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বনচের বেত্র দুবি লক্ষ কচরা।

বকাষ ববভাজন

RAJSHAHI BOARDRAJSHAHI BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক) জাতীয় ফুচলর ববজ্ঞাবনক নাম কী?

(খ) বিিুইিারী গ্রবিচক প্রধান গ্রবি বলা হয় বকন?

(গ) উদ্দীিচকর A ধািবির িচরর ধাচির বেবিত বেত্র অঙ্কন কচরা।

(ঘ) উদ্দীিচকর B ধািবির বকাষ ববভাজন সবিকভাচব না ঘিচল জীব কী সমসযা হচত িাচর- ববচষষ কচরা।

জাতীয় ফুল হচলা শািলা। শািলার ববজ্ঞাবনক নাম Nymphaea nouchali.

বিিুইিাবর গ্রবি মানবচদচহর হরচমান উৎিাদনকারী প্রধান গ্রবি। বিিুইিাবর গ্রবি

বেচক বনিঃসৃত হরচমান সংখযায় বেমন বববশ, অিরবদচক অনযানয গ্রবির উির

এসব হরচমাচনর প্রভাবও বববশ। তাই এ গ্রবিচক প্রধান গ্রবি বলা হয়।
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ধািিঃ A ধািিঃ B
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গ)

ঘ)

উদ্দীিচকর A ধািবি হচলা মাইচিাবসস বকাষ ববভাজচনর বমিাচফজ িেডায়। বমিাচফজ িেডাচয়র িচরর ধাি

হচলা অযানাচফজ িেডায়। অযানাচফজ িেডাচয়র বেত্র অঙ্কন করা হচলািঃ-

উদ্দীিচক উবিবখত B ধািবি বকাষ ববভাজচনর বিচলাচফজ িেডায়। বিচলাচফজ িেডায়বি সবিকভাচব না ঘিচল

জীচব বে ধরচনর সমসযা হচত িাচর তা বনচে ববচষষ করা হচলািঃ-

মাইচিাবসস বকাষ ববভাজচনর বিচলাচফজ িেডাচয় বকাচষর দুই বমরুচত আগত অিতয বরাচমাচজামগুচলা

িুনরায় িাবন বোজন কচর সরু ও লম্বা হয়। বনউবিওলাচসর িুনরাববভডাব ঘচি। প্রা ী বকাচষ উভয় বমরুচত

একবি কচর বসবিওল সৃবি হয়। বকাচষর দুই বমরুচত অবস্থানরত অিতয বরাচমাচজামচক বঘচর বনউবিয়াস

গবিত হয়। বশষ িেডাচয় ববষুবীয় অঞ্চল বরাবর একবি বকাষচেি সৃবির মাধযচম বকাষপ্রােীর গবিত হয়। বদখা

োয় বে, বিচলাচফজ িেডাচয় অচনক গুরুত্বিূ ড কােডাবলী সম্পন্ন হয়।

বমরু

অিতয বরাচমাচসাম

লুপ্তপ্রায় বিন্ডল েন্ত্র

বেত্রিঃ অযানাচফজ িেডায়

বিচলাচফজ িেডায় সবিকভাচব না ঘিচল অিতয বরাচমাচজামগুচলা িুনরায় সরু

ও লম্বা হচত িারত না। বনউবিওলাচসর িুনরাববভডাব ঘিত না, োর ফচল

বরাচমাচজাম বববিন্ন অবস্থায় োকত। বকাচষর কােডকরী একক বনউবিয়াস গবিত

হত না। ফচল বকাষ বনয়ন্ত্রনহীন হচয় িরত। নতুন বকাষ সৃবি ও বববিন্ন হওয়ার

জনয বকাষপ্রােীর গবিত হচত িারত না।

সুতরাং, উিচরর ববচষষ হচত বুঝা োয় বে, বিচলাচফজ ধািবি সবিকভাচব না ঘিচল িুচরা বকাষ ববভাজন

প্রবরয়াবিই অসমূ্প ড োকত।
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বনচের বেত্রবি লক্ষ কর-

বকাষ ববভাজন

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক) ICBN এর িূ ডরূি বলখ।

(খ) বেব ববনযাস বলচত কী বুঝায়?

(গ) জীচবর সচে উদ্দীিচকর ছক ‘A’ কীভাচব সম্পবকডত? বযাখযা কচরা।

(ঘ) আমাচদর অেডননবতক উন্নয়চন ছক ‘B’ কতিুকু ভূবমকা রাখচব বচল তুবম মচন কচরা।

ICBN এর িূ ডরূি হচলা International Code of Botanical Nomenculture.

িরিরচক সাদৃশয ও ববসাদৃশয ওির বভবত্ত কচর জীবচক বববভন্ন দচল ববভক্ত করাচক বেব ববনযাস বচল।

DINAJPUR BOARDDINAJPUR BOARD

2n

n

2n

n

জাইচগাি

বপ্রাকযাবরওবিক জীব

বকাষ ববভাজন

ছক- A ছক- B
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গ)

উদ্দীিচক উবিবখত ছক ‘A’ হচলা বমচয়াবসস বকাষ ববভাজন। জীচবর সাচে বমচয়াবসস বকাষ ববভাজন

কীভাচব সম্পবকডত তা বনচে বযাখযা করা হচলািঃ-

উচ্চ বে ীর জীচবর জননমাতৃচকাচষ এবং বনে বে ীর জীচবর জাইচগাচি বমচয়াবসস ববভাজন সংঘবিত হয়।

উচ্চ বে ীর জীচবর বমচয়াবসস প্রবরয়ার ফচল একবি জনন মাতৃচকাষ হচত োরবি জনন বকাচষর সৃবি হয়

এবং প্রচতযক বকাচষ মাতৃচকাচষর বরাচমাচজাম সংখযার অচধডক বরাচমাচজাম োচক। জাইচগাি সৃবির জনয

দুবি জননচকাচষর বমলচনর প্রচয়াজন হয়।

আবার, জাইচগাি বকাষবি বারবার মাইচিাবসস প্রবরয়ায় ববভাবজত হচয় একবি জাইচগাি সৃবি কচর োর

বকাষগুচলা আরও ববভাবজত হচয় একবি িূ ডাে জীচবর সৃবি কচর। কাচজই,জননচকাষগুচলাচত বরাচমাচজাম

সংখযা কচম জনন মাতৃচকাচষর অচধডক না হচল তাচদর বেৌন বমলচনর ফচল সৃি জীচব বরাচমাচজাম সংখযা

বিগু হচয় োচব।

আবার, হযােচয়র্ বা বনে বে ীর বজচবও হযােচয়র্ গযাচমচির বমলচন বর্েচয়র্ জাইচগাি সৃবি হয়। এচক্ষচত্র,

বর্েচয়র্ জাইচগাচি মাইচিাবসস ঘিচল বর্েচয়র্ জীচবর সৃবি হচব। বেচহতু, বরাচমাচজাচমই জীচবর লক্ষন

বনয়ন্ত্র কারী বজন বহন কচর, বসচহতু বরাচমাচজাম সংখযা বিগু হচল সন্তান সন্তবত আর বিতামাতার

গুনসম্পন্ন হচব না বরং প্রচতযকবি প্রজাবতচত ঘচি োচব আমূল িবরবতডন। বকন্তু বেৌন জননক্ষম জীচব িুং ও

স্ত্রী জননচকাচষর বমলন হওয়া সচেও জীচবর বংশ িরম্পরায় বরাচমাচজাম সংখযা একই োচক। কারন,

বমচয়াবসস বকাষ ববভাজন প্রবরয়ার মাধযচম উচ্চ বে ীর জীচবর জনন মাতৃচকাষ বেচক হযােচয়র্ গযাচমি

এবং বনে বে ীর জীচবর বর্েচয়র্ জাইচগাি বেচক হযােচয়র্ উবিদ সৃবি হয়। ফচল, বংশিরম্পরায়

প্রজাবতক বববশিয অিুি োচক।

অতএব, বলা োয় বে, বমচয়াবসস ঘচি বচলই প্রবতবি জীচবর বববশিয বংশিরম্পরায় বিচক োকচত িাচর।
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ঘ)

উদ্দীিচক উবিবখত ‘B’ হচলা অযামাইচিাবসস বকাষ ববভাজন। আমাচদর অেডননবতক উন্নয়চন অযামাইচিাবসস

বকাষ ববভাজন গুরুত্বিূ ড ভূবমকা রাখচব তা বনচে েুবক্তসহ ব ডনা করা হচলািঃ-

অযামাইচিাবসস বকাষ ববভাজন প্রবরয়া সাধার ত বযাকচিবরয়া, ইস্ট প্রভৃবত একচকাষী বপ্রাকযাবরওবিক জীচব

ঘচি। েবদ অযামাইচিাবসস প্রবরয়ায় এসব জীচবর বংশগবতর ধারা বজায় না োকত তচব বাস্তুসংস্থাচন শবক্ত

ও িুবি সরবরাহ প্রবরয়াবি োলু োকত না। বযাকচিবরয়া, ছত্রাক প্রভৃবত বাস্তুসংস্থাচন ববচয়াজচকর ভূবমকা

িালন কচর। ইস্ট, বিবনবসবলয়াম প্রভৃবত েোরচম ববকাবর বশচে ও ওষুধ বশচে কাচজ লাচগ। বিবনবসবলয়াম

বেচক প্রস্তুতকৃত এবিবাচয়াবিক ওষুধ মানুচষর জীবন বাোয়।

মাবির উবডরতা শবক্ত বৃবিচত এসব অনুজীচবর ভূবমকা আচছ। মাবির উবডরতা বৃবি কচর আমরা শচসযর

উৎিাদন বাড়াচত িাবর ো আমাচদর অেডনীবতচক োো করচব।

মাবির উবডরতা বৃবি কচর খাদয উৎিাদন, এবিবাচয়াবিক ওষুধ বশচের ববস্তার ঘিাচত অযামাইচিাবসচসর

ভূবমকা অনস্বীকােড। এছাড়া, ইচস্টর মাধযচম ববকাবর বশে এবং বববভন্ন ধরচনর িানীয় উৎিাদচনর মাধযচম

আমাচদর অেডননবতক উন্নয়চন ববরাি ভূবমকা িালন করচত িাচর।
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হাবীব সাচহব হিাৎ বুচক অসহনীয় বযাো অনুভব কচরন এবং প্রেন্ড ভাচব ঘামচত োচকন। তার মচন হবিল

বযাো গলা ও বাম হাচত ছবড়চয় োচি। বতবন তারাতাবর বেবকৎসচকর শর ািন্ন হচল বেবকৎসক ইবসবজ কবরচয়

প্রচয়াজনীয় ঔষধ ও িরামশড বদন।

জীচব িবরবহন

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক) রক্তোি কী?

(খ) বকাচলচস্টরল বলচত কী বুঝায়?

(গ) হাবীব সাচহচবর সমসযাবি কী? এর কারন বযাখযা কচরা।

(ঘ) হৃদেন্ত্র সুস্থ রাখার জনয বেবকৎসচকর বদওয়া িরামশডগুচলা মূলযায়ন কচরা।

রক্ত েলােচলর সময় রক্তনালীর গাচত্র বে োি সৃবি কচর তাচক রক্তোি বচল।

বকাচলচস্টরল হচলা হাইড্রকাবডন বকাচলচস্টইন বেচক উৎিন্ন একবি বেৌগ। এবি বলচিাচপ্রাবিন নামক বেৌগ

সৃবির মাধযচম রচক্ত প্রবাবহত হয়। রচক্ত ৩ ধরচনর বলচিাচপ্রাবিচনর মচধয HDL হচলা ভাচলা বকাচলচস্টরল।

কারন এবি হৃদচরাচগর ঝুুঁবক কমায়। অিরবদচক LDL হচলা খারাি বকাচলচস্টরল কারন এবি হৃদচরাচগর

ঝুুঁবক বাড়ায়।

JESSORE BOARDJESSORE BOARD
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গ)

ঘ)

উদ্দীিচক আচলাবেত হাবীব সাচহচবর সমসযাবি হচলা হািড অযািাক। বনচে হািড অযািাচকর কারন বযাখযা করা

হচলা-

উদ্দীিচক হাবীব সাচহচবর বরাগবি হচলা হািড অযািাক। হাবীব সাচহচবর হৃদেন্ত্র সুস্থ রাখার জনয বেবকৎসচকর

বদওয়া িরামশডগুচলা বনচে মূলযায়ন করা হচলা-

হাবীব সাচহচবর তো মানুচষর বাুঁো-মরার সাচে হৃদেচন্ত্রর ভূবমকা অতযন্ত গুরুত্বিূ ড। তার এ বরাগ বনয়ন্ত্রচন

রাখচত হচল র্াক্তাচরর বদওয়া ওষুধ গুচলা বনয়বমত বখচত হচব। িাশািাবশ সবিক জীবন ধারা ও খাদয

বনবডােন করচত হচব। তাচক েববডেুক্ত খাবার বেমন- ফাস্টফুর্, খাবসর মাংস, ভাজা খাবার, মশলা েুক্ত খাবার

এবড়চয় েলচত হচব। োচত তার শরীচর খারাি বকাচলচস্টরল LDL ববচড় বগচয় উচ্চ রক্তোি সৃবির মাধযচম

হৃদেচন্ত্রর

বাংলাচদচশ হাবীব সাচহচবর মচতা হৃদ বরাগ ববচশষ কচর কচরানাবর হৃদচরাগীর সংখযা বদন বদন ববচড়

োচি। হৃৎবিণ্ড তার প্রধান বতনবি রক্তনালীর মধয বদচয় 𝑂2 এর িাশািাবশ খাচদযর সারবস্তু বদচহর বববভন্ন

স্থাচন বিৌঁচছ বদয়। বকন্তু খাচদযর সারবস্তু েখন েববড সমৃি হয় তখন রক্তনালীচত রক্ত েলােচল বযাঘাত সৃবি

কচর। ফচল প্রা ঘাতী হািড অযািাচকর সৃবি হয়।

হাবীব সাচহচবর হািড অযািাক বববভন্ন কারচ হচত িাচর। তার মচধয বদচহর ওজন অস্বাভাববকভাচব ববচড়

োওয়া, রচক্ত গু্লচকাচজর মাত্রা অবনয়বন্ত্রত োকচল, অস্বাস্থযকর খাদযাভযাস বেমন অবধক বতলেুক্ত খাবার,

ফাস্টফুর্ খাওয়া, অলস জীবনোিন এবং শারীবরক িবরেম না করার ফচল হাবীব সাচহচবর এ বরাগ হয়।

তাছাড়া হাবীব সাচহব উচ্চরক্তোি, সবডদা হতাশা, দুবিন্তাগ্রস্থ এবং ববমশড োকার কারচ তার এ বরাগ হচত

িাচর।
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ক্ষবত না হয়। তাচক বসগাচরি ও জদডা সহ নানারকম মাদক ও বনশা জাতীয় বস্তু গ্রহ করা বেচক ববরত

োকচত হচব। কারন এসকল বস্তু হৃৎবিচণ্ডর মারাত্মক ক্ষবত কচর। তাচক প্রবতবদন িবরবমত বযায়াম ও হাুঁিা

েলার অভযাস করচত হচব। তাহচল তার শরীচর অবতবরক্ত েববড িবরেচমর ফচল বযবহৃত হচয় োচব এবং রক্ত

েলােল স্বাভাববক োকচব। তাচক সবসময়য় দুবিন্তা মুক্ত োকচত হচব এবং বকাচনা কাচজ বযােড হচল হতাশ

হওয়া োচব না। তাচক কাুঁো ফল ও শাকসববজ বববশ বববশ বখচত হচব। বেমন- রসুন, বততুল, বভিাবমন C

সমৃি ফল।

উিেুডক্ত মূলযায়ন বেচক প্রতীয়মান হয় বে, অসুচধর িাশািাবশ সবিক জীবনধারা ও খাদয বনবডােচনর মাধযচম

হাবীব সাচহব এ বরাগ বেচক আচরাগয লাভ কচর িাচর।
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বনচের বেত্রবি লক্ষ কচরা।

জীচব িবরবহন

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক) র্ায়ালাইবসস কী?

(খ) রক্তোি বলচত কী ববাঝায়?

(গ) বেত্র M এর কােডরচমর সাচে জবড়ত বিসুযর গিন বববশিয বলখ।

(ঘ) ‘সবিক ও িবরবমত খাদয গ্রহ , িবরবমত বযায়াম ও হাুঁিা-েলার মাধযচম সুস্থ জীবন লাভ করা োয়’-উবক্তবির

সাচে M এর সম্পকড ববচষষ কচরা।

বৃক্ক সমূ্প ড অচকচজা বা ববকল হওয়ার ির ববজ্ঞাবনক উিাচয় রক্ত িবরচশাবধত করার নাম র্ায়ালাইবসস।

রক্ত প্রবাচহর সময় ধমবন প্রােীচর বে োচির সৃবি হয় তাচক রক্তোি বা ব্লার্ বপ্রসার বচল। রক্তোিচক

দুইভাচগ ববভক্ত করা হয় েোিঃ-

SYLHET BOARDSYLHET BOARD

বেত্রিঃ M
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১. বসচস্টাবলক বপ্রসারিঃ- এর আদশডমান ১২০ বমবলবমিার বা এর বকছু বনচে।

২. র্ায়াচস্টাবলক বপ্রসারিঃ- এর আদশডমান ৮০ বমবলবমিার বা এর বনচে।

গ)

উদ্দীিচক M হচলা মানবচদচহর রক্ত সংবহনতচন্ত্রর প্রধান অে হৃৎবিণ্ড। আর হৃৎবিচণ্ডর কাজডরচমর সাচে

জবড়ত বিসুয হচলা হৃদচিবশ। বনচেহৃদচিবশর গিন বববশিয বদওয়া হচলািঃ-

হৃদচিবশ বমরুদণ্ডী প্রা ীচদর হৃৎবিচণ্ডর এক ববচশষ ধরচনর অননবিক বিবশ। এ বিবশর বকাষগুচলা

নলাকৃবত (অচনকিা ঐবিক বিবশর মচতা), শাখাবিত ও আড়াআবড় দাগেুক্ত। এ বিসুযর বকাষগুচলার মচধয

ইিারকযাচলচির্ বর্স্ক োচক। এচদর সংচকােন ও প্রসার প্রা ীর ইিাধীন নয়।

অেডাৎ হৃৎচিবশর গিন ঐবিক বিবশর মচতা হচলও কাজ অননবিক বিবশর মচতা। হৃৎচিশীর বকাষগুচলা

শাখার মাধযচম িরিচরর সাচে েুক্ত োচক। হৃৎবিচণ্ডর সব হৃৎচিবশ সমবিতভাচব সংকুবেত ও প্রসাবরত

হয়। মানবভ্রূ সৃবির একিা ববচশষ িেডায় বেচক মৃতুযর িূবডমুহূতড িেডন্ত হৃৎবিচণ্ডর হৃৎচিবশ একিা বনবদডি

গবতচত সংকুবেত ও প্রসাবরত হচয় বদচহর মচধয রক্ত েলােচলর প্রবরয়া সেল রাচখ।

ঘ)

উদ্দীিচকর বেত্রবি হচলা মানবচদচহর হৃৎবিণ্ড। হৃৎবিণ্ড মানবচদচহর রক্ত সংবহনতচন্ত্রর প্রধান অে। ‘সবিক

ও িবরবমত খাদয গ্রহ , িবরবমত বযায়াম ও হাুঁিা-েলার মাধযচম সুস্থ জীবন লাভ করা োয়’-উবক্তবির সাচে

হৃৎবিচণ্ডর সম্পকড বনচে ববচষষ করা হচলািঃ-
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মানুষ িৃবেবীচত ভূবমষ্ঠ হওয়ার আচগ বেচকই তার হৃদেন্ত্র কাজ করা শুরু কচর এবং মৃতুযর িূবড মুহূতড িেডন্ত বনবদডি গবতচত

েলচত োচক। মানুচষর বাুঁো মরায় হৃদেচন্ত্রর ভূবমকা অতযন্ত গুরুত্বিূ ড। হৃদেন্ত্র সুস্থ রাখার জনয সবিক জীবনধারা ও খাদয

বনবডােচনর প্রচয়াজন রচয়চছ। নানা ধরচনর বতল বা েববড জাতীয় খাদয হৃদেচন্ত্রর কাজডরমচক বযাহত কচর। রচক্তর বকাচলচস্টরল

হৃৎবিচণ্ডর রক্তনাবলচত প্রবতবন্ধকতা সৃবি কচর হৃদেচন্ত্রর ক্ষবত কচর োচক। মাদক ও বনশা বসবচন হৃৎেচন্ত্রর বরয়া বা

হৃদিন্দন সাধার মাচনর বেচক বৃবি িায়। ফচল মাদকচসবী বকছুিা মানবসক আনন্দ ও প্রশাবন্ত বিচলও তার হৃদেচন্ত্রর প্রভূত

ক্ষবত হয়। ধূমিান বা জদডার বনচকাবিচনর ববষবরয়া শরীচরর অনয অংচশর মচতা হৃৎচিশীর ক্ষবত কচর। সবিক খাদয বনবডােচনর

মাধযচম সুস্থ োকা োয়। বমদ সৃবিকারী খাদয বেমন- বতল, েববড, অবতবরক্ত শকডরা, সুষমখাদয গ্রহ ও িবরহার কচর, প্রবতবদন

িবরবমত বযায়াম এবং হাুঁিা-েলার মাধযচম সুস্থ জীবন লাভ করা োয়।
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জীচব িবরবহন

উত্তর

ক) . 

খ)

(ক) বনফ্রন কী?

(খ) র্ায়ালাইবসস বলচত কী ববাঝায়?

(গ) বস্বিাচসবক রচক্তর গ্রুি িবরক্ষায় কচর রক্ত সংগ্রহ করচলা বকন? বযাখযা কচরা।

(ঘ) হাসাচনর সামাবজক দায়বিতা মূলযায়ন কচরা।

বৃচক্কর ইউবরবনচফরাস নাবলকার ক্ষর কারী অংশ ও কাবজডক এককই বনফ্রন।

বৃক্ক সমূ্প ড অচকচজা বা ববকল হওয়ার ির ববজ্ঞাবনক উিাচয় রক্ত িবরচশাবধত করার নাম র্ায়ালাইবসস।

সাধার ত র্ায়ালাইবসস বমবশচনর সাহাচেয রক্ত িবরচশাবধত করা হয়। এ প্রবরয়ায় বমবশনবির র্ায়ালাইবসস

বিউচবর একপ্রান্ত বরাগীর হাচতর কবির ধমনীর সাচে ও অনয প্রাবন্ত ঐ হাচতর কবির বশরার সাচে

সংচোজন করা হয়। মূলত র্ায়ালাইবসচসর মাধযচম বদচহর নাইচরাচজন ঘবিত ক্ষবতকর বজডয িদােড বাইচর

বনষ্কাবশত হয়।

CUMILLA BOARDCUMILLA BOARD

ববজয় বদবচস হাসানচদর িাব বেচক রক্তদান কমডসূবের আচয়াজন করা হয়। হাসাচনর উৎসাচহ অচনচকই

রক্তদাচন এবগচয় আচস। বস্বিাচসবকরা গ্রুি িবরক্ষা কচর রক্ত সংগ্রহ কচর এবং ব্লার্ বযাংচক জমা রাচখ।
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গ)

ঘ)

বস্বিাচসবকচদর রচক্তর গ্রুি িবরক্ষা কচর রক্ত সংগ্রহ কচর রাখার কারন বনচে বযাখযা করা হচলা-

উদ্দীিচকর আচলােনা বেচক বলা োয় হাসান তাচদর িাচবর মাধযচম রক্তদান কমডসূবের আচয়াজন কচর রক্ত

সংগ্রহ কচর। িাশািাবশ রচক্তর গ্রুি িরীক্ষা কচর তা ব্লার্ বযাংচক জমা রাচখ। হাসান তার সামাবজক

দায়বিতা বেচক এ প্রবরয়ায় রক্ত সংগ্রহ কচর। কারন, হাসান জাচন বকাচনা বযবক্ত হিাৎ বকাচনা দুঘডিনায়

আরান্ত হচল অেবা বকাচনা মুমূষুড বরাগী সংকিািন্ন অবস্থার সমু্মখীন হচল তার জনয জরুরী বভবত্তচত রচক্তর

প্রচয়াজন হয়। এ সময় রচক্তর গ্রুি িবরক্ষা করার সময়ও োচক না। বকন্তু িরীবক্ষত রক্ত ব্লার্ বযাংচক

সংগ্রহ কচর রাখচল তা ববিদগ্রস্থ বে কাউচক প্রদান কচর জীবন বাুঁোচনা সম্ভব।

অনযবদচক রচক্তর গ্রুি িবরক্ষা করা োকচল বরাগী একবদচক বেমন অনয বড় ধরচনর বরাগ বকংবা জবিলতা

বেচক ববুঁচে োয়, বতমবন ব্লার্ গ্রুবিং করাচনার জনয আবেডক খরে বেচকও রক্ষা িায়।

মূলত বকাচনা বযাবক্তর আঘাত, দুঘডিনা, শলয বেবকৎসা, প্রাকৃবতক দুচেডাগ বা অনযচকাচনা কারচ অতযবধক

রক্তক্ষর হচল বদচহ রচক্তর িবরমা আশংকাজনক ভাচব কচম োয়। রক্ত শূনযতা দূর করার জনয তখন ঐ

বযাবক্তর বদচহ জরুরী বভবত্তচত অনয বযবক্তর রক্ত প্রদান করচত হয়। এচক্ষচত্র রচক্তর গ্রুি িবরক্ষায় কচর রক্ত

সংগ্রহ করচল তা মুমূষুড বরাগীচক সহচজ প্রদান করা োয়। এছাড়াও রচক্তর গ্রুি িবরক্ষা কচর সংগ্রহ করায়

বরাগীর বদচহ অনয বকাচনা জবিলতা সৃবি হয় না। অনযবদচক প্রচয়াজচনর সময় রচক্তর গ্রুবিং করচত সময়

বক্ষিন করচত হয় না।

উিেুডক্ত আচলােনা বেচক বলা োয়, উবিবখত কার গুচলার জনয বস্বিাচসবকরা রচক্তর গ্রুি িবরক্ষায় কচর

রক্ত সংগ্রহ কচর রাখচলা।

অতএব, উিবরউক্ত আচলােনা বেচক বনিঃসচন্দচহ বলা োয় হাসাচনর এ কাজবি সামাবজক দায়বি একবি

কাজ।
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গযাসীয় বববনময়

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. ইমবাইববশন কী?

খ. নালীববহীন গ্রবি বলচত কী ববাঝায়?

গ. উদ্দীিচকর সঞ্চালন কাজবি বকান অে িারা সম্পন্ন হয়? বযাখযা কর।

ঘ. রবব ও শবফচকর আচলােয ববষয়বি বদচহর অচনকগুচলা বাবহকা িারা কীভাচব সম্পন্ন হয়? ববচষষ কর।

ইমবাইববশন হচলা কলচয়র্ জাতীয় শুকচনা বা আধা শুকচনা িদােড কতৃডক তরল িদােড বশাষচ র প্রবরয়া।

মানবচদচহর বে সকল গ্রবি বেচক হরচমান বনিঃসৃত হয় তাচদরচক নাবলববহীন গ্রবি বচল। নালীববহীন গ্রবি

নানা ধরচনর হচয় োচক। নালীববহীন গ্রবি এচক অিরচক বনয়ন্ত্র কচর। আবার নালীববহীন গ্রবির

কােডকলাি স্নায়ুতন্ত্র িারা বনয়বন্ত্রত হয়।

DHAKA BOARDDHAKA BOARD

রবব, শবফচকর বনকি জানচত োইচলা আমরা বে বাতাস গ্রহ কবর তা কীভাচব আমাচদর বদচহর বকাষ কলায়

সঞ্চাবলত হয়। শবফক এ প্রসচে রববচক জানাচলা বদচহর বকছু অগু এবং তন্ত্র আচছ ো সুবনিু ভাচব কাজবি

কচর ।
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গ)

উদ্দীিচক উবিবখত সঞ্চালন কাজবি হচলা আমাচদর গৃহীত অবিচজন, বদচহর বকাষগুচলাচত বিৌছাচনা, ো

হৃৎবিচন্ডর িারা রচক্তর মাধযচম হচয় োচক। বনচে এ সম্পচকড ববস্তাবরত আচলাকিাত করা হচলা-

• িসচনর সময় আমরা বে বাতাস বা অবিচজন গ্রহ কবর তা প্রেচম ফুসফুচস জমা হয়।

• ফুসফুস বেচক অবিচজন বযািন প্রবরয়ায় রচক্ত প্রচবশ কচর।

• হৃৎবিচন্ডর রমাগত সংচকােন ও প্রসারচ র মাধযচম এ অবিচজনেুক্ত রক্ত সমগ্র বদচহ িবরবাবহত হয়।

রচক্তর মচধয অবিচজন বহচমাচগ্লাববচনর সাচে হালকা বন্ধচনর মাধযচম অস্থায়ী বেৌগ অবিবহচমাচগ্লাববন গিন

কচর।

O2

রক্ত েখন বকবশক নাবলচত বিৌচছ তখন অবিচজন বহচমাচগ্লাববন বেচক িৃেক হচয় প্রেচম বলাবহত কব কার

আবর , বকৌবশক নাবলর প্রােীর বভদ কচর লবসকাচত প্রচবশ কচর । অবচশচষ লবসকা বেচক বকাষ আবর 

বভদ কচর বকাচষ বিৌচছ। অেডাৎ আমাচদর গৃহীত অবিচজনচক হৃৎবিন্ড, ফুসফুস বেচক রচক্তর মাধযচম

বদচহর বকাষগুচলাচত বিৌচছ বদয় ।
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ঘ)

উদ্দীিচক রবব ও শবফচকর আচলােয ববষয়বি হচলা, মানবচদচহর অবিচজন বশাষ অেডাৎ গৃহীত অবিচজন

বদহচকাচষ বিৌছাচনা ো রচক্তর মাধযচম হচয় োচক। অবিচজনেুক্ত রক্ত বববভন্ন রক্ত বাবহকার মাধযচম সমগ্র

বদচহ িবরবাবহত হয়। বনচে এ সালন প্রবরয়া আচলােনা করা হচলা-

িসচনর সময় অবিচজন বযািন প্রবরয়ায় ফুসফুস বেচক রচক্ত প্রচবশ কচর। অবিচজন রচক্তর বলাবহত

রক্তকব কার সাচে েুক্ত হচয় অবিবহচমাচগ্লাববন নামক একবি অস্থায়ী বেৌগ গিন কচর। অবিচজন েুক্ত রক্ত

ফুসফুস বেচক বশরা, ধমনী ও বকবশক নাবলকার মাধযচম বদচহর সমগ্র অচে বিৌচছ। প্রেচম ফুসফুসীয় বশরার

মাধযচম অবিচজনেুক্ত রক্ত হৃৎবিচন্ড প্রচবশ কচর। হৃৎবিন্ড বেচক তা ধমনীর সাহাচেয সমগ্র বদচহ বাবহত

হয়। ধমবন বেচক এ রক্ত বকবশকনাবলচত োয়। বকৌবশক নাবল প্রচতযক বকাষচক িবরচবিন কচর রাচখ এবং

এচদর প্রােীর অতযন্ত িাতলা। অবিচজন বলাবহত কব কা অেডাৎ রক্ত বেচক িৃেক হচয় এই িাতলা প্রােীর

বভদ কচর লবসকাচত প্রচবশ কচর। অবচশচষ অবিচজন লবসকা বেচক বকাষ আবর বভদ কচর বকাচষ

বিৌচছ। এভাচব বশরা, ধমবন, বকবশক নাবলকার মাধযচম বাবহত হচয় অবিচজন ফুসফুস বেচকচদচহর সকল

বকাচষ সঞ্চাবলত হয়।


