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বনবদি ষ্ট একক: জজিবনক প্রবিয়া 

বনবদি ষ্ট উপএকক: উবিদ শারীরবিদযা- সাল াকসংলেষ 

 

 
উদ্ভিদ দ্ভিজ্ঞানের যে দ্ভিনেষ োখায় উদ্ভিদ এর সমস্ত োরীরিৃত্তীয় কােযািলী ও পদ্ধদ্ভি সমূহ সম্পনকয  চচয া 
করা হয় িানক উদ্ভিদ োরীরদ্ভিদযা িলা হয়। উদ্ভিদ রাজ্য সমূ্পর্য স্বন াজ্ী জ্ীি য াষ্ঠী অর্যাৎ দ্ভেনজ্র খাদয 
দ্ভেনজ্ যদনহ উৎপাদনে সক্ষম। দ্ভেদ্ভদযষ্ট অংনে আমরা উদ্ভিনদর খাদয উৎপাদনের এই দ্ভিনেষ প্রদ্ভিয়া সম্পনকয  
জ্ােি। প্রদ্ভিয়া টি হল সাল াকসংলেষ ( photosynthesis) 

 

 

 

 

 

 

 

❖ সাল াকসংলেষ ( photosynthesis): যে োরীরিতৃ্তীয় প্রদ্ভিয়ায় যলানরাদ্ভিল েুক্ত জ্ীি যকানে যলানরাদ্ভিল 
ও অেযােয রঞ্জক এর সাহানেয পদ্ভরনিে যর্নক  ৃহীি জ্ল ও কািযে-ডাই-অক্সাইড  যানসর জজ্ি 
রাসায়দ্ভেক দ্ভিদ্ভিয়ায় সূেযানলানকর যিাটে েদ্ভক্ত আিদ্ধ করে দ্বারা সরল েকয রা সংনেদ্ভষি হয় এিং 

উপজ্াি রূনপ জ্ল ও অদ্ভক্সনজ্ে উৎপন্ন হয় িানক সানলাকসংনেষ িনল।   



 

❖ সাল াকসংলেষ একটি উপবিবি মূ ক বিপাক বিয়া:           

সরল যেৌ  জ্ল এিং কািযে ডাই অক্সাইড যর্নক অনপক্ষাকৃি জ্টিল যেৌ  গ্লুনকাজ্ উৎপন্ন হয় িনল 

এটি একটি উপদ্ভচদ্ভিমূলক দ্ভিদ্ভিয়া। 

 
১. সাল াকসংলেষ প্রধ্ানি ক্লালরাবি  যুক্ত ক্কালশ সংলেবষি হয় ক্কন? (২) 

উত্তর:  সানলাকসংনেনষর অেযিম গুরুত্বপরূ্য উপাদাে হনলা ইউকযাদ্ভরওটিক যকানের যলানরাপ্লাস্ট এ অিদ্ভিি মুখয 

রঞ্জক যলানরাদ্ভিল ( প্রধােি যলানরাদ্ভিল a ও যলানরাদ্ভিল b)। যলানরাদ্ভিল a এিং যলানরাদ্ভিল b  সূেযানলানকর 
যিাটে কর্া যক যোষর্ করনি সক্ষম এিং সদ্ভিয় হনয় জ্নলর আর্দ্যদ্ভিনেষে ঘটানি সক্ষম। সদ্ভিয় যলানরাদ্ভিল 
িনটালাইদ্ভসস এর মুখয  ূদ্ভমকা পালে কনর সানলাকসংনেনষর একটি অিযন্ত গুরুত্বপূর্য পেযায়। 

 
 যলানরাদ্ভিল ছাডাও কযালরাটিনলয়ড (কযানরাটিে ও জ্যানথাদ্ভিল) এিং িাইলকাবিব ন সূেযানলাক যোষনর্ সক্ষম। 
িাই এনদর সাহােযকারী রঞ্জক িলা হয়। 
 
 
 



 
২. সাল াকসংলেলষর প্রলয়াজনীয় উপাদান এিং িালদর উৎস সম্পলকি  আল ািনা করা হল া।  
 

        উপাদালনর উৎস: 
• জ :মাটির জকদ্ভেক জ্ল দ্বারা যোদ্ভষি হনয় জ্াইনলম কলার মাধযনম পািার যমনসাদ্ভিল কলার যপৌৌঁছায়। 
• কািিন ডাই অক্সাইড: কািযে ডাই অক্সাইড এর প্রধাে উৎস হনলা িায়ুমণ্ডল উদ্ভিদপািার পত্ররন্ধ্র িা 

 াছ আিরর্ী দ্ভিটিকাল এর মাধযনম পদ্ভরনিে যর্নক িযাপে প্রদ্ভিয়ায় গ্রহর্ কনর। 
• ক্লালরাবি : উদ্ভিনদর যক্ষনত্র পািার যমনসাদ্ভিল কলা যকানের যলানরাপ্লাস্ট এর মনধয অিদ্ভিি 

যকায়ানটানজ্াম একনক প্রায় 250 টি যলানরাদ্ভিল অেু অিিাে কনর। 

সাহােযকারী উপাদাে গুদ্ভলর প্রনিযকটি যকানের আ যন্তরীর্ উপাদাে। আনরা কনয়কটি সাহােযকারী উপাদাে 
হনলা ইনলকট্রে িাহক (সাইনটানিাম, প্লানস্টাকুইেে, প্লাসটসায়াদ্ভেে) এিং দ্ভিদ্ভ ন্ন উৎনসচক। 

(প্রনিযকটি উপাদানের  ূদ্ভমকা িই যর্নক দ্ভিস্তাদ্ভরি পনর দ্ভিষনয় যকানো অসুদ্ভিধা হনল দ্ভেনচর কনমট িনক্স জ্াোও) 



➢ সাল াকসংলেষ পদ্ধবিলি বকভালি সম্পন্ন হয় এিার ক্জলন ক্নয়া যাক। 

                                  সাল াকসংলেষ 

 

আল াক বনভি র দশা / আল াক বিবিয়া                       আল াক বনরলপক্ষ দশা / কািিন বিবিয়া 

     (Light reaction)                                             (carbon reaction) 

   িাে: যলানরাপ্লানস্টর গ্রাো                                      িাে: যলানরাপ্লানস্টর যরামা   

  

৩. সাল াকসংলেষ পদ্ধবিলক জারণ বিজারণ পদ্ধবি ি া হয় ক্কন? (২) 

উত্তর: সানলাকসংনেষ পদ্ধদ্ভিনক জ্ারর্ দ্ভিজ্ারর্ পদ্ধদ্ভি ও িলা হয় কারর্ এই পদ্ধদ্ভিনি জ্ল জ্াদ্ভরি হনয় 
অদ্ভক্সনজ্ে দ্ভে যি হয় এিং আনলাক দ্ভেরনপক্ষ দোয় দ্ভিজ্াদ্ভরি NADPH অেু িায়ুর কািযে ডাই অক্সাইড যক 
ইনলকট্রে দাে কনর িনল কািযে-ডাই-অক্সাইড দ্ভিজ্াদ্ভরি হনয় েকয রা জিদ্ভর হয়। 

 

 

৪. আল াক দশায় ক্লালরাবি  জাবরি হয় বকভালি? (২) 

উত্তর: আনলাক দ্ভিদ্ভিয়ায় যলানরাদ্ভিল অেুর যিাটে কর্ার যোষর্ কনর সদ্ভিয় হয় এিং িার যর্নক ইনলকট্রে 
দ্ভে যি হয় োর িনল যলানরাদ্ভিল জ্াদ্ভরি হয়। 

 

 ক্িাটন ক্লালরাবি  e- 



৫. সাল াকসংলেলষর আল াক বনভি র দশার একটি অিযন্ত গুরুত্বপূণি পযিায় হল া জল র আল াক বিলেষণ িা 

িলটা াইবসস। 

          জল র ক্িালটা াইবসস 

জ্নলর অেুর সদ্ভিয় যলানরাদ্ভিল দ্বারা আর্দ্দ্ভিনেদ্ভষি হয় এিং এিং হাইনরানজ্ে আয়ে(H+) ও হাইনরাদ্ভক্সল(OH-

) আয়নে য নে োয়। পরিিী পেযানয় হাইরদ্ভক্সল আয়ে ইনলকট্রে িযা  কনর OH মূলনক  

পদ্ভরর্ি হয়। চারটি OH মূলক পরস্পর েুক্ত হনয় 2 অেু জ্ল ও 1 অেু অদ্ভক্সনজ্ে উৎপন্ন কনর। 

এই অংেটি যর্নক োো প্রকানরর প্রশ্ন আসনি পানর। যেমে:  

• বহ  বিবিয়া বক? (২) 

উত্তর: জ্ল দ্ভিনয়াজ্ে দ্বারা অদ্ভক্সনজ্ে উৎপাদনের দ্ভিদ্ভিয়াটি দ্ভিজ্ঞােী রদ্ভিে দ্ভহল  প্রর্ম আদ্ভিষ্কার কনরে। 
এই কারনর্ সমূ্পর্য দ্ভিদ্ভিয়াটি যক দ্ভহল দ্ভিদ্ভিয়া িলা হয়।  

  H2O     সবিয় ক্লালরাবি                 H+ + OH- + স্বাভাবিক ক্লালরাবি  

• বহ  বিকারক বক? (২) 

উত্তর: দ্ভহল দ্ভিদ্ভিয়া অর্যাৎ জ্নলর আর্দ্য দ্ভিনেষর্ এিং অদ্ভক্সনজ্ে উৎপাদে প্রদ্ভিয়ায় ইনলকট্রে গ্রহর্কারী ( 
িা হাইনরানজ্ে গ্রহর্কারী) পদার্যটিনক িনল দ্ভহল দ্ভিকারক। যেমে- NADP 

  NADP + H+ + e-                      NADPH 

 



• সাল াকসংলেলষ উৎপন্ন অবক্সলজলনর এিং জল র উৎস বক? (১)উপনর যদওয়া িনটালাইদ্ভসস সম্পদ্ভকয ি 
ির্য এিং িই যর্নক উত্তরটি সমাধানের যচষ্টা কনরা। 

৬. আল াক বনরলপক্ষ দশা সম্পবকি ি বকছু িথ্য সংগ্রহ করা যাক। 

I. আল াক বনরলপক্ষ দশা ক্ক কািিন বিবিয়া ি া হয় ক্কন? (২) 

উত্তর: আনলাক দ্ভেরনপক্ষ দ্ভিদ্ভিয়ায় কািযে ডাই অক্সাইড এর কািযে পরমার্ু জজ্ি যেৌন  আিদ্ধ হয় িাই 
এই      পেযানয়র আনরক োম কািযে দ্ভিদ্ভিয়া।  

      মজ্ারিযাপার হনলা কািযে দ্ভিদ্ভিয়ার পাোপাদ্ভে এই পেযায় যক ব্ল্যাক মযাে দ্ভিদ্ভিয়া িলা হয় কারর্ 
দ্ভিজ্ঞােী ব্ল্যাকমযাে (1905) প্রর্নমই পেযানয়র দ্ভিদ্ভিয়া গুদ্ভল লক্ষয কনরে। 

II.                               আল াক বনরলপক্ষ দশা 

 

 

 

                              ক্ক বভন িি                            শকি রা উৎপাদন 

আললাক স্টনরলেক্ষ স্টবস্টিযার স্টিতীয অাংলি িকষ রা 

সাংলের্ণ ঘলট। ককলস্টিন চলি উৎেন্ন 12 
অনু PGALD এর মাত্র 2 অনু বযবহার কলর এক 

অণু গ্লুলকাজ উৎেন্ন হয। 
2PGALD         C₆H₁₂O₆ 



❖ আল াক বনরলপক্ষ দশা ক্থ্লক গুরুত্বপণূি বকছু প্রশ্নাি ী আল ািনা: 
• আল াক বনরলপক্ষ দশার ক্কান বিবিয়া ক্ক অঙ্গার আত্তীকরণ ি া হয় এিং ক্কন?(৩) 

উত্তর: আনলাক দ্ভেরনপক্ষ দোর যকলদ্ভ ে চনি প্রর্ম ধানপ কািযে-ডাই-অক্সাইড  যাস RuBISCO 
উৎনসচনকর সহায়িায় রাইদ্ভিউনলাজ্ দ্ভিসিসনিট (RuBP) যেৌন র সনে েুক্ত হয় িসনিাদ্ভিসাদ্ভরক অযাদ্ভসড 
(PGA) উৎপন্ন কনর। 

   6CO2 + 6RuBP   RuBISCO   12PGA 

এই পেযানয় িায়ুমণ্ডনলর কািযে ডাই-অক্সাইড যর্নক যকােি যেৌন  কািযে অেী ূি হয়। িাই এই দ্ভিদ্ভিয়া 
যক অোর আত্তীকরর্ িনল। 

• সানলাকসংনেনষ উৎপন্ন প্রর্ম িায়ী যেৌ  যকােটি? (১) 

উত্তর: যকলদ্ভ ে চনির প্রর্ম ধানপ উৎপন্ন িসনিাদ্ভিসাদ্ভরক অযাদ্ভসড (PGA) হল সানলাকসংনেনষ উৎপন্ন 
প্রর্ম িায়ী যেৌ । 

 

ক্জলন রাল া: 

• দশৃযমান আল াক িণিা ীর নী  (430-470nm) ও  া  অংলশ (660-760nm) সাল াকসংলেলষ 
অবধ্ক সবিয়। 

• আল ালকর উপবিবিলি ও অবধ্ক অবক্সলজন ঘনলত্ব সিুজ উবিদ ক্কালশ অবিবরক্ত শ্বসন ঘলট িালক 
আল াক শ্বসন িা িলটালরবিলরশন িল । 

• সাল াকসংলেষ কারী প্রাণী: ইউবিনা, িাইসাবমিা প্রভৃবি ক্লালরাপ্লাস্ট যুক্ত প্রাণী 
• সাল াকসংলেলষ অক্ষম উবিদ: বকছু পরজীিী উবিদ ক্যমন রািল বশয়া। 
• সাল াকসংলেলষর অপর একটি  িু গুরুত্বপূণি বিষয় সংিান্ত িথ্য বনলি ছবিটা ক্দওয়া হ : 

 

ক্জলন রাল া 



 

প্রদত্ত িথ্য এিং িই ক্থ্লক সাল াকসংলেষ বিষয়টি বিস্তাবরি পল়ে বনলির প্রশ্নগুব র উত্তর ক্দওয়ার ক্িষ্টা 
কলরা: 

 

ক.দটুি িা বিনটি িালকয বনলির প্রশ্নগুব র উত্তর দাও। প্রবিটি প্রলশ্নর মান 2। 

1. সাল াকসংলেষ ক্ক উপবিবি বিপাক িল  ক্কন? 
2. দশৃযমান আল ার িণিা ী ি লি কী ক্িাল া? 
3. িলটািসলিারাইল শন বক? 
4. সাল াকসংলেলষ NADP গুরুত্ব বক? 
5. সাল াকসংলেলষ উৎপন্ন গ্লুলকাজ অনুলি উপবিি কািিলনর উৎস বক? এ কািিন বিবিয়ায় অংশগ্রহণ 

কলর ক্কান পযিালয়? 

 . বনলদিশ অনুসালর উত্তর দাও: 

1. ছলকর সাহালযয সাল াকসংলেলষর আল াক দশা এিং আল াক বনরলপক্ষ দশার প্রধ্ান পাথ্িকয গুব  

বনবদি ষ্ট বিষলয়র উপর বনভি র কলর ক্  : িান, অবক্সলজন উৎপাদন, কািিন ডাই অক্সাইড গ্রহণ।  

       সাল াকসংলেলষ জল র প্রধ্ান দটুি ভূবমকা ক্  । (৩+২)  

2. একটি ক্র া বিলের মাধ্যলম সাল াকসংলেলষর আল াক দশা পযিায়গুব  উপিাপন কলরা। 
সাল াকসংলেষ প্রবিয়ায় সামবগ্রক সমীকরণটি ক্  । ক্লালরাবিল র সবিয়করণ ঘলট বকভালি,ক্কান 
পযিালয়? (২+১+২) 

 

 

 

 

 

 মলন রা ার বিষয় 



• বিষয়টি প়োর পর ক্কান প্রকার অসুবিধ্া হল  বনলির কলমন্ট িলক্স জানাও 
• কলমন্ট িলক্স বনলজর নাম, ক্েণী, বিভাগ ও ক্িান নাম্বার ব  লি ভু লি না। 
• সমসযা সমাধ্ালনর জনয আমরা সরাসবর ক্যাগালযাগ করার ক্িষ্টা করলিা। 

 


	আলোক নিরপেক্ষ বিক্রিয়ার দ্বিতীয় অংশে শর্করা সংশ্লেষণ ঘটে। কেলভিন চক্রে উৎপন্ন 12 অনু PGALD এর মাত্র 2 অনু ব্যবহার করে এক অণু গ্লুকোজ উৎপন্ন হয়।

