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‰Re †hŠM

জৈব য ৌগ হল এক ধরনের য ৌগিক পদার্থ  ার কমে উপাদাে গহনেনে কােথে র্ানক। ঐগিহাগেক 
কারনে গকছু য ৌি য মে- কােথনেট, কােথনের োধারে অক্সাইড, োযাোইড এেং কােথনের 
রূপনেদনক অজৈে য ৌি গহনেনে গেনেচো করা হয। ১৮২৮ োনলর পেূথ প থন্ত গেজ্ঞােীনদর ধারো গছল 
য , জৈে য ৌি শুধ ুপ্রােশগির প্রোনে ৈীে ও প্রােীনদনহ েগৃি হয, এনক পরীক্ষািানর েংনেষে করা 
েম্ভে েয (য  ধারোর েগৃি হনযগছল গেজ্ঞােী োনৈথ গলযানের প্রােশগি িত্ত্ব যর্নক)। যেডগরখ 
যোলার ১৮২৮ োনল অজৈে অযানমাগেযাম োযানেট যর্নক পরীক্ষািানর ইউগরযা েংনেষে কনরে,  া 
একটি জৈে য ৌি। এর ফনল শিাব্দীকাল ধনর প্রচগলি ধারোর অেোে ঘনট।

ৈীে ও প্রাগেনদহ মলূি জৈে য ৌনির েমন্বনয িঠিি। কােথনের য ৌিেমহূ ির্া জৈে য ৌনির প্রস্তুগি, 
ধমথ, িঠে, জেগশিয ইিযাগদ েম্বনে আনলাচো করা হয জৈে রোযনে।



‰Re †hŠ‡Mi †kÖwYwefvM

জৈব য ৌগগর যেণীববন্যাস :



‰Re †hŠ‡Mi †kÖwYwefvM

 জৈব য ৌগগর যেণীববভাগ
 জেগশিয অেেুানর জৈে য ৌিনক প্রধােি দইুটি যেেীনি োি করা  ায। য মে-

► অযাগলফযাটিক য ৌি
► অযানরানমটিক য ৌি

 অযাগলফযাটিক য ৌি
অযাগলফযাটিক শব্দটির অর্থ হনলা চগেথৈাি। গিক শব্দ অযাগলফার এর মানে হনলা চগেথ। যেখাে যর্নকই এই 
শব্দটি িৃহীি।
 মুক্ত বিকল য ৌগ

 য  েকল জৈে য ৌনির অেনুি কােথে পরমােেুমহূ পরপর  ুি হনয একটি গশকল িঠে কনর এেং 
গশকনলর দইু প্রান্ত কখনো গমগলি হয ো িানক মিু গশকল অযাগলনফটিক য ৌি েনল। এনদরনক েরল 
গশকল এেং শাখাগযি গশকল এই দইুোনি োি করা  ায। য মে,



‰Re †hŠ‡Mi †kÖwYwefvM

 বদ্ধ বিকল য ৌগ

 য  েকল জৈে য ৌনির অেুনি কােথে পরমােুেমূহ পরপর  ুি হনয একটি গশকল িঠে কনর এেং গশকনলর দইু 
প্রান্ত পরস্পর  ুি হনয চক্র ো েলয িঠে কনর িানক েদ্ধ গশকল অযাগলনফটিক য ৌি েনল। এনদরনক অযাগলোইগিক 
(Aliphatic + cyclic) য ৌিও েলা হয।



.

 সম্পকৃ্ত য ৌগ

 য  েকল মিু গশকল য ৌনির অেনুি কােথে পরমােগুুনলা একটি আনরকটির োনর্ একটিমাত্র েেে দ্বারা 
 ুি র্ানক িানদরনক েমৃ্পি য ৌি েনল।



.
 অসম্পকৃ্ত য ৌগ

 য  েকল মিু গশকল য ৌনির অেনুি কােথে পরমােগুুনলা একটি আনরকটির োনর্ দইুটি অর্ো গিেটি েেে দ্বারা  ুি র্ানক 
িানদরক অেমৃ্পি য ৌি েনল।

সুষমচাবিক য ৌগ
 খে একটি েদ্ধ গশকল য ৌনির পুনরা চক্র ো েলযটি কােথে পরমাে ুগদনয জিরী িখে িানক েুষমচাগক্রক ো 
কানেথাোইগিক য ৌি েনল।



.

 ববষমচাবিক য ৌগ

  খে একটি েদ্ধ গশকল য ৌনির চক্র ো েলযটি কােথে পরমাে ু ছাড়াও অেযােয পরমাে ুয মে: N, S, O প্রেৃগি র্ানক 
িখে িানক গেষমচাগক্রক ো যহটানরাোইগিক য ৌি েনল।



.

 অযানরানমটিক য ৌি

যেেগৈে, যেেগৈে ৈািক এেং যেেগৈনের ধমথ েদশৃ য ৌিনক অযানরানমটিক য ৌি েনল। য মে, যেেগৈে, 
যফেল ইিযাগদ।



.

 সুষমচাবিক অযাগরামযাটিক য ৌগ

 য  েকল অযানরামযাটিক য ৌনির চক্র ো েলযটি শুধুমাত্র কােথে পরমাে ু গদনয িঠিি 
িানদরনক কানেথাোইগিক ো েুষমচাগক্রক অযানরামযাটিক য ৌি েনল।



.

 ববষমচাবিক অযাগরামযাটিক য ৌগ

 য  েকল অযানরামযাটিক য ৌনির চক্র ো েলযটি কােথে পরমাে ু ছাড়াও অেযােয পরমাে ু
য মে: N, S, O ইিযাগদ র্ানক িানদরনক যহটানরাোইগিক ো গেষমচাগক্রক অযানরামযাটিক 
য ৌি েনল।





‰Re †hŠ‡Mi mg‡MÖvÎxq †kÖwY

 একই কা থকরীমূলকগেগশি এেং একই ধরনের ধমথগেগশি জৈে য ৌিেমূহনক একনত্র েমনিাত্রীয যেেী েলা হয।য  েকল জৈে য ৌি একই যমৌনলর 
েমন্বনয িঠিি িানদরনক িানদর েনরর ক্রম অেুোনর একটি োগরনি োৈানল অর্থাৎ কােথে পরমােুর েংখযার েৃগদ্ধক্রনম োৈানল  গদ পাশাপাগশ দইুটি 
য ৌনির মানে গমগর্গলে (-CH₂-) মূলনকর পার্থকয র্ানক িখে ওই য ৌিেমূহনক একটি োধারাে েংনকি দ্বারা প্রকাশ করা  ায এেং ঐ োগরনক 
ঐ েে জৈে য ৌনির েমনিাত্রীয যেগে ো যহানমালিাে যেগে েনল। েমনিাত্রীয যেগের প্রনিযক েদেযনক েমনিাত্রক ো যহানমালি েনল। নিচের োধারে 
েংনকিগুনলানি n=1,2,3,,, হনে। য মে, CnH2n এর যক্ষনত্র n=2 হনল C₂H₂₍₂₎ = C₂H₄, আোর n=3 হনল C₃H₂₍₃₎ = C₃H₆ হনে।



A¨vj‡Kb, A¨vjwKb I A¨vjKvBb

 অযালকে ন্ হনলা েমৃ্পি হাইনরাকােথে  ানি অেশযই  কােথে ও হাইনরানৈে শুধুমাত্র একেেে দ্বারা 
 ুি এেং একটিমাত্র শঙৃ্খনল ো শাখা ুি শঙৃ্খনল েগিি। যপনরাগি্যাম ৈািীয জৈে জ্বালাগের মখুয উপাদাে 
েমৃ্পি হাইনরাকােথে। কােথে শঙৃ্খল ও শাখার জদনঘথযর উপর গেগি কনর েমৃ্পি হাইনরাকােথনে 
আইনোনমগরৈম ও কাইরাগলটি যদখা য নি পানর।

 অযালবকন্ ো অগলগফে হনলা অেমৃ্পি হাইনরাকােথে  ানি অেশযই একটি ো একাগধক কােথে-
কােথে গদ্বেেে (>C=C<) র্াকনে েরলিম অযালগকনের উদাহরে হল ইগর্ে(C2H4)।অযালগকনে কমপনক্ষ 
একটি কােথে-কােথে গদ্বেেে (C=C) র্াকনেই। একটি C=C গদ্বেেনের মনধয একটি েেে গেিমা েেে 
এেং আনরকটি পাই েেে গদনয িঠিি হয। গদ্বেেে েেথদাই একটি গেিমা েেনের যর্নক শগিশালী এেং 
আকানর যছাট হনয র্ানক।

 অযালক  ইন অেমৃ্পি হাইনরাকােথে  ানি কােথে-কােথে ও কােথে-হাইনরানৈে একেেনের পাশাপাগশ 
কােথে-কােথে গত্রেেে গেদযমাে।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A1%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8


A¨vj‡Kb, A¨vjwKb I A¨vjKvBb Gi D`niY

কার্বি পরমােুর েংখযা অযালনকে (একেেে) অযালগকে (গদ্বেেে) অযালকাইে (গত্রেেে)

১ গমনর্ে - -

২ ইনর্ে ইগর্ে (ইগর্গলে) ইর্াইে (অযাগেটিগলে)

৩ যপ্রানপে যপ্রাগপে (যপ্রাগপগলে) যপ্রাপাইে (গমর্াইল অযাগেটিগলে)

৪ গেউনটে গেউটিে গেউটাইে

৫ যপনেে যপগেে যপোইে

৬ যহনক্সে যহগক্সে যহক্সাইে

৭ যহনেে যহগেে যহোইে

৮ অনেে অগেে অোইে

৯ েনেে েগেে েোইে

১০ যডনকে যডগকে যডকাইে

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%95%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%AA%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%87%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A1%E0%A7%87%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%A8


কা থকরী মূলক

 জৈে য ৌনির অেুর মনধয উপগিি যর্নক য  েকল মূলক ঐ য ৌি গুগলর রাোযগেক ধমথ গেধথারে কনর 
িানদর কা যকরী মূলক (functional group) েনল। গেগেন্ন কা থকরী মূলক গেগশি জৈে য ৌি গুগলনক কনযকটি গেগদথি 
যেেীনি গেেি করা হয। একই কা থকরী মূলক গেগশি জৈে য ৌনির রাোযগেক ধমথ প্রায একই রকম হনয র্ানক।  গদও 
এনদর রাোযগেক েগক্রযিা পার্শ্থেিী কা থকরী মূলনকর ওপর অনেকটাই গেেথ রশীল। কা থকরী মূলনকর োম যর্নকই জৈে 
য ৌনির অেুগুগলর োমকরে করা হনয র্ানক।

 আই.ইউ.গপ.ইউ.গে এর োমকরনের গেযম অেু াযী কা থকরী মূলনকর উপগিগি অেু াযী জৈে য ৌি গুগলনক গেগেন্ন 
যেগেনি গেেি করা হনযনছ। গেনে িানদর গলগপেদ্ধ করা হল। এখানে উপগিি R এেং R' পাশথেিী কােথে যচইে ো 
হাইনরানৈে যোোনোর ৈনেয েযেহার করা হনযনছ।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%A3%E0%A7%81
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%A3%E0%A7%81
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97


কা যকরী
মূলগকর ন্াম

কা যকরী
মূলগকর সংগকত

য ৌগগর
যেবণর ন্াম

উদাহরণ

কােথে-কােথে
গদ্ব-েেে অযালগকে ইগর্গলে,

কােথে-কােথে
গত্র-েেে —C ≡ C— অযালকাইে অ্যানিটিনিি, (H - C ≡ C - H)

হাইরগক্সল —OH অযালনকাহল, যফেল
C2H5OH (ইর্াইল অযালনকাহল),
C6H5OH (যফেল ো কােথগলক 
অযাগেড )

অযালগডহাইড অযালগডহাইড HCHO (ফরমযালগডহাইড),
CH3CHO (অযাগেটযালগডহাইড)

কােথগক্সল কােথগক্সগলক অযাগেড
HCOOH (ফরগমক অযাগেড),
CH3COOH (অযাগেটিক 
অযাগেড)

গকনটাগেক > C = O গকনটাে CH3COCH3 (ডাই-গমর্াইল
গকনটাে ো অযাগেনটাে



ইউপযাক পদ্ধগিনি জৈে রোযনের োমকরে

 জৈে রোযনে ইউপযাক োমকরে হনলা আন্তৈথ াগিক ফগলি রোযে েংিা (ইউপযাক) কিৃথ ক প্রস্তাগেি 
পদ্ধগিিি োমকরে।[১] এই োমকরনের প্রস্তােোটি Nomenclature of Organic 

Chemistry (অোেষু্ঠাগেকোনে েীল েই েলা হয) এ প্রকাগশি হয। আদশথিিোনে, প্রনিযকটি েম্ভােয 
জৈে য ৌনির এমে একটি োম র্াকা প্রনযাৈে ,  া হনি অজদ্বি িাঠগেক েংনকি যের করা 
েম্ভে। অজৈে য ৌনিরও ইউপযাক োমকরে পদ্ধগি রনযনছ।

 োধারে য ািান ানির যক্ষনত্র দীঘথ এেং িাগন্তকর োম এড়ানি োস্তনে শুধুমাত্র অজদ্বি এেং পরম েংজ্ঞাযে 
েযিীি েেথদা ইউপযাক োমকরে অেেুরে করা হয ো। কখনো কখনো পূনেথর োমকরনের িুলোয 
ইউপযাক োমকরে েহৈ হয (য মে ইর্াইল অযালনকাহল এর পগরেনিথ ইর্ােল)। িুলোমলূকোনে যছাট 
অেগুুনলার অপদ্ধগিিি োমকরনের চাইনিও এটি েহৈ এেং যোধিময। িনে োধারে অর্ো প্রচগলি 
োমটি িুলোমলূকোনে েংগক্ষপ্ত এেং িানদর প্রাধােয যদওযা হয। এেে অপদ্ধগিিি োম প্রাযই য ৌনির 
মলূ উৎে যর্নক িৃহীি। আোর অগিদীঘথ োমগুনলা িাঠগেক েংনকনির িুলোয কম যোধিময হনি পানর।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%86%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%81%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7_%E0%A6%93_%E0%A6%AB%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A4_%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3#cite_note-1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Nomenclature_of_Organic_Chemistry&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A0%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%95%E0%A7%87%E0%A6%A4&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%85%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%AF%E0%A7%8C%E0%A6%97&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%B2


মলূেীগি

রোযনে, য ৌনি অেগিি গেগেন্ন কা থকরী মূলনকর অেিাে এেং ধরে েেথো করার ৈেয অনেক উপেিথ ও অেেুিথ রনযনছ। একটি জৈে 
য ৌি যক োমকরে এর ধাপেমূহ হল:
1.প্রধাে কােথে গশকল গচগিিকরেঃ এনক্ষনত্র অেশযই ক্রমােুোনর গেনোি েীগি েমূহ অেুেরে করনি হনে :

1. এনি কা থকরী মূলনকর েনেথাচ্চ েংখযক প্রগিিাপক র্াকনি হনে।  গদ একাগধক কা থকরী মূলক উপগিি র্ানক িনে েগক্রযিা 
ক্রম েযেহার করনি হনে।

2. এনি এর েনেথাচ্চ েংখযক গদ্বেেে গকংো গত্রেেে র্াকনি হনে।
3. এনি েনেথাচ্চ েংখযক একক েেে র্াকনি হনে।
4. এর জদঘথয েেনচনয যেগশ হনি হনে।

2.েনেথাচ্চ ক্রমােুোনর মূল কা থকরী মূলক েোিকরেঃ
3.পার্শ্থ গশকল েোিকরেঃ পার্শ্থগশকল হল যেেে কােথে গশকল য গুনলা মূল গশকল েয গকন্তু এর শাখা।
4. গদ যকাে েহকাগর কা থকরী মূলক র্ানক, িনে িানদর আযগেক উপেিথ অেুোনর োমকরে (য মে hydroxy for -OH, oxy for =O, 

oxyalkane for O-R, ).
ইংনরগৈ েেথমালার ক্রমােুোনর গেগেন্ন শাখা গশকল এেং কা থকরী মূলকগুনলা গ্রুপ করা হনে। এনক্ষনত্র েংখযা মূলক উপেিথগুনলা গেনেচো করা
হনে ো (য মে ডাই-,রাই- ইিযাগদ)।  খে পার্শ্থ গশকল এেং েহকাগর কা থকরী মূলক উেযই উপগিি র্ানক , িখে িানদরনক গেগেন্ন 
গ্রুনপ যলখার পগরেনিথ  একই গ্রুনপ গলখনি হনে।
5.গদ্বেেে এেং গত্রেেে েোিকরে
6.শাখাটি ক্রমাংগকিকরনের ৈেয প্রর্নম শাখাটিনক উেয গদক (োম যর্নক ডাে এেং ডাে যর্নক োম) যর্নক েংখযাগযি করা হয। অিঃপর 
গেনোি গেযম অেুেরে কনর েঠিক েংখযাযে যেনছ যেযা হয

1. েেনচনয গেকটেিী কা থকরী মূলক অর্থাৎ  ার েেনচনয কাছ যর্নক যকাে কা থকরী মূলক েরােগর  ুি রনযনছ
2.  ার েেনচনয গেকটেিী কােথে এ একাগধক েেে রনযনছ
3. েেনচনয গেকটেিী কােথনের যকাে প্রগিিাপক  ুি রনযনছ

7.গেগেন্ন প্রগিিাপক এেং েেেনক িানদর কােথেেংখযার গেগিনি েংখযাগযিকরেঃ  গদ একই ধরনের প্রগিিাপক গকংো গদ্বেেে একাগধক োর
র্ানক িনে িানদর েংখযার গেগিনি উপেিথ  ুি করা হয ( di – 2 tri – 3 tetra – 4)

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%80_%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97_(%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3)
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%97
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%A8_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A6%95_%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%95_%E0%A6%AA%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87_%E0%A6%9C%E0%A7%88%E0%A6%AC_%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A3#%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%AE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%95_%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1


যে ধরনের পার্শ্থগশকনল অেগিি প্রগিিাপনকর েংখযাযে পার্শ্থগশকনলর োনমর পূনেথ অেনরাহী পদ্ধগিনি যলখা হয। একই আলফা কােথে গেগশি 
দটুি পার্শ্থগশকল র্াকনল েংখযাটি দইুোর যলখা হয, য মে: 2,2,3-trimethyl-।  গদ গদ্বেেে এেং গত্রেেে উেয র্ানক িনে "yne" (গত্রেেে) 
এর পূনেথ "en" (গদ্বেেে) যলখা হয।  গদ প্রধাে কা থকরী মলূক েমাগপ্ত কা থকরী মলূক (য  মলূক শুধু মাত্র গশকনলর যশনষ অেিাে কনর, 
য মে কােথগক্সল মলূক, ফমথাইল মলূক) হয িনে এনি েংখযাযনের প্রনযাৈে যেই।
1.এই পদ্ধগিনি গেেযােকরে: ধাপ 3 এর প্রস্তুিকৃি েংখযাগযি কা থকরী মলূক এেং পার্শ্থ গশকল + প্রধাে গশকনলর হাইনরাকােথে এর উপেিথ 
+ েংখযােহ গদ্বেেে/গত্রেেে (অর্ো "ane") + েংখযােহ প্রধাে কা থকরী মলূক
েংখযা েলনি েংখযােূচক শব্দ যোোনো হনযনছ।
2.গচি য াি:

1. েংখযাগুনলার মানে কমা েযেহৃি হয (2 5 5 হনয  ানে 2,5,5)
2. েংখযা এেং েনেথর মানে হাইনফে েযেহৃি হয (2 5 5 trimethylheptane হনয  ানে 2,5,5-trimethylheptane)

3. দটুি পাশাপাগশ শব্দনক একত্র করা হয অর্থাৎ মােখানে যকানো ফাাঁকা িাে র্ানক ো (tri heptane হনয  ায trimethylheptane)

গেঃদ্রঃ ইউপযাক েেথদা এক শব্দ োমকরে পদ্ধগি অেলম্বে কনর। এ কারনে েেগুনলা অংশ পরস্পর েং ুি।
চূড়ান্ত োমকরেটি এমে যদখানে:
#,#-di<পার্শ্থগশকল>-#-<েহকাগর কা থকরী মলূক>-#-<পার্শ্থগশকল>-#,#,#-tri<েহকারী কা থকারী মলূক><প্রধাে গশকনলর 

অেেুিথ>< গদ েেগুনলা েেে একক েেে হয িনে "ane"  ুিকরে>-#,#-di<গদ্বেেে>-#-<গত্রেেে>-#-<প্রধাে কা থকরী মলূক>
গেঃদ্রঃ: # যকাে েংখযার ৈেয েযেহৃি হনযনছ। পার্শ্থ গশকল এেং েহকাগর কা থকরী মলূকগুনলা যদখানো উপানয োও হনি পানর, যকেো যে 
গুনলানক েেথমালার ক্রমােেুানর োৈানি হনে। ডাই- এেং রাই- শুধুমাত্র িানদর েংখযার ৈেয ( #,# এর পর ডাই-, #,#,# এর পর 
রাই- ইিযাগদ)

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%AB%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95&action=edit&redlink=1


এখে উপনরাি গেযমােলী অেেুরে কনর:
1.প্রধাে কােথে গশকল এর ২৩ টি কােথে রনযনছ। এনক েলা হয tricosa-।
2.েগক্রযিা ক্রমােেুানর প্রধাে কা থকারী মলুক দনুটা গকনটাে মলূক

1. মলূক গুনলা 3 েং এেং 9 েং কােথে এর োনর্ েং ুি। য নহিু দটুি রনযনছ িাই যলখা হনে 3,9-dione.

2. গকনটাে মলূক অেেুানর য ৌিটির েংখযাযে করা হনে।  খে োম যর্নক ডানে েংখযাগযি করা হয গকনটাে মলূক গুনলা 3 এেং 9 
েং কােথে র্ানক। গকন্তু  খে ডাে যর্নক োনম েংখযাগযি করা হয িখে গকনটাে মলূক গুনলা 15 এেং 21 েং কােথে র্ানক। 
য নহিু 3, 15 এর যচনয যছাট িাই গকনটাে মলূক গুনলা 3 এেং 9 েংখযাগযি করা হনে। লক্ষেীয য  কু্ষদ্রির েংখযাটি েযেহৃি 
হয, েংখযাগুনলার েমগি েয।

3.পার্শ্থ গশকল েমহূ হনলা: 4 েং কােথনে একটি ethyl- , 8 েং কােথনে একটি ethyl- এেং 12 েং কােথনে একটি butyl-

গেঃদ্রঃ 15 েং কােথনের -O-CH3 টি যকাে পার্শ্থগশকল েয েরং এটি গমনর্াগক্স মলুক
1. দটুি ইর্াইল মলূক রনযনছ িাই এনদরনক েং ুি কনর পাই 4,8-diethyl।
2. পার্শ্থ গশকল গুনলানক গ্রুপ করা হয: 12-butyl-4,8-diethyl। িনে এটি চূড়ান্ত েয, যকেো আনরা কা থকরী মলূক  ুি হনি পানর 

(এেং গেগিি করনি হনে য  এরা েেথােকু্রগমকোনে োৈানো হনযনছ)।
4.েহকাগর কা থকরী মলূক গুনলা হল: 5 েং কােথনের একটি হাইরগক্স, 11 েং কারনে একটি যিানরা, 15 েং কারনে একটি গমনর্াগক্স এেং 
18 েং কােথে এ একটি যরানমা। পার্শ্থ গশকনলর েনে গ্রুপ কনর পাওযা  ায 18-bromo-12-butyl-11-chloro-4,8-diethyl-5-hydroxy-15-

methoxy
5.দটুি গদ্বেেে রনযনছ - একটি 6 েং এেং 7 েং কােথনে এেং অপরটি 13 েং ও 14 েং কােথনে: এনদরনক েলা হনে "6,13-diene", 19 

েং ও 20 েং কােথনের একটি গত্রেেে রনযনছ। এনক েলা হনে 19-yne।
6.গচি েহকানর গেেযাে টি হনলা: 18-bromo-12-butyl-11-chloro-4,8-diethyl-5-hydroxy-15-methoxytricosa-6,13-dien-19-yne-3,9-

dione
7.েেথনশনষ গেে-রান্স েমােিুার কারনে প্রনিযকটি গদ্বেেে এর োনপনক্ষ কা থকরী মলূনকর অেিাে উনেখ করনি হনে। এই উদাহরে এর 
ৈেয এটি (6E,13E)

অেনশনষ োমকরেটি হনলা (6E,13E)-18-bromo-12-butyl-11-chloro-4,8-diethyl-5-hydroxy-15-methoxytricosa-6,13-dien-19-yne-

3,9-dione।

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%A8_%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A5%E0%A7%8B%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%BF_%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%A5%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%B2_%E0%A6%AE%E0%A7%82%E0%A6%B2%E0%A6%95&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%B8-%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81%E0%A6%A4%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
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