


গুরুত্ব টপক বপতি যীক্ষায় যম ফছয প্রশ্ন এসসছ 

 কার্বাহাইরেট MAT: 18-19, 16-17, 15-16, 14-15, 10-11, 01-02, DAT: 19-20, 

16-17, 10-11, 07-08 

 লিলিড MAT: 19-20, 15-16, DAT: 19-20 

 অ্যালির া এলিড MAT: 17-18, 12-13, 09-10, 04-05, 01-02, DAT: 07-08 

 প্রালট  MAT: 14-15, 11-12, 09-10, DAT: 17-18, 07-08 

 এ জাইি MAT: 11-12, 10-11, 06-07, 05-06, 01-02, DAT:09-10, 04-05 

 মভডডকের ও মডন্টার বডতি যীক্ষায জনয এআ ধযাকেয গুরুত্বূর্ি টডেভূ  



কাসফিাাআসেট 



োকফিাাআকেট 

াধাযন ংকেত 𝐂𝐇𝟐𝐎 𝐧 

 োকফিাাআকেট কে ডরাআেডি যারডডাআড ফা ডরাআেডি ডেকটান থফা একদয 

Derivatives (উদু্ভত মমৌগভূ)। নয নাভ ‘াআকেট ফ োফিন’ ফা োফিকনয জরােন। 

  C,  H,  O এয নুাত 1: 2: 1  

  উডদ্ভকদয শুেকনা ওজকনয ৫০-৮০ বাগ োকফিাাআকেট। 
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কার ব্াহাইরেট 

  GLYCERALDEHYDE.    .    
DIHYDROXY ACETONE 
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কার ব্াহাইরেরটর ব্শলষ্ট্য  

❑ এটি দানাদার (চিচন), তন্তুময় ( সুলাজ) ও পাউডার জাতীয় পদাথথ। 

❑ এরা স্বালদ চমচি (ুলরাজ) বা স্বাদীন (সুলাজ) 

❑ তাপ প্রলয়ালগ অঙ্গালর পচরণত য়। 

❑ পাচনলত অচিকাাংলই দ্রবণীয় (র ও অচলগা কালবথাাইলেট) 

❑ এচলডর ালথ চমলল এস্টার গঠন কলর।  

❑ এরা আলাক চরয়তা প্রদলথন কলর। 
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োকফিাাআকেকটয োজ 

োজ ও ফযাফাযঃ 
 জীফ মদকয ডিয প্রধান উৎ ডককফ োজ েকয  
 উডদ্ভকদয াকাডটিং ডটুযয গাঠডনে উাদান  
 উডদ্ভদকদ গঠনোযী দাথিগুকরায োফিন োঠাকভা প্রদান  
 াকেয ডিস্থকর রুডিকেন্ট ডককফ। 
 উডদ্ভদ মদক ঞ্চেী দাথি ডককফ । 
 DNA গঠকনয জনয ডডডিযাআকফাজ শুযগায এফং RNA এয গঠকনয জনয যাআকফাজ শুযগায 

অফযে। 
 প্রার্ী, ছত্রাে, ফযােকটডযো গ্লাআকোকজন নাভে োকফিাাআকেট ঞ্চে েকয। 
অভাকদয মভৌডরে চাডদা খাদয, ফস্ত্র, অশ্রে এয কনে উাদান োকফিাাআকেট মথকে অক। 
 ATP, ADP, GTP, NADP আতযাডদ মমৌকগয গাঠডনে উাদান োকফিাাআকেট। 
 মরুকরাজ জাতীে োকফিাাআকেট উডদ্ভদকে দৃঢ়তা ও ুযক্ষা প্রদান েকয। 
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োকফিাাআকেট 

            স্বাকদয ডবডিকত 
      ডফজাযন ক্ষভতা 

      ুগায 
গু্লকোজ,  
ফু্রকটাজ, ুেকযাজ 

    নন ুগায 
স্টাচি, মরুকরাজ, 
গ্লাআকোকজন 

 
 
 ডযডডউডং                  নন ডযডডউডং 
গু্লকোজ,                     ুকরাজ               
ফ্রকটাজ,                     ডরযাোযাআড 
ভযাকনাজ 

োকফিাাআকেকটয মশ্রডনডফবাগ 
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োকফিাাআকেকটয মশ্রডনডফবাগ(গঠকনয ডবডিকত) 

ভকনাযাোযাআড 
● ট্রাকোজ: 

ডগ্লাযাডিাআড, 
ডডাআেডি এডকটান 

● মটকট্রাজ: আডযকরাজ 
● মকন্টাজ: যাআকফাজ, 

ডড ডিযাআকফাজ 
● মকিাজঃ 

গু্লকোজ,ফু্রকটাজ  

ডাআযাোযাআড 
● ভকটাজ 
● ুকরাজ 
● মকরাফাকোজ 
● রযাকটাজ 

ডরকগাযাোযাআড 
● য যাডপকনাজ 
(ট্রাআযাোযাআড) 
● স্টাডেওজ 
(মটট্রাযাোযাআড) 

ডরযাোযাআড 
● স্টাচি 
● গ্লাআকোকজন 
● মরুকরাজ 
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গু্লকোজ 

মডিকট্রাজ/ মেআ শুযগায/ অঙু্গকযয েিযা/েনি আতযাডদ নাকভ ডাো 
ে। C6H12O6 
 াো অঙু্গকয গু্লকোকজয ডযভার্ ১২-৩০% থাকে ডফধাে একে 

মেআ শুযগায ফকর। 
 শ্বকনয প্রাথডভে দাথি গু্লকোজ। 
 গু্লকোজ এেডট ফহুর ডযডচত থয। এডট মযাগীকে দ্রুত ডি 

মমাগাে। 
 ডবটাডভন-C ততডযকত 
 ওলুধ ডকে েযারডোভ গু্লকোকনট ডককফ   
 পর ংযক্ষকর্ 
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গু্লকোকজয প্রোযকবদ 
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ফু্রকটাজ 

ফু্রটশুযগায/পকরয েিযা  

 C6H12O6 (গু্লকোকজয অআকাভায) 

 ডধোং াো ডভডি পর ও ভধুকত ফু্রকটাজ থাকে  

 ডেকটাককিাজ ও ডফজাযর্ক্ষভ (Reducing) েিযা 

 ডফডবন্ন ডভডি জাতীে খাদয প্রস্তুডতকত। 

 েনকপেনাডযকত 
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  যাআকফাজ ও ডডডিযাআকফাকজয ভকধয াথিেযঃ 

াথিকেযয ডফলে যাআকফাজ ডডডিযাআকফাজ 
(১) ডযামিতা  RNA এয ডযামি উাদান।  DNA এয ডযামি উাদান। 
(২) HCl এয াকথ 
ডফডরো  পাযডপউযার এডড ততডয েকয।  মরবুডরডনে এডড ততডয েকয। 

(৩) ডিকজন যভারু্  অর্ডফে গঠকন ৫ডট ডিকজন যভারু্ 
থাকে। 

 অর্ডফে গঠকন ৪ডট ডিকজন যভারু্ 
থাকে। 

(৪) −OH গ্রু  ২নং োফিন যভারু্য াকথ −OH গ্রু 
মুি থাকে। 

 ২নং োফিন যভারু্য াকথ-OH গ্রু 
মুি থাকে না। 

(৫) ংের্  ডনউডিকোটাআড ও েিযা ততডযকত 
ংের্ েকয। 

 ডডডিডনউডিকোটাআড গঠকন ংের্ 
েকয। 

(৬) ংকেত  C5H10O5.  C5H10O4. 
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গু্লকোজ ও ফু্রকটাকজয ভকধয াথিেযঃ 

াথিকেযয ডফলে গু্লকোজ ফু্রকটাজ 

(১) মেভন েিযা  যারকডাককিাজ।  ডেকটাককিাজ। 

(২) য নাভ  মেআ শুযগায ফা অঙু্গকযয 
েিযা।  ফু্রট শুযগায। 

(৩) াকরােংকেলকর্ উৎন্ন ে 
ডে না?  উৎন্ন ে।  যাডয উৎন্ন ে না। 

(৪) শ্বকন বূডভো  শ্বকনয প্রাথডভে দাথি।  শ্বকন গু্লকোজ কত ফু্রকটাজ উৎন্ন 
ে। 

(৫) ডযং স্ট্রােচায  াআযাকনাজ ধযকনয।  ডপউযাকনাজ ধযকনয। 
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ডাআযাোযাআড 
াধাযর্ ংকেত C12H22O11  
উদাযর্ ভকটাজ, ুকরাজ (ডচডন), মকরাফাকোজ, রযাকটাজ প্রবৃডত।  

ুকরাজ ফা ডচডনঃ 
ডফজাযর্ক্ষভ নে (Non-reducing sugar) 
াডনকত দ্রফর্ীে।   
াদা দানাদায তজফ যাােডনে দাথি। গরনাঙ্ক 188°C 
গু্লকোজ মথকে ুকরাজ ডিগুর্ ডভডি।  

 আকু্ষয যক ১৫% ুকরাজ থাকে। তাআ একে আকু্ষ ডচডন ফা ফীট ডচডন ফরা ে। 
 াতাে প্রস্তুত োকফিাাআকেট ুেকযাজ ডককফ ডফডবন্ন কঙ্গ প্রফাডত ে। 
 ভধুয প্রধান োাঁচাভার করা ুেকযাজ। 
 ডভডি খাদয ততডয  
 িাডরে এডড ততডয 
 স্বে াফান ততডয 
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যসরাফাসয়াজঃ দুই অ্ণু গ্লুরকাজ  β − 1,4 লিিংরকজ লিরে িিংযুক্ত হরে তৈলি হে। 

 এলট একলট লিলডউলিিং িুগাি। 

ভযারসটাজঃ  দুই অ্ণু গ্লুরকাজ ৈারিি (α − 1, 4) লিিংরকজ লিরে িিংযুক্ত হরে তৈলি হে। 

 এলট একলট আিংলিক ডযডডউডং িুগাি। 
 

 

ডাআযাোযাআড 
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    ডাআ যাোযাআড ভকন যাখায উাে 

            ভ                                            রা 

           ভসটাজ               ুসরাজ                     রযাসটাজ 

                                 যসরাফাসয়াজ 
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অশর াস্যাকারাইডস্ 

      ***হাইরোাইশস্স্ করর ৩ থথরক ১০ অণু মর াস্যাকারাইড 

পাওয়া যায়। 

উদাহরণ 
ট্রাইস্যাকারাইড ∙ র ্  যাচিলনাজ, র ্  যাচবলনাজ, র ্  যাচমলনাজ, মযাচচজলটাজ। 
থটট্রাস্যাকারাই

ড 

∙ স্কালডথ াজ, স্টযাকালয়াজ। 

  

 ডাইস্যাকারাইড ও ট্রাইস্যাকারাইড-গুরা 
মরটাজ                                                  গ্লুরকাজ  +  গ্লুরকাজ 

স্রুরাজ                                                  গ্লুরকাজ  +  ফু্ররটাজ 

থস্রা্ারয়াজ                                           গ্লুরকাজ  +  গ্লুরকাজ 

যারটাজ                                                 গ্লুরকাজ  +   যাাকরটাজ  

র ্  যাশির াজ                                              গ্লুরকাজ  +  ফু্ররটাজ  +  

 যাাকরটাজ 
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ডফগত ফছকয অা ডেছু প্রশ্ন-  

উডদ্ভকদয প্রধান ডাআযাোযাআড মোনডট?  

(a) রযােকটাজ  

(b) ভযারকটাজ  

(c) ভযাকনাজ  

(d) ুকরাজ 



Poll Question 01 

গু্লকোজ রু্কত োফিন ংখযা েত?  

 

(a) াাঁচ  

(b) চায  

(c) ছে  

(d) াত 
 



ডরযাোযাআড 

𝐂𝟔𝐇𝟏𝟎𝐎𝟓 𝐧 

 এিা ল্জািণ-ক্ষিৈাহী  (Non-reducing), িাল রৈ অ্দ্র্ণীে, লিলি  ে। 

 প্েৈিাি ্া স্টার্ব, গ্লাইরকারজ , প্িিুরিাজ, প্হলিরিিুরিাজ, ই ুলি , কাইলট  রভৃলৈ। 

ক) গাঠপনক পরযাকাযাআডঃ  

প্িিুরিাজ, কাইলট , প্িকলট  এলিড 

রভৃলৈ। 

 

খ) পিত পরযাকাযাআডঃ  

স্টার্ব, গ্লাইরকারজ  রভৃলৈ। 

                                    প্রকাযসবদ 

S.M.Mehedi Hassan



থেতস্ার ্া স্টার্ব  

 

              Amylose 
● গ্লুলকাজ অনু 1-4 বন্ধন দ্বারা 
যুক্ত থালক 

● এরা অলাখ লৃাংখ 

● ওজলনর ২২ ভাগ 

● আলয়াচডন  সযালগ কা নী 

বনথ িারন কলর।  

           Amylopectin 
● গ্লুলকাজ ১-৪,১-৬ বন্ধন দ্বারা যুক্ত 

● ওজলনর ৭৮ ভাগ 

● এরা লাখাচিত লৃাংখ 

● আলয়াচডন সযালগ া বা পাপথ বনথ 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



ডরযাোযাআডঃ মশ্বতায ফা স্টাচি 

 স্টার্ব ্ণবহী , গন্ধহী  ও স্বািহী  িািা  িি অ্িা ািাি িাউডারিি িরৈা। 

 িাধািণ ৈািিাত্রাে এিা িাল রৈ ও অ্যািরকাহরি অ্দ্র্ণীে। 

 আরোলড  দ্র্রণ এিা  ীি ্ণব ধািণ করি। 

 প্েহলিিং দ্র্ণ স্টার্ব কৈৃবক ল্জালিৈ হে  া। 

 িারিাকিিংরেষরণ তৈলি অ্লধকািংি গ্লুরকাজই স্টারর্ব রূিান্তলিৈ হে।  

 উলিরিি িলিৈ খািয স্টার্ব। 

 জী্জগৈ ও িা ুরষি রধা  খািয স্টার্ব।  

 র্াি, গি, ভূট্টা, আিু, ্ালিব ইৈযালি খা্ারি ৭০-৮০ ভাগ স্টার্ব থারক।  

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



ডরযাোযাআডঃ মরুকরাজ 

 প্িিুরিারজ ১,২৫০-১২, ৫০০ অ্ ু β − D গ্লুরকাজ িাওো যাে। 

 আণল্ক ওজ  ২ িক্ষ প্থরক করেক িক্ষ। 

 এলট িাল  ্া িাধািণ দ্র্রণ অ্দ্র্ণীে। 

 এলট লিলি  ে ও ল্জািণ ক্ষিৈাহী । 

 আরোলড  দ্র্রণ প্কা  িিং প্িে  া। 

 এলটি প্কা  িুলিগুণ প্ ই। 

 উলিরিি রধা  গাঠল ক িিাথব। 

 ৈুিাে ৯৪%, লির র  ৭০% লৈলিরৈ ৯০%, কাঠ ৬০% / ৫০% প্িিুরিাজ 

ল্িযিা । 

 ৈৃণিৈাে ৩০ – ৪০% আি তজ্ ্স্তুিিৃদ্ধ িালটরৈ ৪০ – ৭০% থারক। 

 উলিরিি ৈন্তুরকারষি ৯০ ভাগই প্িিুরিাজ।  

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



পশস্যাকারাইডস্ঃ থস্ুরাজ 

কাজ ও ্য্হারঃ 
✔উচিলদর সকা প্রািীর সুলাজ চনচমথত। 

✔কাগজ ও বস্ত্রচললের প্রিান উপাদান। টিুয ও চিল্টার সপপার এবাং 
পযালকচজাং এর দ্রবযমূ ততচরলত 

✔এচলটট িলটাগ্রাচিক চিলে  

✔নাইলেট চবলফারক চললব বযবহৃত য় 

✔ চনমথাণ ামগ্রী এবাং আবাবপত্র ততচরলত  

✔কাঠলখলকা কীটপতলঙ্গর পুচিনাীলত ববাকারী এক িরলনর 

পরজীবী B-সুলজ চনিঃৃত কলর কাঠ জলম াাযয কলর। 

✔বালয়ালটকলনাচজলত  

✔ চথন সয়ার সরামালটাগ্রাচিলত সস্টলনাচর সিজ চললব 

 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



ডরযাোযাআডঃ গ্লাআকোকজন 

গ্লাইরকারজ -এি রলৈ িাখাে িাধািণৈ ১০ প্থরক ২০ লট α − D গ্লুরকাজ থারক। 

 এলট িািা িাউডাি জাৈীে  

 িাল রৈ িহরজ দ্র্ণীে/ আিংলিক দ্র্ণীে।  

 ৈাি লিরি িাি ্ণব র্রি যাে এ্িং ঠান্ডা কিরি কারিা 

্ণব লেরি আরি। 

 গ্লাইরকািাইলিরিি িাধযরি গ্লুরকারজ িলিণৈ হে। 

 ঠান্ডা িাল রৈ এলট িািরি ি  তৈলি করি। 

 আরোলড  দ্র্রণ িািরর্ প্্গুল  ্ণব ধািণ করি। 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



ডরযাোযাআডঃ গ্লাআকোকজন 

কাজ ও ফযাফাযঃ  

 রালণরিরহি (যকৃরৈ ও িািংিরিলিরৈ) রধা  িলিৈ খািয উিািা ।  

 িাোর া্যাকরটলিো ( ীিাভ ি্ুজ তি্াি) ও কলৈিে ছত্রারকি (ঈস্ট) িলিৈ খািয। 

 প্িলিরৈ িলিৈ গ্লাইরকারজ  প্িলিি কারজ িলক্ত প্যাগাে। 

 যকৃরৈি গ্লাইরকারজ  গ্লুরকারজ িলিণৈ হরে িরক্ত র্ালহৈ হে। 

 এলট িরক্ত গ্লুরকারজি স্বাভাল্ক িাত্রা ল েন্ত্রণ করি। 

 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



স্টাচি ও মরুকরাকজয ভকধয াথিেয 

ার্িসকযয পফলয় স্টার্ি যরুসরাজ 

১। গ্লাআসকাাআপডক ফন্ধন  

 স্টার্ব অ্ণুরৈ রাে ১,২০০ প্থরক ৬,০০০ 

গ্লুরকাজ একক আিো গ্লাইরকািাইলডক ্ন্ধ  

দ্বািা যুক্ত থারক। 

 প্িিুরিাজ রাে ৩০০ প্থরক ৩,০০০ গ্লুরকাজ একক 

 ল্টা-গ্লাইরকািাইলডক ্ন্ধ  দ্বািা যুক্ত থারক। 

২। পরভাসযয গঠন  স্টার্ব অ্ণু িাখালিৈ গ্লুরকাজ িলিিাি।  প্িিুরিাজ অ্ণু অ্িাখালিৈ অ্থবাৎ িিি লিকি িলিিাি। 

৩। পিত খাদয  উলিি প্িরহ এলট িলিৈ খািয লহরির্ থারক।  উলিিরিরহ এলট গাঠল ক উিািা  লহরির্ থারক। 

৪। ফর্ি 
 আরোলডর ি িারথ ল্লিো করি  ীি ্ণব 

রিা  করি। 
 আরোলডর ি িারথ ল্লিো করি প্কার া ্ণব রিা  করি  া। 

৫। জভ  এলট গরু-ছাগি ও িা ুষ হজি কিরৈ িারি। 
 এলট গরু-ছাগি হজি কিরৈ িািরিও িা ুষ ৈা িারি  া। 

কািণ িা ুরষ প্িিুরিজ এ জাইি থারক  া। 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



      এে নজকয অকোডডন প্রকোকগ ডরযাোযাআকডয প্রদডিত যং 

ডরযাোযাআড প্রদডিত যং 

এভাআকরাজ োর নীর 

এভাআকরাকডটন রার ফা াির 

স্টাচি নীর 

মরুকরাজ নাআ 

গ্লাআকোকজন রারকচ মফগুনী। তা প্রকোকগ রার ফনি চকর মাে। ঠান্ডা ফস্থাে 
োকরা ফনি ডপকয অক 

S.M.Mehedi Hassan



Poll Question 02 

পরযাকাযাআড যকানপট? 

(a) ফ্রুরটাজ                

(b) িুরিাজ  

(c) গযািারটাজ  

(d) প্িিুরিাজ 

 



যাপভসনা এপড 

S.M.Mehedi Hassan



•   

অযাশমর া এশস্ড 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



অযাশমর া এশস্ড 

S.M.Mehedi Hassan



োজঃ  
 মপ্রাডটন ংকেলন 

 জীফকদ গঠন  

 ডেছু এনজাআভ, আনকডার যকভান, যাডন্টফডড ংকেলর্ 

আউডযো (যডনডথন) ংকেলর্ 

 মদকয মযাগ প্রডতকযাধ ক্ষভতা ফৃডি  

 মদক pH ডনেন্ত্রকর্ ােতা েকয। 

 স্তন েডিকত দুগ্ধকপ্রাডটন মেডকনাকজন ংকেডলত ে। 

 চুর ও মচাকখয মোযােকেড স্তকয ডফদযভান মভরাডনন যঞ্জে ৃডি েকয। 

যাডভকনা এডড 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



যাডভকনা এডকডয মশ্রডর্ডফবাগ 

ক) যপ্রাপটন গঠসনয পবপিসত দুআ প্রকাযঃ 

 

 

(i) যপ্রাপটন যাপভসনা এপড 

❑ ২০ লট।  

❑ প্রালট  গঠর  অ্িংি প্ ে।  

উিাহিণঃ ভযালি , লিওল  , আইরিালিউলি  রভৃলৈ। 

 

 

(ii) নন-যপ্রাপটন যাপভসনা এপড 

❑ প্রালট  গঠর  অ্িংি প্ ে  া।  

উিাহিণঃ অ্িল লথ , িাইট্রুলি , 

প্হরিারিলি  রভৃলৈ। 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



যাডভকনা এডকডয মশ্রডর্ডফবাগ 

 

 

i) যাপরপযাপটক যাপভসনা এপড 

উিাহিণঃ অ্যািাল  , গ্লাইলি , 

লিউলি , ভযালি  ও 

আইরিালিউলি । 

 

 

 

ii) যাসযাসভপটক যাপভসনা এপড 

উিাহিণঃ টাইরিালি  ও লে াইি 

অ্যািাল   

iii) পটাসযাাআপিক যাপভসনা 

এপড 

উিাহিণঃ লট্রিরটােযা , প্রালি , 

হাইরোলিররালি  ও লহলস্টলড । 

খ) যপ্রাপটন যাপভসনা এপড 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



যাডভকনা এডকডয মশ্রডর্ডফবাগ 

 

 

i) তযাফযকীয় যাপভসনা যাপড 

❑এিা প্িহাভযন্তরি িিংরেলষৈ হে  া।  

❑উিাহিণঃ লিউলি , আইরিালিউলি , িাইলি , 

লিলথওল  , লিওল  , ভযালি , লে াইি   অ্যািাল   

এ্িং লট্ররটােযা  (৮ লট)।  

 

গ) খাসদয উপিপতয প্রসয়াজনীয়তায পবপিসত 

 

ii) নতযাফযকীয় যাপভসনা যাপড 

❑ এিা প্িহাভযন্তরি িিংরেলষৈ হরৈ িারি। 

❑ িিংখযাে ১২ লট।  

❑ লিশুরিি প্ক্ষরত্র িিংখযাে ১০ লট।  

❑ IMPORTANT:::******লিশুরিি জ য আিলজল   এ্িং লহলস্টলড  অ্ৈযা্িযকীে। অ্থবাৎ 

লিশুরিি জ য অ্ৈযা্িযকীে অ্যালির া অ্যালিড ১০লট। 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



তযাফকীয় যাপভসনা এপড: ৮ পট- তৃপি ও অআপযন ভযাসর্ বাসরা তাআ, রার রার পিপ যসয়সছ। 

  

      লট্ররটােযা   আইরিালিউলি    লিলথওল           ভযালি          লিউলি    িাইলি     লিওল     লে াইি অ্যািাল    

তৃপি    ও    অআপযন         ভযাসর্       বাসরা,  তাআ  রার       রার    পিপ      যসয়সছ   

যাডভকনা এডড 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



ডফগত ফছকযয প্রশ্ন-  

 পনসেয যকানপট যাপভসনা এপসডয কাজ নয়? 

 (a) লগ্লিািি তৈলিরৈ িহােৈা কিা (b) প্িহ গঠর  িাহাযয কিা 

 (c) আলিষ িিংরেষণ কিা (d) ইউলিো তৈলিরৈ িহােৈা  



Poll Question 03 

যপ্রাপটন যর্সক যভাট কতপট যাভাআসনা এপড াওয়া মায়?  

(a) 8  

(b) 20  

(c) 26  

(d) 64  



যপ্রাপটন ফা অপভল 



মপ্রাডটন ফা অডভল 

 আল্স্কািকঃ লজ. িলু্ডাি 

 অ্যালির া এলিরডি ১০০ ্া ৈরৈালধক অ্ণু প্িিটাইড 

্ন্ধ  দ্বািা আ্দ্ধ প্থরক তৈলি করি প্রালট  

 জী্রিরহ শুষ্ক ওজর ি ৫০% প্রালট । 

 প্িিটাইডঃ প্িিটাইড ্ন্ড দ্বািা িিংযুক্ত অ্যালির া 

অ্যালিরডি একলট লিকি।  

 িলিরিিটাইডঃ প্িিটাইড যারৈ ৫০লটি অ্লধক অ্যালির া 

অ্যালিড থারক।  

 ি্রর্রে ক্ষদু্র প্রালটর  (ই িুলি ) ৭৫লট এ্িং ্ৃহৎ 

প্রালটর  ৪০,০০০ অ্যালির া অ্যালিড িিংযুক্ত থাকরৈ 

িারি। 

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan

S.M.Mehedi Hassan



থরাটির র ব্শলষ্ট্য 

❑ এটি কাবথন, াইলোলজন ও নাইলোলজন চদলয় গঠিত। তলব ািার, আয়রন ও তামা থালক। 

❑ করয়ড রকৃশতর 

❑ আদ্রথ  চবলেণ করল অযাচমলনা এচড পাওয়া যায়। 

❑ সভৌত ও রাায়চনক প্রচরয়ায় সপ্রাটিলনর প্রকৃচতর পচরবতথ ন ঘটালনা যায়। 

❑  সপ্রাটিন পাচনলত, ঘু এচলড, ক্ষার ও মদৃ ুবলণর দ্রবলণ দ্রবণীয়। 

❑ এচড প্রলয়ালগ তচিত য়। এলত আণচবক গঠন পচরবচতথ ত য়। 

❑  এটি অযালফালটচরক প্রকৃচতর। 
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স্র থরাটি  

নাম দ্রবনীয়তা তালপ অবস্থা প্রাচিস্থান 

অযাশ্উশম  পাচন ও ঘু বলনর দ্রবন জমাট বালি চডলমর াদা অাংল, চউলকাচন, 

সগুলমচন, দলুির যাক্টাবচুমন,রক্তর ও 

চকা, মালয়া সপচলর মালয়া এবচুমন 

থলাশ্উশ  ঘু বন বালি চডলমর কুুম, চরাম গ্লচবউচন, সিালখর 

সন্স এর চরস্টা গ্লচবউচন, মালয়াচন 

গ্লচবউচন 

গ্লুরটশ  ঘু এচড বা ঘু ক্ষার বালি না গলমর গ্লুলটচনন, িালর অরাইলজচনন 
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স্র থরাটি  

নাম দ্রবনীয়তা তালপ অবস্থা প্রাচিস্থান 

সপ্রাাচমন পাচন ও অযাবুট 

ইথানল(১০০%) 

অদ্রবনীয়,চকন্তু ৭০-

৮০% ইথানল দ্রবনীয় 

বালি না ভুট্টার সজইন, যব ও বাচথর 

চডথ ন, গম ও রাইলয়র চগ্লয়াচডন 

চলস্টান পাচনলত বালি না চনউচিয়া 

সপ্রাটাচমন(কু্ষদ্র 

সপ্রাটিন) 

পাচনলত বালি না িুচপন ও াচমন 

সলিলরালপ্রাটিন পাচনলত অদ্রবনীয় াড় ও ত্বলকর সকাালজন, িু, 

নখ এর সকরাটিন, ালড়র 

সটন্ডন 
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মুগ্ম মপ্রাডটন ফা েনজুকগকটড মপ্রাডটন 

 i) পনউপিসয়াসপ্রাপটন  যরাসভাসাসভ াওয়া মায়। 

 ii) গ্লাআসকাসপ্রাপটন  প্িিরিিরে  এ গ্লাইরকাররালট  ্া লিউরকাররালট  িাওো যাে। 

 iii) পরসাসপ্রাপটন  িা ুরষি িরক্তি প্লাজিা প্রালট  ও লিরিাররালট । 

 iv) যরাসভাসপ্রাপটন 

 িাইরটারিাি, ল্লিররালট , কযারিালট রেড, প্লারিালেি, লহরিারগ্লাল্ । 

v) যভটাসরাসপ্রাপটন 

 Fe, Mg, Mn, Zn ইৈযালি যুক্ত থারক। উিা: লিডারিালেলির  ও 

প্িরিাপ্লালজলির  এ জাৈীে প্রালট  থারক। 

vi) পসপাসপ্রাপটন  দুরধি প্কলির ারজ , লডরিি ভাইরটলি  এ থারক। 

vii) ফ্ল্যাসবাসপ্রাপটন  এ ধির ি প্রালট গুরিা FAD এি িারথ যুক্ত থারক। 

viii) যরৌ-যাযপাআপযন  এ জাৈীে প্রালট  Iron-porphyrin প্যৌরগ যুক্ত থারক। 
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 ল্লভন্ন অ্ঙ্গাণু এ্িং প্কাষলঝলি গঠর  কাজ করি। 

 এ জাইি লহরির্ জী্রিরহি লিো-ল্লিো ল েন্ত্রণ করি ৈথা জী্রিহরক ির্ি িারখ, প্যি -রুল্রস্কা। 

 এলি্লডি গাঠল ক উিািা  লহরির্ প্িরহি রলৈরিাধ ক্ষিৈা িৃলি করি এ্িং প্িহরক প্িাগিকু্ত িারখ। 

 লহরস্টা  প্রালট  ল উললোি এ্িং ল উললক এলিডরক কাযবকি করি। 

 লকছ ুপ্রালট  ল্ষাক্ত হওোে অ্র ক জী্ ৈা প্খরে িািা যাে (িারিি ল্রষি প্রালট )। 

 লহরিারগ্লাল্  প্রালট  রালণরিরহি িিস্ত প্কারষ অ্লিরজ  িিাি  করি। 

 ইিািরেি  একলট প্কাষীে প্রালট । এলট ভাইিাি আিিরণ স্বৈঃস্ফূৈবভার্ প্িরহ তৈলি হে। 

 জী্রিরহি ররোজ ীে হিরিা  উৎিন্ন করি। উিা: ই িুলি , STH, LTH. 

 জী্রিরহি গাঠল ক উিািা  লহরির্ কাজ করি, প্যি -প্কািারজ । 

 লিগরিি লহরির্ কাজ করি, প্যি -প্িারডািলি । 

মপ্রাডটকনয োজ 
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ডফগত ফছকয অা ডেছু প্রশ্ন-  

 যপ্রাপটসন যাপভসনা এপড যকান ফন্ধন দ্বাযা এসক সনযয াসর্ মকু্ত য়? (a) িিরযাজী 

্ন্ধ  (b) প্িিটাইড ্ন্ধ  

 (c) হাইরোরজ  ্ন্ধ  (d) গ্লাইরকািাইলডক ্ন্ধ  

 

 পনসেয যকানপট ফসর্সয় ক্ষুদ্র যর যপ্রাপটন?  

  (a) প্রাটালি  (b) প্রািালি  

 (c) প্গ্লাল্উলি  (d) অ্যাি্লুি  



Poll Question 04 

ল রেি প্কা লট িিি প্রালট   ে? 
   

(a) অ্যাি্ুলি        

(b) গ্লাইরকারালট   

(c) প্রাটালি         

(d) প্গ্লাল্উলি  



পরপড ফা যেজাতীয় দার্ি 



ডরডকডয তফডিয 

 ্ণবহী , স্বািহী  ও গন্ধহী । 

 আদ্র ল্রেষরণ েযালট এলিড ও লগ্লিািরি িলিণৈ হে। 

 িাল রৈ অ্দ্র্ণীে। 

 িাল ি প্র্রে হািকা। ৈাই িাল রৈ ভারি। 

 লিলিরডি আণল্ক ওজ  ্ৃলদ্ধি িারথ িারথ গি াঙ্ক ্ৃলদ্ধ প্িরে থারক। 

 িাধািণ ৈািিাত্রাে প্যি্ লিলিড কলঠ  ৈারিি প্েহদ্র্য ্া েযাট 

 প্যি্ লিলিড ৈিি ৈারিিরক প্ৈি ্রি। 

 লিলিরডি প্কার া ল লিবি গি াঙ্ক প্ ই। 

 এিা ইথাি, অ্যািরকাহি, প্্ লজ , প্লারিােিব, অ্যালিরটা , প্িরট্রালিোি ও অ্ যা য দ্র্রণ দ্র্ণীে। 
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ডরডকডয মশ্রডর্ডফবাগ 

ক) যর পরপড  র্পফি, যতর, যভাভ। 

খ) যমৌপগক পরপড  েিরোলিলিড, গ্লাইরকালিলিড, িািরোলিলিড রভৃলৈ। 

গ) উদ্ভূত পরপড  প্স্টিরেড, টািলি ি, িা্াি রভৃলৈ। 
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যর পরপড 

               যেদ্রফয 
যভাভ 

● ির াহাইলেক 

অ্যািরকাহি 

●  িািােল ক ভার্ 

ল লিে  

             র্পফি 

 িম্পৃক্ত 

● উলিজ্জ িাি অ্রেি ও 

প্ৈি 

●  ালিরকি প্ৈি 

       যতর 

 অ্িম্পৃক্ত 

● প্ভাজয প্ৈি 

যর ডরডড 
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মমৌডগে ডরডড  

েিরোলিলিডঃ 

প্কাষ লঝলি, ল্লভন্ন প্কাষ অ্ঙ্গাণুি লঝলিি গাঠল ক উিািা  লহরির্ িাওো যাে। 

আে  ্াহক  

এ জাইরিি প্রািরথলটক গ্রুি লহরির্ 

িক্ত জিাট ্াাঁধরৈ  

প্কারষি প্ভিযৈা ও িলি্হ  রলিো ল েন্ত্রণ করি 

উলিজ্জ প্ৈি েিরোলিলিড িিৃদ্ধ। 

উদাযনঃ েিরোটাইলডক এলিড, প্িলিলথ , প্িোলি , প্লাজিারিারজ  রভৃলৈ। 
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লাইরকাশশপডঃ 
✔িলটাচনলথটিক অঙ্গাণ ুগঠলন ভূচমকা রাখা। 

✔িলটাচনলথচ প্রচরয়ায় াাযয কলর। 

✔চচপলডর ালথ গযাালক্টাজ যুক্ত থাকল তালক গযাালক্টাচচপড বল 

✔ূযথমখুী ও তুার বীলজ গ্লাইলকাচচপড লনাক্ত করা লয়লে।  

✔উচিলদর সিালরাপ্লালস্টর সমমলেলন গ্লাইলকাচচপড সবচল। 

াইরপাররাটি ঃ 
✔প্রিানত সকাীয় অঙ্গাণুর গাঠচনক উপাদান চললব কাজ কলর। 

✔মাইলটাকচিয়ালত ইলক্ট্রন োন্সলপাটথ  চলস্টলমর ালথ জচড়ত সথলক লচক্ত উৎপাদলন াাযয কলর।  

✔মাইলটাকচিয়া, মাইলরালাম, চনউচিয়া, সিালরাপ্লালস্টর যালমচ, মানলুর রলক্তর প্লাজমা সপ্রাটিলন পাওয়া 
যায়।  
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উদূ্ভত ডরডড 

যস্টযসয়ডঃ 

২৭-২৯ কা্ব ল্লিি আইরিালর রেড প্যৌগ।  

প্যি্ প্স্টিরেরড হাইরোলিি গ্রুি থারক ৈারক প্স্টিি ্িা হে। 

উদাযর্ঃ প্কারিরস্টিি, লস্টগিারস্টিি, আরগবরস্টিি, β লিরটারস্টিি, লডলজটযালি । 

অ্লধক িলিিাণ প্কারিরস্টিি রালণরিরহ িাওো যাে।  

র্ুিলি আিুরৈ ির্বাচ্চ িলিিারণ প্কারিরস্টিি থারক।  

ল উরিারপািা ও ঈস্ট এ আরগবারস্টিি িাওো যাে। 

হৃৎলিরেি লর্লকৎিাে লডলজটযালি  ্য্হৃৈ হে। 
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উদূ্ভত ডরডড 

যকাসরসস্টযরঃ 

 লিভাি/যকৃরৈ তৈলি হে।  

 িরক্ত স্বাভাল্ক িাত্রা 0.15 − 1.20%.   

গুরুত্বঃ 

 িরক্ত প্কারিরস্টিি এি িাত্রা প্্লি হরি হৃিরিারগি (করিা ালি িরবালিি) িম্ভা্ া ্ারে। 

িুরুষ অ্রিক্ষা স্ত্রীরিাকরিি HDL প্্লি থারক। 

িরক্ত HDL প্্লি থাকা িন্দ  ে ৈর্ LDL প্্লি থাকা খু্ই ক্ষলৈকি। 

যকাসরসস্টযর  

(দুআ প্রকায) 

(i) যরা- যডনপপট পরসাসপ্রাপটন ফা 

LDL 

স্বাবাপফক ভাত্রা :  

< 𝟏𝟎𝟎 𝐦𝐠/𝐝𝐥 

  

(ii) াআসডনপপট পরসাসপ্রাপটন ফা 

HDL 

স্বাবাপফক ভাত্রা : 

 > 𝟒𝟎 𝐦𝐠/𝐝𝐥 
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পরপড যপ্রাপাআর 

● লিলিড প্রাোইি িিীক্ষাে প্টাটাি প্কারিরস্টিি (TC), প্িা-প্ড লিলট লিরিাররালট  (LDL), হাই-প্ড লিলট 

লিরিাররালট  (HDL) ও ট্রাইলগ্লিািাইড (TG) এি িাত্রা প্িখা হে।  

নাভ স্বাবাপফক ভাত্রা 

TG(mg/dl) <150 

LDL((mg/dl) <100 

HDL(mg/dl) >145 

TC >200 

উদূ্ভত ডরডড 
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েকযানাডয হৃদকযাগ  



উদূ্ভত শশপড 

টারশপ স্ঃ 
❑ ১০-৪০ টি আইলাচপ্রনলয়ড একক চদলয় ততচর। 

✔বাচণথললর কালজ ও ুগন্ধী প্রািনী ামগ্রী ততচরলত বযবহৃত 
য়। 

✔পুচদনা ও তুচ পাতালত থালক   

 
রা্ারঃ 
❑ ৩,০০০-৬,০০০ আইলাচপ্রন একক চনলয় গঠিত। 
উৎস্ঃ Hevea brasiliensis 

✔চবচভন্ন রাবার উপকরণ (টায়ার) ততচর করার জনয রাবার 
বযবার করা য়। 
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জীফকদক ডরডড-এয বূডভো 

 ্ীরজি িরিয লকিং্া ্ীজিরত্রি িিেী প্কারষ লিলিড জিা থারক এ্িং অ্ঙ্কুরিািগরিি িিে ররোজ ীে িলক্ত 

িি্িাহ করি। 

  েিরোলিলিড ও গ্লাইরকালিলিড প্কাষলঝলি এ্িং প্কাষ অ্ঙ্গাণুি লঝলি গঠ কািী উিািা । 

  লিলিড দ্র্ণীে লভটালি  A, D, E ও K.  

  েিরোলিলিড জী্রিরহি কলৈিে এ জাইরিি প্রারেলটক গ্রুি লহরির্ কাজ করি। 

  লিরিাররালট  িলক্ত উৎিাির  িহােৈা করি। 

  লিররাররালট  িারিাকিিংরেষরণ ল্রিষ ভূলিকা িাি  করি। 

  েিরোলিলিড আের ি ্াহক লহরির্ও কাজ করি। 

  লকছ ুপ্িাি জাৈীে লিলিড উলিরিি কান্ড ও ত্বরক (লকউলটকি) ল্িযিা  প্থরক ররস্বির ি  হাি হ্রাি করি। 

  টািলি  জাৈীে লিলিড উলিরি িুগলন্ধ িৃলি করি। 
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ডফগত ফছকয অা ডেছু প্রশ্ন-  

 পনসর্য যকান পবটাপভনপট াপনসত দ্রফর্ীয়?  

 (a) লভটালি  A (b) লভটালি  ল্-কিরপ্লি 

 (c) লভটালি  D (d) লভটালি  K 

 পনসর্য যকানপট উপদ্ভসদয ুফা ৃপি কসয?  

 (a) টািলি রেড  (b) গ্লাইরকালিলিড  

 (c) ট্রাইলগ্লিািাইড  (d) প্স্টিরেড  



Poll Question 05 

িিি লিলিরডি উিািণ  ে প্কা লট? 

(a) র্ল ব্  

(b) প্ৈি  

(c) িা্াি  

(d) প্িাি 



এনজাআভ ফা উৎকচে 
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এনজাআভ ফা উৎকচে 

 এ জাইি হরিা প্রালট । 

 এলট একলট তজ্ রভা্ক ও কিরেড রকৃলৈি।  

 এি কাযবকালিৈা pH দ্বািা ল েলন্ত্রৈ।  

 অ্িলটিাি pH : 6-9.  

 এিা ৈাির্ণ অ্থবাৎ অ্লধক ৈারি ল্ ি হে লকন্তু কি ৈারি  ি হে  া। 

 এ জাইি খু্ অ্ল্প িাত্রাে ল্িযিা  প্থরক ল্লিোি হািরক ত্বিালিৈ করি। 

 এ জাইরিি কাযবকালিৈা িুল লিবি। 

 রাে ি্ এ জাইি িাল রৈ দ্র্ণীে (লিরিাররালটর  তৈলি এ জাইি ছাো)।  

 রখি আরিা ল্রিষ করি অ্লৈর্গুল  িলিি রভার্ এ জাইরিি কাযবকালিৈা  ি হে। 
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এনজাআকভয প্রোযকবদ 

i) যর এনজাআভ (শুধু যপ্রাপটন পদসয় গপঠত)  ুসরজ, পিসডজ প্রবৃপত।  

ii) যমৌপগক/কনজসুগসটড এনজাআভ (সপ্রাপটন ং র্াসক)   FAD, NAD রভৃলৈ।  
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এনজাআকভয ডরো-মেৌকরয ভতফাদ 

১.রক এফং পক (তারা-র্াপফ) ভতফাদ  প্রফক্তা Emil Fischer. 
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এনজাআকভয োমিোডযতাে প্রবাফেভূ 

 তাভাত্রা 

৩৫ লডলি প্ি. প্থরক ৪০ লডলি প্ি. ৈািিাত্রাে এ জাইরিি ল্লিোি হাি ি্রর্রে প্্লি। ৈাই এই ৈািিাত্রারক 

পযপভত তাভাত্রা  (Optimum temperature)  ্িা হে। 

 

 pH 

অ্লধকািংি এ জাইরিি প্ক্ষরত্র, pHপ্িিু্ারেজ ৬-৯ এি িরধয থারক।  

পফপবন্ন এনজাআসভয পটভাভ pH:  

প্িিলি  ২.০ 

ই ভািরটজ ৪.৫ 

প্িিু্ারেজ ৫.০  

ইউলিরেজ ৭.০  

লট্রিলি  ৮.০ 
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  ধাত ু

 Mg++, Mn++, Co, Ni  এ জাইরিি কাযবক্ষিৈা ্ালেরে প্িে। 

 Ag, Zn, Cu এ জাইরিি কািবক্ষিৈা কলিরে লিরৈ িারি। 

  িাল - ির্ি িাল  র্াহ এ জাইরিি কাযবকালিৈা ্জাে িারখ।  

  িা্রেট, এ জাইি ও প্রাডাট এি ঘ রত্বি উিি ল ভবি হে প্িরহি  া া  তজল্ক লিো ল্লিো।  

  অ্যাকলটরভটি ও রলৈরিাধক এ জাইি প্ক ির্ি ও ল শ্চি কিরৈ িারি।  

এনজাআকভয োমিোডযতাে প্রবাফেভূ 
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এনজাআকভয ফযফায 

 যরসুরজ 

 প্িিুরিাজরক হাইরোিাইলিি করি প্িিু্ারেজ উৎিন্ন করি। 

 কলে রলিোজাৈকিরণ  

 প্িিাি এন্ড িাল্প এ্িং ্স্ত্রলিরল্প 

 ওোলিিং িাউডাি ও িলি লডটািরজরি 

 েরিি জিু ও ল্লভন্ন ধির ি িা ীে উৎিাির  

 ওষুধ লিরল্পও এি যরথি ররোগ িরেরছ 

 কাগজ লিরল্প কাগরজ িিৃণৈা আ রৈ 
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এনজাআকভয ফযফায 

 যপ্রাপটসয়জ 

 ল্লভন্ন লিল্প, ওষুধ তৈলি এ্িং জী্ল্জ্ঞার ি প্িৌলিক গর্ষণাে 

 প্্কালি লিরল্প 

 িক্ত ৈি  ল েন্ত্ররণ  

 েরটালেরেি প্জিালট  িলিষ্কাি কিরৈ। 

 

 কযাটাসরজ 

 িল ি তৈলিি িূর্ব দুধ প্থরক হাইরোরজ  িাি-অ্িাইড অ্িিািরণ  

 িযারটি প্থরক িা্াি তৈলি কিাি িিে 

 কািে প্থরক হাইরোরজ  িাি-অ্িাইড অ্িিািণ কিাি জ য 

 প্র্ারখি কিাট প্িন্স (Contact lens) িলিষ্কারিি কারজ এ এ জাইি ্য্হাি কিা হে। 
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এনজাআকভয ফযফায 

 যাভাআসরজ 

 কািে ও ্াি রকাি  প্থরক স্টার্ব অ্িিািরণ 

 িাউরুলট লিরল্প  

 িযা লিরেলটক এ জাইি লিরপ্লিরিি প্থিালি (Replacement therapy) লর্লকৎিাে । 

 জাআসভজ 

 ঈস্ট জাৈীে ছত্রারক ল্িযিা  প্য এ জাইি িকবিারক োরিবরিি  রলিোে ইথাইি অ্যািরকাহি ও কা্ব  

ডাই-অ্িাইরড িলিণৈ করি ৈারক জাইরিজ ্রি।  

 ্িহজি হওো প্িাগীরিি ওষুধ লহরির্ প্িো হে।  

 অ্যািরকাহি উৎিাির ।  
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এনজাআকভয ফযফায 

 আউসযাফাআসরজ=িলস্তষ্ক ও ধিল ি জিাট িক্তগিারৈ ্য্হৃৈ হে। 

 পিপন= আরিলিকাি র্ক্ষু লর্লকৎিক ড. প্যারিে লপ া লট্রিলি  ররোগ করি প্র্ারখি ছাল ি অ্রস্ত্রাির্াি 

করি । 

 যকপটন= েরিি িরিি প্ঘািারট অ্্ো িূি করি। 

 িযাকরটজ=  িি, প্িািারেি আইিিীি তৈলি কিা হে। 

 প্িলেকি  এ জাইি= জী্রযুলক্তরৈ DNA অ্িংরিি কৈব  

 রাআসজ 

 র্ল্বরক েযালট এলিড ও লগ্লিািরি িলিণৈ করি। 

  অ্গ্ন্যািরেি ল্লভন্ন প্িাগ ল ণবরে িরক্তি িাইরিজ িিীক্ষা কিা হে। 
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ডফগত ফছকয অা ডেছু প্রশ্ন-  

⮚ পনসেয যকানপট এনজাআসভয পঠক কাসজয াসর্ ংপিি নয়?       (MAT: 11-12) 

 

(a) ৈাি  

(b) র্াি  

(c) pH  

(d) িিে 



Poll Question 06 

ল রেি প্কা লট উৎরির্রকি উিািা ? 

(a) লিলিড   

(b) ির ািযাকািাইড  

(c) প্রালট    

(d) গ্লাইরকাররালট   




