
SEMESTER II (GENERAL) CC-2/ GE-2 

Q) সাইকাস, পাইনাস ও ননটামের একটট কমর ভারতীয় প্রজানতর নাে লেম া । 

A: Cycas circinalis, Pinus gerardiana, Gnetum ula . 

Q) Cycas এর ফান ন বৈনিষ্ট্য লেম া । 

১) কাণ্ড প্রাথমিক অবস্থায় িৃদগত অবস্থায় থাকক এবং কাণ্ড শাখা মবহীন ও কাকণ্ডর গাকয় পত্রিূল দদখা যায় । 

২) অপমরমনত পাতা কুণ্ডলীকৃত ও পমরণত পাতা পক্ষল দযৌমগক । 

৩) পংুকরনুপকত্রর অঙ্কীয় পৃকে একামিক দরনুস্থমল একত্রত্রত হকয় দ ারা  গঠন ককর ও শুক্রাণ ুফ্ল্যাকেলা যুক্ত  চল । 

Q) সােফার ৈৃটষ্ট্ নক ? 

A:  Pinus উ্দ্ত্রিকদর পংুকরনুস্থমল পমরণত অবস্থায় একল, উ্দল্লম্ব অক্ষ বরাবর লম্বাকৃমত মিদ্র গঠন এর িািযকি 

পুংকরনুস্থমলর মবদারণ হয় । অ ংখয পুংকরন ুপুংকরনুস্থমল দথকক মনগ গত হয় ও ভা িান অবস্থায় পমরিণ্ডকল হলুদ দিকের 

িকতা আচ্ছাদন  ৃষ্টি ককর । তাই কখকনা কখকনা একক  ালফার বৃষ্টি বকল । 

Q) ট্রান্সনফউিন কো নক ? 

A: Cycas পত্রককর আভযন্তরীন গঠকন দদখা যায় দয ফলককর উ্দপমরত্বককর পযামলক ড পযাকরনকাইিা ও মনম্নত্বককর 

স্পত্রি পযাকরনকাইিার িিযবতী স্থাকন ত্বককর  ংকে  িান্তরাল ভাকব মবনযস্ত অনুপ্রকস্থ দীে গাময়ত, পাতলা প্রামচর মবমশি, 

বণ গহীন হ্রস্ব ও প্র ামরত দকাকশর কমতপয় স্তর মবনযস্ত থাকক ও পার্শ্বীয়  ংবহকন অংশগ্রহন ককর। এইপ্রকার 

দকাশস্তরকক ট্রান্সমফউ্দশন কলা বকল। 

Q) একটট সেমরনপু্রসূ লটনরম াফাইটার নাে লেম া 

A: Lycopodium clavatum দরনুপত্রিিমরকত দরনুপত্র একপ্রকার, দরনুপকত্রর ককক্ষ মকডমন আকৃমতর দরনসু্থমলর িকিয 

অ ংখয একপ্রকার দরনু উ্দৎপন্ন হয়। 

Q) অসেমরনপু্রসু কামক ৈমে? 

A: Selaginella crausiana দত দরনুপত্র দপু্রকার দদখা যায়। পুংকরনুপকত্রর ককক্ষ পংুকরনুস্থমলর িকিয চিত আকাকরর 

অ ংখয পুংকরন ুও মিকরনুপকত্রর ককক্ষ মিকরনুথমলর িকিয বড় আকাকরর চারষ্টি িীকরনু উ্দৎপন্ন হয়। একক 

অ িকরনুপ্র ূ বকল। 

Q) Psilopsida লেননর বৈনিষ্ট্য উমে  কর। উদাহরন দাও। 

A: ১) উ্দত্রিদ দরনুির, িৃতেীমব।      ২) কাণ্ড রাইকোি প্রকৃমতর।       ৩) দরনুির দদহ িূলহীন, রাইেকয়ড যুক্ত।     ৪) 

দরনুস্থমল শাখার অগ্রভাকগ বা পার্শ্বীয় শাখায় এককভাকব বা গুচ্ছাকাকর েন্মায়। উ্দদাহরন- Rhynia major 

Q) Lycopsida লেননর বৈনিষ্ট্য লেম া। উদাহরন দাও। 

A: .১) দরনুির দদহ িূল, কান্ড, পাতায় মবকভমদত, বীরুৎ প্রকৃমতর।    ২) কাণ্ড শাখামবনযা  যেকু্ত, দবূ গল, লতাকনা।    ৩) 

পাতা িাইকক্রামফলা  প্রকৃমতর, পত্রাবকাশহীন। 

৪) দরনপুত্রগুমল পুত্রিীভূত হকয় দরনুপত্রিিমর গঠন ককর। উ্দদাহরন-Selaginella monospora 

Q) Sphersopsida লেননর বৈনিষ্ট্য লেম া। উদাহরন দাও। 

A: ১) দরনুির দদহ বীরুৎ প্রোমতর, বহুবর্ গেীবী।      ২) কাণ্ড পব গ ও পব গিকিয মবভক্ত হকয় প্রমত পকব গ  ংকযাকগর  ৃষ্টি 

ককর।      ৩) দস্পারানত্রিওকফার চযাপ্টা েনভাকব আবতগাকাকর অকক্ষর ওপর  াজ্জিত হকয় দরনুপত্রিিামর গঠন ককর। 

উ্দদাহরন-Equisetum diffusum 

Q) Pteris উদ্ভিমদর পাতার প্রকৃনত নক ? 



A: পক্ষল দযৌমগক, বৃন্তযুক্ত, অগ্রভাকগ একষ্টি মবকোড় পত্রক উ্দপমস্থত থাকক। মনকচর ও অগ্রভাকগর পত্রকগুমল কু্ষদ্র, 

িিয অংকশর পত্রকগুমল অকপক্ষাকৃত দীে গ।  

Q) লরনুপত্রেঞ্জনর কামক ৈমে ? 

A: একষ্টি দকত্রিয় অকক্ষর চামরমদকক দরনসু্থমল বহনকামর দরনুপত্রগুমল  রমপলাকাকর  াজ্জিত হকয় দয েন দগালাকার 

বা চতুককানার কােল বা নরি গঠন ততমর ককর তাকক বলা হয় দরনুপত্রিিমর । 

 

 


