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সাল াকসংলেষ কী?

যে পদ্ধতিলি যলাল াতি েুক্ত জীব সূেয া লক উপতিতিলি যলাল াতিল  সাহালেে

পত লবশ যেলক গৃহীি জ ও CO2  

এ  াসায়তিক তবতিয়া িল স  শকয  া জািীয় খাদ্ে উৎপাদ্ি কল এবং উপজাি

পদ্ােযরূলপ জ ও O2 তিগযি হয় িালক সাল াকসংলেষ বল ।

• এটি একটি অঙ্গা আত্তীক ি (Carbon Assimilation Reaction) প্রতিয়া।
• এটি একটি উপতিতি তবপাক (Anabolic) প্রতিয়া।
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সাল াকসংলেষ ও শ্বসি
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সাল াকসংলেষ পদ্ধতি

আল াকদ্শা ও অন্ধকা দ্শা

আল াকদ্শা

(সূর্যাল াক –এর রাসায়নিক
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আল াকদ্শা

(Light Reaction) 
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সাল াকসংলেষকা ী  ঞ্জক



 ঞ্জক যশাষণ কল দৃশেোি বণযাত  তকছু অংশ

Chlorophyll a & b:
• েুখে  ঞ্জক (যশাষণ কল বণযাত   া ও িী অংশ, প্রতিি ি কল সবুজ অংশ)

Carotenoids (e.g., -carotene)
• সহকা ী  ঞ্জক (যশাষণ কল বণযাত  সবুজ ও িী অংশ, প্রতিি ি কল  া ও হ ুদ্ অংশ)



িী  া 

তবতিন্ন  ঞ্জলক যশাষণ বণযা ী (Absorption Spectrum)



যশাষণ বণযা ী ও কােয বণযা ী



য ড ড্রপ ও এো সি এলিক্ট



 ঞ্জক িন্ত্র (Photosystem)



তবতিন্ন প্রকাল   ঞ্জক ও যপ্রাটিি

োই াকলয়ড পদ্য ালি অবতিি

আল াকদ্শা (Light Reaction) 



আল াকদ্শা (Z-Scheme) 



আল াকদ্শা তবতিয়া
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আল াকদ্শা সংতিপ্তসা 



অন্ধকা দ্শা

(Light independent Reaction)



অন্ধকা দ্শা

উপতিতি তবপাক প্রতিয়ায়

অংশগ্রহি কল ো িাে

যক তিি িি

•এলিলে ATP ও NADPH  

শতক্ত যজাগাি তদ্লি োলক

•উৎপাতদ্ি শকয  া শতক্ত যজাগাি

অেবা অিািে জজব যেৌগ উৎপাদ্লি

অংশগ্রহি কল 

যক তিি

িি



অন্ধকা দ্শা-

যক তিি িি (C3)



অন্ধকা দ্শা

(Light independent Reaction)



অন্ধকা দ্শা- যক তিি িি (C3)



অন্ধকা দ্শা- যক তিি িি (C3)



অন্ধকা দ্শা- যক তিি িি (C3)



অন্ধকা দ্শা- যক তিি িি (C3)



অন্ধকা দ্শা-

যক তিি িি (C3)



অন্ধকা দ্শা-

যক তিি িি (C3)



সাল াকসংলেষ এ সংতিপ্তসা 

stroma



C4 িি / C4 পে
(C4 REACTION PATHWAY)







CAM পে
(CAM PATHWAY)





C2 পে
(C2 PATHWAY)







TRANSPORT OF IONS








