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স্টবর্য়ঃ জীবন স্টবজ্ঞান 

 

অধ্যায়ঃ বাংিগস্টি এবাং কয়য়কটি সাধ্ার  জজনগি করাগ -স্টি-সাংকর জনন পরীক্ষা 

 

 

 

স্টি-সাংকর জনন : দুজ োড়ো বিপরীত চোবরত্রিক বিবিষ্ট্যসম্পন্ন একই প্র োবতভুক্ত দুটি  ীজির মজযয 

সংকরোয়ণ ঘিোজ োজক স্টি-সাংকর বা ডাইহাইস্টিড ক্রস িজে । 

 

 

এই স্টি-সাংকর জনন পরীক্ষার মাধ্যয়ম কময়েল িাাঁর স্টিিীয় সূত্র স্বাধ্ীন সঞ্চার  সূত্র (Law of 

Independent) টি প্রস্টিটিি কয়রন । 

 

মির উজিয়দর স্টি- সাংকর জনন পরীক্ষা ( Dihybrid cross in plant ) : 

 মমজেে তোাঁর বি-সংকর     পরীক্ষোর   য একটি বিশুদ্ধ হেুদ রজের ম োেোকোর িী যুক্ত মির 

 োজের (YYRR) সজে একটি বিশুদ্ধ সিু  রজের কুত্রিত িী যুক্ত মির  োজের র (yyrr )সংকরোয়ণ 

ঘিো  । 



 

 

 

 

 

 



 

 

কময়েয়লর স্টিসাংকর জনন পরীক্ষা কেয়ক প্রাপ্ত স্টিিীয় সূত্র স্বাধ্ীন সঞ্চার  সূত্র ( Law 

of Independent assortment ) : 

 মকো   ীজির দইু িো তজতোবযক যুগ্ম বিপরীতযমী বিবিষ্ট্যগুবে  ব তৃ   ু মেজক অপতয   ুজত 

সিোবরত হওয়োর সময় একত্রিত হজেও শুযুমোি  যোজমি  ঠ কোজে এরো ময পরস্পর মেজক পৃেক হয় 

তোই  য় , উপরন্তু প্রজতযকটি বিবিষ্ট্য স্বোযী ভোজি মযজকোজ ো বিপরীত বিবিজষ্ট্যর সজে সম্ভোিয সকে 

প্রকোর সমন্বজয় সিোবরত হয় । 

 

অনুিীলন করয়ব 

১।বিসংকর     কোজক িজে? মমজেজের বিসংকর     পরীক্ষোটি মচকোর মিোজডের সোহোজযয মদখোও ।  

২। একটি সংকর কোজেো ব ব বপজ র সজে একটি বিশুদ্ধ সোদো ব ব বপজ র সংকরোয়ণ ঘিোজে 

বিজ োিোইপ অ ুপোত কী হজি তো মচকোর মিোজডের সোহোজযয মদখোও । 

৩। মমজেজের স্বোযী  সিোরণ সূিটি মেজখো । 

৪। ব ম্নবেবখত  ব তৃগুবে মেজক কতরকজমর  যোজমি উৎপন্ন হজি- RrRr,BBww,BwRr ? 

৫। িংি বতজত 1: 2 : 1এিং 9 : 3 : 3 : 1 অ ুপোত দুটির অে ে কী ? 

 

➢ Text book ও Study material ভায়লা কয়র পয়ে উপয়রর প্রশ্নগুস্টলর উত্তর স্টলখয়ব ।  

 

 

স্টকছু স্টবর্য় ময়ন করয়খা 

                  ১। িুঝজত অসুবিজয হজে কজমন্ট িজে বেজখ পোঠোও । 

                 ২। ব জ র  োম, মেবণ , ক্রবমক সংখযো ও মিো   ম্বর বদজত ভুজেো  ো । 

                 ৩। আমরো সরোসবর মযো োজযো  কজর সমসযো সমোযো  করোর মচষ্ট্ো করজিো ।  

 


