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   বিষয়: জীিন বিজ্ঞান  

                                           শ্রেবি: নিম 

 

   উবিদ শ্রদহে পবিিেন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



উবিদ শ্রদহে বিবিন্ন প্রকাি শািীিিৃত্তীয় প্রবিয়া বনয়ন্ত্রহিি জনয প্রহয়াজনীয় তিল 
কঠিন এিং গ্যাসীয় উপাদাহনি স্থানান্তি অর্থাৎ শ্রকাশ শ্রর্হক শ্রকাহশ পবিিেন ঘহে 

যাি প্রধান মাধযম েল জল। উবিদ শ্রদহে পবিিেন ঘহে উবিহদি সংিেন কলা, 
জটিল স্থায়ী কলাি অংশ- জাইহলম ও শ্রলাহয়ম এি মাধযহম। 

 

বিহশষ বকছু শ্রিৌত প্রবিয়া উবিদ শ্রদহে শ্রকাশান্তি পবিিেহন সোয়তা কহি। প্রবিয়া 
গুবলি িযাপাহি শ্রজহন শ্রনওয়া যাক: 

 

     উবিদ শ্রদহে পবিিেন 

 

বনবিয় পবিিেন                                                                                  সবিয় পবিিেন 

 

 

 

 

 

 

িযাপন                         অবিস্রিি                                সোয়ক িযাপন 

 

 

 

 

 

 

 

যে পরিবহনেি যেনে শরিি বযবহাি ছাডাই পদানথেি 
য াে তাি ঘেনেি েরতমাোি স্বপনে অথোৎ উচ্চ ঘেে 
যথন  রেম্ন ঘেনেি রদন  প্রবারহত হয়, প্র াি 
পরিবহেন  বলা হয় রেরিয় পরিবহে (Passive 

Transport)  

যে প্র াি পরিবহনেি যেনে ATP সরিত শরিন   ানে 

লারিনয় পদানথেি অণু তাি ঘেনেি েরতমাো এি 
রবপিীনত অথোৎ রেম্ন ঘেনেি অিল যথন  উচ্চ ঘেনেি 
অিনলি রদন  প্রবারহত হয়, যসই প্র াি পরিবহে য  
বলা হয় সরিয় পরিবহে (Active Transport) 

যে রেরিয় পরিবহে প্ররিয়ায় 
িরত শরিি প্রভানব  ঠিে, তিল 
ও িযাসীয় পদানথেি অেু তানদি 
উচ্চ ঘেে যথন  রেম্ন ঘেনেি 
অিনলি রদন  প্রবারহত হয় এবং 
সমগ্র উপেীত হয়, তান  
বযাপ  (Diffusion)  

যেমে: েনল এ  য াটা  ালী 
য লনল র ছুেণ পি েনলি 

সমগ্র অংনশ  ারল ছরডনয় পনড। 

অর্েনভদয পদে া দ্বািা পৃথ  দুটি 
সংসৃ্করতি অসম ঘেনেি 
দ্রবনণি দ্রাব  অেুি অর্েনভদয 
পদে া মার্যনম  ম ঘেনেি দ্রবণ 
যথন  যবরশ ঘেনেি দ্রবনণ 
প্রনবশ  িান  অরভস্রবণ 

(Osmosis) বনল। 

যেমে: এ টি র শরমশ য  েনল 
ডুরবনয় িাখনল েনলি অেু 
র শরমনশি যভতনি প্রনবশ  নি 
 নল র  র শরমশ টি  ুনল 

ওনে। 

যে বযাপে প্ররিয়ায় য াষ পদে াি সনে 
সংেুি রবনশষ যপ্রাটিে বাহন ি মার্যনম 
শরিি বযবহাি ছাডাই অরর্  ঘেে 
েুি স্থাে যথন  য াে অেু বা আয়নেি 
 ম ঘেে েুি স্থানে দ্রুত িমে ঘনট, 
 ান  সহায়  বযাপে ( Facilitated 

Diffusion) বনল। 

যেমে: যলারহত িি  রণ ায় GLUT 
োম  গ্রাহ  অেুি সহায়তায় শরিি 
বযবহাি ছাডা গ্লুন ানেি পরিবহে ঘনট। 



 

অবিস্রিি প্রবিয়া দটুি িাহগ্ বিিক্ত। যর্া অন্তঃঅবিস্রিি ও িবেঃঅবিস্রিি। 

 

য াে য াশন  লঘুসাি ( ম ঘে) দ্রবনণ ডুরবনয়       য াে য াশন  অরতসাি (যবরশ ঘে) দ্রবনণ 

িাখনল বাইনি যথন  েল য ানশি রভতনি প্রনবশ       ডুরবনয় িাখনল য ানশি রভতি যথন  েল 

 নি য াশন  স্ফীত  নি যতানল। এই প্র াি         য াশি বাইনি যবরিনয় আনস। এই প্র াি 

অরভস্রবণ য  বলা হয় অন্ত:অবিস্রিি।             অরভস্রবণ য  বলা হয় িবে:অবিস্রিি। 



িযাপহনি প্রিািক গুবলি িযাপাহি জানা প্রহয়াজন: 

• উষ্ণতা: উষ্ণতা অেুি িরতশরি বাডায় তাই উষ্ণতা বাডনল বযাপে এি িরত বৃরি পায়। 
• ঘনহেি পার্থকয: দুইটি পদানথেি ঘেনেি পাথে য যবরশ হনল বযাপে দ্রুত হয়। 
• অনু ও আয়হনি িযাস: পদানথেি অেু আয়নেি বযাস  ম হনল বযাপে হাি বৃরি পায়। 
• মাধযহমি ঘনে: মার্যনমি ঘেে  ম হনল বযাপে হাি যবনড োয় তাই িযাসীয় মার্যনম বযাপে হাি 

যবরশ। 

উবিদ শ্রকাহশ অবিস্রিি প্রবিয়াি কািহি প্লাজহমাবলবসস ও বিপ্লাজহমাবলবসস প্রবিয়া দটুি ঘহে যাি 
কািি েল যর্ািহম িবেঃঅবিস্রিি ও অন্তঃঅবিস্রিি। 

উরিদ য াশ য  প্ররতসাি  দ্রবনণ রেমরিত িাখনল বরহিঃঅরভস্রবণ প্ররিয়ায় য াশ যথন  েল বাইনি যবরিনয় 
আনস  নল য াশটিি আয়তে হ্রাস পায় ও িসরশরথল হনয় পনড। এই অবস্থা চলনত থা নল র ছু সমনয়ি মনর্য 

য াশ পদে া য াষপ্রাচীি যথন  রভতনিি রদন  সনি আসনত থান  এবং যশষ পেোনয় যপ্রানটাপ্লােম সহ য াশ পদে া 
সংকুরচত হনয় য ানশি এ  য ানণ অবস্থাে  নি। এই অবস্থা য  প্লাজহমাবলবসস বনল। 

প্লােনমারলরসস হওয়া য াশটিন  লঘুসাি  দ্রবনণ িাখনল অন্তিঃঅরভস্রবণ পিরত েল পুেিায় য ানল প্রনবশ  িনব 
এবং য ােটি েল যশাষণ  নি স্বাভারব  অবস্থায় র নি আসনব। এই ঘটোন  বিপ্লাজহমাবলবসস বনল। 

 

 



প্রদত্ত তর্য এিং িই শ্রর্হক  বিস্তাবিত পহ়ে বনহেি প্রশ্নগুবলি 
উত্তি শ্রদওয়াি শ্রেষ্টা কহিা: 
ক.দটুি িা বতনটি িাহকয বনহেি প্রশ্নগুবলি উত্তি দাও। প্রবতটি প্রহশ্নি মান 2 

১. উষ্ণতা এিং ঘনহেি পার্থকয বকিাহি িযাপন োি বনয়ন্ত্রি কহি তা শ্রলহ া। 

২. বেহমালাইবসস িলহত কী শ্রিাহ া? 

৩. শ্রকাশপদথ াহক শ্রকন  শ্রপ্রাহিদক শ্রিদয পদথ া িলা েয়? 

৪. িযাপন ও সোয়ক িযাপন এি পার্থকয শ্রলহ া। 

৫. উবিদ শ্রদহে অবিস্রিি এি প্রহয়াজনীয়তা বক? 

 . বনহদথ শ অনুসাহি উত্তি দাও। 

১. প্লাসহমাবলবসস িলহত কী শ্রিাহ া? উবিদ শ্রদহে পবিিেন এি দটুি প্রহয়াজনীয়তা 
শ্রলহ া।জাইহলহমি কাজ বক?(২+২+১) 

২. অন্তঃঅবিস্রিি ও িবেঃঅবিস্রিি প্রবিয়াি দটুি পার্থকয শ্রলহ া। সবিয় পবিিেন 
এি শবক্তি উৎস বক? শ্রিাদ্দহুি শুকাহনাি সময় মাহছি গ্াহয় ননু মা াহনা েয় শ্রকন? 
(২+১+২) 

 

 

• বিষয়টি প়োি পি শ্রকান প্রকাি অসুবিধা েহল বনহেি কহমন্ট িহে জানাও 
• কহমন্ট িহে বনহজি নাম, শ্রেিী, বিিাগ্ ও শ্র ান নাম্বাি বল হত িুলহি না। 
• সমসযা সমাধাহনি জনয আমিা সিাসবি শ্রযাগ্াহযাগ্ কিাি শ্রেষ্টা কিহিা। 

 

 

মহন িা াি বিষয় 


