
 

 

                         শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সিটিউি (হাই সু্কল )সহ শিক্ষা বাাংলা মাধ্যম 

শ্রশ্রশি – দিম 

শবষয় – জীবি শবজ্ঞাি 

অধ্যায় – জীবনির প্রবহমািতা – সপুষ্পক উন্সিনদর শ্র ৌি জিি 

 

 ফুল   সীমিত বৃদ্ধিসম্পন্ন যে রুপান্তমিত মবটপ উদ্ধিদ যেৌন জননন অংশ মননে পিাগনোগ ও  

           মননেনেি িাধ্যনি ফল ও বীজ গঠন েনি , তানে ফুল বনল। 

  

  

 

 

 

 

 

 

আদর্ শফুলের

বিবিন্নঅংর্

পুষ্পিৃন্ত পুষ্পাক্ষ পুষ্পস্তিক

সাহায্যকারী

স্তিক

িৃবি দেমন্ডে

অিযাির্যকীয়

স্তিক

পুংস্তিক

পরাগধানী পুংদন্ড

স্ত্রীস্তিক

বিম্বার্য়

গিশদন্ড

গিশমুন্ড



 

 

 

পরাগন াগ (Pollination): 

 

যে প্রদ্ধিোে মবমিন্ন বাহনেি দ্বািা বা বাহে ছাড়াই পিাগধ্ানী যেনে যিণু বা পিাগ এেই ফুনলি বা  

এেই প্রজামতি অনয ফুনলি গিভিুনে স্থানান্তমিত হে তানে পিাগনোগ বনল। 

  

 

 

 

পরাগলয্ালগর

প্রকারলিদ

স্বপরাগলয্াগ

অল াগযাবম ,উদাহরণ-

দদাপাট 

দগইল ালনাগযাবম,উদা
হরণ-কুমল া

ইিরপরাগলয্াগ
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জে উদাহরণ -পািাঝা াঁঝঝ

িায়ু উদাহরণ - ধান

পিঙ্গ উদাহরণ -আম

পাবি উদাহরণ -পোর্



 

 

 

শিনষক এবাং িতুি উন্সিদ গঠি: 

 

শিনষকঃ 

পুংজনননোশ বা পুংগযানিট ও স্ত্রীজনননোশ বা স্ত্রীগযনিনটি ি মিলননে মননেে বনল । 

 

 

িতুু্ি উন্সিদ গঠনির িব্দশিত্রঃ 

 

পরাগলরণু পরাগলয্াগ
পুংগযালম ও

ভ্রূণস্থেী গঠন

বনলেক জাইলগা গঠন ভ্রূণ উৎপাদন

ফে ও িীজ গঠন
িীলজর

অংকুলরাদ্গম
চারাগালের সৃটি



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

শিশিনষক(Double fertilization): 

সপুষ্পে উদ্ধিনদি মননেনেি আনগ পিাগনালী গিভদনেি িধ্য মদনে অগ্রসি হনে দুটট শুিাণুনে 

ভ্রূণস্থলী পে ভন্ত বনে আনন।এিপি এেটট শুিাণ ুমিম্বণুি সনে মিমলত হনে মিপ্লনেি জাইনগাট(2n) বা 

ভ্রূণাণ ু গঠন েনি ও অপি শুিাণুটট মনণীত মনউমিোনসি সনে মিমলত হনে টিপ্লনেি সসয 

মনউমিোস(3n) গঠন েনি। এইনেনে যেনহতু দুবাি মননেে ঘনট, তাই গুপ্তবীজী উদ্ধিনদি মননেে হল 

শিশিনষক। 

 

➢ শ্রপানরাগযাশম (Porogamy): 

• পিাগনালী মিম্বেিন্ধ্র যিদ েনি মিম্বনে প্রনবশ েিনল তানে যপানিাগযামি বনল। 

 

➢ িযালানজাগযাশম (Chalazogamy): 

• পিাগনালী মিম্বেিূল যিদ েনি মিম্বনে প্রনবশ েিনল তানে চ্যালানজাগযামি বনল। 

 

 

➢ শ্রমনসাগযাশম (Mesogamy): 

• পিাগনালী মিম্বেত্বে যিদ েনি মিম্বনে প্রনবশ েিনল তানে যিনসাগযামি বনল। 

 

শিম্বািনয়র শবশিন্ন অাংনির পশরবততি  

               শিনষনকর আনগ                   শিনষনকর পনর 

                  জাইনগাট                         ভ্রূণ 

                  মিম্বে                         বীজ 

                  মিম্বাশে                         ফল 

                  মিম্বাশনেি প্রাচ্ীি                         ফলত্বে 

 

অিুিীলি করনব 

 

 

১। পিাগনোগ োনে বনল? স্বপিাগনোগ ও ইতিপিাগনোনগি িনধ্য পাে ভেয েী েী?  

২।ইতিপিাগনোনগি সুমবধ্া ও অসুমবধ্া গুমল েী েী? 

৩।এেটট েনি ববমশষ্ট্য ও উদাহিণ যলন াোঃ 

ে) বােুপিাগী ফুল 

  )জলপিাগী ফুল 

গ) পতেপিাগী ফুল 



 

 

ঘ) পেীপিাগী ফুল 

৪।সহোিী যোশ ও প্রমতপাদ যোশ সিটষ্ট্ োনে বনল? 

৫। সপুষ্পে উদ্ধিনদি যেৌন জনননি মনম্নমলম ত মতনটট পে ভানেি ঘটনাগুমল মববৃত েনিাোঃ 

     ে) গযানিট উৎপাদন 

      ) মননেে 

     গ) ভ্রূণ সৃটষ্ট্ ও নতুন উদ্ধিদ গঠন। 

৬। এেটট সপুষ্পে উদ্ধিনদি পাতাি যোনশ 14টট যিানিানজাি োেনল মনণীত মনউমিোস,  

     সসয মনউমিোস ও শুিাণুি যিানিানজাি সং যা েত হনব ? 

 

Text Book এবাং Study material িানলা কনর পনে উপনরর প্রশ্নগুশলর উত্তর শলখনব। 

 

 

শকছু শবষয় মনি শ্ররনখা 

                                   ১। বুঝনত অসুমবনধ্ হনল েনিন্ট বনে মলন  পাঠাও। 

                                  ২।মননজি নাি,যেমি,িমিে সং যা এবং যফান নম্বি মদনত িুলনা। 

                                  ৩। আিিা সিাসমি যোগানোগ েনি সিসযা সিাধ্ান েিাি যচ্ষ্ট্া েিনবা। 

 

 


