


কিছু িথ াঃ

এমকিকিউ (MCQ)

1. িিল কিশেষ/এি কিি ন ম
2. ি জ
3. বিকেষ্ট্য
4. িয িহ র
5. কিছু িংখ্য গত তথয
6. গ ঠকনি উপ দ ন

িজৃনেীল (CQ)/ Written

1. গ্লশুি জ
2. স্ট র্চ
3. সিলশুল জ
4. সর কিন
5. এনজ ইম
6. কলকপশের িয িহ র ও গুরুত্ব





েিচর র সহ য় ইিশি েচ



কার্বাহাইরেট

সাধারন সংরকত 𝐂𝐇𝟐𝐎 𝐧

 কার্বাহাইরেট হরে পলিহাইেলি অ্যািলিহাইি ্া পলিহাইেলি লকরটান অ্থ্া এরের 
Derivatives (উদু্ভত য ৌগসমূহ)। অ্নয নাম ‘হাইরেটস অ্্ কা্বন’ ্া কা্বরনর জিায়ন।

 C, H, O এর অ্নুপাত 1: 2: 1
 উলদ্ভরের শুকরনা ওজরনর ৫০-৮০ ভাগ কার্বাহাইরেট।



কার্বাহাইরেরটর ব্লিষ্ট্য 

 এলট োনাোর (লিলন), তন্তুময় ( যসিুরিাজ) ও পাউিার জাতীয় পোথব।
 এরা স্বারে লমলষ্ট্ (সুররাজ) ্া স্বােহীন (যসিুরিাজ)
 তাপ প্ররয়ারগ অ্ঙ্গারর পলরণত হয়।
 পালনরত অ্লধকাংিই দ্র্ণীয় 



কার্বাহাইরেরটর কাজ

কাজ ও ্য্হারঃ
✓ জী্ যেরহর িলির প্রধান উৎস লহরসর্ কাজ করর
✓ উলদ্ভরের সারপালটবং লটসুযর গাঠলনক উপাোন
✓ হারের সলিস্থরি িুলিরকন্ট লহরসর্।
✓ DNA গঠরনর জনয লিঅ্লিরাইর্াজ শুযগার এ্ং RNA এর গঠরনর জনয রাইর্াজ শুযগার আ্িযক।
✓ উলদ্ভে যেরহ সঞ্চয়ী পোথব লহরসর্ ।
✓ আমারের যমৌলিক িালহো খােয, ্স্ত্র, আশ্রয় এর অ্রনক উপাোন কার ব্াহাইরেট যথরক আরস।
✓ যসিুরিাজ জাতীয় কার ব্াহাইরেট উলদ্ভেরক েৃঢ়তা ও সুরক্ষা প্রোন করর।

েি  সদ সল কি



কার্বাহাইরেরটর যশ্রলণল্ভাগ

ক. স্বারের উপর লভলি কররঃ ২ প্রকার। 
(i) শুযগার
 স্বারে লমলষ্ট্, োনাোর, পালনরত দ্র্ণীয়।
▪ য মন: গু্লরকাজ, ফু্ররটাজ, সুকররাজ।
(ii) নন-শুযগার
 স্বারে লমলষ্ট্ নয়, অ্োনাোর, পালনরত অ্দ্র্ণীয়। 
▪ য মন: স্টািব, যসিুরিাজ, গ্লাইরকারজন



গ. গঠন অ্ণুর লভলিরত কার্বাহাইরেটরক প্রধানত িার ভারগ ভাগ করা  ায়। 

(i) মরনাসযাকারাইি
 ল্রেষরণ ১লট মরনাসযাকারাইি পাওয়া  ায়। 
য মন: গু্লরকাজ, গযািারটাজ ফু্ররটাজ।  GF

(ii) িাইসযাকারাইি
ল্রেষরণ ২লট মরনাসযাকারাইি পাওয়া  ায়।
য মন: মরটাজ, সুররাজ, যসরিা্ারয়াজ, িযারটাজ। মসিা

(iii) অ্লিরগাসযাকারাইি
ল্রেষরণ ৩-১০লট মরনাসযাকারাইি পাওয়া  ায়। 
য মন: র যালিরনাজ (ট্রাইসযাকারাইি),

(iv) পলিসযাকারাইি
ল্রেষরণ অ্রনকগুরিা মরনাসযাকারাইি পাওয়া  ায়। 
য মন: স্টািব, গ্লাইরকারজন, যসিুরিাজ।

কার্বাহাইরেরটর যশ্রলনল্ভাগ



কা্বরনর সংখযা ৩-১০লট
প্রকার অ্যািরিাজ িকবরা লকরটাজ িকবরা

ট্রারয়াজ C3H6O3
(কু্ষদ্রতম কার্বাহাইরেট) লগ্লসার যালিহাইি িাইহাইেলি এলসরটান

যটরট্রাজ C4H8O4 ইলরররাজ ইলরররারিাজ

যপরন্টাজ C5H10O5 রাইর্াজ, লিঅ্লিরাইর্াজ রাই্ুরিাজ

যহরিাজ C6H12O6 গু্লরকাজ, গযািারটাজ ফু্ররটাজ

মরনাসযাকারাইিস



মরনাসযাকারাইিঃ গু্লরকাজ

যিিরট্রাজ/ যেইপ শুযগার/ আঙু্গররর িকবরা/কনব ইতযালে নারম 
িাকা হয়। C6H12O6

 পাকা আঙু্গরর গু্লরকারজর পলরমাণ ১২-৩০% থারক ল্ধায় এরক 
যেইপ শুযগার ্রি।

 শ্বসরনর প্রাথলমক পোথব গু্লরকাজ।

✓ গু্লরকাজ একলট ্হুি পলরলিত পথয। এলট যরাগীরক দ্রুত িলি 
য াগায়।

✓ লভটালমন-C বতলররত 
✓ িি সংরক্ষরণ



গু্লরকারজর প্রকাররভে



মরনাসযাকারাইিঃ ফু্ররটাজ

ফু্রটশুযগার/িরির িকবরা
C6H12O6 (গু্লরকারজর আইরসামার)

❑ অ্লধকাংি পাকা লমলষ্ট্ িি ও মধুরত 
ফু্ররটাজ থারক 

✓ ল্লভন্ন লমলষ্ট্ জাতীয় খােয প্র্তুতলতরত।

**গ্লকু োজ ও ফু্রকটোকজর মকযে পোর্থক ে



সুররাজ ্া লিলনঃ
 পালনরত দ্র্ণীয়। 
 সাো োনাোর বজ্ রাসায়লনক পোথব। গিনাঙ্ক 188°C
 গু্লরকাজ যথরক সুররাজ লিগুণ লমলষ্ট্।

িাইসযাকারাইিস

সাধারণ সংরকত C12H22O11
উোহরণ মরটাজ, সুররাজ (লিলন), যসরিা্ারয়াজ, িযারটাজ প্রভৃলত।

✓ ইকু্ষর ররস ১৫% সুররাজ থারক। তাই এরক ইকু্ষ লিলন ্িা হয়।
✓ পাতায় প্র্তুতত কার ব্াহাইরেট সুকররাজ লহরসর্ ল্লভন্ন অ্রঙ্গ প্র্ালহত হয়, তাই এলট উলদ্ভরের প্রধান

িাই সযাকারাইি।
✓ মধুর প্রধান কাাঁিামাি হরিা সুকররাজ।
✓ লমলষ্ট্ খােয বতলর



যসরিা্ারয়াজঃ েুই অ্ণু β − গু্লরকাজ
মযািরটাজঃ েুই অ্ণু তারের α − গু্লরকাজ
িযারটাজঃ এক অ্ণু গু্লরকাজ + এক অ্ণু গযারিরটাজ (GooGLe)
সুররাজঃ গু্লরকাজ + ফু্ররটাজ (GirlFriend Ship)

শুযগার আরপলক্ষক লমষ্ট্তা শুযগার আরপলক্ষক লমষ্ট্তা
সুররাজ ১০০ িযারটাজ ১৬
গু্লরকাজ ৭৪ সযাকালরন ৫০০
ফু্ররটাজ ১৭৩ মনযারিলিন ২০০০
মরটাজ ৩২

আরপলক্ষক লমষ্ট্তাঃ

িাইসযাকারাইিস



Poll Question-01

গু্লরকাজ অ্ণুরত কা্বন সংখযা কত?

(a) পাাঁি
(b) িার
(c) ছয়
(d) সাত



অ্লিরগাসযাকারাইিস

***হাইরোিাইলসস কররি ৩ যথরক ১০ অ্ণু মরনাসযাকারাইি পাওয়া  ায়।
উোহরণ

ট্রাইসযাকারাইি • র যালিরনাজ (G+F+GL)
যটট্রাসযাকারাইি • স্টযালকরয়াজ।
যপন্টাসযাকারাইি • ভা ব্ারকাজ।

িাইসযাকারাইি ও ট্রাইসযাকারাইি-গুরিা
মরটাজ                                    গু্লরকাজ  +  গু্লরকাজ
সুররাজ গু্লরকাজ + ফু্ররটাজ
যসরিা্ারয়াজ গু্লরকাজ + গু্লরকাজ
িযারটাজ গু্লরকাজ + গযািাকরটাজ
র যালিরনাজ                                  গু্লরকাজ  +  ফু্ররটাজ +  গযািাকরটাজ



পলিসযাকারাইিস
𝐂𝟔𝐇𝟏𝟎𝐎𝟓 𝐧

 পালনরত অ্দ্র্ণীয়, লমলষ্ট্ নয়।
স্টািব, গ্লাইরকারজন, 
 যসিুরিাজ, যহলমরসিুরিাজ (যকাষ প্রািীররর উপাোন) কাইলটন(ছত্রারকর আ্রণ) প্রভৃলত।

পলিসযাকারাইরির প্রকাররভে

ক) গাঠলনক পলিসযাকারাইিঃ
যসিুরিাজ, কাইলটন প্রভৃলত।

খ) সলঞ্চত পলিসযাকারাইিঃ
স্টািব/যশ্বতসার , গ্লাইরকারজন ( গ ির গরু ) প্রভৃলত।

ি র সদই উকিশদ



পলিসযাকারাইিসঃ যশ্বতসার ্া স্টািব

𝐂𝟔𝐇𝟏𝟎𝐎𝟓 𝐧
স্টািব েুই প্রকার।  থা-
ক) অ্যামাইরিাজ ও 
খ) অ্যামাইরিারপকলটন

 ২০০-১,০০০ লট গু্লরকাজ অ্ণু লনরয় অ্যামাইরিাজ বতলর হয়।
 ২,০০০-২,০০,০০০ লট গু্লরকাজ অ্ণু লনরয় অ্যামাইরিারপকলটন বতলর হয়।
 স্রিরয় ্ৃহিম স্টািব কলণকা → যগাি আিুর।
 স্রিরয় কু্ষদ্রতম স্টািব কলণকা → িারির।



শ্বেতসোর বো স্টোর্ক

Amylose
● ২০০-১,০০০ লট গু্লরকাজ
● ওজশনর ২২ ি গ
● এর  অে খ্ েংৃখ্ল
● আশয় কেন  স  শগ ি ল নীল িনচ 

ি রন িশর। 

Amylopectin
● ২,০০০-২,০০,০০০ লট গু্লরকাজ
● ওজশনর ৭৮ ি গ
● এর ে খ্ কিত েংৃখ্ল
● আশয় কেন স  শগ ল ল ি  প পচল িনচ



পলিসযাকারাইিসঃ যশ্বতসার ্া স্টািব

 স্টািব ্ণবহীন, গিহীন ও স্বােহীন সাো নরম অ্োনাোর পাউিাররর মরতা।
 সাধারণ তাপমাত্রায় এরা পালনরত অ্দ্র্ণীয়।
 আরয়ালিন দ্র্রণ এরা নীি ্ণব ধারণ করর।

✓ সারিাকসংরেষরণ বতলর অ্লধকাংি গু্লরকাজই স্টারিব রূপান্তলরত হয়।
✓ উলদ্ভরের সলঞ্চত খােয স্টািব।
✓ জী্জগত ও মানুরষর প্রধান খােয স্টািব।
✓ িাি, গম, ভূট্টা, আিু, ্ালিব ইতযালে খা্ারর ৭০-৮০ ভাগ স্টািব থারক।



পলিসযাকারাইিসঃ যসিুরিাজ

 এলট পালন ্া সাধারণ দ্র্রণ অ্দ্র্ণীয়।
 এলট লমলষ্ট্ নয় 
 আরয়ালিন দ্র্রণ যকান রং যেয় না।
 এলটর যকান পুলষ্ট্গুণ যনই।
 উলদ্ভরের প্রধান গাঠলনক পোথব।
 তুিায় ৯৪%, লিরনরন ৭০% লতলসরত ৯০%, কাঠ ৬০%

যসিুরিাজ ল্েযমান।
 তৃণিতায় ৩০ – ৪০% আর বজ্ ্্তুতসমৃদ্ধ মালটরত ৪০ –

৭০% থারক।
 উলদ্ভরের তন্তুরকারষর ৯০ ভাগই যসিুরিাজ।

তুকল ি র ম ত ?
তুল ,কলশনন,ি ঠ,ম কি,তণৃলত 



পলিসযাকারাইিসঃ যসিুরিাজ

কাজ ও ্য্হারঃ
✓ উলদ্ভরের যকাষ প্রািীর যসিুরিাজ লনলমবত।
✓ কাগজ ও ্স্ত্রলিরের প্রধান উপাোন। লটসুয ও লিটার যপপার এ্ং পযারকলজং এর দ্র্যসমূহ বতলররত
✓ িরটাোলিক লিরে
✓ নাইরট্রট ল্রফারক লহরসর্ ্য্হৃত হয়
✓ লনমবাণ সামেী এ্ং আস্া্পত্র বতলররত
✓ ্ারয়ারটকরনািলজরত



পলিসযাকারাইিসঃ গ্লাইরকারজন

গ্লাইরকারজন-এর প্রলত িাখায় সাধারণত ১০ যথরক ২০ লট α − D গু্লরকাজ থারক।

 এলট সাো পাউিার জাতীয়
 পালনরত সহরজ দ্র্ণীয়/ আংলিক দ্র্ণীয়।
 গ্লাইরকািাইলসরসর মাধযরম গু্লরকারজ পলরণত হয়।
 ঠান্ডা পালনরত এলট সাসরপনিন বতলর করর।
 আরয়ালিন দ্র্রণ িািরি য্গুলন ্ণব ধারণ করর।



পলিসযাকারাইিসঃ গ্লাইরকারজন

কাজ ও ্য্হারঃ
 প্রালণরেরহর ( কৃরত ও মাংসরপলিরত) প্রধান সলঞ্চত খােয উপাোন।
 যপলিরত সলঞ্চত গ্লাইরকারজন যপলির কারজ িলি য াগায়।
  কৃরতর গ্লাইরকারজন গু্লরকারজ পলরণত হরয় ররি প্র্ালহত হয়।
 এলট ররি গু্লরকারজর স্বাভাল্ক মাত্রা লনয়ন্ত্রণ করর।



এ  নজকর আক োডিন প্রক োকে পডিসেো োরোইকির প্রদডশকত রং

পডিসেো োরোইি প্রদডশকত রং

এমোইকিোজ ি ল নীল

এমোইকিোকপডটন ল ল ি  প পচল

স্টোর্ক নীল

শ্বসিকুিোজ ন ই

গ্লোইক োকজন ল লশর্ সিগুনী।





 আল্ষ্কারকঃ ল্জ্ঞানী Emil Fischer (লিরি ভারত ্াঙালি)
 উলদ্ভে ও প্রালণরেহ লমরি স্বরমাট ২৮লটর অ্লধক অ্যালমরনা অ্যালসি ররয়রছ  ারের মরধয যপ্রালটন অ্যালমরনা 

এলসি-২০  লট।
 মান্রেরহ ল্েযমান প্রায় স্গুরিা অ্যালমরনা এলসিই α-অ্যালমরনা এলসি।
পালনরত দ্র্ণীয় লকন্তু অ্যািরকাহরি অ্দ্র্ণীয়।
এক ্া একালধক টাইরপর অ্যালমরনা এলসি যপপটাইি ্িনীর মাধযরম সং ুি হরয় যপ্রালটন গঠন করর।

অ্যালমরনা এলসি



কাজঃ
✓ যপ্রালটন সংরেষন
✓ জী্রেহ গঠন
✓ লকছু এনজাইম, হররমান, অ্যালন্ট্লি সংরেষণ
✓ যেরহর যরাগ প্রলতররাধ ক্ষমতা ্ৃলদ্ধ
✓ যেরহ pH লনয়ন্ত্ররণ (্ািার) সহায়তা করর।
✓ িুি ও যিারখর যমিালনন রঞ্জক সৃলষ্ট্ করর।

অ্যালমরনা এলসি



অ্যালমরনা এলসরির যশ্রলণল্ভাগ

খারেয উপলস্থলতর প্ররয়াজনীয়তার লভলিরত ২ ভারগ ল্ভি
i) অ্তযা্িযকীয় অ্যালমরনা অ্যালসি
✓ এরা যেহাভযন্তরর সংরেলষত হয় না।
✓ উোহরণঃ লিউলসন, আইরসালিউলসন, িাইলসন, লমলথওলনন, লরওলনন, ভযালিন, লিনাইি অ্যািালনন

এ্ং লট্ররটািযান (৮ লট)।
(PVT TiM hALL )

✓ লিশুরের জনয আরলজলনন এ্ং লহলস্টলিন (AH)অ্তযা্িযকীয়। অ্থবাৎ লিশুরের জনয অ্তযা্িযকীয় 
অ্যালমরনা অ্যালসি ১০লট।

(ii) অ্নতযা্িযকীয় অ্যালমরনা অ্যালসি
✓ এরা যেহাভযন্তরর সংরেলষত হরত পারর।
✓ সংখযায় ১২ লট।
✓ লিশুরের যক্ষরত্র সংখযায় ১০ লট। 



অ্যালমরনা এলসরির যশ্রলণল্ভাগ

অতেোবশ ী অেোডমকনো এডসি: ৮ ডি- তডৃি ও আইডরন মেোকর্থ ভোকিো তোই, িোি িোি ডিডপস শ্বপক কে।

কিশট ফ্য ন আইশি কলউকিন কমকথওকনন িয কলন কলউকিন ল ইকিন কিওকনন কফ্ন ইল অয ল কনন

তডৃি    ও    আইডরন মেোকর্থ       ভোকিো,  তোই  িোি       িোি ডিডপস শ্বপক কে  



যপ্রালটন যথরক যমাট কতলট অ্যামাইরনা এলসি পাওয়া  ায়?

(a) 8

(b) 20

(c) 26

(d) 64

Poll Question-02



শ্বপ্রোডিন বো আডমষ



যপ্রালটন ্া আলমষ

 আল্স্কারকঃ লজ. মুিার
 অ্যালমরনা এলসরির ১০০ ্া তরতালধক অ্ণু যপপটাইি

্িন িারা আ্দ্ধ যথরক বতলর করর যপ্রালটন
 জী্রেরহ শুষ্ক ওজরনর ৫০% যপ্রালটন।
 যপপটাইিঃ যপপটাইি ্ন্ড িারা সং ুি অ্যালমরনা

অ্যালসরির একলট লিকি।
 পলিরপপটাইিঃ যপপটাইি  ারত ৫০লটর অ্লধক 

অ্যালমরনা অ্যালসি থারক। 



যপ্রালটরনর ব্লিষ্ট্য

 এলট কা্বন, হাইরোরজন অ্লিরজন ও নাইরট্রারজন লেরয় গলঠত। তর্ সািিার, আয়রন ও 
তামা থারক।
 কিরয়ি প্রকৃলতর
 আদ্রব ল্রেষণ কররি অ্যালমরনা এলসি পাওয়া  ায়।
 যভৌত ও রাসায়লনক প্রলরয়ায় যপ্রালটরনর প্রকৃলতর পলর্তবন ঘটারনা  ায়।
 যপ্রালটন পালনরত, িঘু এলসরি, ক্ষার ও মৃেু ি্রণর দ্র্রণ দ্র্ণীয়।
 এলসি প্ররয়ারগ তলঞ্চত/জমাট হয়।



সরি যপ্রালটন

নাম পালনরত দ্র্নীয়তা তারপ জমাট উোহরণ

অ্যািল্উলমন + + লিরমর সাো অ্ংরি, রিরস ও 
িলসকা,মাংসরপলি

যগ্লাল্উলিন - + লিরমর কুসুম, রিরস, মাংসরপলি

লহরস্টান + - লনউলিয়াস এ্ং লনউলিক এলসরি 



সরি যপ্রালটন

নোম পোডনকত দ্রবনী তো তোকপ জমোি উদোহরণ
শ্বপ্রোিোডমন - - িুট্ট র সজইন
শ্বপ্রোিোডমন
(িিশর্শয় কু্ষদ্র)

+ - ি লকমন ম শছর শুক্র ণশুত

গ্লকুিডিন - - গশমর গ্লশুিকনন, র্ শলর 
অর ইশজকনন

শ্বলেকরোকপ্রোডিন - - হ ড় ও ত্বশির সি ল শজন, 
রু্ল, নখ্, রিৃকতর সির কিন, 
হ শড়র সিন্েন



 ুগ্ম যপ্রালটন ্া কনজুরগরটি যপ্রালটন

(i) লনউলিরয়ারপ্রালটন  যরারমারসারম পাওয়া  ায়।
(ii) গ্লাইরকারপ্রালটন  যসিরমমরিন এ গ্লাইরকারপ্রালটন ্া লমউরকারপ্রালটন পাওয়া  ায়।
(iii) লিরপারপ্রালটন মানুরষর ররির প্লাজমা যপ্রালটন ও লিরপারপ্রালটন।

(iv) যরারমারপ্রালটন
কযাররালটনরয়ি, যিাররালিি, লহরমারগ্লাল্ন।

(v) যমটারিারপ্রালটন
Fe, Mg, Mn, Zn ইতযালে  ুি থারক।

(vi) িসরিারপ্রালটন েুরধর যকলসরনারজন, লিরমর ভাইরটলিন এ থারক।
(vii) ফ্ল্যারভারপ্রালটন এ ধররনর যপ্রালটনগুরিা FAD এর সারথ  ুি থারক।



✓ ল্লভন্ন অ্ঙ্গাণু এ্ং যকাষলিলি গঠন
✓ এনজাইম লহরসর্
✓ এলন্ট্লির গাঠলনক উপাোন লহরসর্
✓ লহরস্টান যপ্রালটন লনউলিয়াস এ্ং লনউলিক এলসিরক কা বকর করর।
✓ লকছু যপ্রালটন ল্ষাি হওয়ায় অ্রনক জী্ তা যখরয় মারা  ায় (সারপর ল্রষর যপ্রালটন)।
✓ লহরমারগ্লাল্ন যপ্রালটন প্রালণরেরহর সমস্ত যকারষ অ্লিরজন সঞ্চািন করর।
✓ ইন্টাররিরন একলট যকাষীয় যপ্রালটন। এলট ভাইরাস আরমরণ স্বতঃফূতবভার্ যেরহ বতলর হয়।
✓ জী্রেরহর প্ররয়াজনীয় হররমান উৎপন্ন করর। উো: ইনসুলিন, STH, LTH.

যপ্রালটরনর কাজ



লনরের যকানলট স্রিরয় কু্ষদ্র সরি যপ্রালটন?

(a) যপ্রাটালমন
(b) যপ্রািালমন
(c) যগ্লাল্উলিন
(d) অ্যাি্ুলমন

Poll Question-03



লনরের যকানলট সরি যপ্রালটন নয়?

(a) অ্যাি্ুলমন
(b) গ্লাইরকাপ্রালটন
(c) যপ্রাটালমন
(d) যগ্লাল্উলিন

Poll Question-04



এনজাইম ্া উৎরসিক



এনজাইম ্া উৎরসিক

 এনজাইম হরিা যপ্রালটন।
 এলট একলট বজ্ প্রভা্ক ও কিরয়ি প্রকৃলতর।
 এর কা বকালরতা pH িারা লনয়লন্ত্রত।
 অ্পলটমাম pH : 6-9.

 এরা তাপপ্র্ণ অ্থবাৎ অ্লধক তারপ ল্নষ্ট্ হয় লকন্তু কম তারপ নষ্ট্ হয় না।
 এনজাইম খু্ অ্ে মাত্রায় ল্েযমান যথরক ল্লরয়ার হাররক ত্বরালিত করর।
 এনজাইরমর কা বকালরতা সুলনলেবষ্ট্।
 প্রায় স্ এনজাইম পালনরত দ্র্ণীয় (লিরপারপ্রালটরন বতলর এনজাইম ছাো)।



এনজাইরমর প্রকাররভে

(i) সরি এনজাইম (শুধু যপ্রালটন লেরয় গলঠত)

(ii) য ৌলগক/কনজুরগরটি এনজাইম (অ্রপ্রালটন অ্ংি থারক)



এনজাইরমর লরয়া-যকৌিরির মত্াে

১. িক এ্ং লক (তািা-িাল্) মত্াে • প্র্িা Emil Fischer.



এনজাইরমর কা বকালরতায় প্রভা্কসমূহ

 তাপমাত্রা
৩৫ লিলে যস. যথরক ৪০ লিলে যস. তাপমাত্রায় এনজাইরমর ল্লরয়ার হার স্রিরয় য্লি। তাই এই 
তাপমাত্রারক পলরলমত তাপমাত্রা (Optimum temperature)  ্িা হয়।
 pH

অ্লধকাংি এনজাইরমর যক্ষরত্র, pH ৬-৯ এর মরধয থারক। 
ল্লভন্ন এনজাইরমর অ্পলটমাম pH: 

যপপলসন → ২.০
ইনভাররটজ → ৪.৫
যসিু্ারয়জ → ৫.০
ইউলররয়জ → ৭.০
লট্রপলসন → ৮.০



 ধাতু
Mg++, Mn++, Co, Ni এনজাইরমর কা বক্ষমতা ্ালেরয় যেয়।
Ag, Zn, Cu এনজাইরমর কামবক্ষমতা কলমরয় লেরত পারর।

 পালন- সিি পালন প্র্াহ এনজাইরমর কা বকালরতা ্জায় রারখ।
 সা্রেট, এনজাইম ও যপ্রািাট এর ঘনরত্বর উপর লনভবর হয় যেরহর নানান বজল্ক লরয়া ল্লরয়া।
 অ্যাকলটরভটর ও প্রলতররাধক এনজাইম যক সিি ও লনশ্চি কররত পারর। 

এনজাইরমর কা বকালরতায় প্রভা্কসমূহ



এনজাইরমর ্য্হার

 যসিুরিজ
✓ কাগজ এ্ং ্স্ত্রলিরে
✓ ওষুধ লিরেও এর  রথষ্ট্ প্ররয়াগ ররয়রছ
 জাইরমজ
▪ ঈস্ট জাতীয় ছত্রারক ল্েযমান য এনজাইম িকবরারক িারমবরন্টিন প্রলরয়ায় ইথাইি অ্যািরকাহি ও
কা্বন িাই-অ্িাইরি পলরণত করর তারক জাইরমজ ্রি।
 ইউররা্াইরিজ=মলস্তষ্ক ও ধমলনর জমাট রিগিারত ্য্হৃত হয়।
 লট্রপলসন= আরমলরকার িকু্ষ লিলকৎসক ি. য ারসি লিনা লট্রপলসন প্ররয়াগ করর যিারখর ছালনর 
অ্রস্ত্রাপিার কররন।
 যরলেকিন এনজাইম= জী্প্র ুলিরত DNA অ্ংরির কতবন



লনরের যকানলট উৎরসিরকর উপাোন

(a) লিলপি
(b) মরনাসযাকারাইি
(c) যপ্রালটন
(d) গ্লাইরকারপ্রালটন

Poll Question-05



ডিডপি বো শ্বেহজোতী পদোর্থক



লিলপরির ব্লিষ্ট্য

 িণচহীন, স্ব দহীন ও গন্ধহীন।
আদ্র কিশেষশণ ফ্য কি একিে ও কগ্লি রশল পকরণত হয়।
 প কনশত অদ্রিণীয়।
 প কনর সর্শয় হ লি । ত ই প কনশত ি শি।
 কলকপশের আণকিি ওজন িকৃির ি শথ ি শথ গলন ঙ্ক িকৃি সপশয় থ শি।
 স িি কলকপে তরল ত শদরশি সতল িশল।
 এর সেহ ি ফ্য ি



লিলপরির যশ্রলণল্ভাগ

(ক) সরি লিলপি িল্ব, যতি, যমাম।
(খ) য ৌলগক লিলপি িসরিালিলপি, গ্লাইরকালিলপি, সািরিালিলপি প্রভৃলত।
(গ) উদূ্ভত লিলপি যস্টররয়ি, টারলপনস, রা্ার প্রভৃলত।



সরি লিলপি

(i) যেহদ্র্য
 েুই ধররনর।  থা- িল্ব (Fat) এ্ং যতি (Oil).
 ্ীরজর অ্ঙু্কররােগমকারি যেহদ্র্য পলর্লতবত হরয় ্লধবষু্ণ িারার িলি এ্ং

খােয য াগায়।

(ii) যমাম
 এক অ্ণু যমারম ২৪-৩৬ লট কা্বন পরমাণু থারক।
 পালনরত অ্দ্র্ণীয়
 রাসায়লনকভার্ লনলিয় ্া পযারালিন।



য ৌলগক লিলপি
িসরিালিলপিঃ
✓ যকাষ লিলি, ল্লভন্ন যকাষ অ্ঙ্গাণুর লিলির গাঠলনক উপাোন লহরসর্ পাওয়া  ায়।
✓ আয়ন ্াহক
✓ যকারষর যভেযতা ও পলর্হন প্রলরয়া লনয়ন্ত্রণ করর
উোহরনঃ যিলসলথন, যসিালিন, প্রভৃলত।
গ্লাইরকালিলপিঃ
✓ িরটালসনরথলসস প্রলরয়ায় সাহা য করর।
✓ উলদ্ভরের যিাররাপ্লারস্টর যমমরিরন গ্লাইরকালিলপি য্লি।
লিরপারপ্রালটনঃ
✓ মাইরটাকলিয়ার আ্রণ
✓ লনউলিয়াস, প্লালস্টি, রাইর্ারজামসহ সকি অ্ঙ্গাণুর আ্রণ বতলররত



উদূ্ভত লিলপি

যস্টররয়িঃ
 ২৭-২৯ কা্বনল্লিষ্ট্ আইরসালপ্রনরয়ি (C5H8) য ৌগ।
 য স্ যস্টররয়রি হাইরোলিি গ্রুপ থারক তারক যস্টরি ্িা হয়।
উোহরণঃ যকারিরস্টরি, লস্টগমারস্টরি, আরগবরস্টরি, β লসরটারস্টরি, লিলজটযালিন।

✓ অ্লধক পলরমাণ যকারিরস্টরি প্রালণরেরহ পাওয়া  ায়।
✓ িুপলর আিুরত সর ব্াচ্চ পলরমারণ যকারিরস্টরি থারক।
✓ ঈস্ট এ আরগবারস্টরি পাওয়া  ায়।
✓ হৃৎলপরের লিলকৎসায় লিলজটযালিন ্য্হৃত হয়।



উদূ্ভত লিলপি

যকারিরস্টরিঃ
✓ ররি যকারিরস্টরি এর মাত্রা য্লি হরি হৃেররারগর (কররানালর ররবালসস) সম্ভা্না ্ারে।
✓ পুরুষ অ্রপক্ষা স্ত্রীরিাকরের HDL য্লি থারক।
✓ ররি HDL য্লি থাকা মন্দ নয় তর্ LDL য্লি থাকা খু্ই ক্ষলতকর।

যকারিরস্টরি 
(েুই প্রকার)

(i) যিা- যিনলসলট লিরপারপ্রালটন
্া LDL

স্বাভাল্ক মাত্রা : 
< 𝟏𝟎𝟎𝐦𝐠/𝐝𝐥

(ii) হাইরিনলসলট লিরপারপ্রালটন
্া HDL

স্বাভাল্ক মাত্রা :
> 𝟒𝟎𝐦𝐠/𝐝𝐥



উদূ্ভত লিলপি

টারলপনসঃ
 ১০-৪০ লট আইরসালপ্রনরয়ি একক লেরয় বতলর।
✓ ্ালণবরির কারজ ও সুগিী প্রসাধনী সামেী বতলররত ্য্হৃত হয়।
✓ তুিলস ও পুলেনা পাতায় থারক। 
রা্ারঃ
 ৩,০০০-৬,০০০ আইরসালপ্রন একক লনরয় গলঠত।
উৎসঃ ্ালণলজযক রা্ার ্া প্রাকৃলতক পযারা রা্ার এর প্রধান উৎস,
Ficus elastic একলট রা্ার উলদ্ভে।
✓ ল্লভন্ন রা্ার উপকরণ (টায়ার) বতলর করার জনয রা্ার ্য্হার 

করা হয়।



জী্রেরহ লিলপি-এর ভূলমকা

✓ ্ীরজর িরসয লকং্া ্ীজপরত্রর সঞ্চয়ী যকারষ লিলপি জমা থারক এ্ং অ্ঙু্কররােগরমর সময়
প্ররয়াজনীয় িলি সর্রাহ করর।
✓ িসরিালিলপি ও গ্লাইরকালিলপি যকাষলিলি এ্ং যকাষ অ্ঙ্গাণুর লিলি গঠনকারী উপাোন।
✓ িসরিালিলপি আয়রনর ্াহক লহরসর্ও কাজ করর।
✓ লিলপি দ্র্ণীয় লভটালমন A, D, E ও K. 
✓ টারলপন জাতীয় লিলপি উলদ্ভরে সুগলি সৃলষ্ট্ করর।



লনরির যকানলট উলদ্ভরের সু্াস সৃলষ্ট্ করর?

(a) টারলপনরয়ি
(b) গ্লাইরকালিলপি
(c) ট্রাইলগ্লসারাইি
(d) যস্টররয়ি

Poll Question-06



সরি লিলপরির উোরণ নয় যকানলট?

(a) িল্ব
(b) যতি
(c) রা্ার
(d) যমাম

Poll Question-07



এ কে সব গুরুত্বপণূক সংখেোাঃ
কিষয় িংখ্য মলূি তথয

িূকমি সদশহর/ সর শি প্ল জশমর ৬০-৯০% এিং জীিশি শষর র য় ৮০% -ই প কন।

ি শিচ হ ইশেি • অকিি ংে উকিশদর শুিশন  ওজশনর েতির  ৫০-৮০ ি গ ি শিচ হ ইশেি থ শি। 
• উকিশদর তনু্তশি শষর র য় ৯০ ি গই সিলশুল জ উপ দ ন।
• প ি  আঙু্গশর গ্লশুি শজর পকরম ণ েতির  ১২-৩০ ি গ।
• ইকু্ষর রশি সুশক্র জ র য় ১৫%।
• Amylose থ শি ২২%, Amylopectin থ শি ৭৮%
• তুল য় সিলশুল শজর পকরম ণ ৯৪%, কলশনশন ৯০% এিং ি শঠ ৫০%/ ৬০%, 

তণৃলত য় ৩০ – ৪০% আর বজি িস্তুিমিৃ ম কিশত ৪০ – ৭০% থ শি। 

কলকপে • ২৭ – ২৯কি ি িচন পরম ণকুিকেষ্ট্ আইশি করনশয়ে (Isopreniod) স ৌগশি
সস্টরশয়ে িশল। 

• ম নুশষর রশে সি শলশস্টরল –এর স্ব ি কিি ম ত্র  ০.১৫ -১.২০%।



এ কে সব গুরুত্বপণূক সংখেোাঃ
ডবষ সংখেোমিূ তর্থে

অেোডমকনো এডসি • উকিদ ও র কণশদহ কমশল িিচশম ি ২৮কির অকিি অয কমশন অয কিে রশয়শছ   শদর 
মশিয সর কিন অয কমশন একিে-২০  কি। 

• অতয িেযিীয় অয কমশন একিে িংখ্য - ১০কি/৮কি।
শ্বপ্রোডিন অয কমশন একিশের ১০০ ি  তশত কিি অণ ুসপপি ইে িন্ধন দ্ব র  আিি সথশি বতকর 

িশর সর কিন

এনজোইম • িিল এনজ ইমই pH 6-9 এর মশিয িিশর্শয় কক্রয় েীল।
• ৩৫ কেকি সি. সথশি ৪০ কেকি সি. ত পম ত্র য় এনজ ইশমর কিকক্রয় র হ র িিশর্শয় 

সিকে



এ কে সব ডবকশষ নোমাঃ
নোম ডবকশষ নোম নোম ডবকশষ নোম

কনউকিি একিে ম স্ট র মকলকিউল সুশক্র জ
উকিশদর রি ন 
ে ইিয ি র ইে/ ইকু্ষ কর্কন/ 
িীি কর্কন

ি শয় জ িিশর্শয় কু্ষদ্র ি শিচ হ ইশেি

গ্লশুি জ
সিইপ শুযগ র/ আঙু্গশরর েিচর / 
িনচ শুযগ র

সিলশুল জ
উকিশদর রি ন গ ঠকনি 
পদ থচ

ফু্রশট জ ফু্রি শুযগ র/ ফ্শলর েিচর হ ইশে কিশর কপন কিরল অয কমশন অয কিে

সর ি কমন িিশর্শয় কু্ষদ্র সর কিন সর কিন কজশনর রি ে




