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ছল্টবশত কী মদিশত পাচ্ছ ?

ক ফুল<ল্টক্লক ি ফল<ল্টক্লক

গ বীজ<ল্টক্লক
ঘ উল্টিদ<ল্টক্লক



ছল্টবশত কী ঘটশছ?

পিাগায়ন ল্টনশষক বীজ উৎপাদন

ম প্রল্টিয়ায় দুটি ল্টিন্নধমী জনন মকাশষি ল্টমলশনি মাধ্যশম জনন

সম্পন্ন হয় তাশক কী বশল ?
ম ৌন জনন



উল্টিশদ ম ৌন জনন

আজশকি পাঠ

ধন্যবাদ মতামাশদিশক



ফুল মকন উল্টিশদি ম ৌন জনশনি গুরুত্বপূি থঅ্ঙ্গ তা বলশত পািশব;
১

আদে থ ফুশলি অ্ংেগুশলা ল্টিল্টিত কিশত পািশব;
২

আদে থ ফুশলি ল্টবল্টিন্ন অ্ংশেি কাজ বি থনা কিশত পািশব।
৩

পাঠ মেশষ ল্টেক্ষার্ীিা …ল্টেিন ফল



পরাগায়ন ফল ও বীজ উৎপাদন

ল্টনশিি ল্টিত্রগুশলা লক্ষ কি।

পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদ চারা উদ্ভিদ



মর্শক কী হয়? ফলফুল মর্শক কী হয়?মর্শক কী হয়? বীজফল মর্শক কী হয়?মর্শক কী হয়? উল্টিদবীজ মর্শক কী হয়?



মকন ফুলশক ম ৌন জনশনি গুরুত্বপূন থঅ্ঙ্গ বলা হয়?

একক কাজ



সমাধান

ফুল মর্শক ফল এবং ফল মর্শক বীজ হয়। বীজ মর্শক নতুন গাশছি জন্ম

হয়। এিাশব একটি সপুষ্পক উল্টিদ ম ৌন জনশনি মাধ্যশম বংে বৃল্টি কশি।

তাই ফুলশক উল্টিশদি ম ৌন জনশনি গুরুত্বপূন থঅ্ঙ্গ বলা হয়।



ফুল দুটিি নাম কী?

জবা ফুল ল্টমল্টি কুমড়া  ফুল1 2



ছল্টবশত কী মদিছ?

ফুশলি ল্টবল্টিন্ন অ্ংে
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বৃল্টত

দল/পাপল্টড়

পুস্পাক্ষ/বৃন্ত

ল্টিত্রোঃ ফুশলি ল্টবল্টিন্ন অ্ংে

গিথদন্ড

গিথমুন্ড

পুংদন্ড

পিাগধানী

গিথােয়



জজাড়ায় কাজ

আদে থ ফুশলি কয়টি  অ্ংে ও ল্টক ল্টক ? ল্টলি।



আদে থ ফুশলি ৫ টি অ্ংে।  র্াোঃ

 ১। পুষ্পাক্ষ বা বৃন্ত

 ২। বৃল্টত

 ৩। দল বা পাপল্টড়

 ৪। পুংস্তবক বা পুংশকেি

 ৫। স্ত্রীস্তবক বা গিথশকেি ।

সমাধান



অ্ন লাইন মর্শক ল্টিল্টিওটি মদল্টি

https://www.youtube.com/watch?v=hz5efSc5va0

https://www.youtube.com/watch?v=hz5efSc5va0


দলগত কাজ

আদে থ ফুশলি ৫ টি অ্ংশেি কাজ ল্টলি।



সমাধান

 ১। পুস্পাক্ষ সমস্ত ফুলশক ধশি িািশত সাহায্য কশি এবং ফুলশক আকষ থনীয় কশি তুশল

।

 ২। বৃল্টত ফুশলি অ্ন্য অ্ংেগুশলাশক মিাদ, বৃল্টি ও মপাকা-মাকড় মর্শক িক্ষা কশি।

 ৩। দল মপাকামাকড় ও পশু-পাল্টিশক আকষ থি কশি পিাগায়ন ল্টনল্টিত কশি।

 ৪। পুংশকেি পুং জননশকাষ উৎপন্ন কশি সিাসল্টি জনন কাশজ অ্ংেগ্রহন কশি ।

 ৫। স্ত্রীশকেি স্ত্রী জনন মকাষ বা ল্টিম্বাণু সৃল্টি কশি পুংশকেশিি মত সিাসল্টি জনন কাশজ

অ্ংে মনয়।



১। পুংশকেি ফুশলি কত তম স্তবক?

(ক) ২ নং (ি) ৩ নং (গ) ৪ নং (ঘ)  ৫ নং

২। আদে থ ফুশলি কয়টি অ্ংে?

(ক) ৬ টি        (ি)  ৭টি        (গ) ৫ টি         (ঘ) ৪টি

৩। স্ত্রী স্তবশকি ববল্টেি হল-

(i) ল্টিম্বাণু সৃল্টি কিা

(ii) সিাসল্টি জনন কাশজ অ্ংে মনওয়া

(iii) পুং জনন মকাষ সৃল্টি কিা

ল্টনশিি মকানটি সঠিক?

(ক) i, ii       (ি) i, iii       (গ) ii, iii      (ঘ) i, ii, iii

মূল্যায়ন



বৃল্টতশক ফুশলি িাদ্য উৎপাদক বলা হয় মকন? 

বাল্টড়ি কাজ



সবাইশক ধন্যবাদ


