
SEMESTER IV (GENERAL) CC-4/GE-4 

Q) অঙ্গার আত্তীকরণ কাকক বকে? 

A: যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমম বায়়ুমণ্ডমের কাব বি-ডাই-অক্সাইড নবনিন্ন কাব বি ে়ুক্ত জৈব যেৌগরুমে 

যপ্রাম াপ্লাসমম অঙ্গীিূত হয় তামক অঙ্গার আত্তীকরণ বমে। 

Q) সাকোকসংকেষকক উপচিচিমূেক প্রক্রিযা বো হয ককন? 

A:  সাল াকসংলেষ ফমে যেমহ শকবরাৈাতীয় জৈব বস্তু উৎেন্ন হয় ো উক্রিমের শুষ্ক ওৈি বৃক্রি কমর। তাই 

সাল াকসংলেষমক উেনিনতমূেক প্রক্রিয়া বমে। 

Q) ককান জীকব সাকোকসংকেষ হওযার সময জে চবজারকরুকপ বযবহৃি হয না? 

A: যলাল ানবয়াম ৈাতীয় সাল াকসংমেষকারী বযাকম নরয়ায় ৈমের েনরবমতব H2S নবৈারক নহসামব বযবহৃত হয়। 

Q) কলার োচিে a ও কলার োচিে b এর রাসাযচনক গঠনগি পার্ থকয কের ো। 

A: যলামরানফে a অি়ুর নিতীয় োইমরাে বেময় একট  নমথাইে (-CH ³) বগ ব থামক নকন্তু যলামরানফে b যত ওই স্থামি 

অযােনডহাইড (-CHO) বগ ব েক্ষ্য করা োয়। 

Q) ক াষন বণ থােী কাকক বকে? 

A: নবনিন্ন ধ্রমির তরঙ্গ জেম্ বযর সামেমক্ষ্ যকামিা রঞ্জক েোমথ বর আমোক যশাষমণর হারমক যে যেখনিমের মাধ্যমম 

প্রকাশ করা হয় তামক যশাষি বণ বােী বো হয়। 

Q) ককার োচিে অণরু কার্ থ বণ থাচে বেকি চক র োঝ ো? 

A: নবনিন্ন তরঙ্গ জেম্ বযর সামেমক্ষ্ যলাল ানফে অণ়ুর সাল াকসংলেযষর হারমক যে যেখনিের মাধ্যমম প্রকাশ করা হয় 

তামক যলাল ানফমের কাে ব বণ বানে বমে। 

Q) ককাযান্টাকজাম কাকক বকে? 

A: আি়ুমানিক 250ট  যলাল ানফে অণ়ুর সমন্বময় সাল াকসংমেমষর যে কাে বগত একক গটিত হয়, তামক 

যকায়ান্টামৈাম বমে। 

Q) অযাকন্টনা কলার োচিে কী? 

A: যে যলাল ানফে অণ়ুগুনে আল া ল াষণ কমর উমত্তক্রৈত হয় এবং যসই উদ্দীেিা নবক্রিয়া যকমে (Reaction centre) 

যেৌমে যেয় তামের একমে অ্যাযন্টিা যলাল ানফে বমে। 

Q) আর োক দ ায ককান দটুি গুরুত্বপূণ থ কর্ৌগ উৎপন্ন হয? 

A: আমোকেশায় NADPH + H+ এবং ATP উৎেন্ন হয়। 

Q) আবিথাকার িি বেকি চক র োক া? 

A: PS I যথমক নিগ বত ইমেকট্রি েখি নবনিন্ন ইমেকট্রি বাহমকর মাধ্যমম আবার PS I এ নফমর আমস তখি যসই িিমক 

আবতবাকার িি বমে। 

Q) কিাকিািসকিারাইকে ন কাকক বকে? 

A: স়ুে বাল াক যথমক আল াকশক্রক্তমক বযবহার কমর, সাল াকসংলেযষর আল াক েশায় ADP ও অজৈব ফসমফ  (P) 

ে়ুক্ত হময় ATP উৎোেমির প্রক্রিয়ামক যফাম াফসমফারাইমেশি বমে। 

Q) কপ্রািন িােক বকের কাজ কী? 

A: থাইোকয়মডর ে়ুমমি অঞ্চমে ইমেকট্রি েনরবহমির সময় যরামা অঞ্চমের যথমক H+ আয়মির ্িত্ব যবনশ থামক। 

H+ আয়মির ্িমত্বর প্রমিমের ৈিযই লরা ি িােক বমের সৃটি হয়। ে়ুমমমির নেমকর অনতনরক্ত H+, ATP নসমেম মৈর 

মাধ্যমম যরামার অনিম়ুমখ গমি করার সময় লরা ি িােক বমের প্রিামব ADP এবং অজৈব ফসমফ  ে়ুক্ত হময় ATP 

উৎেন্ন কমর। 

Q) RuBisCO কক দ্বৈি উৎকসিক বো হয ককন? 

A: CO2 এর ্িত্ব যবনশ থাকমে এই উৎমসিক RuBP কাব বক্রক্সমেৈরুমে কাৈ কমর RuBP ও CO2 যক ে়ুক্ত কমর 2 অণ়ু 

3PGA গিি কমর। অেরনেমক অক্রক্সমৈমির ্িত্ব যবনশ থাকমে ওই উৎমসিক RuBP অক্রক্সমৈি রুমে কাৈ কমর এক 

অণ়ু 3-ফসমফানিসামর  ও 1 অি়ু 2-ফসমফািাইমকামে  উৎেন্ন কমর ো আল াকশ্বসমি েক্ষ্ করা োয়। একই 

উংমসিমকর ে়ুই ধ্রমির ক্রিয়া থাকায় RuBisCo (রাইনবউল াৈ নবসফসমফ  কাব বক্রক্সমেৈ অক্সিযৈমিৈ) উৎমসিকমক 

জিত উৎমসিক বমে। 



Q) আর োকশ্বন প্রক্রিযায ককান চিনটি ককা ীয অণু চনর োক্রজি হয? 

A: যলাল াপ্লাস্ট, োরঅক্রক্সমৈাম ও মাইম াকিক্রিয়া এই নতিট  যকাশীয় অঙ্গাি়ুর মাধ্যমম আল াকশ্বসি বা CO2 িি 

সম্পন্ন হয়। 

Q) একটি চিিাচমকনর নাম উকেখ ককরা র্া কর্কক ককা-এনজাইম গটঠি হয। 

A: রাইল াফ্ল্যানিি বা নি ানমি B2, ো যথমকFAD বা ফ্ল্যানিি অযামডিাইি ডাইনিউনলও াইড যকাএিৈাইম উৎেন্ন 

হয়। 

Q) দটুি হাইকরাকজন বহনকারী ককা-এনজইম বা সহউৎকসিককর নাম কের ো। 

A: NAD+ (নিমকাট িামাইড অযামডিাইি ডাইনিউনলও াইড) এবং NADP+ (নিমকাট িামাইড আযামৈিাইি 

ডাইনিউনলও াইও ফসমফ ) । 

Q) অ্যোঝ োজাইম কাকক বকে? 

A: েৃথক েৃথক ক্রৈি যথমক সংমেনষত একই প্রকার উৎমসিকমক অ্যাল াৈাইম বমে। 

Q) একটি উৎকসিককর নাম কের ো র্া কজকনটিক ইক্রিচনযাচরং পদ্ধচিকি বযবহি হয। 

A: যরসটট্রকশি এলডানিউনলময়ৈ উৎমসিকট  DNA অি়ুমক নিনেবি স্থাি যথমক যকম  যফমে বমে এমক যৈমিট ক 

ইক্রঞ্জনিয়ানরং েিনতমত বযবহার করা হয়। 

Q) আইর োএনজাইম বা আইর োজাইম কাকদর বকে? 

A: যে উৎমসিকগুনে একই ধ্রামির কাৈ কমর নকন্তু তামের আণনবক ওৈি, আযামাইল া আযানসমডর নসক়ু ময়ন্স, 

ইমেকমট্রামফামরট ক ধ্ম ব এবং নবক্রিয়ার হার েৃথক েৃথক হয় যসই উৎমসিকগুনেমক একমে আইলসাএিৈাইম বা 

আইলসাৈাইম  যে। 

Q) একটি উৎকসিককর নাম কের ো র্ার অকনকগুচে আইর োএনজাইম আকে। 

A: েযাকম   নডহাইমিাক্রৈমিৈ উৎমসিকট র োাঁিট  আইলসাএিৈাইম আমে। 

Q) IUBMB এর সমূ্পণ থ নাম কী? 

A: International Union of Biochemistry and Molecular Biology. 

Q) উৎকসিককক প্রধানি কটি কেচণকি িাগ করা হয? 

A: IUBMB অি়ুসামর উৎমসিকমক েয়ট  যেনণমত িাগ করা হয় - (i) হাইমিামেৈ, (i) অক্রক্সনরডাকম ৈ, (li) 

ট্রান্সফামরৈ, (iv) োইময়ৈ, (v) আইলসামাল ৈ ও (vi) োইমগৈ। 

Q) Vmax ও Km কাকক বকে? 

A: সাবলেয র যে ্িমত্ব উৎমসিমকর ক্রিয়া সব বানধ্ক হয় উৎমসিমকর যসই সব বানধ্ক নবক্রিয়ার হারমক Vmax (Maximum 

velocity) বমে। সাবমরম র যে ্িমত্ব উৎমসিমকর গনত সমব বাচ্চ গনতর অমধ্ বক হয় তামক Km (মাইমকনেস যমিম ি 

ধ়্ুবক) বমে। এই কারমণ, Km=Vmax/2 

Q) ককান উৎকসিককর Km এর মান কম হকে িা চক চনকদথ  করকব। 

A: Km এর মাি কম হওয়ার অথ ব সাবমরম র কম ্িমত্বই উৎমসিমকর নবক্রিয়া সব বানধ্ক হামরর অলধ েক হয় অথ বাৎ 

সাবমরম র প্রনত উৎমসিমকর আসক্রক্ত যবনশ। 

Q) চিড বযাক ইনচহচব ন কাকক বকে? 

A: অযাল াযস্টনরক উৎমসিমকর লরাডাক্ট উৎমসিমকর সামথ ে়ুক্ত হময় উৎমসিমকর ক্রিয়ামক বযাহত কমর। এমক নফড 

বযাক ইনিনহনবশি বমে। এই সমময় উৎমসিক সাবমর মক আর যপ্রাডামক্ট বূোন্তনরত করমত োমর িা। 

Q) অযার োকেচরক উৎকসিক কাকক বকে? 

A: যে উৎমসিমকর সক্রিয় স্থাি োডাও অের একট  মনডউমে ার বা অযাল াযস্টনরক স্থাি থামক যেখামি অের একট  

যেৌগ ে়ুক্ত হময় নবক্রিয়ার হারমক েনরবনতবত কমর যসই ধ্রমির উৎমসিকমক অযাল াযস্টনরক উৎমসিক বমে। 

Q) মচডউকেিার কী? 

A: অযাল াযস্টনরক উৎমসিমক সক্রিয় স্থাি োডাও যে অযাল াযস্টনরক স্থাি থামক যসখামি নিম্ন আিনবক ওৈি সম্পন্ন 

যে যেৌগট  ে়ুক্ত হময় নবক্রিয়ার হারমক েনরবতবি কমর তামক মনডউমে ার বমে। 

Q) পাইরুচিক অযাচসডকক চবপাকীয পকর্র ককন্দ্রচবন্দ ুবকে ককন? 



A: িাইমকাোইনসস েথট  সব ধ্রমির শ্বসমিই েক্ষ্ করা োয় ও এই প্রক্রিয়ার যশমষ োইরুনিক অযানসড উৎেন্ন হয়। 

যকাহে সম্ধ্ামি োইরুনিক আযানসড যথমক অযােমকাহে, অবাত শ্বসি ও েযাকট ক অযানসড সন্ধামি েযাকট ক 

অযানসড উৎেন্ন হয়। এোডাও সবাত শ্বসমি োইরুনিক অযানসড সম্পূণ বিামব যিবস িমির মাধ্যমম ৈানরত হয়। 

এোডাও োইরুনিক অযানসড নিওগ্ে়ুমকামৈমিনসস েিনতমত অংশ গ্রহি কমর। তাই োইরুনিক অযানসডমক 

নবোকীয় েমথর যকেনবন্দ়ু বমে। 

Q) শ্বসকনর ককান পর্ থাকয FAD বযবহৃি হয? 

A: যিবস িমি সাকনসমি মক ৈানরত কমর নফউমামর  উৎেন্ন করার সময় FAD ৈারকূমে বযবহৃত হময় FADH2 

উৎেন্ন কমর। 

Q) কলবস িকি বযবহৃি উপাদনগুচের নাম কের ো। 

A: অযানস াইে CoA, NAD+, FAD, GDP এবং নবনিন্ন েে বাময়র ৈিয েৃথক েৃথক উৎমসিক ক্রিয়া কমর। 

Q) কপকন্টাজ িসকিি পকর্র নামকরকণর র্র্ার্ থিা উকেখ কর ো। 

A: এই প্রক্রিয়ায় গ্ ুযকাৈ 6-ফসমফ  ৈানরত হওয়ার ের নবনিন্ন ধ্রমির 5-কাব বিে়ুক্ত শকবরার ফসমফ  (রাইল াৈ 5-

ফসমফ , রাইনবউমেৈ 5-ফসমফ , ৈাইে়ুল াৈ 5-ফসমফ ) উৎেন্ন হয় বমে এমক যেমন্টাৈ ফসমফ  েথ বমে। 


