ভাসু্ক ার বান্ড ছে শ ন ভাছে ভাে েরা যায়।  

                                                   

                                                         Vascular Bundle  

 

                  সংযুক্ত ( Conjoint)            অরীয় ( Radial)                  তেজিে ( Concentric)  

 

সমপাশ্বীয়                     সমশদ্বপাশ্বীয়                               জাইছ ম তেজিে            তলাছয়ম তেজিে  

( Collateral)                ( Bicollateral)                              ( Hadrocentric)              ( Lepto Centric) 

 

 

মুক্ত           বদ্ধসমপাশ্বীয়                 

( Open             ( closed collateral)  

 collateral)   



িহুবিি বাচিী প্রশ্নঃ  

স্ময় – ১০ বমবিি  

িম্বর – ১০X১  

 

১। সংযুক্ত, সমপাশ্বীয়, এন্ডােে এবং বদ্ধ ভাসু্ক ার বান্ড  পাওয়া যায় –  

ে) এেবীজপত্রী উজিছির মূছ         খ)এেবীজপত্রী উজিছির োছণ্ড  

ে) শদ্ববীজপত্রী উজিছির মূছ            ঘ) শদ্ববীজপত্রী উজিছির োছণ্ড  

২। vascular bundle এ xylem এর উভয় শিছেই phloem উপশস্থ  –  

ে) সমপাশ্বীয়              খ) সমশদ্বপািীয়  

ে) সমছেিীয়              ঘ) অরীয়  

৩। তলাছয়ম পযাছরনোইমা অনুপশস্থ  র্থাছে –  

ে) এেবীজপত্রী োছণ্ড    খ) শদ্ববীজপত্রী োছণ্ড  

ে) শদ্ববীজপত্রী মূছ           ঘ) শদ্ববীজপত্রী পছত্র  

৪। শনছচর তোন উজক্তঠি উজিছির তলাছয়ছমর জনয সঠিে?  

ে) তলাছয়ম  ন্তু তোছ নোইমা জা ীয় তোি দ্বারা েঠি   

খ) সীভ ঠিউব  ছ া ব ুছোিী তযখাছন প্রিস্ত নাশ ো ে বর ও তবশি পশরমাছে সাইছিাপ্লাস র্থাছে।  

ে) সংেী তোছি সীভ ঠিউছবর চাপ েশ  বজায় র্থাছে।  

ঘ) এেবীজপত্রী উজিছি প্রচুর পশরমাছে তলাছয়ম পযাছরনোইমা পাওয়া যায়।  

৫। তয িুঠি স্তছরর পরব ী অংিছে েছিেক্স বছ  –  ারা    –  

ে) এশপডাশম েস ও শিশ     খ) তপশরসাইছে  ও এছন্ডাডাশম েস  

ে) এশপডাশম েস ও মজ্জা    ঘ) এছণ্ডাডাশম েস ও ভাসু্ক ার বাণ্ড ।  

 

 

 

                                       



 

উপছরর শচত্র তিছখ ৬ ও ৭ নং প্রছের উির িাও-  

৬। উদ্দীপছে “w” অংিঠি- 

ে) তলাছয়ম খ) জাইছ ম ে) পশরচক্র ঘ) েযাশিয়াম  

৭। উদ্দীপছের শচত্রঠি তোন উজিছি তিখা যায়-  

ে) এেবীজপ্ত্রী উজিছির মূছ    খ) এেবীজপত্রী উজিছির োছণ্ড  

ে) শদ্ববীজপত্রী উজিছির োছণ্ড    ঘ) এেবীজপত্রী উজিছির পা ায়  

 

এমা বযব াশরে ক্লাছস এেঠি নমুনার প্রস্থছচ্ছি েছর স্লাইডঠি অনুবীক্ষে যছে পয েছবক্ষে েছর তিখছ  পায় – এর 

ভাসু্ক ার বাণ্ডশি শবশক্ষপ্ত ভাছব  ড়াছনা। তস আছরা তিখছ া এর ভাসু্ক ার বান্ডশি ইংছরজজ অক্ষর “Y” আোছর 

সজ্জজ্জ ।  

৮। এমা শে তিখছ  তপ  –  

ে) এেবীজপত্রী উজিছির মূ   

খ) এেবীজপত্রী উজিছির োণ্ড  

ে) শদ্ববীজপত্রী উজিছির মূ   

ঘ) শদ্ববীজপত্রী উজিছির োণ্ড  

 

৯। এমার তিখা নমুনাঠি –  

i) ভাসু্ক ার বান্ড  অরীয়     

ii) জাইছ ম এন্ডােে  

iii) ভাসু্ক ার বান্ড  সঙ্গযুক্ত ও বদ্ধ  

 

শনছচর তোনঠি সঠিে?  

ে) I, ii খ) I, iii ে) ii, iii ঘ) I, ii, iii  



১০। শনছচর তোনঠিছ  মুক্ত সমপাশ্বীয় ভাসু্ক ার বান্ড  পাওয়া যায়?  

ে) এেবীজপত্রীর োছণ্ড খ) এেবীজপত্রীর মূছ  ে) শদ্ববীজপত্রীর োছণ্ড ঘ) শদ্ববীজপত্রীর মূছ   

 

 

স্ৃজিশীল প্রশ্নঃ  

সময় – ১৫ শমশনি  

                                     

 

ে) েযাশিয়াম শে?                                                                                                               ১ 

খ) মূ  ও োছণ্ডর ত্বছের েিনে  পার্থ েেয শে? বযাখযা ের                                                    ২ 

ে) উদ্দীপছে A,B ও C শচশি  অংছির ববশিষ্ট্য শ খ।                                                             ৩ 

ঘ) উজিছির জীবছন A ও C শচশি  অংছির ভূশমো বযাখযা ের।                                              ৪  

 

                       


