


𝐇𝐲𝐝𝐫𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐨𝐟 𝐂𝐚𝐫𝐛𝐨𝐧

Carbohydrate

Carbo Hydrate

C H2O

C(H2O)

C:H:O=1:2:1



অনেকসময় একাধিক ছ াট কান্ বাহাইনেনটরঅণু ধমনে একটট েতুেকান্ বাহাইনেটঅণু গঠে
কনর । এ সময় পাশাপাধশ দুনটা কান্ বাহাইনেটঅণু ছেনক একঅণু পাধে ছ্র হনয় যায় । তাই
C:H:O=1:2:1অেুপাত ্জায় োনক ো ।

সব কারববাহাইরেট কী C:H:O=1:2:1 অনুপাত মারন ?

গ্লুক োজ ফ্্ুকটো
জ

সুকরোজ পোনি

C6H12O6 C6H12O6
C12H22O11 H2O

C:H:O

অেুপা
ত

1:2:1 1:2:1 1:2:1



C:H:O=1:2:1 অনুপাত থাকা সরেও অরনক য ৌগ কারববাহাইরেট ন য য মন,

চকচক কররেই যসানা হ  না

অযাসসসটক এসসড
সংরকত: CH3COOH

C:H:O অনুপাত=1:2:1
প্রকৃসত: জৈব এসসড



তাহরে কারববাহাইরেরটর প্রকৃত সংজ্ঞা কী?

কারববাহাইরেট হরে পসে হাইেসি অযােসডহাইড বা পসে হাইেসি
সকরটান অথবা এরের derivatives (উদূ্ভত য ৌগসমূহ)।



অযােসডহাইড ও সকরটান



পসে হাইেসি অযােসডহাইড ও পসে হাইেসি সকরটান





কারববাহাইরেট

প্রকাররেে

স্বারের ওপর সেসি 
করর ২ প্রকার

1. শ্যযগার
2. নন-শ্যযগার

রাসা সনক গঠরনর ওপর
সেসি করর ৪ প্রকার

1. মরনাসযাকারাইড
2. ডাইসযাকারাইড
3. অসেরগাসযাকারাইড
4. পসেসযাকারাইড

সবৈারণ ক্ষমতার ওপর সেসি 
করর ২ প্রকার

1. সরসডউসসং শ্যযগার
2. নন-সরসডউসসং শ্যযগার



শ্যযগার
• স্বারে সমসি
• োনাোর
• পাসনরত দ্রবণী 
• উোহরণ- গু্লরকাৈ, ফু্ররটাৈ, সুররাৈ

নন-শ্যযগার
• স্বারে সমি ন 
• অোনাোর
• পাসনরত অদ্রবণী 
• উোহরণ- স্টাচব, যসেুরোৈ,
গ্লাইরকারৈন

শ্যযগার ও নন−শ্যযগার



মরনাসযাকারাইড

➢সাধারণ সংরকত CnH2nOn

➢কাববরনর সংখ্যা ৩-১০
➢কাববন সংখ্যার ওপর সেসি করর প্রকাররেে
▪ ট্রার াৈ: অযােরডাৈ- সগ্লসারােসডহাইড; সকরটাৈ- ডাইহাইেসি অযাসসরটান
▪ যটরট্রাৈ: অযােরডাৈ- ইসরররাৈ, সকরটাৈ- ইসরররারোৈ
▪ যপরটাৈ: অযােরডাৈ- ৈাইরোৈ, রাইরবাৈ, সডঅসিরাইরবাৈ, অযারাসবরনাৈ, সকরটাৈ-

রাইবুরোৈ, ৈাইেুরোৈ 
▪ যহরিাৈ: অযােরডাৈ- গু্লরকাৈ, মযারনাৈ, গযাোরটাৈ, সকরটাৈ- ফু্ররটাৈ 
▪ যহরটাৈ:অযােরডাৈ-যসরডারহরটারোৈ



DNA, RNA যতও কারববাহাইরেট আরে !

DNA গসঠত হ -
• সডঅসিরাইরবাৈ শ্যযগার
• N যবস
• ফসরফট গ্রুপ

RNA গসঠত হ -
• রাইরবাৈ শ্যযগার
• N যবস
• ফসরফট গ্রুপ



যপরটাৈ: সডঅসিরাইরবাৈ ও রাইরবাৈ

Ribose
Deoxyribose



❖ অপর নাম যডিরট্রাৈ

❖ আণসবক সংরকত C6H12O6

❖ এসট একসট অযােরডারহরিাৈ

❖ সবসেন্ন প্রকার পাকা ফে ও মধুরত প্রচুর গু্লরকাৈ 
থারকয পাকা আঙু্গরর গু্লরকারৈর পসরমাণ শতকরা 
১২-৩০ োগয এরক অরনক সম  যেইপ শ্যযগার 
(grape sugar) বা আঙু্গররর শকবরা বো হ য

যহরিাৈ: গু্লরকাৈ(যেইপ শ্যযগার)



গ্েুনকানজর গঠে প্রকৃধতজাোরআনগআমানদরনকজােনতঅপ্রধতসমকা্ বে ্া কাইরাে কা্ বে কী।

গু্লরকাৈ: গঠন প্রকৃসত

ছকাে ছযৌনগ কা্ বে পরমাণুর সানে যুক্ত চারটট পরমােু ্া মূেক ধিন্ন হনেঐ
কা্ বে পরমাণুনকঅপ্রধতসমকা্ বে ্নে। এনককাইরাে কা্ বে ্া কাইরাে
ছকন্দ্রও ্ো হয়।



মরনাসযাকারাইরডর কাববসনে মূেক যথরক সবব েূরবতবী অপ্রসতসম কাববরনর ডান সেরক OH মূেক 
থাকরে তারক D প্রকৃসতর আর বাম সেরক OH মূেক থাকরে তারক L প্রকৃসতর বো হ য 
গু্লরকারৈর 5 নং কাববনসট হে সবব েূরবতবী অপ্রসতসম কাববনয তাই 5 নং কাববরনর ডান সেরক OH
মূেক থাকরে তারক D গু্লরকাৈ আর বাম সেরক OH মূেক থাকরে তারক L গু্লরকাৈ বো হ য

D এবং L প্রকৃসত



দ্রবরণ সাধারণত গু্লরকারৈর ১নং কাববন এবং ৫নং কাববন কাোকাসে আরসয তখ্ন গু্লরকারৈর 
সরং স্ট্রাকচার জতসর হ য

গু্লরকারৈর সরং স্ট্রাকচার



α − D এবং β − D গু্লরকাৈ

D-glucoseα-D-glucose β-D-glucose



Poll Question: 01

সনরচর যকানসটর অপর নাম যডিরট্রাৈ? 

(a) সুররাৈ (b) ফু্ররটাৈ

(c) গু্লরকাৈ (d) যসেুরোৈ



❖ আণসবক সংরকত C6H12O6

❖ এসট একসট সকরটারহরিাৈ
❖ অসধকাংশ পাকা সমসি ফে ও মধুরত

ফু্ররটাৈ থারকয তাই এর আররক নাম 
ফরের সচসন বা ফু্রট শ্যগার (fruit 
sugar)।

❖ প্রথম ফু্রট তথা ফে যথরক শনাক্ত করা 
হর সেে বরে নাম করা হ  ফু্ররটাৈ য

❖ ফু্ররটাৈ সমপসরমাণ গু্লরকারৈর সারথ  ুক্ত 
হর  সচসন গঠন কররয

যহরিাৈ: ফু্ররটাৈ



গুরকারৈর মরতা ফু্ররটারৈরও D এবং L প্রকাররেে আরে

D ও L ফু্ররটাৈ

D-Fructose L-Fructose



ফু্ররটারৈর সরং স্ট্রাকচার



α − D এবং β − D ফু্ররটাৈ

α-D-Fructose β-D-Fructose



ডাইসযাকারাইড



❖ েুসট মরনাসযাকারাইড একরে  ুক্ত হর  য  কারববাহাইরেট গঠন করর তারক 
ডাইসযাকারাইড বরেয

❖ উোহরণঃ সুররাৈ, যসরোবার াৈ, মযােরটাৈ, েযাকরটাৈ
• সুররাৈ → α-D গু্লরকাৈ + β-D ফু্ররটাৈ
• যসরোবার াৈ → β-D গু্লরকাৈ + β-D গু্লরকাৈ
• মযােরটাৈ → α-D গু্লরকাৈ + α-D গু্লরকাৈ
• েযাকরটাৈ → গু্লরকাৈ + গযাোরটাৈ

❖ েুই অণু মরনাসযাকারাইরডর মরধয ঘনীেবন সবসর ার ফরে েুরটা -OH মূেক যথরক 
এক অণু পাসন অপসাসরত হরে ডাইসযাকারাইড উৎপন্ন হ য উৎপন্ন ডাইসযাকারাইড 
অণুরত উে  মরনাসযাকারাইরডর C-O-C নতুন বন্ধন সৃসি কররয সৃসি বন্ধনরক (-O-) 
গ্লাইরকাসাইসডক বন্ধনী (Glycosidic bond) বরেয

ডাইসযাকারাইড



গ্লাইরকাসাইসডক বন্ধন হে এক প্রকার সমর াৈী বন্ধন  ার মাধযরম যকারনা কারববাহাইরেট এর 
সারথ অনয যকানও মূেক বা কারববাহাইরেট  ুক্ত হ য 

গ্লাইরকাসাইসডক বন্ধন



❖আণসবক সংরকত C12H22O11

❖এক অণু α-D গু্লরকারৈর সারথ এক অণু β-
D ফু্ররটাৈ সং ুক্ত হর  গঠন করর এক অণু 
সুররাৈ । এসম  এক অণু পাসন সৃসি হর 
যবসরর   া য

❖ গু্লরকাৈ এবং ফু্ররটাৈ উে ই সরসডউসসং 
শ্যযগার, সকন্তু সুররাৈ সরসডউসসং শ্যযগার ন য

❖উসদ্ভরের প্রধান ডাইসযাকারাইডয
❖সবুৈ উসদ্ভরের পাতা  প্রস্তুত কারববাহাইরেট 

সুররাৈ সহরসরব সবসেন্ন অরঙ্গ পসরবাসহত হ য

ডাইসযাকারাইড: সুররাৈ



সুররাৈ



❖ ৩ যথরক ১০ অণু মরনাসযাকারাইড সমরে এক একসট অসেরগাসযাকারাইড গঠন কররয

➢ট্রাইসযাকারাইড: সতন অণু মরনাসযাকারাইড সনর  গসঠতয
• র যাসফরনাৈ  → ১ অণু গু্লরকাৈ + ১ অণু ফু্ররটাৈ + ১ অণু গযাোরটাৈ

➢যটট্রাসযাকারাইডঃ চার অণু মরনাসযাকারাইড সনর  গসঠতয
• স্টযাসকওৈ  → ১ অণু গু্লরকাৈ + ১ অণু ফু্ররটাৈ + ২ অণু গযাোরটাৈ

অসেরগাসযাকারাইড



Poll Question: 02

কতগুরো মরনাসযাকারাইড সনর  অসেরগাসযাকারাইড গসঠত হ  ?

(a) ২-১০ (b) ৩-১০

(c) ৪-১০ (d)৫-১০ 



• েরশর অসধক মরনাসযাকারাইড অনু সনর  গসঠতয
• সাধারণত পাসনরত অদ্রবণী  এবং সমসি ন য
• উোহরণঃ স্টাচব, যসেুরোৈ, গ্লাইরকারৈন
• যসেুরোৈ প্রকৃসতরত সবরচর  যবসশ পাও া  া য
• স্টারচবর পসরমাণ সিতী  প বার য

পসেসযাকারাইড



পসেসযাকারাইড: স্টাচব

❖ আণসবক সংরকত (C6H10O5)n
❖ অযামাইরোৈ ও অযামাইরোরপকসটন সমন্বর  গসঠতয
❖ উসদ্ভরের স্টাচব (যেতসার) সসিত পোথব রূরপ সবরাৈ কররয
❖ ধান, গম, আেু স্টারচবর প্রধান উৎসয
❖ যগাে আেুর স্টাচব কসণকা সবরচর  বৃহিম আর চারের স্টাচব কসণকা সবরচর  কু্ষদ্রতময



অযামাইরোৈ ও অযামাইরোরপকসটন

অযামাইরোৈ
• গু্লরকাৈ অণুগুরো কাববরনর α-1-4 বন্ধরন  ুক্ত 
থারকয

• 200 যথরক 1000 সট গু্লরকাৈ অণু সনর গসঠতয
• অণু-শৃঙ্খে অশাখ্য
• আেু, ধান, গম, েূট্টা,  ৰ ইতযাসের স্টারচব শতকরা 
২২ োগ অযামাইরোৈ থারকয

• আর াসডন য াগ কররে কারোবণব (কাে-নীে) ধারণ 
কররয

অযামাইরোরপকসটন
• গু্লরকাৈ অণুগুরো কাববরনর α-1-4 বন্ধন োডাও α-

1-6 বন্ধরন  ুক্ত থারকয
• 2000 যথরক 2,00,000 সট গু্লরকাৈ অনু সনর 
গসঠতয

• অণু-শৃঙ্খে শাখ্াসন্বতয
• আেু, ধান, গম, েূট্টা,  ৰ ইতযাসের স্টারচব শতকরা 
৭৮ োগ অযামাইরোরপকসটন থারকয

• আর াসডন য াগ কররে োে বা পাপবে রং প্রোন 
কররয



অযামাইরোৈ ও অযামাইরোরপকসটন



❖ 300 যথরক 3000 β-D গু্লরকাৈ অণু পরস্পর β-1-4 কাববন বন্ধরন আবদ্ধ হর  যসেুরোৈ জতসর কররয
❖ উসদ্ভরের যকাষ প্রাচীর যসেুরোৈ সের  গসঠতয
❖ যসেুরোৈ অণু অশাখ্াসন্বত
❖আর াসডরনর সারথ সবসর া করর যকারনা বণব প্রোন করর নায
❖ গরু-োগে হৈম কররত পাররেও মানুষ তা পারর নায

যসেুরোৈ



যসেুরোৈ



❖আণসবক সংরকত (C6H10O5)n
❖ মূে গাঠসনক একক α-D গু্লরকাৈ
❖ অযামাইরোরপকসটন মরতা এর অণু শৃঙ্খেও 

শাখ্াসিতয
❖ α-1, 6 সেংরকরৈর মাধযরম শাখ্ার সৃসি হ য প্রসত 

শাখ্া  সাধারণত ১০ যথরক ২০সট গ্লরকাৈ অণু থারকয
❖ এসট প্রাণী যেরহর প্রধান সসিত খ্ােয উপাোন হরেও 

সা ারনাবযাকরটসর া (নীোে সবুৈ জশবাে) ও কসতপ  
েোরকর (ঈস্ট) সসিত খ্ােয সহরসরব সবরাৈ কররয

❖ প্রাসণরেরহর  কৃত (সেোর) ও মাংসরপসশরত যবসশ 
করর গ্লাইরকারৈন ৈমা থারকয

❖আর াসডন দ্রবণ প্রর ারগ োেরচ যবগুসন বণব ধারণ 
কররয

গ্লাইরকারৈন



গ্লাইরকারৈন



Poll Question:03

গ্লাইরকারৈন সম্পরকব সনরচর যকানসট েুে ? 

(a) α-D গু্লরকাৈ িারা গসঠত (b) অশাখ্

(c) প্রাণীর সসিত খ্ােয (d) মাংসরপসশরত ৈমা থারক 



অযাসমরনা অযাসসড: যপ্রাসটরনর গাঠসনক উপাোন



❖ যকারনা জৈব অযাসসরডর এক বা একাসধক হাইরোরৈন 
পরমাণু অযাসমরনা গ্রুপ (-NH2) িারা প্রসতস্থাপরনর ফরে য  
জৈব অযাসসড উৎপন্ন হ  তারক অযাসমরনা অযাসসড বো হ য

❖ সাধারণ রাসা সনক সংরকত R-
CH.NH2.COOH । এখ্ারন R হরো একসট হাইরোরৈন 
পরমাণু বা কাববন ুক্ত যকারনা জৈব য ৌগয

❖ অযাসমরনা অযাসসরড একসট  অযাসমরনা গ্রুপ (-NH2) , একসট 
কারববাসিে গ্রুপ (-COOH) এবং একসট পােব সশকে গ্রুপ 
(R) থারকয তরব যকারনা যকারনা অযাসমরনা অযাসসরড ২ সট 
অযাসমরনা গ্রুপ সকংবা ২সট কারববাসিে গ্রুপ সকংবা সােফার 
থাকরত পাররয

অযাসমরনা অযাসসড



যকানও জৈব য ৌরগর কা বকরী মূেরকর সনকটবতবী কাববন পরমাণুসটরক α কাববন বো হ য এর 
পরবতবী কাববন পরমাণুসটরক β কাববন বো হ যএোরব বাসক কাববনগুরোরও নামকরণ করা 
 া য.

α ও β কাববন



অযাসমরনা অযাসসড এর কাববসিে (-COOH) গ্রুপ এর সনকটবতবী কাববন পরমাণুসটরক α কাববন 
বো হ য অযাসমরনা (-NH2) গ্রুপসট  α কাববরনর সারথ  ুক্ত থাকরে তারক α অযাসমরনা অযাসসড
বো হ য মানব যেরহর প্রা  সব অযাসমরনা অযাসসড αঅযাসমরনা অযাসসডয

α অযাসমরনা অযাসসড



গঠন প্রকৃসতর অপর সেসি করর অযাসমরনা অযাসসডরক ৩ োরগ োগ করা হ য 
1. অযাসেফযাসটক অযাসমরনা অযাসসডঃ গ্লাইসসন, অযাোসনন, েযাসেন
2. অযাররারমসটক অযাসমরনা অযাসসডঃ সফনাইে অযাোসনন, টাইররাসসন
3. যহরটররাসাইসিক অযাসমরনা অযাসসডঃ সট্রপরটাফযান, যপ্রাসেন, সহসস্টসডন

অযাসমরনা অযাসসরডর প্রকাররেে

• যপ্রাসটন অযাসমরনা অযাসসড: সাধারণত ২০সট অযাসমরনা অযাসসড সবসেন্ন যপ্রাসটন গঠরন অংশেহণ 
কররয এরেররক বো হ  যপ্রাসটন অযাসমরনা অযাসসডয

• নন- যপ্রাসটন অযাসমরনা অযাসসড: যপ্রাসটন জতসররত অংশেহণ করর নায

খ্ারেয উপসস্থসতর প্রর াৈনী তার সেসিরত অযাসমরনা অযাসসড েুই োরগ সবেক্তয
1. অতযাবশযকী  অযাসমরনা অযাসসড: ৮সটয তরব সশশ্যরের ৈনয ১০সটয
2. অনাতযাবশযকী  অযাসমরনা অযাসসড



Poll Question:04

যপ্রাসটন অযাসমরনা অযাসসড ক সট ? 

(a) ৮ সট (b) ১০ সট

(c) ১২ সট (d) ২০ সট 



আমরা ১০ সট অতযাবশযকী  অযাসমরনা অযাসসরডর নাম মরন রাখ্রত পাসরয 

Phenylalanine

Valine

Threonine

Tryptophan

Isoleucine

Methionine

Histidine

Arginine

Leucine

Lysine



Poll Question:05

যকানসট অতযাবশযকী অযাসমরনা অযাসসড ন ?

(a) Valine (b) Glycine

(c) Isoleucine (d) Tryptophan




