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অধ্যায়: ৯ (উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব ) 

প্রশ্ন নং-১ : প্রচন্ড গযলভয লিলন িুুলয ফড় গাবেয লনলচ লকেুটা ীতর অনুবফ কযর বালর। 
যলিন ক্লাল এয কাযণ জানলত চাইলর লক্ষক ফরলরন বম, উলিি কতৃব ক বাললত ালনয বফলয 
বাগই াতায় অফলিত লফলল কু্ষদ্রাঙ্গ লিলয় ফাষ্প আকালয ফায়ুভন্ডলর েলড়লয় লড় এফং লযলফ 
ীতর যালে ।                                                                                

(ক) লিয় লযলালণ কী ? ১                                                 

(ে) ত্রযন্ধ্রীয় প্রলেিন ফরলত কী ফুঝ ?  ২                                                           

(গ) উদ্দীলক উলিলেত লফলল কু্ষদ্রাঙ্গটিয গঠন ফণবনা কয । ৩                                      

(ঘ) উলিলিয লফলবন্ন জজফ-যাায়লনক প্রলিয়ায় উক্ত অঙ্গটিয বূলভকা যলয়লে-লফলেলণ কলযা । ৪   

১-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

লিয় লযলালণ : বম লযলাললণ লফাকীয় লক্তয প্রতযক্ষ প্রলয়াজন য়, তালক লিয় লযলালণ 
ফলর। 

১-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বম াযীযতালিক প্রলিয়ায় উলিলিয ফায়ফীয় অঙ্গ (াধাযণত াতা) লত  

অলতলযক্ত ালন ফাষ্পাকালয বফয লয় মায়, তালক প্রলেিন ফলর। 

▫ ত্রযলন্ধ্রয ভাধযলভ বম প্রলেিন ংঘটিত য়, তালক ত্রযন্ধ্রীয় প্রলেিন ফলর। উলিলিয 
তকযা ৮০-৯০ বাগ প্রলেিন এ দ্ধলতলত ংঘটিত য়। াতা এফং কলচ কালন্ড 
অংেয ত্রযন্ধ্র থালক। কালজই াতাই প্রলেিলনয প্রধান অঙ্গ। 

১-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেত লফলল কু্ষদ্রাঙ্গটি র ত্রযন্ধ্র। এটি উলিলিয একটি গুরুিূণব 
লেদ্রলফলল কু্ষদ্রাঙ্গ। 



▫ ত্রযন্ধ্র ফা বটাভযাটা র াতায (এফং কলচ কালন্ডয) উর্ধ্ব ও লনম্নতলরয ফল:ত্বলক 
অফলিত,ি’ুটি অধবচন্দ্রাকায যক্ষীলকাল লিলয় লযলফলিত, অলতকু্ষদ্র লেদ্রথ ফা যন্ধ্র। 

▫ ত্রযন্ধ্র শুধু লফলল আকৃলতয লেদ্র নয়। এটি উলিলিয একটি গুরুিূণব কু্ষদ্রাঙ্গ। এ 
অলঙ্গয ভাধযলভ কলয়কটি াযীযতালিক প্রলিয়া লনয়লিত য়। এয ভাধযলভ প্রলেিন ও 
ালরাকংলেলণ প্রলিয়া লযচালরত য়। ত্রযবন্ধ্রয যক্ষীলকালল একটি ুস্পি লনউলক্লয়া, 
ফহু বক্লালযাপ্লাি ও ঘন াইলটাপ্লাজভ থাবক। যক্ষীলকালল প্রচুয বক্লালযাপ্লাি থাকায় এটি 
োিয জতলয কলয। যক্ষীলকাললয চাযলিলক অফলিত াধাযণ ত্বকীয় বকাল লত একটু 
লবন্ন আকায-আকৃলতয ত্বকীয় কাযী বকাল থালক। বটাভযাটায লনলচ একটি ফড় 
ফায়ুকুঠুযী থালক। অলধকাং উলিলিয ত্রযন্ধ্র কার ১০-১১ টা এফং ২-৩ টায় ূণব 
বোরা থালক,অনযানয ভয় আংলক বোরা থালক এফং যালত্রলত ফন্ধ থালক। লনলচ 
ত্রযবন্ধ্রয গঠন লচলত্র বিোলনা লরা : 

 

                                             

                              দ্ভিত্র : একটি পত্ররন্ধ্রের গঠন  । 

 

১-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উলিলিয লফলবন্ন জজফ-যাায়লনক প্রলিয়া বমভন-প্রলেিন,ালরাকংলেলন,শ্বন ইতযালি 
উদ্দীলক উলিলেত অঙ্গ তথা ত্রযলন্ধ্রয ভাধযলভ ংঘটিত য়। 

▫ ত্রযলন্ধ্রয ভাধযলভ ৯৫ বাগ প্রলেিন প্রলিয়া ম্পন্ন য়।এয ভাধযলভ ালরাকংলেলণ 
ও শ্বন প্রলিয়াকারীন ভলয় উলিি অঙ্গ ও ফায়ুভন্ডলরয ভলধয গযাীয় লফলনভয় ঘলট 
( O2 ও  CO2 তযাগ কলয ফা গ্রণ কলয )। তাোড়া ত্রযন্ধ্র ংলেি যক্ষীলকাললয 
প্রালযত ফা ংলকালচত অফিায় অলবস্রফণ প্রলিয়া ঘটায উমুক্ত লযলফ ৃলি য়।  



▫ প্রলেিন প্রলিয়া উলিলিয একটি গুরুিূণব জজফলনক প্রলিয়া। াতা ও অনযানয অংল 
ালন ও োিযয ব ৌঁোলনা অলযামব।প্রলেিলনয পলর ফালকানালরলত ালনয বম টান 
লড় তা যালয ালনলক জাইলরভ ববললরয ভাধযলভ ভরূ লত কান্ড লয় াতা মবন্ত 
ব ৌঁোলত ায়তা কলয। এ ালনয ালথ ভরূ কতৃব ক বাললত েলনজ িাথব তথা 
াভলগ্রকবালফ েিযয উলয উলিত য়। ালন ও েলনজ রফণ লযলালণ একটি 
গুরুিূণব জজফলনক কামবাফরী, মা ত্রযলন্ধ্রয ভাধযলভ প্রলেিলনয পলর ৃি ফালকা 
নালরলত টালনয পলর ৃলি য়। এ োড়া এয ভাধযলভ াতা ও অনযানয অংল েলনজ 
রফণ ব ৌঁোলনা, কর বকালল ালনয যফযা এফং াতায় উমুক্ত তা লনয়লিত 
য়। ালরাকংলেললণয ভাধযলভ োিয জতলযয জনয ালনয প্রলয়াজন য়। ত্রযলন্ধ্রয 
ভাধযলভ প্রলেিলনয পলর লফুর লযভাণ ালন ালরাকংলে ললণ ফযফহ্নত য়। ত্রযলন্ধ্রয 
ভাধযলভ প্রলেিলনয পলর বকাল যলয ঘনত্ব ফালড়। পলর অলবস্রফণ প্রলিয়া ঘটায 
উমুক্ত লযলফ ৃলি য় এফং অলবস্রফণ ঘলট।  

▫ উলযালিলেত তথয লত প্রতীয়ভান য় বম, ত্রযলন্ধ্রয ভাধযলভ উলিলিয ালন ও 
েলনজ রফণ লযলালণ,ালরাকংলেলণ ও অলবস্রফণ প্রলিয়ায ভত গুরুিূণব জজফ-
যাায়লনক প্রলিয়া ম্পালিত য়। 

..................................................................................................

. 

প্রশ্ন নং-২ : উলিিলফজ্ঞান ক্লাল লক্ষক ফরলরন বম, উলিি কেলনা কঠিন অফিায় েলনজ রফণ 
বালণ কলয না । েলনজ রফণ লযলালণ িইু ধযলনয, ধযন-১ : লফাকীয় লক্ত ফযলতত েলনজ 
রফণ লযলালণ এফং ধযণ-২ : লফাকীয় লক্ত লমালগ েলনজ রফণ লযলালণ  ।                                                                                

(ক) প্লাজলভারাইল  কী ?  ১                                                                         

(ে) অলিলডটিব পলপাযাইলরন  ফরলত কী ফুঝ ?  ২                                              

(গ) উদ্দীলক উলিলেত ধযণ-২ এয প্রলিয়াটি একটি আধুলনক ভতফাি ফণবনা কয । ৩                          

(ঘ) উদ্দীলক উলিলেত ধযণ-১ ও ধযণ-২ এয ভলধয তুরনাভূরক-লফলেলণ কলযা । ৪              

 

২-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 



প্লাজলভারাইল: এলিালভাল তথা ফল:অলবস্রফণ প্রলিয়ায় বকাল লত ালন লনগবভন লত থাকলর 
এক ভয় বকালপ্রাচীয লত বপ্রালটাপ্লাজলভয ংলকাচন আযম্ভ য়। এই ংলকাচন প্রলিয়ালক 
প্লাজলভারাইল ফলর। 

২-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ ইলরকট্রন ট্রান্সলাটব  ললটভ ফা ETS - এ ATP জতলযয প্রলিয়ালক ফরা য় 
অলিলডটিব পলপাযাইলরন । 

▫ ফাত শ্বলন ভাইলটাকলিয়লনয ইনায বভভব্রলন অফলিত ইলরকট্রন ট্রান্সলাটব  ললটলভয 
(ETS) ভাধযলভ একলজাড়া ইলরকট্রন উচ্চ লক্তভাত্রা লত লনম্ন লক্তভাত্রায় িভান্বলয় 
িানান্তলযত য়। ইলরকট্রলনয এ িানান্তলযয ভয় বম লক্ত লনগবত য় তা লিলয় ADP 

এয ালথ ইনঅগবালনক পলপট (iP) ংমুক্ত লয় ATP জতলয কলয। 

 

২-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক উলিলেত েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-২ এয নাভ । 

▫ েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-২ এয নাভ এয ংজ্ঞা ও ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-২ এয নাভ লফলবন্ন ভতফাি উলিেূফবক আধুলনক 
ভতফাি ফণবনা। 

২-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলক উলিলেত েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-১ ও ধযণ-২ এয নাভ । 

▫ উদ্দীলক উলিলেত েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-১ ও ধযণ-২ এয নাভ ংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীলক উলিলেত েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-১ ও ধযণ-২ এয নাভ দ্ধলত 
িটুিয ংলক্ষপ্ত ফণবনা।  

▫ উদ্দীলক উলিলেত েলনজ রফণ লযলালণয ধযণ-১ ও ধযণ-২ এয নাভ দ্ধলত 
িটুিয তূরনা । 

 



 

 

 

 

 

................................................................................................................ 

 

প্রশ্ন নং-৩ :  

             

 

(ক) NADP – এয ূণব নাভ ইংলযজীলত লরে। ১                                                                                                                

(ে) পলটালযললযন ফরলত কী ফুঝ ?  ২                                                             

(গ) উদ্দীলক উৎন্ন গযালয উৎ ফযােযা কয ।  ৩                                                 

(ঘ) উদ্দীলকয  E ও F  জীলফ ংঘটিত প্রলিয়ায তূরনা কয। ৪                                   

 

৩-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

NADP – এয ূণব নাভ লরা : Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate . 

৩-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 



▫ ূমবালরালকয াালময O2 গ্রণ ও CO2 তযাগ কযায প্রলিয়ায নাভ আলরাক শ্বন ফা 
পলটালযললযন । 

▫ কযারলবনচি চরাকালর লযলফল তীব্র আলরা ও উচ্চ তাভাত্রা ৃলি লর 
ালরাকংলেলণ না লয় শ্বন তথা পলটালযললযন ঘলট। বক্লালযাপ্লালট CO2 এয 
লযভাণ কভ এফং O2 এয লযভাণ বফল লরই পলটালযললযন য়।   

৩-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলক উৎন্ন গযা লরা অলিলজন (O2) ।  

▫ গযালয নাভ উদ্দীলক উলিলেত গযা (O2) লকবালফ উৎন্ন য় 
ালরাকংলেললণয ংজ্ঞা ও লফলিয়া লরলে তা বিোলনা ।  

▫ গযালয নাভ উদ্দীলক উলিলেত গযালয উৎ (ালরাকংলেললণ উৎন্ন) CO2 

না H2O তা লফলবন্ন লফজ্ঞানীয যীক্ষাভরূক লফলিয়ায ভাধযলভ ফযােযা।  

 

৩-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয  E ও F  জীলফয  এয নাভ ও ংঘটিত প্রলিয়ায নাভ । 

▫ উদ্দীলকয  E ও F  জীলফয ংঘটিত প্রলিয়ায  নাভ ংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীলকয  E ও F  জীলফয ংঘটিত প্রলিয়ায  নাভ প্রলিয়া িটুিয ংলক্ষপ্ত 
ফণবনা।  

▫ উদ্দীলকয  E ও F  জীলফয ংঘটিত প্রলিয়ায  নাভ প্রলিয়া িটুিয তূরনা । 

 

 

 

 

 

 



................................................................................................................. 

প্রশ্ন নং-৪ : ফুজ উলিি োিয প্রস্তুতকালর কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযণ কলয। প্রজালতলবলি 
কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থচলি লবন্নতা রক্ষয কযা মায়। আভ,কাৌঁঠার ইতযালি উলিি এক 
ধযলনয থচলিয ভাধযলভ এফং বুট্টা, ইকু্ষ ইতযালি উলিলি আয এক ধযলনয থ চলিয ভাধযলভ 
কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযণ ম্পন্ন য়।                                                                                

(ক) পলটারাইল কী ?  ১                                                                             

(ে) পালভবলেন ফরলত কী ফুঝ ?  ২                                                                   

(গ) উদ্দীলকয প্রথভ উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ চি প্রফা লচলত্রয 
ভাধযলভ  বিোও। ৩                                                                                                                                                                                    

(ঘ) উদ্দীলকয লিতীয় উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ থ প্রথভ উলিি িটুি লত লবন্ন  -লফলেলণ 
কলযা । ৪                                                                                                 

৪-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

পলটারাইল : ূমবালরালকয উলিলতলত ালন (H2O) ববলঙ্গ অলিবজন (O2) এফং াইলরালজন 

আয়ন  ফা বপ্রাটন (H
+) ও ইলরকট্রন (e-) উৎন্ন ওয়ালক ালনয আলরাকলফবাজন ফা 

পলটারাইল ফলর। 

৪-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ বকাললয ফাইলয অলিলজলনয (O2) অনুলিলতলত জাইলভজ এনজাইলভয উলিলতলত 
গ্লুলকাজ অণ ুঅমূ্পণবরূল জালযত লয় ইথানর ফা রযাকটিক এলড জতলযয প্রলিয়ালক 
পালভবলেন ফা গাৌঁজন ফলর। এ প্রলিয়ায় অল্প লযভাণ লক্ত উৎন্ন য়। 

▫ পযাী যায়নলফি রইুাস্তুয ১৮৬৫ লিিালে ইলিয পালভবলেন প্রলিয়ায ফণবনা বিন 
এফং এলক অলিলজন লফীন শ্বন লললফ আেযালয়ত কলযন। এ প্রলিয়ায় এরলকার, 
ভি, াউরুটি ইতযালি জতলয কযা য়।  

 

৪-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয প্রথভ উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  চলিয নাভ 
লরা কযারলবন চি ফা (C3) চি । 



▫ উদ্দীলকয প্রথভ উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  চলিয নাভ  
এয ংজ্ঞা ও ংলক্ষল ফণবনা ।  

▫ উদ্দীলকয প্রথভ উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  চলিয নাভ  
প্রফা লচত্র উিান। 

 

৪-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ উদ্দীলকয প্রথভ ও লিতীয় উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  
চলিয নাভ লরা মথািলভ কযারলবন চি ফা (C3) চি এফং যাচ ও স্ল্যাক চি 
ফা 

(C4) চি। 

▫ উদ্দীলকয প্রথভ ও লিতীয় উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  
চলিয নাভ ংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীলকয প্রথভ ও লিতীয় উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  
চলিয নাভ থচি িটুিয ংলক্ষপ্ত ফণবনা।  

▫ উদ্দীলকয প্রথভ ও লিতীয় উলিি িটুিয কাফবন লফজাযণ ফা আত্তীকযলণয থ  
চলিয নাভ থচি িটুিয ভলধয তূরনা । 

 

 

................................................................................................................. 

প্রশ্ন নং-৫ :  



 

(ক) শ্বলনক বকালে কী ?  ১                                                                         

(ে) লরলভটিং পযাক্টয ফরলত কী ফুঝ ?  ২                                                               

(গ) উদ্দীলকয াইলটাপ্লাজলভ ংঘটিত প্রলিয়াটি বযোলচলত্রয াালময উিান কয।       ৩                         

(ঘ) উদ্দীলকয  ভাইলটাকলিয়ালত উৎন্ন  ATP এয লাফ - লফলেলণ কলযা । ৪                  

৫-নং প্রশ্ন-         ক এয উত্তয : 

শ্বলনক বকালে: উলিি শ্বন প্রলিয়ায় বম লযভান CO2 তযাগ কলয এফং বম লযভান O2 গ্রণ 
কলয, তায অনুাতই লরা শ্বলনক বকালে । 

৫-নং প্রশ্ন-         ে এয উত্তয : 

▫ মলি একটি াযীযলফজ্ঞালনক প্রলিয়া একালধক পযাকাটয িাযা লনয়লিত য় তলফ ফলচলয় ধীয 
গলতম্পন্ন পযাক্টয িাযাই উক্ত াযীযলফজ্ঞালনক প্রলিয়ায ায লনয়লিত লফ, মালক লরলভটিং 
পযাক্টয ফলর। 

▫  ১৯০৫ ালর Blackman , Law of minimum এয উয লবলত্ত কলয ীভাফদ্ধতায পযাক্টয  ফা 
লরলভটিং পযাক্টয ূত্র প্রস্তাফ কলযন। তায ভলত বকালনা জজফ-যাায়লনক লফলিয়ায প্রবাফকভূলয  
ভলধয ফলচলয় কভ ভাত্রায প্রবাফক িাযা লফলিয়ায ায লনধবালযত য়। বমভন: ালরাকংলেলণ 
প্রলিয়ায় তাভাত্রা,আলরায তীব্রতা এফং CO2 এয ঘনত্ব এই লতনটি লরলভটিং পযাক্টয লাবফ কাজ 
কলয। 

৫-নং প্রশ্ন-         গ এয উত্তয : 

▫  উদ্দীলকয াইলটাপ্লাজলভ ংঘটিত প্রলিয়াটিয নাভ গ্লাইলকারাইল । 

▫ েফাত শ্বলনয লফলবন্ন ধা উলিেূফবক  উদ্দীলকয াইলটাপ্লাজলভ ংঘটিত প্রলিয়াটিয 

নাভ এয ংজ্ঞা ।  



▫ উদ্দীলকয াইলটাপ্লাজলভ ংঘটিত প্রলিয়াটিয নাভ উলিেূফবক প্রলিয়াটি 
ধাযাফালকবালফ বযোলচলত্রয াালময উিান। 

৫-নং প্রশ্ন-         ঘ এয উত্তয : 

▫ ATP এয ূণবনাভ ও উদ্দীলকয ভাইলটাকলিয়ায়  ংঘটিত প্রলিয়াভলূয নাভ । 

▫ ATP এয নাভ ও উদ্দীলকয ভাইলটাকলিয়ায়  ংঘটিত প্রলিয়াভলূয নাভ 
ংজ্ঞা।  

▫ উদ্দীলকয ভাইলটাকলিয়ায়  ংঘটিত প্রলিয়াভলূয নাভ এয ভাধযলভ লকবালফ 
ATP উৎন্ন য়, তায ংলক্ষপ্ত ফণবনা।  

▫ উদ্দীলকয ভাইলটাকলিয়ায়  ংঘটিত প্রলিয়াভলূয নাভ এয ভাধযলভ কতটি  
ATP উৎন্ন য়, তায লাফ বিোলনা।  

.............................................................................................................. 


