
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউি  

শ্রেণি- চতুর্থ 

                        ণিষয় :-    ভূগ োল ণিজ্ঞোন  

একক :-দোাঁ গতর যত্ন -পণরমোপক িো হজম প্রণিয়ো  

(৫০ শ্রর্গক ৫৫পৃষ্ঠো।)  

 

১। নিম্ননিনিত প্রশ্নগুনির উত্তর দাও । 

ক)আমাদদর  কয়ধরদের দাাঁ ত আদে? দাাঁ ত গুদিা কী কী কাজ কদর? 

 উত্তর:- আমাদদর চার ধরদের দাাঁ ত আদে ।যথা: 

 কৃন্তক : -িাদয কাটদত সাহাযয কদর। 

ছেদক:- িাদয নোঁ ড়দত সাহাযয  কদর।  

 ছেষক:-িাদয ভাঙা বা টুকদরা করার কাজ কদর। 

েুদরা ছেষক:-িাদযদক গুাঁদড়া করার কাজ কদর। 

 ি)দাাঁ ত কীভাদব িারাে হয়? তার ফদি আমাদদর নক নক সমসযা ছদিা যায় ?এই 

সমসযার হাত ছথদক বাাঁ চার জিয আমাদদর কী করা উনচত ? 

উত্তর :-বইদয়র েৃষ্ঠা ৫১। 

 গ)দাাঁ দত কী কী সমসযা ছদিা যায়? এসকি সমসযার কারে ও তার প্রনতকার গুনি 

েদকর সাহাদযয আদিাচিা কর। 

 উত্তর :-বই েৃষ্ঠা ৫০ 

 ঘ)েনরোক নিয়া বিদত কী ছবাদ া? 

 উত্তর:-১)িাদযবস্তু মুিগহবদর প্রদবশ করার ের দাাঁ দতর সাহাদযয িাবার ছভদঙ 

টুকদরা করাই হদিা েনরোক নিয়ার প্রথম ধাে। ২)িাবার নচবাদিার সময় নজদভর 

নিদচ িািাগ্রনি ছথদক িািা রস ছবর হয় এই িািা রস িাবার হজম করদত এবং 

িাদযবস্তুদক দিা োনকদয় অধধ তরি অবস্থায় োকস্থিীদত োঠাদত সাহাযয কদর। 

৩) গিার ছভতর আদে শ্বাসিািী ও িাদযিািী ।নচবাদিা ও দিাোকাদিা িাবার  

আদস এই িাদযিানি েদথ। 



 

 

৪) িাদযিািী ছশষ প্রাদন্ত অবস্থাি করদে োকস্থিী িাদযিািী েদথ িাবার 

োকস্থনিদত এদস িাদদযর জারক রস(অযানসড ) নেত্তরস ও অগ্ন্যাশয় রস নমদশ 

িাদয আরও িরম ও নমনহ হদয় হজম হয়। 

৫) োকস্থিী ছশদষ েযাাঁ চাদিা িদির মদতা একটি অংশ থাদক যার প্রথম অংশদক 

কু্ষদ্রান্ত্র ও ছশষ অংশদক বৃহদান্ত্র বদি,িাদদযর নকেুটা কু্ষদ্রাদন্ত্র এবং বানকটা 

বৃহদাদন্ত্রর ছশানষত হয়। 

৬) এইভাদব েনরোক নিয়া সম্পন্ন হয় ,দযটুকু হজম হয় িা তার মিাশদয় এদস 

জমা হয় এবং আমাদদর শরীদরর বাইদর নিগধত হয়। 

 ঙ)মািব ছদদহর েনরোক নিয়ায় অংশগ্রহেকারী অঙ্গ গুনির িাম ছিি । 

উত্তর :-বই েৃষ্ঠা ৫৪। 

 চ)কু্ষদ্রান্ত্র কাদক বদি ? 

উত্তর:-মািুদষর েনরোক নিয়ায় সাহাযযকারী একটি অঙ্গ হি কু্ষদ্রান্ত্র, এটি োকস্থিী 

ও বৃহদাদন্ত্রর মদধয অবনস্থত, োকস্থিী ছথদক গনিত -অধধগনিত িাবার কু্ষদ্রাদন্ত 

ছে াঁোয় এিাদি োচক রদসর  সাহাদযয িাদযবস্তু েনরোক ও ছশাষে হয় এেরের ঐ 

িাদযকো বৃহদাদন্ত্র যায়।কু্ষদ্রান্ত্র শরীদরর ছরাগ প্রনতদরাধ নিয়াদতও অংশ ছিয়। 

 

ে)বৃহদান্ত্র কাদক বদি? 

 উত্তর :-এটি েনরোকতদন্ত্রর অিযতম একটি অঙ্গ ,এটি কু্ষদ্রাদন্ত্রর ছশদষ  অবনস্থত, 

এিাদি িাদয হজম হদত সময় ছিয় প্রায় ১৬ ঘন্টা,  এিাদি জি এবং ছশাষে  

ছযাগয সকি উোদাি ছশানষত হয় এবং অোচয বা 

 হজম িা হওয়া অংশ এিাি ছথদক মিাশয় চদি যায়। 

 জ)িাদযিািীর ছশষ প্রাদন্ত থাকা থনির মদতা অংশটির িাম কী? এর কাজ 

আদিাচিা কদরা। 

উত্তর:- িাদযিািীর ছশষ প্রাদন্ত থাকা থনির মদতা অংশটির িাম োকস্থিী । 

োকস্থিীর কাজ বই ৫৫ েৃষ্ঠা। 

  )িািা রস , োচকরস এবং নেত্তরস ছকাি ছকাি অঙ্গ ছথদক নিগধত হয়? 



 

 

 উত্তর :-িািারস িািাগ্রনি ছথদক, োচক রস  োকস্থিী ছথদক এবং নেত্তরস নিগধত 

হয় নেত্তথনি ছথদক। 

 ঞ)অন্ত্র কাদক বদি? এর দুটি অংদশর িাম কী? 

 উত্তর:- োকস্থিীর ছশদষ ছোঁচাদিা িদির মদতা অঙ্গটিদক অন্ত্র বিা হয় ,এর প্রথম 

অংদশর িাম কু্ষদ্রান্ত্র এবং ছশষ অংদশর িাম বৃহদান্ত্র। 

 ট)িাবার িাওয়ার সময় কথা বিদি কী কী সমসযা হদত োদর? 

 উত্তর :-বই েৃষ্ঠা ৫৫। 

 
 
 **এর সাদথ েুদরা অংশ টি বই ছথদক ভাদিা কদর েড়দব। 

**বই এর ৫৫েৃষ্ঠায় ৩িং প্রদশ্নর উত্তদর ভুি সংদশাধি করদব িািা গ্রনি ছথদক  

িািা রস নিগধত হয়। 
 
ব িঃদ্রিঃ 

➢ ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ যবে  ুঝদে সমসযা হয়, েদ  বিদের  ক্ত য  
Comment Box- এ পাঠাও। 

➢ বিদের িাম, শ্রেবি, ব ভাগ, ক্রবমক সংখ্যা ও শ্রযাগাদযাগ িম্বর উদেখ্ 
করদ । 

➢ আমরা সরাসবর শ্রোমাদের সাদে শ্রযাগাদযাগ কদর শ্রিদ া। 
 


