
SEMESTER I (GENERAL) CC-1/GE-1 

Q) প্রাথমিক ও গ ৌণ  বৃদ্ধি কাকক বকে ? 

A: অপরিনত উদ্ভিদ অক্ষেি দদর্ঘয্ বৃদ্ভি পাওয়াক্ষে বলা হয় প্রাথরিে বৃদ্ভি ও নতুন েলাি িাধ্যক্ষি উদ্ভিদ অক্ষেি 

বৃদ্ভিক্ষে গ ৌণ বৃদ্ভি বক্ষল । 

Q) পত্ররন্ধ্র মক ? এর দটুি কাজ গেখ । 

A: উচ্চক্ষেণীি উদ্ভিক্ষদি বায়বীয় সবুজ অংশ , েরি োণ্ড এবং পাতাি বরহি ভাক্ষ ি ত্বে এেটি অরবদ্ভিন্ন অসংখ্য েুদ্র 

েুদ্র রিদ্র দ্বািা ঐ স্তি প্রায়ই রিন্ন হক্ষয় থাক্ষে তাক্ষদি পত্রিন্ধ্র বক্ষল । 

• ১) সাক্ষলােসংক্ষেষ ও শ্বসক্ষনি সিয় উদ্ভিদ অঙ্গ এবং বায়ুি িক্ষধ্য  যাসীয় পদাক্ষথি্ আদান-প্রদান েিা । 

২) পত্রিক্ষন্ধ্রি িেীক্ষোশগুক্ষলাক্ষত গলাক্ষিাপ্লাস্ট থাোয় সাক্ষলােসংক্ষেষ প্রদ্ভিয়া িারলক্ষয় শেি্া জাতীয় খ্াদয 

প্রস্তুত েিক্ষত পাক্ষি । 

Q) রক্ষীককাশ কাকক বকে ? 

A: পত্রিক্ষন্ধ্রি প্ররতটি গস্টািা এেক্ষজাড়া রবক্ষশষ প্রেৃরতি এরপডািিাল গোশ দ্বািা পরিবৃত থাক্ষে । এক্ষদি িেীক্ষোশ 

বক্ষল । 

Q) ত্বক কোতকের দটুি কাজ গেখ । 

A: ১) ত্বে জল সঞ্চয়, জল গশাষণ, জল েিণ প্রভৃরতক্ষত সহায়তা েক্ষি । 

     ২) গলাক্ষিারিল ত্বে সাক্ষলােসংক্ষেষ সাহায্য েক্ষি। 

Q) িকূের অন্তর ঠকের দটুি উকেখক া য ববমশষ্ট্য গেকখা। 

A: ১) েযাসক্ষপরিয়ান পটিসহ সু টিত অন্তস্ত্বে বতি্ান । 

     ২) রেউটিেলরবহীন িূলত্বক্ষে এেক্ষোশী িূলক্ষিাি বতি্ান।  

Q) কাকের অন্তর ঠকের দটুি উকেখক া য ববমশষ্ট্য গেকখা । 

A:  ১) এরপডািরিস বা ত্বক্ষেি গোশগুরল রেউটিেলয্ুক্ত । 

      ২) নারলোবাদ্ভিল গুরল সিপাশ্বীয়, সিরদ্বপাশ্বীয় ও এেক্ষেদ্ভিে প্রেৃরতি । 

Q) িূেকরাি ও কান্ডকরাকির িকযয দটুি পাথয্কয গেকখা । 

িূলক্ষিাি েIণ্ডক্ষিাি 

১) এটি িকূ্ষলি ত্বে গথক্ষে উৎপন্ন হয়। 

২) ইহাি প্রধ্ান োজ হল জল ও খ্রনজ লবন গশাষণ 

েিা। 

১) এটি োক্ষিি ত্বে গথক্ষে উৎপন্ন হয় । 

২) ইহাি প্রধ্ান োজ হল আত্মিোয় সাহায্য েিা। 

 

Q) গপ্রাকিামিমে মক ? 

A: িজ্জারবহীন জাইক্ষলক্ষিি এেটি রনক্ষিি স্তম্ভক্ষে গলাক্ষয়ি এি এেটি রনক্ষিি স্তম্ভ দ্বািা গবটিত  িনক্ষে গপ্রাক্ষিারস্টরল 

বক্ষল। 

Q) হ্যাকলামিমে মক ? 

A: গেক্ষিি গ ালাোি ও িসৃণ রনক্ষিি জাইক্ষলি স্তম্ভটিক্ষে রর্ঘক্ষি গলাক্ষয়ি আবতৃ থােক্ষল ওই ধ্িক্ষনি রস্টরলক্ষে 

হযাক্ষপ্লারস্টরল বক্ষল। 

Q) ব্রাক াফাইিাকক উভচর উদ্ধিদ বকে গকে ? 

A: ব্রাক্ষয়ািাইিা স্থলজ উদ্ভিদ, রেন্তু রনক্ষষক্ষেি সিয় শুিাণুি িলক্ষনি জনয জক্ষলি প্রক্ষয়াজন হয়, তাই ব্রাক্ষয়ািাইিাক্ষে 

উভিি উদ্ভিদ বক্ষল । 



Q) গ িাকাপ মক ? 

A: Marchantia-ি রলঙ্গধ্ি উদ্ভিক্ষদি ওপক্ষিি পৃক্ষে গপয়ালােৃরতি গ িাোপ নািে অসংখ্য অঙ্গজ জনন গদখ্া য্ায় । 

আেৃরতক্ষত প্রক্ষতযেটি গ িা এেটি এেক্ষোশী বৃন্তয্ুক্ত বহুক্ষোশী িােরতি িক্ষতা  িন রবরশি হয় । অনুেূল পরিক্ষবক্ষশ 

গ িাগুরল গ িাোপ গথক্ষে রবদ্ভিন্ন হক্ষয় নতুন থযালাক্ষসি সৃটি েক্ষি । 

Q) কেুকিো মক ? 

A: ব্রাক্ষয়ািাইিা উদ্ভিক্ষদি েযাপসুক্ষলি গেক্ষি বণহ্ীন পযাক্ষিননোইিা গোশ দ্বািা  টিত, রনক্ষিি, খ্াড়া, দক্ষণ্ডি িক্ষতা 

স্তম্ভক্ষে েলুক্ষিলা বক্ষল। গয্িন- Funaria sp. 


