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বনচের বেত্রবি লক্ষ কচরা।

দৃঢ়তা প্রদান ও েলন

ALL BOARDALL BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. অবিসবি কাচক বচল?

খ. বয়স্ক মানুচের কযালবসয়াম সমৃদ্ধ খাদয গ্রহণ প্রচয়াজন বকন?

গ. বেচত্র ‘A’ বেবিত অংশবির বববশষ্ট্যসমূহ উচেখ কচরা।

ঘ. ‘C’ এর কার্ডক্রচম ‘A’ ভূবমকা রাচখ— ববচেেণ কচরা।

দুই বা তচতাবিক অবির সংচর্াগিলচক অবিসবি বচল।

বয়স্ক মানুে র্ারা অলস জীবন র্াপন কচরন, কাবয়ক পবরশ্রম কম কচরন তারা কযালবসয়াচমর অভাবজবনত

বরাগ অবিওচপাচরাবসচস বভাচগন। অচনক সময় বহুবদন র্াবৎ বিরচয়র্রু্ক্ত ঔেি বসবন করচলও বয়স্কচদর

এ বরাগ হচত বদখা র্ায়। এ কারচণ উক্ত বরাচগর হাত বেচক বরহাই পাওয়ার লচক্ষযই বয়স্ক মানুচের

কযালবসয়াম সমৃদ্ধ খাদযগ্রহণ করা প্রচয়াজন।
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গ)

ঘ)

বেচত্র- A বেবিত অংশবি হচলা বপবশ। বপবশর বববশষ্ট্যসমূহ বনম্নরূপ –

উদ্দীপচকর বেচত্র ‘C’ বেবিত অংশ হচলা অবি এবং ‘A’ বেবিত অংশ হচলা বপবশ। ‘C’ এর কার্ডক্রচম
অেডাৎ অবির কার্ডক্রচম প্রাণী তো মানুে েলাচেরা করচত পাচর বা তার অঙ্গ-প্রতযঙ্গ নডােডা করচত পাচর।
অবির এ কার্ডক্রচম বপবশ গুরুত্বপূণড ভূবমকা রাচখ।

স্নায়ববক উচত্তজনা বপবশর মচিয উদ্দীপনা বর্াগাচনার েচল বপবশ সংকুবেত হয়। উদ্দীপনা অপসারচণ বপবশ
পুনরায় বশবেল বা প্রসাবরত হয়। বপবশর এই সংচকােন ও প্রসারচণর সহায়তায় সংলগ্ন অবির নডােডা
সম্ভব হয়। এভাচব বপবশ বকাচনা অঙ্গচক প্রসাবরত কচর আবার ভাজ কচর।

মানুচের েলচনর সময় কনুই বাাঁকা করচত হচল স্নাযু়র তাডনায় বাইচসপস বপবশ সংকুবেত হয় এবং
ট্রাইচসপস বপবশ প্রসাবরত হয়। েচল বরবর্য়াস আলনাচক বিচন িচর বাকা কচর। কনুই বসাজা করচত হচল
ট্রাইচসপস বপবশ সংকুবেত হয় এবং বরবর্য়াস ও আলনাচক বিচন বসাজা কচর। এসময় বাইচসপস বপবশ
বশবেল হচয় প্রসাবরত হয়। এভাচব C এর কার্ডক্রচম অেডাৎ অবির সঞ্চালচন বপবশ সংচকােন ও প্রসারচণর
মািযচম গুরুত্বপূণড ভূবমকা পালন কচর।

• বপবশ বিসুযর বকােগুচলা সরু, সূত্রাকৃবতর এবং বিবতিাপক।

• বপবশ প্রাবণচদচহর অঙ্গপ্রতযঙ্গ সঞ্চালন, েলাচেরায় সহায়তা, অঙ্গ ববনযাস ও ভারসাময রক্ষা কচর।

• কঙ্কালতচের সাচে বর্ৌেভাচব বদচহর বনবদডষ্ট্ আকার গঠন কচর।

• গ্লাইচকাচজন সঞ্চয় কচর শবক্তর উৎস ও ভববেযচতর জনয শবক্ত সংরক্ষণ করা বপবশর আচরকবি

বববশষ্ট্য।

• ববচশে বববশষ্ট্য সম্পন্ন হওয়ায় হৃদচপবশ হৃৎবপচের স্পন্দন ও রক্ত সঞ্চালচন ভূবমকা রাচখ।
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সমন্বয়

ALL BOARDALL BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. ভানডালাইচজশন কাচক বচল?

খ. গরু → মশা → বর্ঙু্গ ভাইরাস বকান িরচনর খাদয-শৃঙ্খল বযাখযা কচরা।

গ. উদ্দীপচকর ‘M’ দ্বারা বনয়বেত হয় এমন একবি বক্রয়ার বযাখযা দাও।

ঘ. তামাক ও মাদকদ্রচবযর বযবহার ‘S’ এর সমবন্বত কার্ডক্রমচক বযাহত কচর- ববচেেণ কচরা।

বশতয প্রদাচনর মািযচম উবিচদর েুল িারণচক ত্বরাবন্বত করার প্রবক্রয়াচক ভানডালাইচজশন বচল।

গরু → মশা → বর্ঙু্গ ভাইরাস’ -এবি একবি পরজীবী খাদয-শৃঙ্খল। পরজীবী খাদয-শৃঙ্খচলর বক্ষচত্র

পরজীবী প্রাণীবি বনচজচদর বেচয় বড আকাচরর বপােকচদহ বেচক খাদয গ্রহণ কচর। উক্ত খাদয-শৃঙ্খলবিচত

তারই প্রবতেলন ঘচিচে বচলই এবি পরজীবী খাদয-শৃঙ্খল। এখাচন বকাচনা উৎপাদক বনই বচল তাচক

অসমূ্পণড খাদয-শৃঙ্খলও বলা বর্চত পাচর।
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গ)

উদ্দীপচকর M-দ্বারা সুেুম্নাকােচক ববাঝাচনা হচয়চে। সুেুম্নাকাে দ্বারা বনয়বেত হয় প্রবতবতডী বক্রয়া। প্রবতবতডী

বক্রয়া বলচত উদ্দীপনার আকবিকতা ও স্বয়ংবক্রয় প্রবতবক্রয়াচক ববাঝায়। একবি উদাহরচণর সাহাচর্য উক্ত

বক্রয়াবিচক বযাখযা করা র্ায় -

অসতকডভাচব আঙু্গচল সুাঁে েুিচল তাৎক্ষবণকভাচব হাত অনযত্র সচর র্ায়। এবি একবি প্রবতবতডী বক্রয়া।

এচক্ষচত্র আঙু্গচল সুাঁে েুিার সময় ত্বচকর সংচবদী বনউরচনর বর্নড্রাইি সমূহ বযোর উদ্দীপনা গ্রহণ কচর

এবং সংচবদী বনউরচনর অযাক্সচনর মািযচম স্নাযু়কাচের িূসর অংচশ বপৌোয়। এ িূসর অংচশ সংচবদী

বনউরচনর অযাক্সন বেচক তবডৎ রাসায়বনক পদ্ধবতচত উদ্দীপনা বমাির বা আজ্ঞাবাহী স্নাযু়র বর্নড্রাইচি প্রচবশ

কচর এবং বশে পর্ডন্ত উদ্দীপনা বপবশচত বপৌোয়। উদ্দীপনা বপবশচত বপৌোচল বকন্দ্রীয় স্নাযু়তচের বনচদডচশ

বপবশর সংচকাে ঘচি, েচল হাত দ্রুত অনযত্র সচর র্ায়।

আঙুচলর ত্বচক 
অববিত সংচবদী

বনউরচনর 
বর্নড্রাইি বযোর 

অনুভূবত গ্রহণ কচর

বপবশ

আজ্ঞাবাহী বনউরচনর
বকােচদহ

সংচর্াগকারী বনউরন

অনুভূবতবাহী সংচবদী 
বনউরচনর অযাক্সন

আজ্ঞাবাহী বনউরচনর
বপবশ-সংরু্ক্ত অযাক্সন প্রান্ত

সংচবদী বনউরন
সংচর্াগকারী বনউরন
আজ্ঞাবাহী বনউরন



জীবববজ্ঞান – সকল ববার্ড - ২০১৮ 6

ঘ)

'S’ হচলা স্নাযু়তে। তামাক ও মাদকদ্রচবযর বযবহার S তো স্নাযু়তচের সমবন্বত কার্ডক্রমচক বযাহত কচর।

মানুে অচনক সময় বববভন্ন কারচন তামাক ও অনযানয মাদক দ্রবয বসবচন আসক্ত হচয় োচক। মাদক দ্রবয,

িূমপান বা তামাক স্নাযু়চকােগুচলাচক সামবয়ক উদ্দীবপত কচর, বকন্তু বনশাগ্রি হচল এ স্নাযু়চকােগুচলা িীচর

িীচর ক্ষবতগ্রি হয়। িূমপাচনর েচল রচক্ত বনচকাবিচনর পবরমাণ ববচড র্ায় র্া িীচর িীচর স্নাযু় বকােগুচলাচক

বনচিজ কচর বদয়। হাত, পা বকংবা মাো অননবিকভাচব কাাঁপচত োচক। েচল বকাচনা সূক্ষ্ণ কাজ বর্মন

সুইচয়র বেচদ্র সুতা ঢুকাচনা, বসাজা দাগ িানা, বলখাচলবখচত বযেডতাজবনত সমসযা বদখা বদচত পাচর। েচল

বনশাগ্রি মানুে তার স্বাভাববক জীবন বেচক বববিন্ন হয়। স্নাযু়চকাে এক িরচনর বনর্ডাস বতবর কচর র্াচক

বর্াপাবমন বচল। বর্াপাবমন শরীচরর বপবশর নডােডায় সাহার্য কচর। অবতবরক্ত তামাক ও মাদক দ্রবয

বসবচন স্নাযু়চকাে বেচক বর্াপাবমন বতবর বি হচয় র্ায়। বনশাগ্রি বযবক্ত মাদক গ্রহণ করচত না পারচল তার

মারাত্মক কষ্ট্ হয়, এমনবক বখাঁেুবন পর্ডন্ত হচত পাচর। বনশাগ্রি মানুে একসময় অসুি হচয় পচড।

এভাচব তামাক ও মাদকদ্রবয বযবহাচরর কারচণ মবিচষ্কর স্নাযু়ববক ববকলয ঘিচত পাচর। এ োডা মানুচের

বেন্তাশবক্তও বলাপ পায়।

সুতরাং, আচলােনা বশচে এ কোয় বলা র্ায়, তামাক ও মাদক দ্রচবযর বযবহার ‘S’ তো স্নাযু়তচের সমবন্বত

কার্ডক্রমচক বযাহত কচর।
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জীচবর পবরচবশ

ALL BOARDALL BOARD

উত্তর

ক) . 

খ)

ক. মৃতজীবী খাদযশৃঙ্খল কাচক বচল?

খ. হবরণচক পরচভাজী বলা হয় বকন?

গ. ‘P’ বর্ রাচজয অববিত তার বববশষ্ট্য বযাখযা কচরা।

ঘ. ‘Q’ ও ‘R’ এর মচিয বক্রয়াশীল আন্তঃবনভডরশীলতা পবরচবচশর ভারসাময রক্ষায় ভূবমকা রাখচব কী?

ববচেেণ কচর।

জীচবর মৃতচদহ বেচক শুরু হচয় র্বদ বকাচনা খাদযশৃঙ্খল একাবিক খাদযিচর ববনযি হয় তচব তাচক মৃতজীবী

খাদযশৃঙ্খল বচল।

বর্ সকল জীব বনচজর খাদয বনচজ বতবর করচত পাচর না এবং খাচদযর জনয প্রতযক্ষ বা পচরাক্ষভাচব সবুজ

উবিচদর উপর বনভডরশীল তাচদর পরচভাজী জীব বলা হয়। হবরণ বর্চহতু বনচজর খাদয বনচজ বতবর করচত

পাচর না এবং প্রতযক্ষভাচব খাচদযর জনয সবুজ উবিচদর উপর বনভডরশীল বসচহতু হবরণচক পরচভাজী বলা

হয়।

7

বরাবহনীবরাবহনীপযারাচমবসয়ামপযারাচমবসয়াম আমআম

P RQ
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গ)

P হচলা পযারাচমবসয়াম। এবি বপ্রাবিিা রাচজয অববিত। বনচে এ রাচজযর বববশষ্ট্য বযাখযা করা হচলা –

এরা একচকােী বা বহুচকােী; একক বা কচলাবনয়াল বা বেলাচমন্টাস। এরা সুগবঠত বনউবিয়াস বববশষ্ট্।

বকাচে বক্রামাবিন বস্তু বনউবিয়ার পদডা দ্বারা পবরবৃত্ত োচক। বক্রামাবিন বস্তুচত DNA, RNA ও বপ্রাবিন

োচক। বকাচে সকল িরচনর অঙ্গাণু োচক। এচদর খাদয গ্রহণ বশােণ বা েচিাবসনচেবিক পদ্ধবতচত ঘচি। এ

রাচজযর জীচব মাইচিাবসস বকাে ববভাজচনর মািযচম অচর্ৌন প্রজনন ঘচি এবং কনজুচগশচনর মািযচম বর্ৌন

জনন ঘচি। এচদর বকাচনা ভ্রূণ গবঠত হয় না।

ঘ)

উদ্দীপচকর Q ও R দ্বারা র্োক্রচম বরাবহণী ও আমগােচক বনচদডশ করা হচয়চে। বরাবহণী এবং আমগাচের

মচিয বক্রয়াশীল আন্তঃবনভডরশীলতা দ্বারা মূলত কচমনচসবলজমচক ববাঝাচনা হচয়চে।

আবম মচন কবর আন্তঃবনভডরশীলতা অেডাৎ কচমনচসবলজম পবরচবচশর ভারসাময রক্ষায় গুরুত্বপূণড ভূবমকা

রাখচব। বরাবহণী আমগাচের বকাচনা ক্ষবত না কচর আমগােচক আচরাহণ কচর উপচর উচঠ র্াচব এবং

বসখাচন বস প্রেুর আচলা বাতাস বপচয় স্বাভাববকভাচব ববচড উঠচব। েচল পবরচবচশ প্রেুর অবক্সচজন বনগডত

হচব। এচত পবরচবচশ 𝑂2 ও 𝐶𝑂2 এর ভারসামযিা রক্ষা পাচব, পবরচবশ শীতল ও বনমডল োকচব। বগ্রনহউস

প্রবতবক্রয়ার হাত বেচক পবরচবশচক রক্ষায় এ আন্তঃবনভডরশীলতা প্রতযক্ষভাচব ভূবমকা রাখচব।

এোডা কচমনচসবলজচমর কারচণ উক্ত অঞ্চচল তো পবরচবচশ বৃবষ্ট্র হারও বৃবদ্ধ পাচব, র্া পচরাক্ষভাচব

পবরচবচশর উপর প্রভাব বেলচব। উবেবখত আন্তঃবনভডরশীলতার কারচণ বসখাচন পশু-পাবখর সুন্দর

আবাসিল বতবর হচত পাচর, র্া প্রতযক্ষ বা পচরাক্ষভাচব পবরচবচশর ভারসামযরক্ষার সাচে সম্পবকডত।


