
বিস্বিল্লাবির্রাহ্িাবির রািীি





অষ্টি্শ্রেবি সায়েন্স শ্রেোর্
অধ্যাে্৫- সিন্বে্ও্বিিঃসরণ



সিন্বে্ও্বিিঃসরণ বে্? 

অঙু্কয়রাদগি পুস্পােি ও্ফল িাধ্ধেয সুপ্তািস্থা



ফাইয় ািরয়িাি বে্এিং্শ্রেয়িা? 

অঙু্কয়রাদগি, পুস্পােি, ফল সৃবষ্ট, সুপ্তািস্থা ইত্যাবদর বিেন্ত্রয়ণ শ্রে রাসােবিে পদার্ধ

উবিয়দর শ্রদয়ি তত্বর িে শ্রসগুয়লাই ফাইয় ািরয়িাি,

এরা এে জােগাে তত্বর িয়ে অয়িে দূয়র এিং উবিদ শ্রদয়ির িািাি প্রায়ে ছবিয়ে

বগয়ে োজ েয়র।

বেছু ফাইয় ািরয়িায়ির িািিঃ ১। অবিি ২। বজয়েয়রবলি ৩। সাইয় াোইবিি

৪। অযািসাইবসে অযাবসড ৫। ইবর্বলি



১। জিব্বেব্বেলিন

২। অজিন

৩। সাইব্ব াকাইলনন

৪। ইলিলিন

৫।অযাবসাইলসকঅযালসড



আয়লাে্বদেিুবিত্া/ ট্রবফে্চলি্



প্রাবির সিন্বে- স্নােুত্ন্ত্র

প্রাবিয়দয়ির শ্রে ত্ন্ত্র শ্রদয়ির বিবিন্ন অয়ের সংয়োগ রক্ষা েয়র , বিবিন্ন তজবিে

োয়জর সিন্বে সাধ্ি েয়র এিং উদ্দীপিাে সািা বদয়ে উপেুক্ত প্রবত্য়িদি সৃবষ্ট

েরার িাধ্যয়ি পবরয়িয়ের সায়র্ সম্পেধ রক্ষা েয়র ত্ায়ে স্নােু ত্ন্ত্র িয়ল।

স্নােুত্য়ন্ত্রর প্রধ্াি িয়লা িবিষ্ক, িবিষ্ক অসংিয বিয়েষ শ্রোষ বিয়ে গবিত্ োয়দরয়ে

িলা িে স্নােু শ্রোষ িা বিউরি।



বিউরি



বিউরি শ্রর্য়ে্বিউরয়ির শ্রোগায়োগ্



উদ্দীপিা িিি েরা, প্রাবণয়দয়ির বিত্য়রর ও িাইয়রর পবরয়িয়ের সায়র্ সংয়োগ রক্ষা েরা, প্রাবণয়দয়ির
বিবিন্ন অয়ের িয়ধ্য োয়জর সিন্বে সাধ্র েরা, িবিয়ষ্ক সৃ্মবত্ধ্ারণ েরা, বচো ও বিবিন্ন োয়জর বিয়দধে
শ্রদওো ও পবরচালিা েরা বিউরয়ির োজ। বিউরয়ির উদ্দীপিা িিি প্রবিো বিয়চর বচয়ে শ্রদিায়িা িয়লা।



স্নােুত্ন্ত্র ৩্িায়গ্বিিক্ত

1. শ্রেন্দ্রীে্স্নােুত্ন্ত্র
2. প্রােীে স্নােুত্ন্ত্র
3. স্বেংবিে্স্নােুত্ন্ত্র

1.িবিষ্ক
2. শ্রিরুরজু্জ



িবিষ্ক

1.গুরু্িবিষ্ক

2.িধ্য্িবিষ্ক

3.লঘু্িা্পশ্চাৎ্িবিষ্ক



গুরু িবিষ্ক
১। শ্রসবরব্রাি
২। র্যালািাস
৩। িাইয়পার্যালািাস



শ্রসবরব্রাি



গুরু িবিষ্ক
১। শ্রসবরব্রাি
২। র্যালািাস
৩। িাইয়পার্যালািাস



লঘু্িা্পশ্চাৎ্িবিষ্ক
১। শ্রসবরয়িলাি
২। পিস
৩। শ্রিডুলা



শ্রিরুরজু্জ



প্রবত্িত্ধ বিো

প্রবত্িত্ধ চয়ির্৫ব ্
অংে-
1. গ্রািে্অে
2. অিুিুবত্িাবি স্নােু
3. প্রবত্িত্ধ শ্রেন্দ্র
4. আজ্ঞািাবি স্নােু
5. সািা্প্রদািোরী অে্



প্রবত্িত্ধ বিো

প্রলিবিত জিয়া মজিষ্ক দ্বাো লনয়লিি না হব্বয় সোসলে মমরুেজ্জু বা সুষুম্না কাণ্ড দ্বাো

লনয়লিি হয়।



িৃয়ের্গিি্



শ্ররচি

শ্ররচি িলয়ত্ শ্রদয়ি সৃষ্ট িজধয িা অপ্রয়োজিীে িস্তু বিষ্কােিয়ে শ্রিাঝাে।

শ্রদয়ি বিপায়ের ফয়ল িািাি িজধয তত্বর িে- শ্রেিিিঃ োিধি ডাইঅিাইড, ইউবরো, িাষ্প ইত্যাবদ।

এগুয়লায়ে শ্রদি শ্রর্য়ে শ্রিি েয়র বদয়ত্ িে োরি আগুয়লা বিষাক্ত পদার্ধ। এগুয়লা বিেবিত্ শ্রদি

শ্রর্য়ে শ্রিি েয়র িা বদয়ল স্বাস্থযিাবি িয়ত্ পায়র। এিিবে িৃতু্য িয়ত্ পায়র। এসি িজধয বিিঃশ্বাস

িােু, ঘাি ও িুয়ের িাধ্যয়ি িাইয়র চয়ল োে। ত্াই, চিধ ফুসফুস ও িৃেয়ে িলা িে শ্ররচি অে।

ইউবরো িয়লা িাইয়ট্রায়জি ঘব ত্ িজধয পদার্ধ, িুয়ের িাধ্যয়ি ৮০% িাইয়ট্রায়জি জবিত্ িজধয শ্রিি

িে ত্াই, িৃেয়ে প্রধ্াি শ্ররচি অে িলা িে।



শ্ররচি্িজধয্

োিধি ডাইঅিাইড- বিিঃশ্বায়সর িােুয়ত্ েত্েরা ৪% োিধি ডাইঅিাইড র্ায়ে, সায়র্ র্ায়ে জলীে িাষ্প।

ঘাি- ঘায়ি র্ায়ে িািাি অপ্রয়োজিীে পদার্ধ, লিি ও সািািয োিধি ডাইঅিাইড। ো ত্বয়ের শ্রলািেূপ

বদয়ে বিগধত্ িে।

িুে- িুয়ের িণধ িলুদ, এয়ত্ র্ায়ে িািাি িাইয়ট্রায়জি ঘব ত্ িজধয শ্রেিি- ইউবরো, ইউবরে এবসড, ও

অযায়িাবিো। ো েেৃত্ িা বলিায়র অযািাইয়িা অযাবসড শ্রিয়ে তত্বর িে এিং িৃে িুে দ্বারা বিগধত্ েয়র শ্রদি

শ্রর্য়ে। শ্রদয়ির বপছয়ির বদয়ে শ্রিরুদয়ের দুইপায়ে দুইব িৃে িা বেডবি র্ায়ে।




