Biological Science
Chapter: বংশগতি এবং তবভেদ
1.মানুষের ল িংষেজ গ্রুপ েত ?
উত্তর : একটি ক্রোমেোমজোমে অবস্থিত সকল একস্থিতভোমব স্থলিংমকজ গ্রুপ গঠন কমর । সুতরোিং েোনুমের ক্েমি
স্ত্রীমের

23টি স্থলিংমকজ গ্রুপ (22টি অম োমজোে ক্জোডো এবিং একমজোডো X ক্রোমেোমজোে) এবিং পুরুেমের ক্েমি

24 স্থলিংমকজ গ্রুপ (22 ক্জোডো অম োমজোে এবিং একটি X এবিং একটি Y ক্সক্স ক্রোমেোমজোে) থোমক ।

2. ল িংষেজ ও ক্রল িংওভাষরর ম্পেক লে?
উত্তর : েুই বো তমতোস্থিক স্থজন একটি ক্রোমেোমজোমের অবিোন কোমল একজনু ক্থমক
সেয় একসমে থোকোর ঘ নোমক স্থলিংমকজ বমল। ক্রোমেোমজোমের েুটি স্থজন

অপরজনুমত সঞ্চোরমনর

কত ো কোছোকোস্থছ অবিোন কমর

তোর উপর স্থলিংমকজ স্থনভভ রশীল। অপরস্থেমক যখন েুটি স্থজন একটি ক্রোমেোমজোমে খোস্থনক ো েূমর অবিোন কমর
তখন রস্থসিং ওভোর ঘ োর সম্ভোবনো বোমড। ভোেো এবিং ক্জোডো লোগোর েোিযমে সেসিংি ক্রোমেোমজোে েু টির
ক্েহোিংমশর স্থবস্থনেময়র ফমল নতু ন সিংযুস্থি সৃস্থি হয় রস্থসিং ওভোমরর ফমল। সুতরোিং বলো ক্যমত পোমর স্থলিংমকজ
এবিং রস্থসিং ওভোর েুটি স্থবপরীতেুখী প্রস্থরয়ো স্থলিংমকজ রস্থসিং ওভোর রস্থসিংওভোর যত বোমড স্থলিংমকজ কমে।

3. মমৌমালির ল ঙ্গ লেভাষে লনর্কালরত হয়?
উত্তর : ক্েৌেোস্থছ ক্বোলতো বো স্থপিঁপমডর ক্কোন ক্সক্স ক্রোমেোমজোে থোমক নো তোই এমের ক্রোমেোমজোে ক্সম র
সিংখযোর ওপর স্ত্রী-পুরুে হওয়ো স্থনভভ র কমর। এমের স্ত্রীরো স্থিপ্লময়ি (2n) অথভোৎ এমের েুটি ক্স
ক্রোমেোমজোে আমছ। পুরুেরো হযোপ্লময়ি (n) অথভোৎ পুরুেমের এক ক্স

ক্রোমেোমজোে আমছ। স্ত্রী-মেৌেোস্থছরো

উৎপন্ন হয় স্থনস্থেি স্থিে ক্থমক। পুরুে ক্েৌেোস্থছরো উৎপন্ন হয় অস্থনস্থেি স্থিে ক্থমক। ঘ নোর নোে অপুিংজস্থন
বো পোমথভমনোমজমনস্থসস। স্ত্রী- ক্েৌেোস্থছমের েুমস
আমরক ক্স

ক্রোমেোমজোমের েমিয এক ক্স

আমস েোময়র কোছ ক্থমক। পুরুে ক্েৌেোস্থছমের এক ক্স

আমস বোবোর কোছ ক্থমক

ক্রোমেোমজোে আমস েোময়র কোছ ক্থমক

ক্কবল। পুরুেরো হযোপ্লময়ি এবিং স্ত্রীরো স্থিপ্লময়ি হওয়োর এই িরমনর স্থলে স্থনিভোরণ ক্ক বমল
হযোপ্লময়মিোস্থিপ্লময়স্থি।

4. এলপস্ট্যাল

লে?

উত্তর :এলস্ট্ল এেটি ঘটনা ম খাষন এেটি লজষনর প্রোলিত হওয়া লনভক র েষর অনয লজষনর উপর। এই লজন দুটি নন অযল ল ে হওয়া ষেও এষে
ওপষরর উপষর এ র্রষের প্রভাে লেস্তার েষর যাষত এেটি জন ইনঅযালিভ হষয় মেষ অপরটি প্রোলিত হষত পাষর না।
উদা:- ইঁদুষরর োত্র েেক ো coat colour Wild type Coat colour, agouti (AA) প্রভাে লেস্তার েষর aa এর উপর এেিং এেটি লভন্ন লজন c
এই োত্র েেক প্রোষির েযাপাষর উপষযােী হষয় ওষে।

5. েযালরওটাইপ ও ইলিওগ্রাম লে?
উত্তর : ক্কমনো জীমবর ক্রোেোজোস গুস্থলর একস্থিত ছস্থবমক কযোস্থরও োইপ বমল। কযোস্থরও োইমপর িোয়গ্রোেোটিক
স্থরমপ্রমজন্টমক ইস্থিওগ্রোে বমল।

6. লজন ও ক্রাষ াষজাষমর মান্তর তা প্রমাে ের।
উত্তর : স্থেময়োস্থসস ক্কোে স্থবভোজমনর সেয় সেসিংি রোমেোমজোে ক্জোডোর প্রস্থতটি পরস্পর ক্থমক স্থবস্থিন্ন হময়
যোয়। গযমে

গঠনকোমল ক্স ক্কোন একটি রোসোমজস একটি গোমেম

প্রমবশ কমর। এইভোমব এক জোডো

অযোস্থলস্থলক স্থজমনর েমিয প্রস্থতটি স্থজন পরস্পর ক্থমক পৃথক হময় একটি গোমে র েমিয প্রমবশ কমর।

7. নন লভ জািংিন োষে েষ ?

উত্তর : ক্কোে স্থবভোমনর ত্রুটির ফমল সেসিংি ক্রোমেোমজোে গুস্থল

(স্থেময়স্থসস) অথব স্থসস্টোর ক্রোেোটিভ গুস্থল

পৃথক হময় স্থবপরীত ক্েরুমত নো যোওয়োর ঘ নোমক নন স্থভসজোিংশন বমল।

8. এটি অযা লেষনা লপতামাতার লজষনাটাইপ েীরূপন হয় ?
উত্তর : অযা লেলনজম এেটি অষটাষজামা প্রচ্ছন্ন লজন ঘটিত মরাে। এষেষত্র লপতা োহে ও মাতা আয়া লেষনা হষ 50%, অপতয অযা লেষনা হষে।
লপতার লজষনাটাইপ - AL// AL+ (োহে)
(AL) Normal, AL+ অযা লেষনা অযাল

।

েোতোর স্থজমনো োইপ - AL+//AL+ (অযোলস্থবমনো)

9. েযালরওটাইষপর গুরুত্ব লে?
উত্তর : ক্কস্থরও োইস্থপিংময়র গুরুত্ব:
১। স্থবস্থভন্ন প্রকোমরর স্থজনগত অস্বোভোস্থবক অবিো স্থনণভয় করমত সোহোযয কমর। স্বোভোস্থবক েোনুমের
ক্রোমেোমজোমের সমে তু লনো করমল ক্রোমেোমজোমের গঠমন ক্কোমনো অস্বোভোস্থবকত্ব সহমজই লেয করো যোয়।
২। ভ্রূণ অবিোয় ক্কস্থরও োইপ েযোস্থ িং করোমল স্থশশুটির ক্কোমনো স্থজনগত ত্রুটি আমছ স্থকনো তো ক্বোঝো সম্ভব
হয়।
৩। ক্জমনটিক কোউনস্থসস্থলিংময়র সেয় ক্কস্থরও োইপ ক্ স্থস্টিং ক্রোমেোমজোমের ক্কোমনো অসেস্থত আমছ স্থকনো েযোখোর
জনয বযবহোর করো হয়।

10. মোন পলজটিভ রক্ত গ্রুষপর মরােীষে মনষেটিভ রক্ত মদওয়া যায় লে? লেপরীত ঘটনা লে ম্ভে?
উত্তর : পস্থজটিভ রি গ্রুমপর বযস্থি বলমত ক্বোঝোয় তোর রমি Rh ফযোক্টর বো Rh(D) অযোস্থন্টমজন উপস্থিত
আমছ। যোর থোমক নো, তোর রিমক ক্নমগটিভ বলো হয়। সুতরোিং পস্থজটিভ রি গ্রুমপর বযস্থিমক ক্নমগটিভ রি
ক্েওয়ো সম্ভব, কোরণ তোমত Rh ফযোক্টর ধ্বিংসকোরী ক্কোমনো অযোস্থন্টবস্থি গঠিত হয় নো। তমব Rh রি স্থসমস্টমে
এখন ক্েখো ক্গমছ প্রোয় 49টি ক্প্রোটিন
ক্েমখ ক্নওয়ো প্রময়োজন। ক্নমগটিভ রি

উপস্থিত থোমক। তোই রি ক্েওয়োর আমগ সবসেয়ই রস-েযোস্থ িং কমর
গ্রুমপর বযস্থিমক পস্থজটিভ রি কখমনোই ক্েওয়ো যোয় নো, কোরণ

গ্রহীতোর রমি অযোস্থন্টমজন ধ্বিংসকোরী অযোস্থন্টবস্থি গঠিত হয়, ফমল রি জেো

বোিঁিোর সম্ভোবনো থোমক।

11. মপলদগ্রী অযানাল ল

লে?

উত্তর : ক্পস্থিস্থগ্রর অথভ বিংশতোস্থলকো। একটি পস্থরবোমরর স্থবস্থভন্ন জনুর সব সেসয ক্ক স্থনময়

ো ভ ততস্থর করো হয়

এবিং নোনো স্থ হ্ন তোমত বযবহোর করো হয়। এর েোিযমে পস্থরবোমর স্থকভোমব ক্কোমনো স্থজমনর প্রবোহ বো সঞ্চোরণ
ঘ মছ তো ক্বোঝো সহজ হয়।মকোমনো স্থজনগত অস্বোভোস্থবক অবিোরও প্রবোহ ক্বোঝো যোয় এবিং পরবতী জনুমত
কোমরোর এই ত্রুটিপূণভ স্থজন পোওয়োর সম্ভোবনো আমছ স্থকনো তো ক্বর করো যোয়। ক্জমনটিক কোউনস্থসস্থলিংময় এই
ক্পস্থিস্থগ্র অযোনোস্থলস্থসস অতযন্ত গুরুত্বপূণভ ভূ স্থেকো ক্নয়।

