1. Establish the relationship between chromosome, DNA and gene.
Ans: Chromosomes are thread-like structures inside the nucleus made up of nucleoproteins,
carrying hereditary units called gene. The chemical components of chromosome are DNA
(deoxyribonucleic acid) and proteins which together form nucleoproteins. The part of DNA which
help to synthesize protein are called gene. Chromatin reticula and chromosomes are actually
different folding states of DNA molecules. Therefore, chromosome, DNA and genes are
interrelated.
2. How are the spindle fibres formed during plant cell division?
Ans: Plant cell contains microtubules instead of centrosome. These cytoplasmic microtubules
which are made up of tubulin protein arrange themselves in a special manner to form spindle.
3. What do you mean by autosome and allosome?
Ans: The chromosomes which control the somatic characters (like height, type of hair etc.) are
called autosomes.
The chromosomes which determine the sex of organisms are called allosomes or sex
chromosomes.
4. What is nucleotide?
Ans: The structural and functional units of DNA, which are made up of pentose
sugar(deoxyribose/ribose), nitrogenous base and phosphoric acid are called nucleotide.
5. Write the differences between DNA and RNA on the basis of following subjects:
 Type of Sugar
 Nitrogenous base
Function
Ans:
Subject
1. Type of Sugar

DNA
1. Deoxyribose Sugar

RNA
1. Ribose Sugar

2. Nitrogenous base

2. Guanine, Adenine,
Cytosine and Thymine.

2. Instead of Thymine, RNA
contains Uracil.

3. Function

3. Carries hereditary units
from one generation to
another generation.

3. Synthesizes protein in the
cells.

6. What will be the consequences if the control of checkpoints of Cell-Cycle is lost?
Ans: The control of checkpoints of cell cycle is maintained by the protein cyclin and kinase. If
this control is disturbed, the cell-division will be uncontrolled resulting in tumor formation.
Sometimes these tumor cells are carried through blood and cause malignant tumors.

জীবন িবজ্ঞান
দশম ে�িণ
েকাশ িবভাজন ও েকাশচ� - �থম পবর্
১। ে�ােমােজাম, DNA ও িজেনর আ�ঃস�কর্ �িত�া কেরা।
উ∶ িনউি�ও জািলকা েথেক উৎপ�, িনউি�ওে�ািটন িদেয় গিঠত, বংশগত ৈবিশে�য্র ধারক ও
িজন বহনকারী সরু সু েতার মত অংশ হেলা ে�ােমােজাম। ে�ােমােজাম গঠনকারী রাসায়িনক
উপাদান হেলা DNA (িডঅি� রাইেবািনউি�ক অয্ািসড) ও ে�ািটন যারা একে� িনউি�ওে�ািটন
গঠন কের। েখালা DNA-র সু েতার মত েয অংশগুিল েকােশ ে�ািটন সংে�েষ সাহাযয্ কের তারাই
হেলা িজন। িনউি�ওজািলকা বা ে�ামািটন জািলকা ও ে�ােমােজাম হেলা �কৃত পেক্ষ DNA
অণু-র কু�লীকরেণর পৃথক-পৃথক অব�া। DNA/িজন ে�ােমােজােম অব�ান কের, সু তরাং
ে�ােমােজাম, DNA ও িজন আ�ঃস�িকর্ত।
২। উি�দেকাশ িবভাজেনর সময় েবমত� েকাথা েথেক গিঠত হয়?
উ∶ উি�দ েকােশ েসে�ােজাম থােক না। িক� সাইেটা�াজিমক অণুনািলকা থােক। েকাশ
িবভাজেনর সময় এই অণুনািলকা বা মাইে�ািটউিবউলগুিল িনিদর্� রীিতেত সি�ত হেয় েবম বা
ি��ল গঠন কের। মাইে�ািটউিবউলগুিল িটউিবউিলন ে�ািটন িদেয় গিঠত ফাঁপা নল।
৩. ‘অেটােজাম’ ও ‘অয্ােলােজাম’ বলেত কী েবাঝ?
উ∶ েযৗন ৈবিশ�য্ ছাড়া অনয্ানয্ ৈদিহক ৈবিশ�য্ (েযমন: উ�তা, গােয়র রঙ, চুেলর গঠন বা মুেখর
গঠন ইতয্ািদ ৈবিশ�য্) েযসব ে�ােমােজাম �ারা িনয়ি�ত হয় তােদর অেটােজাম বেল।
জীবেদেহর িল� িনধর্ারেণ সহাযয্ কের েযসব ে�ােমােজাম তােদর বেল অয্ােলােজাম বা
েহটােরাে�ােমােজাম বা েস� ে�ােমােজাম। সাধারণত এগুিল একেজাড়া কের থােক।

৪। িনউি�ওটাইড কী?
উ: েপে�াজ শকর্রা (রাইেবাজ বা িডঅি�রাইেবাজ), নাইে�েজন ক্ষার (িপিরিমিডন বা িপউিরন)
এবং ফসেফািরক আািসড িনেয় গিঠত DNA বা RNA-র গঠনগত ও কাযর্গত এককেক
িনউি�ওটাইড বেল।
৫। িন�িলিখত ৈবিশে�য্র িভি�েত DNA ও RNA - এর পাথর্কয্ িনরূপণ কেরা ∶
 শকর্রা


N2 যু � ক্ষার

 কাজ
উ∶
িবষয়
১। শকর্রা

২।

N2

যু � ক্ষার

DNA

RNA

১। েপে�াজ শকর্রা

১। েপে�াজ শকর্রা রাইেবাজ

িডঅি�রাইেবাজ জাতীয়।

জাতীয়।

২। অয্ােডিনন, গুয়ািনন,

২। িপিরিমিডন ক্ষার িহেসেব

সাইেটািসন ও থাইিমন।

থাইিমেনর পিরবেতর্ ইউরািসল
থােক।

৩। কাজ

৩। বংশগত ৈবিশ�য্গুিলেক
বহন কের পরবতর্ী জনু েত
িনেয় যায়।

৩। ে�ািটন সংে�ষ কের।

৬। েকাশচে�র েচকপেয়�গুিলেত িনয়�ণ ন� হেল কী ঘটেব?
উ: েকাশচে�র েচকপেয়�গুিল সাইি�ন ে�ািটন এবং সাইি�ন িনভর্র কাইেনেজর জিটল ি�য়ািবি�য়ার �ারা িনয়ি�ত হয়। েকানও কারেণ েকাশচে�র েচকপেয়�গুিলর িনয়�ণ িবি�ত হেল
েকাশ িবভাজন অিনয়ি�ত হেয় পেড় এবং অিত �ত িবভাজন ঘটেত থােক; এর ফেল েয
অিবেভিদত েকাশপু� সৃ ি� হয় তােক বেল িটউমার। িটউমার েকাশগুিল যিদ �াণীেদেহ রে�র
মাধেম অনয্ানয্ অংেশ ছিড়েয় পেড় এবং নতুন িটউমার সৃ ি� কের তখন তােক ময্ািলগনয্া� বা
কয্ানসারধমর্ী িটউমার বেল। কয্ানসারধমর্ী িটউমার েকাশগুিলর �ত ছিড়েয় পড়ােক েমটা�ািসস
বেল।

