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[ বি.দ্রঃ বিক্ষার্থীরা, য ামরা যহামওয়াকক সম্পন্ন কযর  র্থা র্থ মলূযায়যনর জনয 

আমার ইযমইযল য াগায াগ রাখয  পাযরা। অর্থিা ক্লাস শুরু হযল আমার কাযে 

উত্তরপত্র জমা বদয  পাযরা]  

** দৃষ্টি আকষ কণঃ সংবিি অবভভািক, আপনার সন্তান বনয়বম  অনুিীলন 

করযে বকনা  া বনদ্ভি  করার জনয অনযুরাধ করবে  

 

 

 

 

 

 

সুবপ্রয় বিক্ষার্থীরা, কযরানার ক্রাবন্তকাযল বনিয় য ামরা মনমরা হযয় যগযো। 

য ামাযদর যেহারা প্রায় আমার যোযখর সামযন ভাযস।  াযহাক, গ  যলকোযর 

ভাসু্কলার িাণ্ডল বনযয় কর্থা িযলবে। উপযরর বনযদকিম  য ামরা আমার সাযর্থ 

য াগায াগ রাখযি। এর িাবক অংি বনযয় পযরর যলকোযর আিার কর্থা িলি। 

আজযক কর্থা িলি উদ্ভিদ প্রজনন (  Plant Reproduction ) এর স্ত্রী 

গযাযমযোফাইযের পবরস্ফুেন (  Development of Female Gametophyte ) বনযয়।  

 

 



 

 

 

 

 

শুরুয ই জানি প্রজনন বক?  

আমরা জাবন প্রজনন জীযির একষ্টে অননয বিবিিয। প্রব ষ্টে জীিই প্রজনন 

ক্ষম া সক্ষম।  যি জড় িস্তুর প্রজনন ক্ষম া নাই। এক কর্থায় মা ৃ উদ্ভিদ 

যর্থযক ন ুন উদ্ভিদ সৃষ্টির প্রদ্ভক্রয়াই উদ্ভিযদর প্রজনন প্রদ্ভক্রয়া।  

আমরা আযগই যজযনবে স্ত্রী যরণু (  Megaspore ) হযলা স্ত্রী গযাযমযোফাইযের প্রর্থম 

যকাষ। কা ককরী স্ত্রী যরণু বিকবি  হযয় স্ত্রী গযাযমযোফাইে গঠন করযর। এো 

যদখয  মহযলর ম ,  া ভ্রুণর্থবল (  embryo sac ) নাযম পবরবে ।  

এই ভ্রুণর্থবল উৎপবত্ত অনুসাযর ব ন প্রকার।  

ক) মযনাযপাবরক (  Monosporic ) : এযক্ষযত্র যকিলমাত্র একষ্টে স্ত্রীযরণু ভ্রুণর্থবল 

গঠযন অংিগ্রহণ কযর।  

য মনঃ পবলযগানাম (  polygonum ) ( sp: পাবনমবরে, বিষ কা াঁঠাল )  

খ) িাইযপাবরক ( bisporic ) : এযক্ষযত্র দুষ্টে স্ত্রীযরণু ভ্রুনর্থবল গঠযন অংিগ্রহণ 

কযর। Allium ( sp- বপাঁয়াজ )।  

গ) যেট্রাযপাবরক (  Tetrasporic ) : এরকম যক্ষযত্র ৪ষ্টে স্ত্রীযরণু ভ্রুনর্থবল গঠযন 

অংিগ্রহণ কযর। য মনঃ peperomia sp.  

 

 

 

 



 

 

১। আমরা উপযরর বেযত্র যদখয  পাদ্ভি য , এযক্ষযত্র বিপ্লযয়ি স্ত্রীযরণু মা ৃযকাষ 

( 2n ) বমওবসস প্রদ্ভক্রয়ায় বিভাদ্ভজ  হল – ৪ষ্টে হযাপ্লযয়ি স্ত্রীযরণু গঠন কযর  ার 

উপযরর ব নষ্টে নি হযয়  ায় এিং বনযেরষ্টে কা ককরী র্থাযক।  

২। এই কা ককরী স্ত্রীযরণু বনউবক্লয়াসষ্টে মাইযোবসস প্রদ্ভক্রয়ায় বিভাদ্ভজ  হযয় 

যরণুর্থবলর দুই প্রাযন্ত অিস্থান কযর। এযদর একযত্র িায়াি (  Dayad ) িযল।  

৩। যমরুপ্রাযন্ত অিবস্থ  বনউবক্লয়াস পরপর দুিার বিভাদ্ভজ  হযয় ৪ষ্টে 

বনউবক্লয়াস গঠন কযর। এযকযদর একযত্র যেট্রাি (  Tetrad ) িযল।  

৪। এই ৪ষ্টে nucleus আিার বিভাদ্ভজ  হযয় প্রব  যমরুয  ৪ষ্টে কযর যমাে ৮ষ্টে 

বনউবক্লয়াস গঠন কযর। এযদর ৪ষ্টে বিম্বকমূযলর বদযক ( chalazal tetrad ) আিার 

৪ষ্টে বিম্বকরযের বদযক (  micropylar tetrad ) অিস্থান কযর।  

৫। প্রব ষ্টে বনউবক্লয়াস যর্থযক একষ্টে কযর বনউবক্লয়াস ভ্রুণর্থবলর মাঝখাযন েযল 

আযস এিং পরপর বমবল  হযয় যসযকণ্ডাবর বনউবক্লয়াস িা যগৌণ বনউবক্লয়াস িা 

বফউিন বনউবক্লয়াস সৃষ্টি কযর।  

৬। বিম্বক রযের বদযক অিবস্থ  ব নষ্টে বনউবক্লয়াসযক একযত্র ( egg apparatus ) 

গভক ন্ত্র / বিম্বাণু  ন্ত্র িযল। এযদর মাযঝর বনউবক্লয়াসষ্টে িড় র্থাযক  া এগ, 

ওভাম/ উদ্ভিয়ার িা বিম্বাণু বহযসযি পবরবে  হয়। আর বিম্বাণুর দুপাযির 

দুযোযক িযল সহকারী বনউবক্লয়াস িা সহকারী যকাষ (  synergids ) িযল।  



৭। বিম্বক মূযলর বদযকর র্থাকা ব নষ্টে বনউবক্লয়াস যসলুযলাজ প্রােীর দ্বারা আিৃ  

হযয় ব নষ্টে যকাষ গঠন কযর। এযদর প্রব পাদ যকাষ িা antipodal cell িযল।  

ভ্রুণর্থবল এিং এয  অিবস্থ  বিম্বাণু, সাহা যকারী বনউবক্লয়াস প্রব পাদ 

বনউবক্লয়াস এিং যসযকণ্ডাবর বনউবক্লয়াস বমবল ভাযি স্ত্রী গযাযমযোফাইে বহযসযি 

অবভবহ ।  

বিম্বযকর মযধয স্ত্রী গযাযমযোফাইযের উৎপবত্ত ঘযে। স্ত্রী গযাযমযোফাইে 

যপাযরাফাইযের প্রর্থম যকাষ।  

 

 

 

 

 

 

 

সৃজনিীল প্রশ্নঃ মাকক – ১০  

জাইম  ার দাদার িাবড়য  যিড়ায  বগযয় ধানযক্ষয  যনযম বকেু িনয জায র 

ধান গাে যদখয  যপযলা। এরা অনুি কর জবময  জযে। এরা যরাগ প্রব যরাধী। 

মাযঠ যস আযরা লক্ষয করযলা সবরষা যক্ষয  প্রেুর যমৌমাবে গুনগুন করযে।  

ক) একষ্টে  রল সযসযর নাম বলখ।                                                               ১ 

খ) িৃব যক ফুযলর মা িলা হয় যকন? িযাখযা কর।                                          ২ 

গ) অনুি কর জবময  োষ উপয াগী যরাগ প্রব যরাধী জা  উিািযন উবিবখ  

গােযক বকভাযি িযিহার করা  ায় বিযিষণ কর।                                           ৩  

ঘ) সবরষা ফলন িৃদ্ভিয  ও বিবেত্রয সৃষ্টিয  যমৌমাবের ভূবমকা মূলযায়ন কর।    ৪ 

  

 

 



 িহুবনি কােনী প্রশ্নঃ  

১। নারযকযলর পাবন ও যভাজয অংিষ্টে হলঃ  

ক) সসয খ) অন্তত্বক গ) মধযত্বক ঘ) ভ্রুণ  

২। পাযর্থ কযনাযজযনবসস হল এক প্রকার –  

ক) য ৌন জনন খ) অয ৌন জনন গ) যকাযরাকুদ্গম ঘ) পনুরুৎপাদন  

৩। ভ্রুণর্থবল হল প্রকৃ  পযক্ষ –  

ক) মাইযক্রাগযাযমেফাইে খ) মাইযকাযপারাদ্ভজয়াম গ) যমগাগযাযমযোফাইে ঘ) 

যমগাযপাযরাদ্ভজয়াম  

৪। বিম্বক মূযলর মধয বদযয় পরাগনালীর বিম্বযক প্রযিি করার পিব যক িযল –  

ক) োলাযজাগযাবম খ) যমযসাগযাবম গ) যপাযরাগযাবম ঘ) যকানষ্টেই নয়।  

৫। বনযের যকানষ্টে হযাপ্লযয়ি নয়?  

ক) পরাগযরণু খ) বিম্বাণু গ) সসযকলা ঘ) িীজযকাষ  

৬। ভ্রুণর্থবলর য  যমরু বিম্বক রযের বদযক অিবস্থ  যসখানকার 

বনউবক্লয়াসসমহূযক একযত্র িযল –  

I) বিম্বাণু ii)বিম্বাণু ন্ত্র    iii) এগ এপযারাোস  

 

বনযের যকানষ্টে সষ্টঠক?  

ক) I, ii  খ) i, iii গ) ii,iii ঘ) i,ii, iii  

 

 

  


