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এই অধ্যায় হতে লবাডড ও কতেতৈর অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় প্রায় তেনট সৃৈনশীে প্রশ্ন ও বাতরাটট বা োর 

অতধ্ক জনব ডযক্তিক প্রশ্ন থাতক ।োই অধ্যায়টট তশক্ষাথীতের ৈনয খুবই গুরুত্বপূণ ড ।এই অধ্যায়তক েুই ভ্াতগ 

ভ্াগ করা হতয়তে ।প্রথম ভ্াতগ থাকতে--- জৈব ল ৌতগর লেতণতবভ্াগ হতে লবনক্তৈতনর বহু প্রতেস্থাপন 

তবক্তিয়া ও অতরতয়তেশন প ডন্ত  া লেসন প্ল্যান- ০৯ এর অন্তভূ্ডি । প্রতেটট ভ্াতগ লমাট ০৫ টট ক্লাতস 

আতোচনা করা হতব । এ সকে ক্লাতসর আতোতচে তবষয়সমূহ ভ্াতোভ্াতব অনুশীেন করতে আসন্ন 

তনব ডাচনী পরীক্ষার প্রসু্ততে সহৈ ও লবাধ্গময হতব।  

 

ক্রলিক নং  লিখনফি লবষয়বসু্ত 

 ০১ জৈব ল ৌতগর  লেতণতবভ্াগ বণ ডনা করতে পারতব । 

 

 

জৈব ল ৌতগর  লেতণতবভ্াগ 

বণ ডনা  

 

 

০২ জৈব ল ৌতগর সমতগাত্রীয় লেতণ 

বযাখযা করে পারতব । 

  

জৈব ল ৌতগর সমতগাত্রীয় 

লেতণ 

বযাখযা  । 

০৩ তবতভ্ন্ন সমতগাত্রীয় লেতণর কা ডকরী মূেতকর 

আনতবক ও গাঠতনক সংতকে বণ ডনা করতে 

পারতব । 

 

তবতভ্ন্ন সমতগাত্রীয় লেতণর 

কা ডকরী মূেতকর আনতবক ও 

গাঠতনক সংতকে বণ ডনা  । 

 

 ০৪ কা ডকরী মূেতকর তভ্তিতে জৈব  

লেতণ তচতিে করতে পারতব । 

কা ডকরী মূেতকর তভ্তিতে 

জৈব লেতণ তচতিে 

 ০৫ জৈব ল ৌতগর নামকরণ করতে 

পারতব । 

জৈব ল ৌতগর নামকরণ 

 ০৬ জৈব ল ৌতগর সমানুো ও এর প্রকারতভ্ে বণ ডনা 

করতে পারতব । 

জৈব ল ৌতগর সমানুো ও এর 

প্রকারতভ্ে বণ ডনা 

 ০৭  জৈব ল ৌতগর রাসায়তনক সংতকে 

 

লথতক এর গাঠতনক সমাণুর সংখযা ও সংতকে 

তনণ ডয় করতে পারতব । 

জৈব ল ৌতগর রাসায়তনক 

সংতকে 

 

লথতক এর গাঠতনক সমাণুর 



সংখযা ও সংতকে 

 ০৮ অযাতরাতমটটক ল ৌতগর তবতশষ  

জবতশষ্ট্য- অযাতরাতমটটতসটট  বযাখযা 

করতে পারতব । 

অযাতরাতমটটক ল ৌতগর তবতশষ  

জবতশষ্ট্য- অযাতরাতমটটতসটট 

বযাখযা 

 

 ০৯ অযাতেতেটটক ওঅযাতরাতমটটক  

ল ৌতগর পাথ ডকয ্করতে পারতব । 

অযাতেতেটটক ওঅযাতরাতমটটক  

ল ৌতগর পাথ ডকয ্

 ১০ জৈব ল ৌতগর সংত াৈন (ইতেকতরাতেতেক ও 

তনউতক্লওতেতেক ), প্রতেস্থাপন ( ইতেকতরাতেতেক 

ও তনওতক্লওতেতেক ) অপসারণ ও সমানুকরণ 

তবক্তিয়া । 

জৈব ল ৌতগর সংত াৈন 

(ইতেকতরাতেতেক ও 

তনউতক্লওতেতেক ), প্রতেস্থাপন 

(  

ইতেকতরাতেতেক ও 

তনওতক্লওতেতেক ) অপসারণ ও 

সমানুকরণ তবক্তিয়া । 

 সমাপ্ত  

 


