




সাল াকসংলেষলের প্রভাবক



সাল াকসংলেষলের বাহ্যিক প্রভাবক
1. আল াোঃ

2. কাববন ডাই-অক্সাইডোঃ

3. তাপমাত্াোঃ

4. পাহ্নোঃ

5. অহ্ক্সলেনোঃ

6. খহ্নে ও রাসায়হ্নক পদার্বোঃ



সাল াকসংলেষলের অভিন্তরীে প্রভাবক
1. ক্লালরাহ্ি োঃ

2. পাতার বয়স ও সংখিা

3. শকবরার পহ্রমাে

4. পটাহ্শয়ামোঃ 

5. এঞ্জাইমোঃ 



েীব েগলত সাল াকসংলেষলের গুরুত্ব

1. পৃহ্র্বীর সক  উহ্িদ ও প্রাহ্ের খাদি ততহ্র

2. বায়ুলত অহ্ক্সলেলনর পহ্রমাে ২০.৯৫% ও কাববন-ডাইঅক্সাইলডর পহ্রমাে ০.০৩৩% 

বোয় রালখ।

3. বায়ুমণ্ড লক স্বাভাহ্বক রালখ

4. অন্ন, বস্ত্র, হ্শল্পসামগ্রী ,ওষুধ, জ্বা াহ্ন ইতিাহ্দ গাছ ক্র্লক আলস।

5. অহ্ক্সলেন প্রদালনর মাধিলম আমালদর পৃহ্র্বীলক বসবাস ক্ াগি কলরলছ। 



Poll Question 01

সাল াকসংলেষলের েনি অপহ্টমাম তাপমাত্া কত?

(a) ২২-৩৫ হ্ডহ্গ্র ক্স হ্সয়াস
(b) ২০-২৫ হ্ডহ্গ্র ক্স হ্সয়াস
(c) ৩৫-৪০ হ্ডহ্গ্র ক্স হ্সয়াস
(d) ২২-৪৪ হ্ডহ্গ্র ক্স হ্সয়াস



শ্বসন



শ্বসহ্নক বস্তু
❑ শকবরা, ক্প্রাহ্টন, িিাট ইতিাহ্দ

❑ মূ ত এলদর োরে যয়, অর্বাৎ অহ্ক্সলেলনর সাযাল ি হ্বহ্িয়া করালনা যয়, এবং এগুল া 
ক্ভলে শহ্ি বা ATP ততহ্র যয়। সালর্ 𝐶𝑂2 মুি যয়।

❑ মোর হ্বষয় যল া এই প্রহ্িয়া ২৪ ঘণ্টা চল , উহ্িদ প্রাহ্ে সবার েনি যয়।

❑ তাই উহ্িদও রালত্ োরে করার েনি অহ্ক্সলেন গ্রযন করা শুরু কলর ক্দয়।  ালত কলর 
সারাহ্দলন বানালনা গু্ললকাে গুল ালক ক্স এখন বিবযার করলত পালর শহ্ি বানালনার েনি। 



শ্বসলনর প্রকারলভদ
আমরা মানুষ ও আলশপালশর গাছপা া অহ্ক্সলেন অনালয়লস হ্নলত পালর, তাই আমরা 
সাধারে পদ্ধহ্তলত 
শহ্ি ক্পলত পাহ্র শ্বসন হ্দলয়।

তলব, আমালদর চারহ্দলক ক্বশ হ্কছু বিাকলটহ্রয়া ও ছত্াক আলছ  ারা অহ্ক্সলেন র্াকল  
বাাঁচলতই পারলব 
না। তাই তালদর েনি এমন শ্বসন যয়  ালত অহ্ক্সলেন  ালগইনা।

এেনি শ্বসন দুই প্রকার
1. সবাত শ্বসন 
2. অবাত শ্বসন 



সবাত শ্বসন 
এক অেু গু্ললকােলক পুলরাপুহ্র োরে প্রহ্িয়ায় োহ্রত কলর 
৬ অেু কাববন ডাই অক্সাইড, ৬ অেু পাহ্ন ও ৩৮ অেু ATP ততহ্র কলর এই প্রহ্িয়ায়।

𝐶6𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2 → 6 𝐶𝑂2 + 6 𝐻2𝑂 + শহ্ি (686 𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚𝑜𝑙)



সবাত শ্বসন হ্কছু কর্া আলগ ক্েলন ক্নই

1 অেু NADH2= 3 অেু ATP

1 অেু FADH2 = 2 অেু ATP

1 অেু GTP    = 1 অেু ATP



Poll Question 02

ক্  শ্বসন প্রহ্িয়ায় অহ্ক্সলেন অনুপহ্িত তালক হ্ক বল ?

(a) সবাত শ্বসন
(b) অবাত শ্বসন
(c) বিাপন
(d) অহ্ভস্রবে



সবাত শ্বসলনর ধাপ 
1. গ্লাইলকা াইহ্সস

2. অিাহ্সটাই  ক্কা-এ সৃহ্ি

3. ক্িবস চি

4. ইল কট্রন ট্রান্সলপাটব হ্সলেম



C6H12O6

C6H12O6

2 C3H4O3

2 C3H4O3

গ্লাইলকা াইহ্সস

এক অেু গু্ললকােলক এখালন ভাো যলব।
𝐶6𝐻12𝑂6

পহ্রলশলষ পাওয়া  ালব দুই অেু পাইরুহ্ভক
এহ্সড
2 𝐶3𝐻4𝑂3



C3H4O3

C3H4O3

অিাহ্সটাই ক্কা-এ সৃহ্ি

পাইরুহ্ভক অিাহ্সড হ্বহ্িয়া কলর অিাহ্সটাই ক্কা-এ সৃহ্ি কলর
𝐶3𝐻4𝑂3

পহ্রলশলষ পাওয়া  ালব দুই অিাহ্সটাই ক্কা-এ
𝐶2𝐻3𝑂

C2H3O

C2H3O



ক্িবস চি
সব ক্র্লক ক্বহ্শ শহ্ি উৎপন্নকারী এই ধাপ যয় মাইলটাকহ্িয়ালত। 

প্রহ্তহ্ট অিাহ্সটাই ক্কা-এ (𝐶2𝐻3𝑂) ক্র্লক-

দুইহ্ট কাববন ডাই অক্সাইড (2𝐶𝑂2) ততহ্র যলব,

3 অেু 𝑁𝐴𝐷𝐻2

1 অেু 𝐹𝐴𝐷𝐻2

1 অেু GTP ততহ্র যলব।



ক্িবস চি
 া  া ক্প াম এই ধালপ





সবাত শ্বসলন শহ্ির হ্যসাব
শ্বসলনর প বায় উৎপাহ্দত বস্তু বিহ্য়ত বস্তু হ্নট উৎপাদন

গ্লাইলকা াইহ্সস 2 অেু পাইরুহ্ভক এহ্ডস
2 অেু 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+

4 অেু ATP

2 অেু ATP 6 অেু ATP

2 অেু ATP

অিাহ্সটাই Co-A 2 অেু অিাহ্সটাই Co-A

2 অেু 𝐶𝑂2
2 অেু 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+

2 অেু পাইরুহ্ভক এহ্ডস 2 অেু 𝐶𝑂2
6 অেু ATP

ক্িবস চি 4 অেু 𝐶𝑂2
6 অেু 𝑁𝐴𝐷𝐻 + 𝐻+

2 অেু 𝐹𝐴𝐷𝐻2
2 অেু GTP

2 অেু অিাহ্সটাই Co-A 4 অেু 𝐶𝑂2
18 অেু ATP

4 অেু ATP

2 অেু ATP

ক্মাট 38 অেু ATP+6 অেু 𝐶𝑂2



অবাত শ্বসন 



অবাত শ্বসন 

গ্লাইলকা াইহ্সস যলব তলব,

প্রাপ্ত পাইরুহ্ভক এহ্সডলক একই ধালপ প্রাপ্ত 𝑁𝐴𝐷𝐻2 হ্বোহ্রত কলর হ্দলব। তাই 

এলক বল , গু্ললকালের অসমূ্পেব োরে। 

পাইরুহ্ভক এহ্সড হ্বোহ্রত যলব, িল  কাববন ডাই অক্সাইড ও ইর্াই  এ লকায , 

হ্কংবা শুধু  িাহ্িক এহ্সড ততহ্র যলব। 



শ্বসলনর প্রভাবক
বাহ্যিক প্রভাবক

তাপমাত্াোঃ

অহ্ক্সলেনোঃ

পাহ্নোঃ

আল াোঃ

কাববন ডাই-অক্সাইডোঃ



শ্বসলনর প্রভাবক
অভিন্তরীে প্রভাবক

খাদিদ্রবিোঃ

ক্কালষর বয়সোঃ

পাহ্নোঃ

অজেব  বেোঃ



শ্বসলনর গুরুত্ব



Poll Question 03

পাইরূহ্ভক এহ্সলডর সংলকত ক্কানহ্ট?

(a) C3H4O3
(b) CH4OH
(c) C6H12O6
(d) C2H5OH



Poll Question 04

ক্িবস চলি কত অেু ATP ততহ্র যয়?

(a) 18
(b) 20
(c) 24
(d) 36



Poll Question 05

হ্নলচর ক্কানহ্ট অবাত শ্বসলনর ক্প্রাডাি নয়?

(a) কাববন ডাই-অক্সাইড
(b) ইর্াই  অিা লকায  
(c) অিাহ্সটাই  ক্কা-এ
(d)  িাহ্িক অিাহ্সড




