
 

 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ইন্সিটিউি (হাই সু্কল )সহ শিক্ষা বাাংলা মাধ্যম 

শ্রশ্রশি – দিম 

শবষয় – জীবি শবজ্ঞাি 

অধ্যায় – বাংিগশি এবাং কয়য়কটি সাধ্ারণ ন্সজিগি শ্ররাগঃ শ্রময়েয়লর একসাংকর জিি পরীক্ষা 

 

 

শ্রময়েলবাদঃ 

 

 শ্ররেগর শ্র াহাি শ্রময়েল ( ১৮২২ – ১৮৮৪ ) নামক অষ্ট্রিয়ার এক ধম মযাজক সর্ মপ্রথম জজনতত্ত্বের মমৌলিক 

সূত্রগুলি প্রলতষ্ট্রিত কত্ত্বরন।মটরগাত্ত্বের সংকরায়ণ পরীক্ষা কত্ত্বর লতলন র্ংশগলতর সুলনলদমষ্ট সূত্র আলর্ষ্কার 

কত্ত্বরন।ত্ত্বমত্ত্বেিতে প্ররকৃতভাত্ত্বর্ প্রলতষ্ট্রিত হয় ১৯০০ লিষ্টাত্ত্বে।ত্ত্বমত্ত্বেত্ত্বির পরীক্ষা িব্ধ ফি , ম ালিত সূত্র ও 

তেত্ত্বকই র্িা হয় শ্রময়েলবাদ । 

 

শ্রময়েয়লর মিরগাছ শিব বাচয়ির কারণঃ 

 

১।র্হু প্রকার বর্লশষ্টযযুক্ত উজিদ 

২। সহজ চািত্ত্বযাগয উজিদ 

৩।উভলিঙ্গ ও স্বপরাগী 

৪।দ্রুত র্ংশলর্স্তাত্ত্বর সক্ষম 

৫।র্ৃহৎ আকৃলতর ফুি 

 

 

➢ ইমাসকুয়লিিঃ     উভলিঙ্গ ফুত্ত্বির পংুত্ত্বকশরগুলিত্ত্বক র্াদ লদত্ত্বয় স্ত্রীফুত্ত্বি পলরণত করার  

                                         পদ্ধলতত্ত্বক ইমাসকুত্ত্বিশন র্ত্ত্বি। 

 

শ্রময়েয়লর শিব বাশচি মিরগায়ছর ববশিষ্ট্যসচূক চশরত্রঃ 

১। র্ীত্ত্বজর আকার 

২। র্ীত্ত্বজর র্ণ ম 

৩। পলরপক্ক ফত্ত্বির আকৃলত 

৪। ফত্ত্বির র্ণ ম 

৫। ফুত্ত্বির র্ণ ম 



 

 

৬। কাত্ত্বে ফুত্ত্বির অর্স্থান  

৭। কাত্ত্বের বদ ময 

 

➢ শিয়িািাইপ ও ন্সজয়িািাইপঃ 

 

লফত্ত্বনাটাইপ = জীত্ত্বর্র মকাত্ত্বনা চলরত্ত্বত্রর র্ালহযক প্রকাশ। 

জজত্ত্বনাটাইপ = লফত্ত্বনাটাইত্ত্বপর লনয়ন্ত্রক অন্তলন মলহত জজন সমাহার। 

P জনুুঃ লফত্ত্বনাটাইপুঃ িম্বা × মর্েঁত্ত্বট 

            জজত্ত্বনাটাইপুঃ TT/tt × tt 

 

 

শ্রময়েয়লর একসাংকর জিি পরীক্ষা ( Mendel’s experiment on Monohybrid Cross) : 

 

একত্ত্বজাড়া লর্পরীত চালরজত্রক বর্লশষ্টয সম্পন্ন একই প্রজালতর দুষ্ট্রট জীত্ত্বর্র মত্ত্বধয সংকরায়ণ  টাত্ত্বনাত্ত্বক 

একসংকর জনন র্া মত্ত্বনাহাইলিড ক্রস র্ত্ত্বি। 

 

একসাংকর জিয়ির শ্ররখাশয়ি শচত্ররূপ ও শ্রচকারয়বার্বঃ 

 

চলরত্র লনর্ মাচনুঃ      মটরগাত্ত্বের বদ ময                         i) প্রকট = িম্বা                  ii) প্রচ্ছন্ন = মর্েঁত্ত্বট 

 

P জনু                   লফত্ত্বনাটাইপ                                    লর্শুদ্ধ িম্বা         ×                 লর্শুদ্ধ মর্েঁত্ত্বট 

                            জজত্ত্বনাটাইপ                                         TT                                        tt        

                            গযাত্ত্বমট                                                T(100%)         *                    t(100%) 

                            ইতর পরাগত্ত্বযাগ                   

 

F1 জনু                লফত্ত্বনাটাইপ                                                      সংকর িম্বা(100%) 

                           জজত্ত্বনাটাইপ                                                              Tt 

                           গযাত্ত্বমট                                                                 T (50%)   t (50%) 

                         

                          স্বপরাগত্ত্বযাগ                                                                 Tt ×Tt        



 

 

 

 

শ্রচকার শ্রবার্ব : 

(পায়িি শ্রস্কায়ার)                 

                                     

  

  

 

                                 লফত্ত্বনাটাইপ:            িম্বা(75%)           :          মর্েঁত্ত্বট(25%)   

                                                                                                               ∴ লফত্ত্বনাটাইলপক অনুপাত=3:1  

 

 

F2 জনু                                লর্শুদ্ধ(25%)       সংকর(50%) 

                                                   

                         

                       

                         জজত্ত্বনাটাইপ:         TT              Tt                            tt     

 

                           ∴ ন্সজয়িািাইশপক অিুপাি: TT(25%) : Tt (50%) : tt (25%) অর্ বাৎ 1 : 2 : 1 

 

শ্রময়েয়লর শসদ্ধান্ত : মমত্ত্বেি একসংকর জনন পরীক্ষার ফিাফত্ত্বির ওপর লভলি কত্ত্বর র্ংশগলতর প্রর্ম 

সূত্র- পৃর্কভবি সূত্র প্রর্তমন কত্ত্বরন। 

 

পৃর্কভবি সূত্র(Law of Segregation) : মকাত্ত্বনা জীত্ত্বর্র একত্ত্বজাড়া লর্পরীত বর্লশষ্টয জলনতৃ জনু মথত্ত্বক 

অপতয জনুত্ত্বত সঞ্চালরত হওয়ার সময় একজত্রত হত্ত্বিও বর্লশষ্টয র্া অযালিিগুলি কখনও লমলিত হয় না , 

র্রং গযাত্ত্বমট গঠনকাত্ত্বি লর্পরীতধমী বর্লশষ্টযগুলি পরস্পর পৃথক হত্ত্বয় যায় । 

 

 

➢ একসংকর জনন পরীক্ষা মথত্ত্বক মমত্ত্বেি পৃথকভর্ন সূত্র োড়া আর একষ্ট্রট লসদ্ধত্ত্বন্ত উপনীত 

হন।দুষ্ট্রট লর্পরীত বর্লশষ্টয সম্পন্ন জীত্ত্বর্র মত্ত্বধয সংকরায়ণ  টাত্ত্বি প্রথম অপতয জনুত্ত্বত প্রকি 

বর্লশত্ত্বষ্টর র্লহুঃপ্রকাশ  ত্ত্বট । অত্ত্বনত্ত্বক এত্ত্বক প্রকিিার সূত্র (Law of Dominance ) রূত্ত্বপ গণয 

করত্ত্বিও এত্ত্বক মমত্ত্বেত্ত্বির মকাত্ত্বনা সূত্র রূত্ত্বপ গণয করাা হয় না । 

                   লডম্বাণু 
শুক্রাণু     

T t 

T TT   

িম্বা 

 

Tt 

িম্বা 

t Tt 

িম্বা 

 

tt 

মর্েঁত্ত্বট 

 



 

 

 

➢ শ্রচকার শ্রবার্বঃ সংকরায়ণ পরীক্ষার সময় ময মকাত্ত্বনা রকম ক্রস প্রকাশ করর্ার সর্ত্ত্বচত্ত্বয় প্রচলিত 

ও সহজ পদ্ধলত হি মচকার মর্াডম । লিষ্ট্রটশ র্ংশগলতলর্দ  R.C. Punnet সর্ মপ্রথম এই পদ্ধলত ষ্ট্রট 

প্রর্তমন কত্ত্বরন র্ত্ত্বি তার নাম অনুসাত্ত্বর পদ্ধলতষ্ট্রটত্ত্বক পায়িি বগ ব র্ত্ত্বি । এই পদ্ধলতর প্রধান সুলর্ধা 

হিুঃ  

ক) পদ্ধলতষ্ট্রট লনয়মলনি ( Methodical) 

খ) এষ্ট্রট সমস্ত ধরত্ত্বনর গযাত্ত্বমত্ত্বটর সমন্বয় প্রকাশ করত্ত্বত সক্ষম । 

 

 

অিুিীলি করয়ব: 

 

১।  র্ংশগলতর জনক কাত্ত্বক র্িা হয় ? মমত্ত্বেির্াদ কাত্ত্বক র্ত্ত্বি ?  

২। মমত্ত্বেি কী কারত্ত্বণ তার পরীক্ষার জনয মটরগােত্ত্বক লনর্ মালচত কত্ত্বরলেত্ত্বিন ? 

৩। মমত্ত্বেি লনর্ মালচত সাত মজাড়া লর্পরীত বর্লশষ্টয কী কী লেি ? 

৪। মমত্ত্বেত্ত্বির একসংকর জনন পরীক্ষাষ্ট্রট একষ্ট্রট প্রালণর উদাহরণ লদত্ত্বয় র্যাখযা কত্ত্বরা ।  

      মমত্ত্বেি  একসংকর জনন পরীক্ষা মথত্ত্বক মকান সূত্ত্বত্র উপনীত হত্ত্বয়লেত্ত্বিন ? 

৫।  লফত্ত্বনাটাইপ ও জজত্ত্বনাটাইত্ত্বপর মত্ত্বধয পাথ মকয কী কী ? 

 

➢ Text Book এবাং Study material ভায়লা কয়র পয়ে উপয়রর প্রশ্নগুশলর উত্তর শলখয়ব । 

 

 

শকছু শবষয় ময়ি শ্ররয়খা 

                                   ১। র্ুঝত্ত্বত অসুলর্ত্ত্বধ হত্ত্বি কত্ত্বমন্ট র্ত্ত্বে লিত্ত্বখ পাঠাও। 

                                  ২। লনত্ত্বজর নাম ,মিলি, ক্রলমক সংখযা এর্ং মফান নম্বর লদত্ত্বত ভুিনা। 

                                  ৩। আমরা সরাসলর মযাগাত্ত্বযাগ কত্ত্বর সমসযা সমাধান করার মচষ্টা করত্ত্বর্া। 

 

 

 

 


