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১. একটি ছককর সাহাকযয অপবরহাযি ম ৌল িা পবরকপাষক এর প্রকারকেদ ককর প্রধ্ান 
জিবিষ্টয গুবল উদাহরণসহ মলখ। (২+৩) 

উত্তর:                        অপবরহাযি ম ৌল 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উদ্ভিদ দদহে খদ্ভিজ উপাদাহির দ াষণ, বন্টি ও দ্ভবপাকহক বহে খবনজ পুবষ্ট। উদ্ভিহদর স্বাভাদ্ভবক বৃদ্ভি, পুদ্ভি, দ্ভবপাক ও 
প্রজিহির জিয দেসব অপ্রদ্ভিস্থাপিহোগ্য দ ৌহের প্রহয়াজি েয় িাহদর অপবরহাযি ম ৌল বহে। এই দ ৌে গুদ্ভে সা ািযি  

ঘাটদ্ভিও উদ্ভিদ দদহে িািা অস্বাভাদ্ভবকিার সৃদ্ভি কহর। 

উদ্ভিদ দদহে দ্ভবষদ্ভিয়া সৃদ্ভি করহি পাহর একটি দ্ভবষাক্ত পদার্থ েে আহসথদ্ভিক, দ্ভসসা প্রভৃদ্ভি ধািুর দেৌগ্। 

অবি াবিক ম ৌল/ পবরকপাষক (Macro 

nutrients/Macro elements) 

দেসব অপদ্ভরোেথ দ ৌদ্ভেক পদার্থ উদ্ভিহদর স্বাভাদ্ভবক পুদ্ভি,বৃদ্ভি 
ও প্রজিহির জিয িুেিা ূেকভাহব দবদ্ভ   াত্রায় প্রহয়াজিীয় 

িাহদরহক অদ্ভি াদ্ভত্রক পদ্ভরহপাষক বহে। 

দে ি: C, H, O,N,P,K,S,Mg ও Ca 

জিবিষ্টয: 

১.  যাহিা দ ৌে গুদ্ভের প্রহয়াজিীয়িা অন্তি 1g/kg শুষ্কহদে-

ওজি  াত্রায়। 

২. উদ্ভিদ পুদ্ভিহি অহপক্ষাকৃি দবদ্ভ  পদ্ভর াহণ    প্রহয়াজি। 

৩. উৎহসচক সদ্ভিয়করহণ দগ্ৌণ ভূদ্ভ কা পােি কহর। 

৪. দকাহ র দপ্রাহটাপ্লাজ  গ্ঠহি অং  দিয়। 

৫. অভাবজদ্ভিি েক্ষণ সুস্পি এবং অভাবজদ্ভিি ক্ষদ্ভির  াত্রা 

দবদ্ভ । 

স্বল্প াবিক ম ৌল/পবরকপাষক (Micro 

nutrients/ Microelements) 

দে পদ্ভরহপাষক বহে উদ্ভিদ দদহে অদ্ভি অল্প পদ্ভর াহণ োহগ্ 

িাহদর স্বল্প াদ্ভত্রক পদ্ভরহপাষক বা  াইহিা পদ্ভরহপাষক বহে। 

দে ি: Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo, Cl ও Ni 

জিবিষ্টয: 

১.  াইহিা পদ্ভরহপাষক গুদ্ভের চাদ্ভেদা অহিক ক । এহদর 
প্রহয়াজিীয়িা অন্তি 100mg/kg শুষ্কহদে-ওজি  াত্রায়। 

২. উদ্ভিদ পুদ্ভিহি অদ্ভি স্বল্প  াত্রায় প্রহয়াজি েয়। 

৩.  ূেি অিুঘটি এর সোয়িা কহর। 

৪. উৎহসচক সদ্ভিয়করহণ  ুখয ভূদ্ভ কা পােি কহর। 

৫. অভাব জদ্ভিি েক্ষণ সুস্পি িয় এবং অভাবজদ্ভিি 

ক্ষদ্ভির  াত্রা ক । 



২. উবিদ মদকহ প্রাপ্ত অবি াবিক ম ৌল ও স্বল্প াবিক ম ৌকলর একটি ছক প্রস্তুি ককর 
প্রধ্ান অোিজবনি লক্ষণ গুবল মলকখা।  

 

পািার মনকিাবসস মরাগ        মলাকরাবসস মরাগ              উইদার টিপ 

অবি াবিক ম ৌল/পবরকপাষক ( Macro nutrients/ Macroelements) 

ম ৌকলর না  অোিজবনি লক্ষণ 
নাইকরাকজন গ্াহের পািা দ্ভববণথ েহয় োয়। এহক মলাকরাবসস বহে। 

ফসফরাস কান্ড ও পািা িীোভ সবুজ বণথ ধারণ কহর ও মনকিাবসস দরাগ্ েয়। 

সালফার কদ্ভচ পািা দ্ভববণথ ও েেুদ েহয় োয়। কান্ড দুবথে েয়। 

কযালবসয়া  পািার দ্ভকিারা েেুদ েহয় কুঁ কহ়ে পািার ডগ্া  ুহ়ে োয়। এহক উইদার টিপ বহে। 

 যাগকনবসয়া  পদ্ভরণি পািায় আন্তঃদ্ভ রা দলাহরাদ্ভসস দদখা োয়। 

পটাবিয়া  পািার দ্ভকিারা েেুদ েহয় োয়, অকাে দ াচি ঘহট। 

স্বল্প াবিক ম ৌল/পবরকপাষক ( Micro nutrients/ Microelements) 

ম ৌকলর না  অোিজবনি লক্ষণ 
মলৌহ িরুণ পািায় আন্তরঃদ্ভ রা দলাহরাদ্ভসস দদখা োয়। 

 যাঙ্গাবনজ পািায় আন্তরঃদ্ভ রা দলাহরাদ্ভসস দদখা োয়। 

 বলিকেনা  মলিুকি হলুদ দাগ দদখা োয়, ফুলকবপকি 'হুইপ মটইল' ও বিকন ‘স্কাল্ড’ দরাগ্ দদখা োয়। 

মিারন কান্ড ও পািার  ীষথ শুদ্ভকহয় োয়, পািা কুঁ কহ়ে োয়। 

িা া কদ্ভচ পািায় দিহিাদ্ভসস ঘহট, পািা উপহরর দ্ভদক দর্হক দ্ভিহচর দ্ভদহক পচহি র্াহক োহক 

েযাই িযাাংক বে। 
বজাংক পুরাহিা পািায় দলাহরাদ্ভসস েক্ষয করা োয়। 



বনবদি ষ্ট উপএকক: িাষ্পক াচন 

 

১. িাষ্পক াচন প্রবিকরাধ্ী পদার্ি কাকক িকল?  (২) 

উত্তর: দে দ্ভবহ ষ পদার্থ উদ্ভিহদ প্রহয়াগ্ কহর CO2 - O2  দ্ভবদ্ভি য় প্রদ্ভিয়াহক অকু্ষন্ন দরহখ অবাদ্ভিি 

বাষ্পহ াচি দরাধ করা েয় িাহদর বাষ্পহ াচি প্রদ্ভিহরাধী পদার্থ বহে। 

দে ি: দ াহ র অবদ্রব, অযাবদ্ভসদ্ভসক অযাদ্ভসড, দ্ভসদ্ভেকি দিে, দ্ভিিাইে  ারদ্ভকউদ্ভরক অযাদ্ভসহটট 
প্রভৃদ্ভি। 

                        িাষ্পক াচকনর প্রোিক 

 

িবহিঃপ্রোিক                                              অন্তিঃপ্রোিক 

(CO2, বাযু়র আদ্রথিা, উষ্ণিা,                                     (পািার গ্ঠি, পত্ররহের  

বাযু়প্রবাে, আহো, বাযু় ণ্ডেীয় চাপ,                                সংখযা-আকার-দ্ভবিযাস, 

জহের েভযিা)                                                                                                          দ্ভকউটিকে,েরহ াি,বয়স) 

দে  ারীরবৃত্তীয় প্রদ্ভিয়ায় উদ্ভিহদর বায়বীয় অং  দর্হক জে 

বাষ্পাকাহর দ্ভিগ্থি েয় িাহক িাষ্পক াচন বা প্রকস্বদন বহে। 

স্থান: উদ্ভিহদর পািার পত্ররে, পািা ও কাহন্ডর ত্বহকর 

দ্ভকউটিকে ও দেদ্ভন্টহসে। 

স য়কাল: দ্ভদহির দবোয় পািার পত্ররে দখাো র্াহক বহে 
বাষ্পহ াচি প্রধািি দ্ভদহির দবোয় েয়। িহব 
পার্রকদ্ভচ,ঘৃিক ারী প্রভৃদ্ভি উদ্ভিহদর পত্ররে দখাো র্াহক বহে 
এহদর দক্ষহত্র রাহিও বাষ্পহ াচি ঘহট। 

বাষ্পহ াচি এর স য় পািা দর্হক জে বাইহর দ্ভিগ্থি েহে 

জেস্তম্ভ একটি প্রাহণর সৃদ্ভি েয় এহক িাষ্পক াচন টান বহে। 
এই টাি এর প্রভাহবই  ূেহরা  দ্বারা জে দ াদ্ভষি েয়। 



২. িাষ্পক াচন কীোকি বনয়বিি হয়?(৩) 

উত্তর: পািায় উপদ্ভস্থি প্রদ্ভিটি পত্ররে একটি পত্ররেীয় দ্ভেদ্র ও িার দুপাহ  দুটি রক্ষীহকা  র্াহক। 
রক্ষীহকাষ দক দ্ভঘহর আিুষদ্ভিক দকাি র্াহক। রক্ষীহকাহ  জ া দেিসার দ্ভদহির আহোয় গ্লুহকাহজ পদ্ভরণি েয়। 
এর িহে ওই দকাহ  গ্লুহকাজ ঘিত্ব ির্া অদ্ভভস্রবণ চাপ বাহ়ে। এরপর আিুষদ্ভিক দকা  দর্হক জে রক্ষীহকাহ  
প্রহব  কহর িহে 

রক্ষীহকাহ  রসস্ফীদ্ভি ঘহট ও িার প্রাচীর উত্তে েহয় খুহে োয়। িখি জে বাষ্পাকাহর দ্ভিগ্থি েয়। 

           পিরকের উন্মুক্ত অিস্থা।                            পিরকের িন্ধ অিস্থা 

 

িাষ্পক াচকনর প্রকারকেদ: ( স্থান অনুসাকর) 

 

 

পিরকন্ধর  াধ্যক                       মলবিকসলীয় িাষ্পক াচন                    ত্বকীয় িাষ্পক াচন 

িাষ্পক াচন 

(িই মর্কক িাষ্পক াচন এর প্রকারকেদ গুবল বিস্তাবরিোকি পক া)। 

৩.একটি চারা গাকছর স স্ত পািায় মেসবলকনর প্রকলপ লাবগকয় মদওয়া হকল গাছটির 
বক রক  পবরিিি ন ঘটকি?(৩ 

উত্তর: দভসদ্ভেি বা দিে জািীয় আবরণ দকাি গ্াহের স স্ত পািায় োদ্ভগ্হয় দদওয়া েহে পািায় উপদ্ভস্থি 

পত্ররে গুদ্ভে দদহখ োওয়ার িহে উদ্ভিহদর গ্যাসীয় আদাি প্রদাি এবং বাষ্পহ াচি সমূ্পণথভাহব দরাধ েহব। 



িহে বাষ্পহ াচি টাহির ঘাটদ্ভির কারহণ  ূেহরা  দ্বারা জে দ াষহণর োর হ্রাস পাহব, উদ্ভিদ দকাহ র 
রসস্ফীদ্ভি চাপ বৃদ্ভি পাহব। দীঘথ িেস্বরূপ উদ্ভিদটির সকে  ারীরবৃত্তীয় প্রদ্ভিয়া বযােি েওয়ায় উদ্ভিদটি  ারা 
োহব। 

প্রদত্ত ির্য এিাং িই মর্কক  বিস্তাবরি পক  বনকচর প্রশ্নগুবলর উত্তর মদওয়ার মচষ্টা ককরা: 

ক.দটুি িা বিনটি িাককয বনকচর প্রশ্নগুবলর উত্তর দাও। প্রবিটি প্রকশ্নর  ান 2 

১. উবিদ মদকহ নাইকরাকজন ও ফসফরাকসর অোি জবনি লক্ষণ বক? 

২. কািিন োই অক্সাইে এর ঘনত্ব বকোকি িাষ্পক াচন বনয়িণ ককর িা িযাখযা ককরা। 

৩. প্রধ্ান দটুি পার্িকয মলখ: অবি াবিক ম ৌল ও স্বল্প াবিক ম ৌল 

৪. পবরকিকির আকপবক্ষক আর্দ্িিা এিাং িায়ু প্রিাহ িৃবি মপকল িাষ্পক াচকনর উপর বকরূপ প্রোি মফলকি? 

৫. ত্বকীয় িাষ্পক াচন িলকি কী মিাঝ? 

খ. বনকদি ি অনুসাকর উত্তর দাও। 

১. একটি সাদিৃয ও একটি জিসাদিৃয মলকখা: িাষ্পক াচন ও িাষ্পীেিন। িাষ্পক াচন এর প্রধ্ান বিনটি 
িাৎপযি মলকখা। (২+৩) 

২. িাষ্পক াচনকক মকন 'প্রকয়াজনীয় ক্ষবিকারক প্রবিয়া' িলা হয়? িাষ্পক াচন এর দটুি অন্তিঃপ্রোিককর 
গুরুত্ব মলকখা। (২+৩) 

৩. উবিদ অপবরহাযি ম ৌকলর গুরুত্ব বক? পযিাপ্ত সূযিাকলাক পাওয়া সকেও একটি গাকছর পািা হলকদ হকয় 
যাকে-এটি মকান মকান খবনজ ম ৌকলর অোকি জবনি লক্ষণ িকল মিা ার  কন হয়? রক্ষীককাকির কাজ 
বক? (২+২+১) 

 

 

• বিষয়টি প ার পর মকান প্রকার অসুবিধ্া হকল বনকচর কক ি িকক্স জানাও 
• কক ি িকক্স বনকজর না , মেণী, বিোগ ও মফান নাম্বার বলখকি েুলকি না। 
• স সযা স াধ্াকনর জনয আ রা সরাসবর মযাগাকযাগ করার মচষ্টা করকিা। 

 

 

 কন রাখার বিষয় 



 

 

 


