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শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (উচ্চ স্টিদ্যালয়) িাাংলা মাধ্যম (সহ স্টিক্ষা) 

স্টিষয় - জীিন স্টিজ্ঞান 

অধ্যায়: জীিননর প্রিহমানতা: জনন (Reproduction) 

স্টিক্ষািষষ - ২০২০ 

শ্রশ্রস্টি - দ্িম 

 

 

 

➢ পুষ্টি , শ্বসন বা রেচননে মন া জনন অ যাবশ্যকীয় শ্ােীেবৃত্তীয় প্রষ্টিয়া নয়।   

➢ প্রজাষ্ট ে অষ্টিত্ব েক্ষাে জনয জনন অপষ্টেহার্য।   

জনননর গুরুত্ব : 

• অষ্টিত্ব বজায় োখা  

• সংখযা বৃষ্টি  

• ধাোবাষ্টহক া বজায় োখা  

• জীবজগন  ভােসাময েক্ষা  

 

 

 

 

 

 

জনন: রর্ জজষ্টবক পিষ্ট ন  জীব ষ্টনজ সত্ত্বা ও আকৃষ্ট  ষ্টবষ্টশ্ি অপ য জীব সষৃ্টি কনে এবং সংখযা বৃষ্টিে দ্বাো ষ্টনজস্ব 

বংশ্ধাোনক অকু্ষণ্ন োনখ ,  ানক জনন (Reproduction) বনে।   
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জনননর প্রকারনেদ্ : 

 

 

  

 

 

জনননরপ্রকারনেদ :

অন ৌনজনন : যে
জননপ্রক্রিয়ায়

গ্যামেট উৎপাদন

ছাড়াই জননতৃ

জীমের যদহম াশ

নেভাক্রজত হময়

অথো যরনু ততনরর

োধ্যমেঅপতয

জীে সৃষ্টি হয়, তাম 
অমেৌন জনন েমে।

উক্রিদ, প্রানি উভয়
যেমেই এই প্রক্রিয়া

যদখা োয়। এ  :
যরিু

য ৌনজনন : যে
জননপ্রক্রিয়ায়

জননম াশঅথ থাৎ

পুুংগ্যামেট ও স্ত্রী

গ্যামেমটর নেেমনর

(ননমেম র দ্বারা ) 
অপতযজীমের সষৃ্টি

হয়, তাম যেৌন

জনন েমে। উন্নত

প্রজানতর উক্রিদ, 
প্রানি উভয় যেমে

এই প্রক্রিয়া যদখা

োয়। এ  : 
গ্যামেট

অঙ্গজজনন : যে
জননপ্রক্রিয়ায়

জীেমদমহর য ামনা

অঙ্গ োঅঙ্গাংশ
জননতৃজীেমদহ

যথম নেক্রিন্ন হময়

অপতয জীে সৃষ্টি

 মর তাম অঙ্গজ

জনন েমে। এই

ধ্রমির জনন

প্রক্রিয়া প্রধ্ানত

উক্রিদমদমহ সম্পন্ন

হয়।

অপ ুংজনন : 
অনননেক্ত নিম্বািু

যথম সরাসনর

অপতয জীে সৃষ্টির

প্রক্রিয়াম 

অপুুংজনন েমে।

উদা: স্পাইমরাগ্াইরা

নেউ র প্রানি : 
যোেতা , যেৌোনছ
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অন ৌন জনননর প্রকারনেদ্: 
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নেভাজন (Fission )

নদ্বনেভাজন (উদা: অযানেো)

েহুনেভাজন (উদা: 
প্লাসমোনিয়াে)

য ার য ারম াগ্গে (budding)-
উদা: ইস্ট হাইড্রা

খণ্ডীভেন (Fragmentation ) -
উদা: স্পাইমরাগ্াইরা

যরিু উৎপাদন (spore formation 
) - উদা: নেউ র , রাইমজাপাস , 
যপনননসনেয়াে , েস , ফান থ

পুনরুৎপাদন (Regeneration ) -
উদা: প্লযামননরয়া , স্পঞ্জ , হাইড্রা , 

য েঁ ম া



4 
 

 

শ্র ৌন জনননর প্রকারনেদ্: 

 

 

 

 

 

 

 

 

য ৌনজনননর

প্রকারনেদ

সুংমেে (conjugation )
উদা: স্পাইমরাগ্াইরা, 
পযারামেনসয়াে

সিনগ্যগসি

আইমসাগ্যানে উদা: 
ক্ল্যাোইমিামোনাস

নেউ র

অযগনগইসিগগ্যগসিউদা: 
ক্ল্যাোইমিামোনাস

অযগস গিগইসিি

উগ্যানে উদা: সপুষ্প 

উক্রিদক্ল্যাোইমিামোনাস
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অঙ্গজ জনননর প্রকারনেদ্: 

 

  

 

 

 

 

 

অঙ্গজজনননর

প্রকারনেদ

প্রাকৃনিক

মূল উদ: রাঙা
আল , শাাঁকাল 

কাণ্ড

মৃদ্ গিকাণ্ড

স্ফীিকন্দউদা: 
আল 

কন্দউদা: 
যপাঁয়াজ

গাঁ নিকন্দউদ:
ওল

গ্রনিকন্দউদা: 
আদা

অর্ ধবায়বীয়

কাণ্ড

র্ারকউদা: 
আমরুল

বক্রর্ারকউদা: 
যমিা

খব ধর্ারকউদা: 
কচুনরপানা

ঊর্ব্ ধর্ারকউদা: 
চন্দ্রমনিকা

কৃত্রিম

শাখাকলমউদা: 
জবা যগালাপ

দাবাকলমউদা:
যলব 

গটিকলমউদা: 
আম, যগালাপ

যজািকলমউদা:
নলচু, আম

মাইনক্রানপ্রাপানগ

শনউদা: অনকধড
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মাইনরানপ্রাপানেিন  (অিুস্টিস্তারি):  

রর্ কৃষ্টিম অঙ্গজ পিষ্ট ন  েযাবনেটষ্টেন  উষ্টিনেে রকাশ্ , কো , অঙ্গ প্রভৃষ্ট ে কু্ষদ্র ম অংশ্ কৃষ্টিম কর্যণ মাধযনম 

পােন কনে একাষ্টধক রোগমকু্ত উষ্টিে প্রজাষ্ট ে দ্রু  বংশ্ষ্টবিাে ঘটাননা সম্ভব হয়  ানক মাইনিানপ্রাপানগশ্ন বা 

অণুষ্টবিােণ বনে।   

 

মাইনরানপ্রাপানেিননর ধ্াপ : 

 

 

 

 

 

 

যকাশ, কলা বা ম ক ল
অনবনেনদি যকাশ

প ঞ্জ বা কযালাস

এমব্রনয়ড বা প্রাণ

গঠন

নশশুউত্রিদ বা

প্লান্টনলিগঠণ

গ্রিন হাউসে গ্রিশু
উগ্রিসের অগ্রিস াজন  

চারাগানের মাটিনি

যরাপন
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জনুরম (Alteration of generation ): 

জীনবে জীবন চনি রেণুধে জানু বা ষ্টিপ্লনয়ি জানু এবং ষ্টেঙ্গধে জান ুবা হযাপ্লনয়ি জনেু পর্যায়িষ্টমক আব য ননক 

জনুিম বনে।  উো:    

➢ মস ও ফানয  (উষ্টিে)  

➢ মননাষ্টসষ্টিস (প্রাষ্টণ ) 

 

অনুিীলন করনি:  

১. অনর্ৌন জনন ও অঙ্গজ জনননে মনধয পার্যকয ষ্টনণযয় কনো।   

২. রর্ৌন জনন কানক বনে? এে একক কী ? 

৩. জনুিম কানক বনে ? ফানণযে জনুিম রেখাষ্টচনিে সাহানর্য বণযনা কনো।   

৪. মাইনিানপ্রাপানগশ্ন কানক বনে? 

৫. ষ্টনম্নষ্টেষ্টখ  জবষ্টশ্নিযে ষ্টভষ্টত্তন   রর্ৌন ও অনর্ৌন জনননে মনধয েটুি পার্যকয ষ্টনরূপণ কনো:  

১. গযানমট  উৎপােন  

২. জষ্টন ৃ জীনবে সংখযা  

** Textbook এিাং Study Material োনলা কনর পনে উপনরর প্রশ্নগুস্টলর উত্তর স্টলখনি।   
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_________________________ 


