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Group-A (F.M-10) 

             Answer all the questions 

1.সিঠক উ�র িনব�াচন কেরা 

i) প�ারািসটামল �াগ িটব�ব�ত হয়  

(a) অ�ানালেজিসক 

(b) অ�াি�পাইেরিটক 

(c) উপেরর দুেটাই  

(d) �কােনািটই নয় 

ii) িনেচর �কান �াগিটর অ�াি� ইনে�েমটির কায�কািরতা আেছ? 

(a) Ibuprofen  

(b) Chloroamphicol  

(c) Aciclovir  

(d)  Sulphonamide 

iii) িনেচর �কানিট �স�াল নাভ�াস িসে�েমর কায�করী �যৗগ িহেসেব ব�ব�ত হয়? 

(a) Cocaine  

(b) Caffein  

(c) �কােনািটই নয় 

(d) উপেরর দুেটাই 

iv) �পিনিসিলন �কান ব�াকেটিরয়া �থেক আিব�ৃত হেয়িছল? 

(a)  Lacto bacillus  

(b) Streotococcus  

(c) Staphylococcus 

(d)  None of these 

 



v) �কানিট টােগ�ট �াগস িহেসেব পিরিচত  

(a)  Proteins  
(b)  DNA & RNA  
(c)  Enzymes  

(d)  উপেরর সবকিট  

vi) িনেচর �কান ��পিট �াগ টােগ�ট ই�ারঅ�াকশন �ক ফেলা কের? 

(a) Lock and key  
(b) Induced Fit  
(c) Conformational Selection  

(d) উপেরর সবকিট  

vii) �াগ ম�াে�ামিলকুলস interaction এর ��ে� িনেচর �কান intermolecular interaction �দখেত 

পাওয়া যায়? 

(a)  H-Bonding  
(b)  Covalent Bonding  
(c)  Van der waals interaction  
(d)  Ionic Interaction 

viii) এইচআইিভ হেলা   

(a)  DNA Virus  
(b)  RNA Virus  

(c)  দুিট িঠক 

(d) �কােনািটই নয় 

 

 ix) িনেচর �কানিট ভাইরাল িডিজজ এর �জাড় 

  

(a)  Common Cold & AIDS  
(b)  Dysentry & Common Cold 
(c)  Typhoid  Tuberculosis 
(d)  Ringworm & AIDS 

x) সালফা �াগ সাধারণত ব�ব�ত হয় 

(a)  analgesics  
                        (b)  antibacterials  

(c)  antipyretics  
(d)  all of these 

 



Group-B (F.M-30) 

Answer all the questions 

 

2. টীকা �লখ                                                        10х3=30                                                                      

I) (a) Drug Design and (b) Drug Development        

II) �সফােলাে�ািরন �কন একিট জনি�য় অ�াি�বােয়ািটক? এর সবকিট �জনােরশন স�েক� আেলাচনা কেরা। 

Group C (F.M-50) 

3. Answer the following Questions                                                10х2=20 

I. অ�ানালেজিসক কােক বেল? 

II. অ�ােরািবক ফারেমে�শন এর সং�া দাও। 

III. ইথানেলর ফারেমে�শন িক িক শেত� হয়? 

IV. ��পেটামাইিসন এর দুিট ব�বহার �লখ। 

V. DAPSONE এর পুেরা নাম ও গঠন �লখ।  

VI. Chloramphenicol পা�� �িতি�য়া �েলা �লখ 

VII. িনউি�য় ক�াপিসড বলেত কী �বােঝা? 

VIII. Pharmacophore িক? 

IX. Antibiotic িক? 

X. ��াডা� এর গঠন �লখঃ- 
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     Answer any five among Q.4- Q.11                                                              5х6=30 

4. িশ� প�িতেত ethanol ��িত বণ�না কেরা। 

5. �পিনিসিলয়াম �নােটটাম �থেক �পিনিসিলন ��িত flowchart এর সাহােয� �দখাও। 

6. িভটািমন B2, B12 ও িভটািমন িস এেদর দুিট কের ব�বহার �লেখা। 

7. L-লাইিসেনর বােয়ািসে�িসস আেলাচনা কেরা। 

8. ভাইরাল �রি�কা বলেত িক �বােঝা?এর জন� �েয়াজনীয় মুখ� ��জ �িল আেলাচনা কেরা। 

9. A �থেক E িচি�ত কের িবকারেকর নাম �লেখা এবং ফাইনাল �াগিটর (��াডা�) নাম �লেখা। 
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10. �কােনা প�িতেত �াগ িডজাইন এর সময় পা�� �িতি�য়া কিমেয় �াগ টােগ�ট interaction এর 

�কৗশল কীভােব অবল�ন করা যায় তা আেলাচনা কেরা। 

11. কত �কার  Barbiturates sedative-hypotonic িহসােব ব�বহােরর জন� অনুেমািদত?তােদর নাম 

�লেখা।�যেকােনা একিটর synthetic route এর িচ� অ�ন কেরা। 


