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শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইনস্টিটিউট (উচ্চ স্টিদ্যালয়) িাাংলা মাধ্যম (সহ স্টিক্ষা) 

স্টিষয় - জীিন স্টিজ্ঞান 

অধ্যায় - জীিননর প্রিহমানতা: মাইনটাস্টসস  

স্টিক্ষািষষ - ২০২০ 

শ্রশ্রস্টি - দ্িম 

 

মাইনটাস্টসস :  

যে য োশ বিভোজন প্রবিয়োয় বনবদিষ্ট ধোরোিোবি  পেিোয়য়র মোধযয়ম মোতৃয় োশ বিভোবজত িয়য় সম আ ৃবতেুক্ত সম 

সংখ্য  যিোয়মোয়জোম বিবশষ্ট এিং সমগুণ সম্পন্ন দটুি অপতয য োশ সবৃষ্ট  য়র, তোয়  মোইয় োবসস িয়ে।  ইন্টোরয়েজ 

দশো  সমূ্পণি  রোর পর উবিদয় োশ ও প্রোবণয় োশ বিভোজন দশোয় প্রয়িশ  য়র অপতয য োয়শর সৃবষ্ট  য়র।  

মোইয় োবসস য োশ বিভোজন দটুি পেিোয়য় সম্পন্ন িয়, েথো -  

➢ বনউবিয়োয়সর বিভোজন পদ্ধবত িো  যোবরও োইয়নবসস িো যপ্রোয়েজ, যম োয়েজ, অযোনোয়েজ, ও য য়েোয়েজ 

দশোর মোধযয়ম সম্পন্ন িয় এিং 

➢  সোইয় োপ্লোজয়মর বিভোজন পদ্ধবত িো সোইয় ো োইয়নবসস।   

প্রঃ ১.১। যপ্রোয়েজ ও অযোনোয়েজ দশোর বতনটি  য়র বিবশষ্টয যেয়খ্ো। অযোনোয়েজ দশোর বিয়শষ তোৎপেি  ব  ? 

(প্রশ্নমোন: ৩+২ = ৫) 

উঃ যপ্রোয়েজ দশোর বিবশষ্টয: এটি বনউবিয়োস বিভোজয়নর প্রথম ও দীর্ঘি দশো।   

❖ জোবে োর যিোমোটিন তন্তুগুবে িমশ সুস্পষ্ট িয়য় যজোড় সংখ্য  যিোয়মোয়জোয়ম পবরণত িয় এিং প্রবতটি 

যিোয়মোয়জোম দটুি  য়র যিোমোটিয়ে বিভক্ত িয়য় যসয়রোবময়োর অঞ্চয়ে সংেগ্ন থোয় ।   

❖ প্রবতটি যিোয়মোয়জোয়মর যিোমোটিেদ্বয় পরস্পরয়  বনবিড়ভোয়ি যপেঁবিয়য় অিস্থোন  য়র।  পযোেঁিোয়নো পদ্ধবতয়  

স্পোইবরেোইয়জশন (spirilization ) িয়ে।  
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❖ বনউবিও পদি ো ও বনউবিওেোস প্রথয়ম কু্ষদ্র কু্ষদ্র খ্য়ে যভয়ে েোয় ও যশয়ষ অিেুপ্ত িয়।   

❖ প্র ৃতপয়ক্ষ বনউবিও পদি ো ও বনউবিওেোস যপ্রোয়ম োয়েজ দশোয় সমূ্পণি রূয়প অিেুপ্ত িয়।   

 

শ্রপ্রানেজ 

 

অযানানেজ দ্িার বিস্টিষ্ট্য : 

এটি বনউবিয়োস বিভোজয়নর তৃতীয় এিং সিয়িয়য় ক্ষণস্থোয়ী দশো।   

➢ এই দশোর শুরুয়ত প্রবতটি যিোয়মোয়জোয়মর যসয়রোবময়োর সমোন দটুি ভোয়ে বিভক্ত িয়, েয়ে  প্রবতটি 

যিোমোটিে নতুন যসয়রোবময়োর সি অপতয যিোয়মোয়জোয়ম রূপোন্তবরত িয়।   

➢ যিোয়মোয়জোমোে যিমতন্তুর সংয় োিন (টিবিউবেন যপ্রোটিন যসয়রোবময়োর অঞ্চে যথয়  িমোন্বয়য় বিয়য়োবজত 

িওয়োর  োরয়ণ ) এিং অপতয যিোয়মোয়জোমগুবের ময়ধয বি ষিণ যদখ্ো যদওয়োর অয়ধি  যিোয়মোয়জোম 

যিয়মর উত্তর যমরুর বদয়  এিং িোব  অয়ধি  যিোয়মোয়জোম যিয়মর দবক্ষণ যমরুর বদয়  সয়র যেয়ত থোয় , 

এয়  অযোনোয়েজীয় িেন িয়ে।   এই সময় যিয়মর বিষুর অঞ্চয়ে ইন্টোরয়জোনোে যিমতন্তুর (interzonal 

spindle fibre ) এর আবিভি োি ঘয় ।   
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➢ প্রোবণয় োয়শ ইন্টোরয়জোনোে যিমতন্তুগুবে এ বিত িয়য় যেমিবে েঠন  য়র।  অযোনোয়েজীয় িেয়ন সোিোেয 

 য়র।   

➢ যসয়রোবময়োয়রর অিস্থোন অনুসোয়র যিোয়মোয়জোমগুবেয়  'V' (যম োয়সবর ), 'L' (সোিয়ম োয়সবর  ), 'J ' 

(অযোয়িোয়সবর  ) এিং 'I ' (য য়েোয়সবর  ) আ ৃবতবিবশষ্ট যদখ্োয়।  অযোনোয়েজ যশয়ষ সমসংখ্  অপতয 

যিোয়মোয়জোম যিয়মর বিপরীত যমরুয়ত যপ েঁছোয়।   

 

অযানানেজ 

 

অযানানেজ তাৎপর্ষ : 

অযোনোয়েজ দশোয় যিোয়মোয়জোয়মর বসেোর যিোমোটিে দটুি পরস্পর বিবিন্ন িয়য় অপতয যিোয়মোয়জোম েঠন  য়র।  

তোর েয়ে , অপতয য োয়শ মোতৃয় োয়শর সমসংখ্য  যিোয়মোয়জোম উপবস্থত থোয় ।   

১.২ মোইয় োবসস য োশ বিভোজয়নর য োন দশোয় বনউিীও পদি োর পুনরোয় আবিভি োি ঘয়  ও বনউবিওেোস পুনঘিটিত 

িয় ? এই দশোর দটুি বিবশষ্টয যেয়খ্ো।   

'যপ্রোয়েজ ও য য়েোয়েয়জর যক্ষয়ি বিপরীতধমী পবরিতি ন ঘয় ' - এরূপ দটুি বিপরীতধমী পবরিতি ন যেয়খ্ো।  (প্রশ্নমোন 

৩+২ =৫) 
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উঃ মোইয় োবসস য োশ বিভোজয়নর য য়েোয়েজ দশোয় বনউিীয় পদি োর পুনরোয় আবিভি োি ঘয়  ও বনউবিওেোস 

পুনঘিটিত িয়।   

য য়েোয়েয়জর দটুি বিবশষ্টয : 

➢ বনউবিয়োয়সর ময়ধয জে সংয়েোবজত িয়, েয়ে যিোয়মোয়জোমগুবের পুনরোয় সূিো োর ও অস্পষ্ট িয়।   

➢ যিমতন্তু অদশৃয িয় , দটুি অপতয বনউবিয়োস েঠিত িয় , প্রোবণয় োয়শ বিষুি অঞ্চয়ে ইন্টোরয়জোনোে 

তন্তুগুবে যেম িবে (stem body ) েঠন  য়র।   

 

শ্রপ্রানেজ ও শ্রটনলানেজ দ্িার স্টিপরীত ঘটনািলী : 

স্টিষয় শ্রপ্রানেজ শ্রটনলানেজ 

➢ বনউিীয় পদি ো ও 

বনউবিওেোস     

অিেুপ্ত িয়     পুনরোবিভি োি িয়  

➢ যিোয়মোয়জোয়মর পবরিতি ন যিোমোটিন জোবে ো যথয়  জে 

বিয়য়োজন  য়র ঘনীভিয়নর মোধযয়ম 

যিোয়মোয়জোম েঠিত িয়   

• যিোয়মোয়জোম জে গ্রিণ 

 য়র , পো  খ্ুয়ে যিোমোটিন 

জোেয়  পবরণত িয়।   

• দটুি অপতয বনউবিয়োস 

েঠিত িয়। 

 

 

প্রঃ ১.৩ যম োয়েজ যপ্ল  ও যম ো োইয়নবসস  োয়  িয়ে? (প্রশ্নমোন = ২) 

উঃ  মোইয় োবসয়সর যম োয়েজ দশোয় যিোয়মোয়জোমগুবের যসয়রোবময়োর অঞ্চে যিোয়মোয়জোমোে তন্তুর সয়ে আিদ্ধ িয় 

এিং যিোয়মোয়জোমগুবে যিয়মর বিষুর অঞ্চয়ের বদয়  সঞ্চোবেত িয় ও এ টি তয়ে সবিত িয়য় যপ্লয় র ময়তো েঠন সৃবষ্ট 

 য়র , এয়  িয়ে যম োয়েজ যপ্ল ।   
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যে পদ্ধবতয়ত যপ্রোয়ম োয়েজ দশোয় সোইয় োপ্লোজয়ম ছড়োয়নো যিোয়মোয়জোমগুবে যিয়মর বনরক্ষীয় অঞ্চয়ে এ বিত িয় , 

তোয়  িয়ে যম ো োইয়নবসস।   

প্রঃ ১.৪ ফ্র্যোেয়মোপ্লোে ও  রযোক্টোইে বরং  োয়  িয়ে? িো  ীভোয়ি েঠিত িয়? (প্রশ্নমোন = ২) 

উঃ উবিদয় োয়শর সোইয় ো োইয়নবসস ঘ োর সূিনোয়  যোবরও োইয়নবসয়সর য য়েোয়েজ দশোয় যিয়মর বনরক্ষীয় 

অঞ্চয়ে ইন্টোরয়জোনোে তন্তুগুবের মোয়ে মোয়ে েেবে িস্তু যথয়  উৎপন্ন  যোেবশয়োম যপ য়   ও মযোেয়নবসয়োম 

যপ য়   েুক্ত কু্ষদ্র কু্ষদ্র যভবস ে িো ফ্র্যোেয়সোয়জোম জমো িয়ত থোয় ।  ইন্টোরয়জোনোে তন্তু ও ফ্র্যোেয়মোয়জোম এ য়ি 

ফ্র্োেয়মোপ্লোে েঠন  য়র।  

প্রোবনয় োয়শর সোইয় ো োইয়নবসস ঘ োর প্রোরয়ে (েেেোস মোসিেযোয়ের ময়ত) অযোনোয়েজীয় দশোর যশয়ষর বদয়  

যিয়মর বনরক্ষীয় অঞ্চে িরোির য োশ পদি োর ঠি  নীয়ি সোইয় োপ্লোজম অংয়শ অসংখ্য আ টিন তন্তু সমোন্তরোে ভোয়ি 

সবিত িয় এিং এ টিন তন্তুর মোয়ে মোয়ে কু্ষদ্র কু্ষদ্র মোয়য়োবসন তন্তু েকু্ত িয়ে  রোক্টোইে বরং েঠন  য়র।  এই 

বরংটি সংকুবিত িয়ত শুরু  রয়ে য োশ পদি ো ভোেঁজ িয়য় যভতয়রর বদয়  ঢুয়  আয়স ও বিয়ভজ েোয়রো েঠিন  য়র।   

অনুিীলন করনি : 

সাংস্টক্ষপ্ত উত্তর দ্াও: (প্রশ্নমোন = 2) 

১. মোইয় োবসয়সর দীঘিস্থোয়ী দশোর বনউবিয়োয়সর  ী  ী পবরিতি ন ঘয়  তো তোবে োিদ্ধ  য়রো।   

২. উবিদ য োয়শ সোইয় ো োইয়নবসস প্রবিয়ো  ীভোয়ি ঘয়  সংয়ক্ষয়প যেয়খ্ো।   

৩. উবিদয় োশ ও প্রোণীয় োয়শর বনম্নবেবখ্ত বিবশয়ষ্টযর বভবত্তয়ত মোইয় োবসয়সর পোথি য বনরূপণ  য়রো :  

• যিমতন্তু েঠন  

• সোইয় ো োইয়নবসস পদ্ধবত  

৪. যিমতন্তু  য়প্র োর ও  ী  ী ? 

৫. অযোস্ট্রোে, অযোনোস্ট্রোে মোইয় োবসস  োয়  িয়ে? 
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৬. যম োিবে  যেজ ও যম োিবে  বনউবিয়োস  োয়  িয়ে? 

৭. মোইয় োটি  অযোপোয়র োস  ী ? 

নীনের প্রশ্নর উত্তর দ্াও:  (প্রশ্নমোন: ৩+ ২ = ৫)  

যম োয়েজ ও য য়েোয়েজ দশোর বতনয়   য়র বিবশষ্টয যেয়খ্ো।  মোইয় োবসস য োশ বিভোজয়নর দটুি তোৎপেি যেয়খ্ো।   

➢ উবিদ ও প্রোবণ মোইয় োবসয়সর  যোবরও োইয়নবসয়সর প্রবতটি পেিোয়য়র বিি আেঁ ো অয়ভযস  রয়ি  

➢ উবিদ ও প্রোবণ মোইয় োবসয়সর সোইয় ো োইয়নবসয়সর বিি আেঁ ো অয়ভযস  রয়ি।   

 

 

____________________ 




