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                                                            অধ্যায় : ০২ ( জৈব রায়ন ) 

এই অধ্যায় তে লবার্ ও কততৈর অভযন্তরীণ পরীক্ষায় প্রায় তেনট ৃৈনলী প্রশ্ন ও বাতরাটট বা োর 

অতধ্ক জনব যক্তিক প্রশ্ন থাতক ।োই অধ্যায়টট তলক্ষাথঅতের ৈনয খুবই গুরুত্বপূণ  ।এই অধ্যায়তক েুই ভাতগ 

ভাগ করা তয়তে ।তিেীয় ভাতগ থাকতে--- তবতভন্ন মতগাত্রীয় লেতণর জৈব লযৌতগর াধ্ারণ প্রসু্ততে ও 

নািকারী তবক্তিয়া মীকরতণর াাতযয বযাখযা  তে পতরতবল ও ামাক্তৈক লক্ষতত্র জৈব লযৌতগর ভূতমকা 

পয ন্ত যা লন প্ল্যান- ১০ এর অন্তভূি । প্রতেটট ভাতগ লমাট ০৫ টট ক্লাত আতাচনা করা তয়তে । এ 

ক ক্লাতর আতাতচে তবয়মূ ভাতাভাতব অনুলীন করত আন্ন তনব াচনী পরীক্ষার প্রসু্ততে ৈ 

ও লবাধ্গময তব।  

িতমক নং  তলখনফ তবয়বসু্ত 

১১ তবতভন্ন মতগাত্রীয় লেতণর জৈব 

লযৌতগর াধ্ারণ প্রসু্ততে ও 

নািকারী তবক্তিয়া মীকরতণর 

াাতযয বযাখযা করতে পারতব । 

তবতভন্ন মতগাত্রীয় লেতণর জৈব 

লযৌতগর াধ্ারণ প্রসু্ততে ও 

নািকারী তবক্তিয়া মীকরতণর 

াাতযয বযাখযা । 

.১২ বযবাতরকঃ তবতভন্ন মতগাত্রীয় 

লেতণর জৈব লযৌতগর কায করী 

মূক যাতেটতর পরীক্ষার  মাধ্যতম 

নাি করতে পারতব । 

বযবাতরকঃ তবতভন্ন মতগাত্রীয় 

লেতণর জৈব লযৌতগর কায করী 

মূক যাতেটতর পরীক্ষার  

মাধ্যতম নাি । 

.১৩ IR spectroscopic ললাণ / 

তনঃরণ বযান্ড লথতক জৈব লযৌতগর 

কায করী  মুক নাি করতে 

পারতব। 

IR spectroscopic ললাণ / 

তনঃরণ বযান্ড লথতক জৈব 

লযৌতগর কায করী  মুক নাি 

। 

.১৪  তিাতরন ও লফনতর প্রসু্ততে এবং 

নািকারী তবক্তিয়া পারতব । 

তিাতরন ও লফনতর প্রসু্ততে 

এবং নািকারী তবক্তিয়া । 

.১৫ নাইতরাতিাতরন, টটএনটট  ,লর্ট  

, পযারাতটাম প্রসু্ততে ,এতের 

বযবার ও অপবযবাতরর তচেনা 

প্রেল ন  করতে পারতব । 

নাইতরাতিাতরন, টটএনটট  

,লর্ট  , পযারাতটাম প্রসু্ততে 

,এতের বযবার ও অপবযবাতরর 

তচেনা প্রেল ন  । 

.১৬ জৈব লযৌতগর তবলুদ্ধো 

নািকরতণ গনাঙ্ক ও 

স্ফটনালঙ্কর ভূতমকা পারতব। 

জৈব লযৌতগর তবলুদ্ধো 

নািকরতণ গনাঙ্ক ও 

স্ফটনাতঙ্কর ভূতমকা । 

.১৭  পতমার ও প্ল্াতিতটট পারতব । পতমার ও প্ল্াতিতটট  । 

.১৮ ংতযাৈনওঘনীভবনপতমারকরণ ংতযাৈন ও ঘনীভবন  



তবক্তিয়া ,প্রাকৃতেক পতমার অণুতে 

িাইতকাাইর্ ও লপপ্টাইর্ 

বন্ধনবযাখযা করতে পারতব । 

পতমারকরণ তবক্তিয়া ,প্রাকৃতেক 

পতমার অণুতে িাইতকাাইর্ ও 

লপপ্টাইর্ বন্ধন  । 

.১৯ পতরতবল  ও ামাক্তৈক লক্ষতত্র 

জৈব লযৌতগর ভূতমকা বতে 

পারতব । 

পতরতবল  ও ামাক্তৈক লক্ষতত্র 

জৈব লযৌতগর ভূতমকা  । 
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