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

স্টিষয় - জীিন স্টিজ্ঞান 

অধ্যায় : জীিননর প্রিহমানতা: স্টমনয়াস্টসস  

স্টিক্ষািষষ - ২০২০ 

শ্রশ্রস্টি - দ্িম 

❖ স্টমনয়াস্টসস: যে য োশবিভোজন প্রবিয়োয় বিপ্লয়য়ি জনন মোতৃয় োশ পরপর দিুোর বিভোবজত হয়য় 

অর্ধসংখ্য  যিোয়মোয়জোম বিবশষ্ট চোরটি হযোপ্লয়য়ি অপতয জনন য োশ গঠন  য়র তোয়  বময়য়োবসস িয়ে।  

Pdf I (শ্রকািস্টিভাজন) অাংনি স্টিত্র শ্রদ্নে শ্রননি।   

➢ বময়য়োবসস প্রবিয়ো জনন মোতৃয় োয়শ জনন য োশ সৃবষ্টর সময় ঘয়ে।  যেমন প্রোবিয়দয়হ শুিোিু , বিম্বোি ু

উৎপোদন  োয়ে েথোিয়ম শুিোশয়য় ও বিম্বোশয়য় ঘয়ে।   

➢ উবিয়দ পুংয়রিু  মোতৃয় োশ ও স্ত্রীয়রিু মোতৃয় োয়শ েথোিয়ম পংুয়রিু ও স্ত্রীয়রিু উৎপোদন োয়ে বময়য়োবসস 

বিভোজন ঘয়ে।   

 

 

১. সমসাংস্থ শ্ররানমানজাম :  

➢ বময়য়োবসয়সর প্রোরয়ে মোতৃয় োয়শ বপতৃ ও মোতৃ যিোয়মোয়জোম যজোড়োয় যজোড়োয় অিস্থোন  য়র।   

➢ এয়দর সমসংস্থ যিোয়মোয়জোম িয়ে।   

➢ যিোয়মোয়জোম গুবের বজন সজ্জোরীবত ও আ ৃবত এ ইর ম হয়।   

 

২.িাইভযানলন্ট /ডায়াড :  

➢ যজোেিদ্ধ সমসংস্থ যিোয়মোয়জোম দ্বয়য়  িোইভযোয়েন্ট /িোয়োি িয়ে।   

❖ স্টমনয়াস্টসস শ্রকাি স্টিভাজননর সনে  সম্পকষ যুক্ত কনয়কটি পস্টরভাষা 
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৩.শ্রটট্রাড :  

➢ বময়য়োবসস I এর যপ্রোয়েজ I এর পযো োইটিন উপদশোয় প্রবতটি যিোয়মোয়জোম যসয়রোবময়োর অংশ ছোড়ো 

েম্বোেবম্বভোয়ি বিভক্ত হয়য় দটুি সুস্পষ্ট যিোমোটিিেুক্ত হয় , েয়ে প্রবতটি িোইভযোয়েয়ন্ট চোরটি যিোমোটিি 

যদখ্ো েোয়। এয়  যেট্রোি িয়ে।   

 

৪. স্টসিার / ননস্টসষ্টার শ্ররামাটিড :  

➢ িোইভযোয়েয়ন্ট অিবস্থত সমসংস্থ যিোয়মোয়জোম যজোয়ড়র প্রবতটি যিোয়মোয়জোম যথয়  সৃষ্ট যিোমোটিি দটুিয়  

বসস্টোর যিোমোটিি িয়ে।   

➢ বভন্ন সমসংস্থ যিোয়মোয়জোয়মর িোইভযোয়েয়ন্ট অিবস্থত দটুি যিোমোটিিগুবেয়  ননবসষ্টোর যিোমোটিি িয়ে।   

 

৫. রস্টসাং ওভার :  

➢ সমসংস্থ যিোয়মোয়জোয়মর নন-বসস্টোর যিোমোটিিদ্বয়য়র ময়র্য খ্ন্োংয়শর বিবনময়য়  িবসং ওভোর িয়ে।  

এটি বময়য়োবসয়সর যপ্রোয়েজ I এর পযো োইটিন উপদশোয় ঘয়ে।   

➢ িবসং ওভোর এর েয়ে নতুন সমসংস্থ যিোয়মোয়জোম দটুির ময়র্য বজনগত বিবশয়ষ্টযর আদোন প্রদোন ঘয়ে এিং 

এর েয়ে নতুন বজন বিনযোস ঘয়ে এিং নতুন বিবশয়ষ্টযর আগমন ঘয়ে।   
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রস্টসাং ওভার 

 

৬. কায়াজমা :  

িবসং ওভোর এর স্থোয়ন ননবসষ্টোর যিোমোটিয়ির ময়র্য যে 'X' আ ৃবতর গঠনগঠিত হয় তোয়   োয়োজমো 

(chiasma) িয়ে।   

 

৭. সাইনযাপস্টসস :  

➢ দটুি সমসংস্থ যিোয়মোয়জোয়মর যজোে িোাঁর্োর পদ্ধবতয়  সোইনযোপবসস িয়ে।   

➢ এটি বময়য়োবসয়সর যপ্রোয়েজ I এর জোইয়গোটিন উপদশোয় ঘয়ে।   

         

৮. সাইনযাপনটাননমাল কমনেক্স :  

➢ সমসংস্থ যিোয়মোয়জোমদ্বয়য়  যে বনউবিও যপ্রোটিন েম্বোেবম্বভোয়ি েকু্ত রোয়খ্ তোয়  সোইনযোপয়েোয়নমোে 

 ময়প্লক্স িয়ে।   

➢ এটি যিোয়মোয়জোমদ্বয়য়  িবসং ওভোর যশষ হওয়ো  পেধন্ত সময় োে র্য়র দঢ়ৃভোয়ি আিদ্ধ রোয়খ্।   
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➢ ইন্টারকাইননস্টসস িা ইন্টারনেজ II :  

১. বময়য়োবসস I ও বময়য়োবসস II এর মর্যিতী সংবিপ্ত বিশ্রোম দশোয়  ইন্টোর োইয়নবসস িো ইন্টোরয়েজ II িয়ে।  

এই পেধোয়য় RNA, যপ্রোটিন সংয়েষ হয়েও DNA র প্রবতবেবপ গঠিত হয় নো।   

  ২. বময়য়োবসস য োশ বিভোজয়ন ইন্টোর োইয়নবসস ঘেয়ে ওই প্র োর বময়য়োবসসয়  সো য়সবসভ  বময়য়োবসস এিং    

ইন্টোর োইয়নবসস নো ঘেয়ে ওই প্র োর বময়য়োবসসয়  সোইমোেয়েবনয়োস বময়য়োবসস িয়ে।   

 

➢ স্টমনয়াস্টসস I এর প্রধ্ান বিস্টিষ্টয : 

১. িোইভযোয়েন্ট গঠন  - [ যপ্রোয়েজ I জোইয়গোটিন উপদশোয় ] 

২. যেট্রোি গঠন [ যপ্রোয়েজ I পযো োইটিন উপদশোয় ] 

৩. িবসং ওভোর ও  োয়োজমো গঠন [যপ্রোয়েজ I - পযো োইটিন উপদশোয়] 

❖ ছনকর মাধ্যনম সম্পিূষ স্টমনয়াস্টসস শ্রকািস্টিভাজন 
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৪. যহয়েয়রোেোইবপ  বিভোজন  

 

➢ স্টমনয়াস্টসস II এর প্রধ্ান বিস্টিষ্টয :  

১. যহোয়মোেোইবপ  বিভোজন  

২. যহোয়মোয়েোগোস যিোয়মোয়জোমদ্বয়য়র যিোমোটিিগুবে পরস্পর যথয়  পৃথ  হয় এিং যিয়মর দবুদয়  চয়ে েোয়।   

৩. এ টি মোতৃয় োশ যথয়  চোরটি অপতয য োয়শর সৃবষ্ট।   

 

 

❖ স্টমনয়াস্টসনসর তাৎপযষ : 

১. প্রজোবতর যিোয়মোয়জোম সংখ্যো ধ্রুি   রোখ্ো  

২. যিোমোটিয়দর খ্ণ্ড  বিবনময়  

৩. জীয়ির ময়র্য প্র রয়ির উৎপবি  

৪. গযোয়মে উৎপোদন  

৫. জনুিম  

 

❖ অনুিীলন করনি : 

১. মোইয়েোবসস ও বময়য়োবসয়সর ময়র্য বনম্নবেবখ্ত বিষয়য়র বভবিয়ত পোথধ য বনরূপি  য়রো : 

 .  সম্পোদয়নর স্থোন  

খ্. যিোয়মোয়জোয়মর বিভোজয়নর প্র ৃবত  

বময়য়োবসয়সর যিয়ে যিোয়মোয়জোয়মর পৃথ ী রি ঘয়ে ব ন্তু মোইয়েোবসয়সর যিয়ে যিোমোটিিয়দর পৃথ ী রি 

ঘয়ে।   
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গ. উৎপন্ন য োয়শর সংখ্যো  

২. সমসংস্থ যিোয়মোয়জোম  োয়  িয়ে ? 

৩. সোইনযোপবসস  ী ? 

৪. িবসং ওভোর  োয়  িয়ে?  

 . বময়য়োবসস য োশ বিভোজয়নর বনম্নবেবখ্ত তোৎপেধ দটুি িযোখ্যো  য়রো : 

খ্. প্রজোবতর যিোয়মোয়জোম সংখ্যো ধ্রুি  রোখ্ো  

গ. প্র রয়ির উিি  

❖ অধ্যায়টি ভানলা কনর পনে উপনরর প্রশ্নগুস্টলর উত্তর স্টলেনি। 

 

 

_________________________________ 




