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           অধ্যায় রিন  (মানি শারীরিত্ত)ঃ পররপাক ও শশাষণ Digestion & Absorption. 

        

 

শিক্ষার্থী বনু্ধরা,এই লক ডাউনের মনযে শেশ্চয় ত ামরা  ঘনর আন া এবং ভানলা আন া।যা ত াক 

আজনক ত ামানের সানর্থ কর্থা বলনবা ২য় পনের অযোয় শ ে এর  পশরপাক ও তিাষণ  এর মনযে 

পাকস্থলী (  Stomach)   এর গঠে শেনয়। 

 

প্রথলম  আমরা শজলন রনই শে পররপাক রক?  

 

আমরা জাশে তেন র শবশভন্ন জজশবক কাজ পশরচালোর জেে িক্তির প্রনয়াজে।আর এই িক্তির 

প্র েক্ষ উৎস  নলা খােে।তপ্রাটিে,কানব বা াইনেি,শলশপড শভিাশমে,খশেজ লবে ও পাশে খােে 

উপাোে রুনপ উপশস্থ  র্থানক। 

যা ত াক,পশরপাক এর সংজ্ঞায় আমরা বলন  পাশর তয িারীরবতৃ্তীয় প্রক্রিয়ার মাযেনম খােে 

উপাোে শবশভন্ন উৎনসচক এর দ্বারা শবশিষ্ট  নয় শবপাক ক্তিয়ায় অংি গ্র নের উপনযাগী 

সরল, রল, ও তিাষনণর উপনযাগী উপাোনে পশরে   য়, ানক পশরপাক ( Digestion)  বনল। 

সুশপ্রয় শিক্ষার্থীরা, আমরা জাশে,মােব তেন  খােে পশরপানকর প্রযাে স্থাে গুনলা  নলা 

মুখশববর,পাকস্থলী ও কু্ষদ্রান্ত্র স  আনরা শক ু। 

আমরা আজনক পাকস্থলীর গঠে শেনয় শক ু কর্থা বলনবা। 

 

পাকস্থেী  (STOMACH) : আমানের গ্রাস োলীর  পরব ী   র্থশলর ম  অংি যা পাক রস ও 

 াইনোনলাশরক  এশসড ক্ষরণ কনর  খানেের পশরপাক ঘিায়  ানক পাকস্থলী বনল। 

 

পাকস্থেীর অিস্থান (position of Stomach) :   

উের গ ব্বনরর তপশরনিাশেয়াম  পেবার টঠক শেনচ গ্রাস োলীর পরব ী অংনি এবং যকৃন র বাম 

পানব ব পাকস্থলী অবশস্থ । 

 

গঠনগি বিরশষ্ট্য (Structural characteristics) : 

1),পাকস্থলী  নলা তপৌটষ্টক োলীর সবনচনয় চওড়া,প্রনকাষ্ঠময় র্থশলর মন া অংি শবনিষ।এর জেঘ ব 

প্রায় 25 cm. প্রস্থ  প্রায় 10 cm. এবং গভীর াও প্রায় 10  cm. 

 

2), পাকস্থলীর যকৃন র শেকিা শক ুিা অব ল এবং শবপরী   অংিটি উত্তল। 



 

 

 

 

                    

 

3), মােুনষর পাকস্থলীনক প্রযাে  চারটি অংনি ভাগ করা যায়। যর্থাাঃ 

      ক), কাশডবয়াক পাকস্থলী (Cardiac Stomach) : 

      Cardiac কর্থাটি হৃেশপন্ড সংশিষ্ট। হৃেশপনন্ডর শেনক অবস্থাে কনর বনল এরুপ োম করণ 

 নয়ন । 

 

 এক কর্থায়  Stomach এর তয অংি টি অন্নোশল(Oesophagus) এর সানর্থ যুি র্থানক  ানক 

কাশডবয়াক পাকস্থলী বলা  য়। 

 

৷                খ), ফান্ডাস (Fundus):   কাশডবয়াক পাকস্থলীর উপনরর শেনক অয বনগালাকার স্ফী  

অংিনক ফান্ডাস বনল। এটি গোস যারণ কনর র্থানক। 

                 গ),তে  (  Body) :  ফান্ডাস অংনির শপ নের শেক তর্থনক শুরু কনর পাইলশরক 

পাকস্থলী পয বন্ত  অংি তক তে  বলা  য়। 

                ঘ),পাইনলাশরক পাকস্থলী (pyloric stomach or pylorus):  

     পাকস্থলীর তিষ অংিনক বুঝায়, যা শডওশডোম সংলগ্ন র্থানক। 



এখানে একিা কর্থা ো বলনলই েয়,  া  নলা  কাশডবয়াক ও পাইনলাশরক অঞ্চনল একটি বতৃ্তাকার 

তপিী বলয় র্থানক  এনের তক যর্থািনম কাশডবয়াক ক্তস্ফংস্টার (cardiac sphincter) এবং 

পাইনলাশরক  ক্তস্ফংস্টার (pyloric sphincter) বনল। 

 

 এখানে আর একটি মজার কর্থা  নলা,পাকস্থলীর প্রাচীর পয বায়িনম ৫ টি স্তনর শবভি।        

তযমে,                                                                                                                                       

তসনরাসা     তপিীস্তর,    সাবশমউনকাসা,    মাশিউলাশরস শমউনকাসা,        শমউনকাসা। 

 

যা ত াক এই  নলা আমানের পাকস্থলীর গঠে।এর সানর্থ আনরা অনেক শক ু আন , যা আমরা 

পনর তসগুনলা শেনয় ত ামানের সানর্থ আনরা কর্থা কর্থা বলনবা। 

 নব মজার শবষয়  নলা, এ পয বন্ত ত ামানের তক আশম যখে যা বনলশ ,ত ামরা  াই শুনেন া  াই 

ো? আিা কশর এবার ও শুেনব।তসিা  নলা আমার এই  শবষয় টি ( পাকস্থলীর গঠে) ত ামরা 

ভানলা কনর পড়নব।এর পর তকাে সমসো র্থাকনল আমার সানর্থ কর্থা বলনব,।  া  াড়াও ত ামরা       

Home Work  তিষ কনর যর্থাযর্থ মুলোয়নের জেে আমার  email এ তযাগানযাগ  করন  পানরা, 

অর্থবা লাি শুরু  নল উত্তর পে আমার কান  জমা শেন  পানরা। 

 

দৃরি আকষ ষণ ঃ সম্মারনি অরভভািক,আপনার সন্তান রনয়রমি অনুশীেন করলে রকনা 

িা রনশ্চিি করার জনয অনুলরাধ্ কররে।     

 

 

 বহনুিব বাচিী প্রশ্নঃ                                                                                                             

১x ৫ 

 

1), শভিাশমে  D সশৃস্ট করা তকাে  নন্ত্রর কাজ?  

   ক) ত্বক  ন্ত্র   খ) তপশি ন্ত্র৷ গ) বসে  ন্ত্র ঘ) স্নায় ুন্ত্র       

2),পাকস্তলীর তপ্রাটিে পশরপাককারী এেজাইম েয় তকাে টি। 

    ক), তপপশসে খ), ক্তজনলটিনেজ।গ)তরশেে ঘ)  টিপ শসে। 

 3), তকােটিনক উপকারী জীবােুর ভান্ডার বলা  য়? 

    ক),শসকাম       খ)   তরক্টাম     গ) তকালে৷  ঘ) এনপক্তন্ডক্স। 

 4), পাকস্থলীর ক্তস্ফংস্টার তপিী তকাে প্রানন্ত অবক্তস্ত ? 

     ক) ইনসানফক্তজয়াল প্রানন্ত,         খ), কাশডবয়াক  প্রানন্ত,  

     গ) ,পাইনলাশরক প্রানন্ত  ৷           ঘ),তকােিাই েয়। 

  5),পাকস্থলীর তকাে অংনি গোস র্থানক?  

৷     ক),কাশডবয়া      খ),ফান্ডাস,        গ), পাইনলারাস             ঘ), তে ।  

 



 

 সৃজনশীে প্রশ্ন।                                                                                                        

 

১০ েম্বর। 

       

 ে ে ইফ াশরর সময়  ভাজা তপাড়া একিু তবিী পশরমাে খাওয়ায় তপি প্রায় ভুি ভাি কনর।এ 

 াড়াও ডাল ভা   ার খুব প নের খাবার। 

 

  ক) মােুনষর খােেোলীর সানর্থ যুি একটি লুপ্ত প্রায় অংনগর োম শলখ?  ১   

 

  খ) পাকস্থলী ত  িকবরা জা ীয় খােে পশরপাক  য় ো তকে?   ২ 

 

  গ),উদ্দীপক অেুসানর উশিশখ  অংনি খানেের পশরণশ  বে বো কর? ৩ 

 

   ঘ),উদ্দীপনকর  আনলানক শবনিষ অংিটি খােে পশরপাক কনর শকন্তু শেনজ পশরপাক  য় ো  -                                         

শবনিষে   কর?        ৪ 

 


