
SEMESTER V (GENERAL) DSE-A 

Q) ‘ফার্ মাক াগন োসি’ শকের প্রবর্ম  ক ? 

A: C.A. Seydler প্রথম ফাম মাক াগন োসি শকের প্রবক্তা। 

Q) ক  প্রথর্ ফার্ মাক াগন োসি শেটি বযবহার  করন? 

A: অসিযার ডাক্তার স্মিথ (Schmidt) 1811 সিস্টাকে এই শেটি প্রথম বযবহার  করন। 

Q) কেষজ বা ড্রাগ (drug) বলকর্  ী ন োঝ ো? 

A: প্রা ৃসি  স িংবা িিংকেসিি (synthetic) যে উপাদাকনর মকযয ঔিসযগুণ বিমমান এবিং োক  িরািসর ঔিয সহকিকব 

স িংবা য ান ো ঔিকযর উপাদান সহকিকব বযবহার  রা োয, যিই ি ল উপাদানক  যেিজ বা ড্রাগ (drug) বকল। 

Q) িার্াজজ  আচার-অনুষ্ঠাকন বযাপ োকব বযবহার  রা হয়, এর্ন এ টি গাকের সবজ্ঞানিম্মর্ নার্ ও 

ন োত্র কলন ো। 

A: সবজ্ঞানিম্মি নাম- Ocimum sanctum , যগাত্র (family) - লযাসমকযসি (Lamiaceae) [লযাসবকযটি (Labiatae)] 

Q) অন োসির্ ড্রাগ এবং বাসিজজয  ড্রাগ (Crude and Commercial) বলকর্  ী ন োঝায়? 

A: প্র ৃসি যথক  িিংগৃহীি ড্রাগ নমুনার প্রস্মিযা রণ স্বারা মাকনান্নযন বযসিকরক  েখন িরািসর ন োগ সনরামকযর  াকজ 

যিটি বযবহার  রা হয যিই ড্রাগ নমুনাক  অন োসযি ড্রাগ বকল। ড্রাকগর প্রস্মিযা রণ বা প্রকিসিিং পদ্ধসিকি িিংগৃহীি 

ড্রাগ নমুনাক  গুুঁন ো  রা, পািন  রা, িার যথক  সনে মাি যবর  রা, বাষ্পীেবন দ্বারা শুঙ্ক  রা,  ৃস্মত্রমোকব যিই ড্রাগ 

নমুনার িকে অনযানয বস্তু সমসিি  রা ইিযাসদ ন োঝায।  

 মাসশ মযাল বা বাসণস্মজয  ড্রাগ বলকি ড্রাকগর উৎপাদন ও িার বাসণস্মজয রণ ন োঝায। এই ড্রাগ নমুনার এ টি 

যেৌন োসল  নাম থাক  ো য াকনা অঞল বা যদশ যথক  ড্রাগ িিংগৃহীি হকযসিল িা সনকদমশ  কর। অকন  িময ড্রাগ 

নমুনার নাম সনসদমষ্ট উস্মিদ বা প্রাণীর েযারাইটিক  সনকদমশ  কর, আবার  মাসশ মযাল ড্রাগ নমুনার নাম এমনও হকি পাকর 

োর িাহাকেয ন োঝা োয য ান শহর যথক  বাসণস্মজয রকণর জনয িাক  জাহাকজ চাপান ো হকযসিল। 

Q) ড্রাকগর র্ূলযায়ন বলকর্  ী ন োঝায় ? 

A: ড্রাগ বা যেিকজর শনাক্ত রণ, িার গুণমান ও সবশুদ্ধিা সনয মারণ পদ্ধসিক  ড্রাকগর মূলযাযন বকল। 

Q) ড্রাকগর অরগযান োকলপটি  র্ূলযায়ন বলকর্  ী ন োঝায়? 

A: আমাকদর পঞ্চইস্মিকযর িাহাকেয য ান ো ড্রাগ নমুনাক  যদকখ িার গুণমান, সবশুদ্ধিা ইিযাসদর মূলযাযনক  

অরগযান োযলপটি  মূলযাযন বকল। এই পসরকপ্রসিকি ড্রাকগর বসহিঃঅোিিংস্থাসন  ববসশষ্টয, বণ ম, গণ্য, স্বাদ প্রেৃসি খুবই 

গুরুত্বপূণ ম। 

Q) িপ মগন্ধা কথক  প্রাপ্ত গুরুত্বপিূ ম  কয় টি উপক্ষাকরর নার্ কলন ো। 

A: িপ মগন্ধা (Rauwolfia serpentina) যথক  প্রাপ্ত গুরুত্বপূণ ম উপিারগুসল হল যরিারসপন, যরসিনামাইন, িারকপনটিন, 

িারকপনটিসনন, রাউবলসফসনল প্রেৃসি। 

Q) োসর্র্ গাকের প্রিান উপক্ষারটির নার্ কলন ো কেটি গাকে িবকচকয় কবসশ পসরর্াকি পাওয়া োয়। 

A: িাসিম (Alstonia scholaris) উস্মিদ যথক  প্রাপ্ত প্রযান উপিারটির নাম হল এস িাসমন (Echitamine)। 

Q) িপ মাগন্ধা উজিকের সবজ্ঞানিম্মর্ নার্ ও ন োত্র কলন ো। 

A: সবজ্ঞানিম্মি নাম Rauwolfia serpentina এবিং ন োত্র Apocynaceae . 

Q)  ুড ড্রাগ  াক  বকল? 

A: যে ড্রাগক  উস্মিদ বা প্রাণী যথক  সনগ মি  কর অপসরন োসযি অবস্থায অথ মাৎ িরািসর ন োগ সনরামকযর উকেকশয 

বযবহার  রা হয, িাক   ুড ড্রাগ বকল। 

Q) ফার্ মাক াসপয়া শেটি ক াথা কথক  একিকে এবং এর অথ ম  ী? 

A: এটি একিকি প্রাচীন সি  "Pharmakopoiia" যথক । এর মকযয "Pharmako"  থাটির অথ ম হল ‘drug’, ‘poi’  থাটি 

বলকি ‘mako’ এবিং যশি হকযকি "-ia" সদকয অথ মাৎ একদর এ কত্র অথ ম হল drug making। 

Q) বাি  উজিকের সবজ্ঞানিম্মর্ নার্ ও ন োত্র উকেখ  ন ো। 

A: সবজ্ঞানিম্মি নাম - Adhatoda vasica এবিং ন োত্র - Acanthaceae। 

Q) এ টি র্ূলজ ড্রাগ ও এ টি বীজজার্ ড্রাগ উৎপােন ারী উজিকের নার্ কলন ো। 



A: (a) মূলজ ড্রাগ উৎপাদন ারী গাি- যবকলডনা (Atropa belladona)। 

(b) বীজজাি ড্রাগ উৎপাদন ারী গাি- নাক্স-ন োসম া (Strychnos nux-vomica)। 

Q) এ টি পত্রজ ও এ টি ফলজ ড্রাগ উৎপােন ারী গাকের নার্ কলন ো। 

A: (a) পত্রজ ড্রাগ উৎপাদন ারী গাি বাি  (Adhatoda vasica)। 

(b) ফলজ ড্রাগ উৎপাদন ারী গাি- আসফিং (Papaver somniferum)। 

Q) ফার্ মাক াগন োসি  ী? 

A: উস্মিদ এবিং অনযানয প্রা ৃসি  উৎি যথক  পাওযা যেিজ ওেুয িম্পক ম অযযযন  রাক ই ফাম মাক াগন োসি বকল। 

Q) ফার্ মাক ালজজ  াক  বকল? 

A: যে সবিকয প্র ৃসি যথক  প্রাপ্ত ড্রাগ নমুনার স্মিযা পদ্ধসি িম্পক ম আলাক চনা  রা হয, িাক  ফাম মাক ালস্মজ বকল। 

Q) ফাইকিাকথরাসপ  ী? 

A: উস্মিদ সনে মািক  িরািসর ন োগ সনরামকযর জনয বযবহার  রার জ্ঞানক  ফাইকিাকথরাসপ বকল। 

Q) উজিে রিায়ন  াক  বকল? 

A: সবজ্ঞাকনর যে সবকশি শাখায উস্মিকদর সবসেন্ন রািাযসন  উপাদাকনর উৎি, প্র ৃসি ও গুণাগুণ িম্পক ম আন োচনা 

 রা হয। 

Q) ফারর্াক াসপয়া  াক  বকল? 

A: সবজ্ঞাকনর যে শাখায সবসেন্ন ওিকুযর উৎি, গুণাবসল ও প্রন োগ পদ্ধসি িম্পক ম আন োচনা  রা হয। 

Q) ওষুি উৎপােন ারী উদ্ভিে  াক  বকল? 

A: যে ি ল উস্মিদ যথক  নানা প্র াকরর ওিুয বিসর হয বা সবসেন্ন র ম ওিুয প্রস্তুকির জনয উপ রণ সহকিকব উস্মিদ 

বা িাকদর য ান ো অিংশ বযবহৃি হয এবিং ওিুয সহকিকব অিসু্থ মানুকির িসু্থ হওযার যিকত্র নানা উপ াকর লাকগ, িাকদর 

ওিুয উৎপাদন ারী উস্মিদ বকল। 

Q) র্যাকলসরয়া ন োকগ রু্লিী গাকের ক ান অংশ বযবহৃর্ হয়? 

A: মযাকলসরযা ন োযগ িুলিী গাকির মূল বযবহার  রা হয। 

Q) োরর্বকষ ম িপ মগন্ধা উজিে ক াথায় পাওয়া োয়? 

A: োরিবকি ম প্রযানি সহমালকযর পাদকদকশ 1300-1400 সমিার উচ্চিা পে মন্ত এটি স্বাোসব োকবই জন্মায। এিাডা 

যনপাল, েুিান, সিস ম, যমঘালয, পস্মিমবে, সবহার, আন্দামান প্রেৃসি অঞকল যদখা োয। 

Q) বাি  পার্া বা Adhatoda vasica-র পার্া কথক  প্রাপ্ত েটুি রািায়সন  কেৌকগর নার্ কলন ো। 

A:  ুইনাকজাসলন অযাল ালকযডি (Quinazoline alkaloids), েযাসিসিন (Vasicine 45-95%) | 

Q) পাউডার র্াইনরোককাসপ  াক  বকল? 

A: ন িজ উস্মিদ চুকণ মর আণুবীিসণ  পরীিার মাযযকম গঠন প্র ৃসি ও যেজাল সনণ মকযর পদ্ধসিক  পাউডার 

মাইকিা্ক াসপ বকল। 

Q) Dioscora alata উজিেটি  ী নাকর্ পসরসচর্? 

A: ডাযািক াসরযা আলািা পারকপল ইযাম (Purpleyam) নাকম পসরসচি। এটি আিকল িবস্মজ জািীয  ন্দাল মলূ। এর 

টিউকবরাি মূল িবস্মজ সহকিকব বযবহৃি হয, এটি যেিিাকরর জনয মূলযবান। এিাডা েকফা  যমসডসিকনর যিকত্র, জ্বর, 

প্রদাহজসনি অশ ম,  ুষ্ঠন োগ, গন োসরযা এবিং যরচ  সহকিকব বযবহৃি হয। 

Q) অযান োর্াকথরাসপ  াক  বকল? 

A: উদ্বাযী ও িুগন্ধী যিলক  বযবহার  কর শরীর ও মকনর ক্লাসন্ত ও অবিাদ দরূ  রার পদ্ধসিক  অযান োমাকথরাসপ বকল। 

Q) োরকর্র েটুি উকেখন োগয ড্রাগ উৎপােন ারী িংস্থার নার্ কলন ো। 

A: (i) Dabur India Limited ও (ii) Zandu Ayurveda | 

Q) উপক্ষার  াক  বকল? 

A: নাইকরাকজনেুক্ত, সিক্ত স্বাদ িম্পন্ন, জকল অদ্রাবয ও সবিাস্ত যগৌণ সবপা জাি পদাথ মক  উপিার বকল। 

Q) ক ান সবপা ীয় পদ্ধসর্র র্ািযকর্ িারসপনকয়ডি উৎপন্ন হয়? 

A: যমোন োসন  পকথর মাযযকম িারসপনকযডি উৎপন্ন হয। 



Q) কলবুকর্ উপসস্থর্ েটুি িারসপনকয়ডকির নার্ কলন ো। 

A: যলবুকি সলন োসনন ও সমরসিন নাকম দুটি িারসপনকযডি থাক । 

Q) উজিকে পাওয়া োয় এর্ন েটুি কফন োসল কির নার্ উকেখ  ন ো। 

A: চা পািার িযাসন  অযাসিড এবিং Hydrangea ফুকলর বণ ম উৎপাদন ারী অযানথোিাযাসনন যফন োসল  যেৌগ। 

Q) িগুন্ধী কর্ল উৎপােন ারী েটুি গাকের সবজ্ঞানিম্মর্ নার্ কলন ো। 

A: (i) লযাকেন্ডার (ফুল) Lavendula angustifolia | 

(ii)  রপুর (গাকির িাল) Cimmamomam camphora। 

Q) গ্লাইক ািাইড  াক  বকল? উোহরি োও। 

A: যে যগৌণ সবপা জাি বজব অণুর িাকথ শ মরা অণ ুিিংেুক্ত থাক  িাকদর গ্লাইক ািাইড বকল। উদাহরণ - চযালক ান, 

িযান োসনন। 

Q) এ টি ফলজ ড্রোগ ও এ টি বীজজার্ ড্রোকগর উোহরি োও। 

A: (i) ফলজ ড্রাগ: আসফিং - (Papaver somniferum) | 

(ii) বীজজাি ড্রাগ - নাক্স ন োসম া (Strycmos nux- vomica)। 

Q) সিককানা গাকের েটুি প্রজাসর্র সবজ্ঞানিম্মর্ নার্ কলন ো। 

A: (i) Cinchona officinalis, (ii) Cinchona succirubra  

Q) োরর্ীয় খকয়করর আিুসন  নার্  ী? 

A: Senegalia catechu । 

Q) র্শলা সহিাকব বযবহৃর্ েটুি গাকের ববজ্ঞাসন  নার্ কলন ো। 

A: Zingiber officinale, ও Curcuma domestica 

Q) েটুি উজিকের ববজ্ঞাসন  নার্ কলন ো কেগুসল আসেবািীরা র্ে বর্সরর জনয বযবহার  কর। 

A: (1) Madhuca indica, (ii) Oryza sativa  

Q) জজিি ন োকগ বযবহৃর্ েটুি গাকের ববজ্ঞাসন  নার্ কলন ো। 

A: সনম- Azadirachta indica ,   ালকমঘ -Andrographis paniculate । 

Q) হৃদঝ োকগ বযবহৃর্ হয় এর্ন এ টি গাকের ববজ্ঞাসন  নার্ ও ন োত্র উকেখ  ন ো। 

A: অজুমন ( গাকির িাল) : Terminalia arjuna , যগাত্র: Combretaceae 

Q) ডায়াকবটিি সনয়ন্ত্রকি বযবহৃর্ হয় েটুি গাকের ববজ্ঞসন  নার্ কলন ো। 

A: (i)  রলা - Momordica charantia (ii)  াকলাজাম - Sygygium cumini  

Q) ইথন োকর্সডক া ন োিাসনর সর্নটি উপশাখার নার্ ও র্াকের  াজ িংকক্ষকপ কলন ো। 

A: ইথন োযমসডক া ন োিাসনর সিনটি উপশাখার নাম ও িাকদর  াজ - 

(i) ইথন োঅপথযালন োলস্মজ (Ethnoopthalmology): চিু ন োযগ স্থানীয মানুকির দ্বারা বযবহৃি যেিজ উস্মিদ িম্পস মি 

জ্ঞান। 

(ii) ইথন োযপসডযাটরক্স (Ethnopaediatrics) : সশশুকদর ন োযগ আসদবািীরা য ান্ য ান্ যেিজ উস্মিদ বযবহার  কর যিই 

সবিকয িথয িিংিহ  রা হয। 

(iii) ইথন োঅকথ মাকপসডক্স (Ethnoorthopaedics) : অসস্থ িিংিান্ত ন োযগর সনরামকযর জনয স  স  গাি বযবহৃি হয যিই 

সবিকয জ্ঞানলাে  রা োয। 

Q) ইথন োিযাকসানসর্  াক  বকল? 

A: এই শাখায স্থানীয অঞ্চকলর গািগুসলর আঞ্চসল  নাম, সবজ্ঞানিম্মি নাম ও যগাত্র সলসপবদ্ধ  রা হয, যেমন 

যমস্মক্সক ার যজলিাল (Tzeltal)। আসদবািীরা দুটি প্রজাসির যমন্থা বা সপপারসমন্ট গাি বযবহার  করন Mentha spicata ও 

Mentha citrate . 


