
১. প্রতিটি প্রশ্নের সটিক উত্তরটি তির্ বাচি কশ্নর িার ক্রতিক সংখ্যাসহ র্াকযটি সম্পূর্ ব কশ্নর 

লেখ্ : 

১.১ র্াষ্পশ্নিাচি সংক্রান্ত সটিক র্ক্তর্যটি তিরূপর্ কর— 

(ক) বায়ুর আপেক্ষিক আদ্রর্তা হ্রাস পেপে বাষ্পপ াচপের হার হ্রাস োয 

(খ্) র্ায়ুপ্রর্াহ রৃ্দ্ধি লপশ্নে র্াষ্পশ্নিাচশ্নির হার রৃ্দ্ধি পায 

(গ) আপোর র্ীব্রর্া বৃদ্ধি পেপে বাষ্পপ াচপের হার হ্রাস োয। 

(ঘ) েক্ষরপবপের র্াে াত্রা হ্রাস পেপে বাষ্পপ াচপের হার বৃদ্ধি োয 

১.২ িীশ্নচর লে ল াড়টি সটিক িা তির কর— 

(ক) সাপোকসংপেপের আপোক-ক্ষের্তর দো- পলাপরাপ্লাপের পরা া 

(খ) গ্লাইপকাোইক্ষসস – পকাপের  াইপ াকদ্ধিযা 

(গ) রশ্নসর উৎশ্নরাি –  াইশ্নেি কো 

(ঘ) সাপোকসংপেপের আপোক- ক্ষেরপেি দো-গ্রাণা কণা 

১.৩ িীশ্নচর লে তর্শ্নেষ সংশ্নোগী কোশ্নক ‘তর ার্ব লপসশ্নিকার’ র্ো হয লসটিশ্নক েিাক্ত 

কর— 

(ক) SA পোড। 

(খ) োরক্ষকেদ্ধি র্ন্তু 

(গ) ক্ষহপির বাদ্ধিে 

(ঘ) AV লিাড 

২. েূিযিাি পূরর্ কর : 

২.১ সূর্ তাপোপকর ল ািি র্া লকাযান্টাি কণা পোেণ কপর পলাপরাক্ষিে সদ্ধিয হয। 

২.২ A গ্রুপের বযদ্ধির রপি β (তর্িা অ্যাগুট ক্ষেে থাপক। 



২.৩ পেেঁপে গাপের র্রুিীপর পযাপাইি ো ক উৎপসচক থাপক র্া পরাট ে েক্ষরোপক সাহার্য 

কপর। 

৩. দ়ুটি র্া তিিটি র্াশ্নকয উত্তর দাও : 

৩.১ ি়ুখ্তর্র্শ্নর কীর্াশ্নর্ েকবরা ািীয খ্াশ্নদযর পতরপাক হয িা তর্শ্নেষর্ কর। 

উ:  ়ুখক্ষববপর েকতরা িার্ীয খাপদযর েক্ষরোক হয চব তণ বা  যাক্ষেপকেে (Mastication) েিক্ষর্পর্। 

েিক্ষর্ট  হে- 

 ়ুখক্ষববপর খাদযবস্তু গৃহীর্ হপে খাদযপক র্াপো কপর চব তণ করপর্ হয, িপে খাদয বস্তু ি়ু দ্র ি়ু দ্র 

অ্ংপে েক্ষরণর্ হয। চব তণকাপে খাপদযর সপে োো ক্ষ ক্ষির্ হয, োোরপস উেক্ষির্ উৎপসচপক 

 াযাক্ষেে পসি পের্সারপক  েপ াপি েক্ষরণর্ কপর। খাপদযর কণা র্র্ সূক্ষ্ম হপব র্র্ই র্ার 

েক্ষরোক সহি হপব। অ্থ তাৎ উৎপসচপকর সপে খাপদযর ক্ষবদ্ধিযা ঘ পব, এরের চক্ষব তর্ ও োো 

ক্ষ ক্ষির্ খাদয বস্তু গোধঃকরণ হপে খাদয পেৌটিক োক্ষের ক্ষবক্ষর্ন্ন অ্ংপে িাোন্তক্ষরর্ হয। 

৩.২ লকাে লেশ্নক লকাশ্নে পতরর্হশ্নর্ র্যাপশ্নির রূ্তিকা র্যাখ্যা কর। 

উ: পকাে পথপক পকাপে েক্ষরবহপণ বযােপের রু্ক্ষ কা:  

(i) েক্ষরপবে পথপক ক্ষবক্ষর্ন্ন গযাপসর (O2, CO2, ইর্যাক্ষদ) গ্রহণ এবং কোপকাপে এপদর ক্ষবক্ষে য 

বযােপের  াধযপ  ঘপ ,  

(ii) িে এবং িপে দ্রবীরূ্র্ সকে বস্তুই সিীব পকাপে বযােপের  াধযপ  রপবে কপর,  

(iii) খাপদযর সরে অ্ংে বযােপের  াধযপ  পকাপে রপবে কপর এবং ক্ষবোপক অ্ংে পেয,  

(iv) ক্ষবোপকর িপে উৎেন্ন পরচে েদাথ ত বযােে রদ্ধিযায পকাে পথপক ক্ষেগ তর্ হয 

৪. িীশ্নচর প্রেটির উত্তর দাও : 

৪.১ িাির্শ্নদশ্নহ িূত্র সৃটিশ্নি লিফ্রশ্নির রূ্তিকা আশ্নোচিা কশ্নরা। লেি রক্তকতর্কার দ়ুটি 

কা  উশ্নেখ্ কর। 

উ:  ূত্র সৃটিপর্ পেফ্রপের রূ্ক্ষ কাঃ বৃপের পেফ্রপে  ূত্র উৎেন্ন হয।  ূত্র উৎোদপের েিক্ষর্গুক্ষে 

হে-  

  (1) রপির েরােক্ষরস্রাবণ: পেফ্রপের পগ্লাপ ক্ষরউোস েরােক্ষরস্রাবক রূপে কাি কপর। পরচে 

েদাথ তর়্ুি রি অ্ন্ত ়ু তখী ধ ক্ষেকা ক্ষদপয পগ্লাপ রুোপস রপবে কপর। অ্ন্ত ়ু তখী ধ ক্ষেকা অ্পেিা 

পগ্লাপ রুোপসর িােপকর রাচীপরর বযাস খ়ুব ক  হওযায পগ্লাপ রুোপস রি চাে পবপ়ে র্ায। িপে 

রপির িেীয অ্ংে েক্ষরস্তুর্ হপয পবযাও যাপের কযােস়ুপের গহ্বপর রপবে কপর। অ্েক্ষরস়ুর্ র্রে 

বক্ষহ ়ু তখী ধ ক্ষেকা ক্ষদপয রপি ক্ষিপর র্ায। পগ্লাপ রুোর েক্ষরশ্রুর্ র্রপে িে এবং িপে দ্রবীরূ্র্ 

েদাথ ত পর্ ে—ইউক্ষরযা, ইউক্ষরক অ্যাক্ষসড, দ্ধিপযট ক্ষেে, অ্যা াইপো অ্যাক্ষসড, গ্ে়ুপকাি, 

পসাক্ষডযা , ে াক্ষেযা , ক্ষর্ াক্ষ ে ইর্যাক্ষদ থাপক। ক্ষকন্তু পরাট ে ও িযা  থাপক ো। রক্ষর্ ক্ষ ক্ষেপ  

বৃপের  াধযপ  125 ml রি েক্ষরশ্রুর্ হয। 



 

  (2) আযপের সদ্ধিয ে়ুেঃপোেণঃ  পবযাও যাপের কযােস়ুে পথপক েক্ষরশ্রুর্ র্রে েরাসংবর্ত 

োক্ষেকায রপবে কপর। এখাপে েক্ষরশ্রুর্ র্রপের ক্ষেব তাক্ষচর্ অ্ংে ে়ুেক্ষব তপোক্ষের্ হপয রপি রপবে 

কপর। উপেখয ক্ষবক্ষর্ন্ন আযপের ে়ুেক্ষব তপোেণ সদ্ধিয েিক্ষর্পর্ ঘপ । 

  (3) পরচে েদাপথ তর িরণ এবং িপের ক্ষেদ্ধিয ে়ুেঃপোেণঃ  ে়ুেঃপোেপণর স য পথপকই বৃেীয 

োক্ষেকার গাত্র পথপক কপযকট  েদাথ ত িক্ষরর্ হপয  ূপত্র ক্ষ পে র্ায। এইসব িক্ষরর্ েদাথ তগুক্ষে হে—

দ্ধিপযট ক্ষেে, ক্ষহেক্ষেউক্ষরক অ্যাক্ষসড, অ্যাপ াক্ষেযা, ইউক্ষরযা, ে াক্ষেযা , HCo3 ইর্যাক্ষদ। বৃেীয 

োক্ষেপর্ িে ক্ষেদ্ধিয েিক্ষর্পর্ ে়ুেঃপোক্ষের্ হয। পগ্লাপ রুোপস েক্ষরস্তুর্ হপয িক্ষরর্ েদাথ ত সহ পর্ 

র্রে বৃে পথপক গক্ষবেীপর্ রপবে কপর র্াপকই  ূত্র বপে। 

লেি রক্তকতর্কার কা = 

 

পের্ রি কক্ষণকার রধাে কাি গুক্ষে হে- 

1) অ্যাতন্টর্তড উৎপাদি= ক্ষেপফাসাই  পের্ রিকক্ষণকা অ্যাক্ষিবক্ষড উৎেন্ন কপর। ক্ষবপেের্ 

বযাপেক্ষরযার সংি পের ক্ষবরুপি পদপহর রক্ষর্রিার কাপি ক্ষের়্ুি থাপক। 

2) লহপাতরি তিিঃসরর্= পবপসাক্ষিে পের্ রিকক্ষণকা পহোক্ষরে ক্ষেঃসরণ কপর রিবাপহ রি র্ঞ্চে 

পরাধ কপর। 

 


