


প্রোটিন



প্েেিোইড বন্ড



➢ প্েেিোইড বন্ড: একটি অ্যোটিননো অ্যোটিনডর কোনববোটিল গ্রুে (-COOH) অ্ের একটি অ্যোটিননো অ্যোটিনডর α-
অ্যোিোইননো গ্রুনের িোনে যুক্ত হন়ে প্য অ্যোিোইড বন্ড গঠন কনর তোনক প্েেিোইড বন্ড (peptide bond) বনল।

➢ প্েেিোইড : প্েেিোইড বন্ড দ্বোরো যুক্ত অ্যোটিননো অ্যোটিনডর একটি টিকল।

➢ ডোইনেেিোইডঃ

➢ ট্রোইনেেিোইডঃ

➢ অ্টলনগোনেেিোইডঃ

➢ েটলনেেিোইড :



Poll Question-01

1.  অ্টলনগোনেেিোইড ক়েটি অ্যোটিননো অ্যোটিড টনন়ে গটঠত?

(a) 3-10

(b) 4-10

(c) 50
(d) 50 এর অ্টিক



প্রোটিন

প্রোটিন হনলো অ্িংখ্য অ্যোটিননো অ্যোটিড িিন্বন়ে গটঠত বৃহদোকোর প্যৌটগক জৈব অ্ণু।
অ্যোটিননো অ্যোটিনডর ১০০ বো তনতোটিক অ্ণু প্েেিোইড বন্ধন দ্বোরো আবদ্ধ প্েনক প্রোটিন জতটর কনর।



প্রোটিননর রকোরনেদ 

প্রোটিন

জৈটবক কোযবোবটলর 
টেটিনত

আকৃটত অ্নুযো়ে়ী গঠন 
অ্নুিোনর

প্েৌত-রোিো়েটনক গুণোবটল 
ও দ্রবণ়ী়েতোর টেটিনত

গুণগত জবটিনযযর 
টেটিনত

1. গোঠটনক
2. কোযবকটর

1. তন্তুি়ে
2. প্লোটবউলোর

1. রোইিোটর
2. প্িনকন্ডোটর 
3. িোরটি়েোটর
4. কু়েোিোনবোটর

1. িরল
2. যুগ্ম
3. উদূ্ভত

1. রেি প্েটণ
2. টদ্বত়ী়ে প্েটণ



জৈটবক কোযবোবটলর টেটিনত প্রোটিননর রকোরনেদ

প্করোটিন, প্কোলোনৈন, ফোইব্রোইন, প্লেনরোটিন, কনটিন

গোঠটনক প্রোটিন



কোযবকটর প্রোটিন

এনৈোইি, হরনিোন, টেিোটিন, শ্বোিরঞ্জক



আকৃটত অ্নুযো়ে়ী প্রোটিননর রকোরনেদ : তন্তুি়ে ও প্লোটবউলোর প্রোটিন

তন্তুি়ে প্রোটিন:
প্করোটিন, প্কোলোনৈন, 
ফোইব্রোইন

প্লোটবউলোর প্রোটিন:
িোন়েোনলোটবন, ইনিুটলন, 
টহনিোনলোটবন



Poll Question-03

3. টননের প্কোনটি প্লোটবউলোর প্রোটিন ?

(a) প্করোটিন
(b) প্কোলোনৈন
(c) ইনিুটলন 
(d) ফোইব্রোইন



প্েৌত-রোিো়েটনক গুণোবটল ও দ্রবণ়ী়েতোর টেটিনত প্রোটিননর রকোরনেদ

িরল প্রোটিন যুগ্ম প্রোটিন উদূ্ভত প্রোটিন 

1. অ্যোলটবউটিন
2. প্লোটবউটলন
3. লুনিটলন 
4. প্রোলোটিন 
5. টহনটোন 
6. প্রোিোটিন 
7. প্েনরোনরোটিন 

1. টনউটেন়েোনরোটিন
2. লোইনকোনরোটিন 
3. টলনেোনরোটিন 
4. প্রোনিোনরোটিন 
5. প্িিোনলোনরোটিন 
6. ফিনফোনরোটিন 
7. ফ্ল্যোনেোনরোটিন 
8. প্লৌহ-প্েোরফোইটরন প্রোটিন 

1. িোন়েোিোন 
2. অ্যোলবুিোি



িরল প্রোটিন দ্রোবযতো তোনে ৈিোি বোাঁনি ? 
অ্যোলটবউটিন • েোটননত ও লঘু লবণ দ্রবনণ

প্লোটবউটলন • েোটননত রো়ে অ্দ্রবণ়ী়ে
• লঘু লবণ দ্রবনণ দ্রবণ়ী়ে

লুনিটলন • েোটন ও লবনণ অ্দ্রবণ়ী়ে
• অ্যোটিড বো লঘু ক্ষোর দ্রবনণ দ্রবণ়ী়ে

প্রোলোটিন • েোটন ও অ্যোবিলুি ইেোননল (১০০%) অ্দ্রবণ়ী়ে
• ৭০-৮০% ইেোননল দ্রবণ়ী়ে

টহনটোন • েোটননত দ্রবণ়ী়ে

প্রোিোটিন • েোটন, লঘু অ্যোটিড এবং অ্যোনিোটন়েোি হোইিিোইড 
এ দ্রবণ়ী়ে

প্েনরোনরোটিন • েোটন, িৃদু লবণ দ্রবনণ দ্রবণ়ী়ে ন়ে

িরল প্রোটিন 



Poll Question-02

2. টননের প্কোন িরল  প্রোটিন তোনে ৈিোি বোাঁনি ?

(a) প্রোিোটিন 
(b) প্লোটবউটলন 
(c) টহনটোন
(d) লুনিটলন 



টিরোনি অ্যোলটবউটিন ও
প্লোটবউটলন েোও়েো যো়ে

িযোিন িোনের শুরোণুনত েোনক 
িোলটিন নোিক প্রোিোটিন

েুট্টোর প্ৈইন এক 
িরননর প্রোলোটিন

িরল প্রোটিননর উদোহরণ 



িরল প্রোটিননর উদোহরণ 

টিং, নখ্, খু্র ও েুনল েোকো 
প্করোটিন প্েনরোনরোটিননর উদোহরণ

েোনলর অ্রোইনৈটনন হল 
এক রকোর লুনিটলন

প্রোনিোনৈোনি টনউটেক অ্যোটিনডর 
িোনে টহনটোন প্রোটিন েোও়েো যো়ে   



যুগ্ম প্রোটিন 

টনউটেন়েোনরোটিন প্রোটিন

লোইনকোনরোটিন প্রোটিন

টলনেোনরোটিন প্রোটিন

প্রোনিোনরোটিন প্রোটিন



প্িিোনলোনরোটিন প্রোটিন

ফিনফোনরোটিন প্রোটিন

ফ্ল্যোনেোনরোটিন প্রোটিন

প্লৌহ-প্েোরফোইটরন প্রোটিন প্রোটিন

যুগ্ম প্রোটিন 



উদূ্ভত প্রোটিন 

• রকৃটতনত িুক্ত অ্বস্থো়ে েোনক নো। তোনের রেোনব এনৈোইনির বো রোিো়েটনক েদোনেবর টর়েো-
টবটর়েো়ে অ্েবো কৃটিি উেোন়ে প্রোটিন অ্ণু প্েনক জতটর হ়ে।

• উদোহরণ-প্েেিোইড, প্রোটিন়েৈ, প্েেনিোন, ফোইটব্রন ইতযোটদ।
• িোন়েোটিন প্েনক িোন়েোিোন িৃটয হ়ে। অ্যোলবুটিন প্েনক অ্যোলবুিোি িৃটয হ়ে। 



গুণগত জবটিনযযর টেটিনত প্রোটিননর রকোরনেদ

রেি প্েটণর প্রোটিন : প্যিব প্রোটিন িবক়েটি অ্যোটিননো অ্যোটিড েোনক তোনদর রেি প্েটণর প্রোটিন 
(িমূ্পণব প্রোটিন) বনল। প্যিন-িোে, িোংি, টডি, দুি, বোদোি, ি়েোটবনিহ অ্টিকোংি রোটণৈ প্রোটিন ।

টদ্বত়ী়ে প্েটণর প্রোটিন : প্যিব প্রোটিন িবগুনলো অ্েটরহোযব অ্যোটিননো অ্যোটিড েোনক নো এনদর টদ্বত়ী়ে 
প্েটণর প্রোটিন (অ্িমূ্পণব প্রোটিন) বনল। প্যিন-িোিোনয টকেু বযটতরি েোডো িকল উটদ্ভজ্জ প্রোটিন । 



প্রোটিননর কোৈ 

Enzyme Antibody

Storage protein: Ovalbumin in Egg
Transport protein



প্রোটিননর কোৈ 

Hormonal protein Receptor protein

Motor and contractile protein Structural protein



লিলিড



টলটেড 
অ্যোলনকোহল ও ফযোটি অ্যোটিনডর এটোরনক টলটেড বনল। 



টলটেনডর রকোরনেদ 

টলটেড

1. টনউট্রোল টলটেড
2. ফিনফোটলটেড
3. লোইনকোটলটেড
4. িরটেনন়েডি 
5. প্িোি 

1. িরল টলটেড
2. প্যৌটগক টলটেড
3. উদূ্ভত টলটেড

রোিো়েটনক গঠন রকৃটত 
অ্নুিোনর ৩ রকোর

আণটবক গঠন অ্নুযো়ে়ী
৫ রকোর



িরল টলটেড 

প্যিব টলটেড টবনেষনণ প্েহ েদোেব েোডো অ্নয টকেু েোও়েো যো়ে নো তোনক িরল টলটেড বনল।
িরল টলটেড দু'রকোর : (i) প্েহ দ্রবয (েটবব ও প্তল) ও (ii) প্িোি।



ট্রোইটলিোরোইড

এক অ্ণু টলিোনরোল-এর িোনে টতনটি ফযোটি অ্যোটিড িংযুক্ত হন়ে জতটর হ়ে এক অ্ণু ট্রোইটলিোরোইড।



েটবব 

✓ প্য িব ট্রোইটলিোরোইড িমৃ্পক্ত 
(saturated) ফযোটি অ্যোটিড টদন়ে 
জতটর এবং িোিোরণ তোেিোিো়ে (২০ 
প্ি.) কটঠন বো অ্িবকটঠন অ্বস্থো়ে 
টবরোৈ কনর তোনক েটবব বনল।

✓ গলনোঙ্ক প্বটি।
✓ প্যিন— উটদ্ভজ্জ েটবব, েোি অ্ন়েল,

নোটরনকল প্তল 



প্তল 

✓ প্য িব ট্রোইটলিোরোইড অ্িমৃ্পক্ত 
(unsaturated) ফযোটি অ্যোটিড
টদন়ে জতটর এবং িোিোরণ তোেিোিো়ে 
(২০ প্ি.) তরল অ্বস্থো়ে েোনক 
তোনক প্তল বনল।

✓ গলনোঙ্ক খু্ব কি।
✓ প্যিন— িোিোরণ প্েোৈয প্তল।



প্িোি 

✓ ফযোটি অ্যোটিড, ট্রোইহোইটিক অ্যোলনকোহনলর েটরবনতব িননোহোইটিক অ্যোলনকোহলটবটিয উেোদোননর িোনে এটোর়ীেূত 
হনল তোনক প্িোি বনল।

✓ অ্িমৃ্পক্ত ফযোটি অ্যোটিড টদন়ে জতটর।

প্িোনির কোৈ 
✓ কোণ্ড, প্বোিো, েোতো ও ফনলর 

ওের রটতনরোিক স্তর টহনিনব 
অ্বস্থোন কনর।

✓ প্িোিবোটত জতটর
✓ রিোিন টিনেও প্িোি বযবহৃত হ়ে



প্যৌটগক টলটেড

প্য টলটেড িরল টলটেনডর িোনে টকেু জৈব ও অ্জৈব েদোনেবর িংটিেনণ জতটর হ়ে তোনক 
প্যৌটগক টলটেড বনল।



ফিনফোটলটেড 
টলিোরল, ফযোটি অ্যোটিড ও ফিনফনির িিন্বন়ে গটঠত টলটেডনক বলো হ়ে ফিনফোটলটেড। উদোহরণ-প্লটিটেন, 
প্িফোটলন, প্লোৈিোনলোনৈন

ফিনফোটলটেনডর কোৈ 
✓ প্কোষ টিটি, টবটেন্ন প্কোষ অ্ঙ্গোণুর টিটির গোঠটনক 

উেোদোন
✓ আ়েন বোহক
✓ কটতে়ে এনৈোইনির প্রোিনেটিক গ্রুে
✓ রক্ত ৈিোি বোাঁিনত িোহোযয কনর



লোইনকোটলটেড

➢ িরল টলটেনডর িোনে যখ্ন কোনববোহোইনিি যুক্ত েোনক তখ্ন তোনক লোইনকোটলটেড বনল।
➢ প্েোনরোপ্লোনটর প্িিনব্রনন লোইনকোটলটেড অ্টিক েোনক।
➢ এনত গযোলোকনিোৈ েোকনল তোনক গযোলোকনিোটলটেড বনল।
➢ লোইনকোনরোটিন ও লোইনকোটলটেডনক টিটলতেোনব লোইনকোকযোটলি বলো হ়ে।

লোইনকোটলটেনডর কোৈ 
✓ ফনিোটিননেটিক অ্ঙ্গোণু গঠনন েূটিকো রোখ্ো
✓ ফনিোটিননেটিি রটর়েো়ে িোহোযয করো



িোলনফোটলটেড

✓ প্য লোইনকোটলটেনড িোলফোর েোনক তোনক িোলনফোটলটেড বনল।
✓ প্েোনরোপ্লোট এর উেটস্থটত ি়ীিোবদ্ধ েোনক।

টলনেোনরোটিন 

✓ টলটেনডর িোনে প্রোটিন যুক্ত হন়ে প্য জৈব রোিো়েটনক েদোেব গঠন কনর তোনক টলনেোনরোটিন 
বনল।

✓ অ্টিকোংি প্ক্ষনি এনদর টলটেড অ্ংি প্কোনলনটরল, এটোর এবং ফিনফোটলটেড টদন়ে গটঠত 
েোনক।

✓ প্কোনষর িোইনিোকটি়েো ও প্েোনরোপ্লোট আবরণ়ীনত টলনেোনরোটিন েোনক।



উদূ্ভত টলটেড 

প্যৌটগক টলটেনডর আদ্রব টবনেষনণর ফনল প্য টলটেড উদূ্ভত হ়ে তোনক উদূ্ভত টলটেড বনল।



প্টরন়েডি 

✓ চারটি লিন্নতরকার্ বন লরিং-এর মূি কাঠামমা এর্িং তামতকার্ বমনর িার্শ্ বলিকি লনম়ে গটঠত লিলিড হমিা

স্টেরম়েড।

✓ স্টে সর্ স্টেরম়েড-এএক র্া একালিক হাইড্রক্সিি (OH) গরুি থামক তামেরমক র্িা হ়ে স্টেরি (sterol)

✓ স্টকামিমেরি (cholesterol), লেগমামেরি (stigmasterol), আমগ বামেরি (ergosterol), β-লসমোমেরি (β-

sistosterol), লডক্সিিযালিন প্রিৃলত স্টেরম়েডসর এর উোহরণ।

✓ হৃেলিমের লচলকৎসা়ে লডক্সিিালিন র্যর্হৃত হ়ে।
✓ লনউমরামপারা ও ঈটএআমগামেরিিাও়ো ো়ে।

✓ আি,ু চুিলরআিুমত সমর্ বাচ্চিলরমামণ স্টকামিমেরিিাও়ো ো়ে।



প্কোনলনটরল 
✓ প্কোনলনটরল হনলো িকল রোণ়ীর েটববনত টবদযিোন একটি িোিোরণ প্টরল।
✓ এটি প্লোৈিোনিিনব্রননর অ্টতরন়েোৈন়ী়ে উেোদোন, টেনির রিোন উেোদোন এবং টেিোটিন-টড এর েূববিূেক।
✓ প্কোনলনটরল দুই রকোর। যেো- (i) প্লো-প্ডনটিটি টলনেোনরোটিন বো LDL এবং (ii) হোই-প্ডনটিটি 

টলনেোনরোটিন বো HDL
✓ রনক্ত HDL প্বটি েোকো িন্দ ন়ে তনব LDL প্বটি েোকো খু্বই ক্ষটতকর।
✓ স্ত্র়ীনলোনকর রনক্ত HDL প্বটি েোনক এবং LDL কি েোনক। এৈনয েুরুষ প্লোক অ্নেক্ষো স্ত্র়ীনলোনকর হৃদনরোগ 

কি হ়ে।



Poll Question-04

4.  িোনবনদনহ HDL এর স্বোেোটবক িোিো কত?

(a) >100 (mg/dl)

(b) >145 (mg/dl)

(c) <100 (mg/dl)

(d) <145 (mg/dl)



িোরটেনি 

✓ ১০ প্েনক ৪০টি কোববন েরিোণুটবটিয আইনিোটরনন়েড প্যৌগনক িোরটেনি বনল।
✓ এর িোিোরণ িংনকত হনলো (C5H8)n
✓ েুটদনো, তুলি়ী ইতযোটদনত উদ্বো়ে়ী প্তল টহনিনব িোরটেনি েোও়েো যো়ে।
✓ িুগন্ধ়ী রিোিন়ী িোিগ্র়ী জতটরনত ও বোটনবনির কোনৈ বযবহৃত হ়ে।

রোবোর
✓ রো়ে ৩০০০-৬০০০ হোৈোর আইনিোটরন একক যুক্ত হন়ে রোবোর জতটর হ়ে।
✓ ট্রোক, বোি, প্িোিরগোটড, টরিো, িোইনকল ইতযোটদর িো়েোর জতটর করোর ৈনয রোবোর বযবহৃত হ়ে। 





এনৈোইি 
প্য প্রোটিন ৈ়ীবনদনহ অ্েিোিো়ে টবদযিোন প্েনক টবটর়েোর হোরনক ত্বরোটন্বত কনর টকন্তু টবটর়েোর ের 
টননৈরো অ্েটরবটতবত (িতব িোনেনক্ষ) েোনক, প্ি প্রোটিন এনৈোইি। 
এনৈোইিনক জৈব অ্নুঘিক (organic catalyst) বলো হন়ে েোনক।



এনৈোইনির জবটিযয  

১। প্রোটিন িিব়ী। 
২। ৈ়ীবনকোনষ এনৈোইি কলন়েড (colloid) রূনে অ্বস্থোন কনর। 
৩। এর কোযবকোটরতো pH দ্বোরো টন়েটিত। িকল এনৈোইিই pH 6-9 এর িনিয িবনেন়ে প্বটি টর়েোি়ীল। 
৪। এরো তোে রবণ (heat sensitive) অ্েবোৎ িোিোরণত 35°C- 40°C তোেিোিো়ে অ্টিক টর়েোি়ীল। 

অ্টিক তোনে এনৈোইি টবনয হন়ে যো়ে। টকন্তু কি তোনে নয হ়ে নো। 
৫। এনৈোইি খু্ব অ্ে িোিো়ে টবদযিোন প্েনক টবটর়েোর হোরনক ত্বরোটন্বত কনর। 
৬। এনৈোইি প্কবলিোি টবটর়েোর হোরনক ত্বরোটন্বত কনর টকন্তু টবটর়েোর িোিযোবস্থোর (state of 

equilibrium) েটরবতবন কনর নো। 
৭। এনৈোইনির কোযবকোটরতো িুটনটদবয অ্েবোৎ প্কোননো একটি টনটদবয এনৈোইি শুিুিোি একটি টনটদবয টবটর়েো 

বো টনটদবয টবটর়েো গ্রুেনক রেোটবত কনর, অ্নয টবটর়েোনক ন়ে। 
৮। এনৈোইনির শুিু ৈ়ীটবত প্কোষ উৎেন্ন হ়ে এবং কোযবকোটরতোর ৈনয এনদর েোটনর রন়েোৈন হ়ে। 
৯। রো়ে িব এনৈোইি েোটননত দ্রবণ়ী়ে। 
১০। রেি আনলোর (অ্টতনবগুটন রটি) রেোনব এনৈোইনির কোযবকোটরতো নয হ়ে। 



Poll Question-05

5.এনৈোইি িম্পনকব টননের প্কোনটি েুল ?

(a) প্রোটিন িিব়ী
(b) pH 6-9 এর িনিয িবনেন়ে প্বটি টর়েোি়ীল
(c) খু্ব অ্ে িোিো়ে টবদযিোন েোনক 
(d) টবটর়েোর িোিযোবস্থোর (state of equilibrium) েটরবতবন 
কনর



এনৈোইনির নোিকরণ 

িোবনেি এর িরন 
অ্নুিোনর

টবটর়েোর িরন 
অ্নুিোনর

িোবনেি-টবটর়েোর টিটলত 
জবটিযয অ্নুিোনর

িোবনেি এর নোনির প্িনষ-
এৈ' (ase) প্যোগ কনর 
এনৈোইনির নোিকরণ করো হ়ে।
প্যিন- িুনরৈ, ইউটরন়েৈ।

প্য িরননর টবটর়েোনক রেোটবত কনর 
প্িই টবটর়েোর নোনির রেিোংনির 
িোনে এৈ প্যোগ কনর এনৈোইনির
নোিকরণ করো হ়ে। প্যিন-
হোইনিোনলৈ, অ্টিনডৈ, টরডোকনিৈ।

িোবনেনির িোনে এনৈোইনির 
নোি প্যোগ কনর এ ৈোত়ী়ে 
নোিকরণ করো হ়ে। প্যিন-
প্হনিোকোইননৈ, েোইটেক 
অ্যোটিড কোইননৈ।



প্রোিনেটিক গ্রুে, প্কো-ফযোক্টর, প্কো-এনৈোইি

িরল এনৈোইি শুিু প্রোটিন টনন়ে গটঠত 

কনৈুনগনিড প্রোটিন বো 
এনৈোইি



এনৈোইনির কিবেদ্ধটত 

𝑨 + 𝑩 𝑨𝑩 𝐂



Induced fit



এনৈোইি ইনটহটবির



এনৈোইনির রকোরনেদ

এনৈোইি 

1. অ্টিনডোটরডোকনিৈ
2. ট্রোন্সফোনরৈ
3. হোইনিোনলৈ
4. লোইন়েৈ
5. আইনিোিোনরৈ
6. লোইনগৈ
7. কোববটিটলক এনৈোইি
8. এটেিোনরৈ
9. ফিনফোরোইনলৈ

1. িরল
2. প্যৌটগক

গঠন জবটিযযটেটিক
প্েটণটবনযোি

ক়ী িরননর টবটর়েোনক রেোটবত 
কনর তোর টেটিনত প্েটণটবনযোি



অ্টিনডোটরডোকনিৈ

ট্রোন্সফোনরৈ

৩-ফিনফোটলিোর যোটিহোইড 

ফসমফ
ি

১, ৩-টবি ফিনফোটলিোটরক 
অ্যোটিড

ফিনফোটলিোর যোটিহোইড
টডহোইনিোটৈননৈ 

লুিোটিক অ্যোটিড 

অ্িোনলো অ্যোটিটিক 
অ্যোটিড

α-টকনিো লুিোটিক অ্যোটিড
ট্রোন্সফোনরৈ

অ্যোিেোরটিক অ্যোটিড



হোইনিোনলৈ

লোইন়েৈ

িুনরোৈ েোটন লুনকোৈ
িুনরৈ 

ফু্রনক্টোৈ

ফু্রনক্টোৈ ১,৬- টবি 
ফিনফি 

অ্যোলনডোনলৈ 

ডোইহোইনিোটি 
অ্যোটিনিোন ফিনফি

৩-ফিনফোটলিোর যোটিহোইড 



আইনিোিোনরৈ

লাইগেজ

লুনকোৈ-৬-ফিনফি 
ফিনফোলুনকো-আইনিোিোনরৈ

ফু্রনক্টোৈ-৬-ফিনফি

লুিোটিক 
অ্যোটিড NH3

লুিোটিক টিননেনিৈ
ATP লুিোটিন 

PiADP



কোববটিটলক এনৈোইি

অ্িোনলো িোকটিটনক 
অ্যোটিড

কোববটিনলৈ α-টকনিো লুিোটরক
অ্যোটিড CO2

ফিনফোরোইনলৈ

ATPলুনকোৈ
প্হনিোকোইননৈ

ADPলুনকোৈ-৬-ফিনফি 



এনৈোইনির কোযবকোটরতোর রেোবকিিূহ 

✓ তোেিোিো
✓ pH
✓ েোটন 
✓ িোতু 
✓ িোবনেি-এর ঘনত্ব 
✓ এনৈোইনির ঘনত্ব 
✓ প্রোডোক্ট-এর ঘনত্ব 
✓ অ্যোকটিনেির
✓ রটতনরোিক (ইনটহটবির) 



এনৈোইনির রন়েোগ 
✓ ফনলর রি জতটর
✓ েটনর জতটর 
✓ কোেনড দোগ প্িোেন 
✓ েোিডো প্লোিিুক্তকরণ 
✓ ক্ষত টনরোি়ে 
✓ হৈি িংনিোিন 
✓ রোণ-রোিো়েটনক টবনেষণ
✓ প্েোনখ্র েোটনর অ্নস্ত্রোেেোর
✓ টেটকৎিো়ে এনৈোইনির বযবহোর 



িীর্লর্জ্ঞান ১ম িত্র

অিযা়ে ৩ । স্টকাষ রসা়েন

এনৈোইনির রন়েোগ 
✓ আইির়ীি ও কযোটন্ড জতটরনত 
✓ ৈিোি রক্ত গলোননো
✓ ফনিোগ্রোটফ টিনে 
✓ কোগৈ টিনে 
✓ রোবোর টিনে 
✓ েটরনবি িংরক্ষনণ 
✓ ৈ়ীবরযুটক্তনত
✓ টডিোরনৈন্ট বো েটরষ্কোরক রস্তুতিটতনত




