জীবেনর �বাহমানতা
েকাশ িবভাজন এবং েকাশচ� - িদ্বতীয় পব �
জনন – �থম পব �
�েশ্নাত্তর
১. ‘মাইেটা�টক অ�াপােরটাস’ বলেত কী েবােঝা ?
উত্তর: �াণীেকােশ েসে�ােজােমর েসি�ওলগুিল েথেক দু�ট অপত� েসি�ওল গ�ঠত হয় এবং
েসে�ােজােমর অ�া�াল র�শ্ম েথেক গ�ঠত হয় �স্পন্ডল বা েবম।েসি�ওল , অ�া�ালর�শ্ম
এবং �স্পন্ডল একে� ‘মাইেটা�টক অ�াপােরটাস’ গঠন কের।
২. ‘স্পাইরালাইেজশান’ বলেত কী েবােঝা ?
উত্তর :মাইেটািসেসর ে�ােফজ দশায় ে�ামা�টন জািলকা েথেক সৃষ্ট ে�ােমািনমাটা তন্ত�গুিল

�মশ কুণ্ডলীকৃত এবং ঘনীভূ ত হেত থােক ,এই ঘটনােক বলা হয় স্পাইরালাইেজশান।
ঘনীভূ ত ও কুণ্ডলীকৃত ে�ােমািনমাটাই ে�ামা�টড গঠন কের।
৩. ‘�িসংওভার’ কী?

উত্তর :‘বাইভ�ােলন্ট’ গঠনকারী দু�ট সমসংস্থ ে�ােমােজােমর েয েকােনা দু�ট নন-িসস্টার
ে�ামা�টেডর মেধ� েয খণ্ড িবিনময় ঘেট , তােক �িসংওভার বেল।�িসংওভার স্থােন ননিসস্টার ে�ামা�টড দু�টর মেধ� েয ‘X’ আকৃিতর গঠন েদখা যায় তােক কায়াসমা বেল।
৪.িমেয়ািসেসর দু�ট তাৎপয েলেখা।
�
উত্তর : তাৎপয :� ১।েযৗন জনেনর সময় দু�ট গ�ােমট িমিলত হেয় জাইেগাট গঠন কের ,
েযেহত� েয েকােনা �জািতর ে�ােমােজাম সংখ�া �ুবক তাই দু�ট গ�ােমট িমিলত হেয়
িডপ্লেয়ড েকাশ ৈতির করার সময় �িত�ট গ�ােমটেক হ�াপ্লেয়ড হেতই হেব। িমেয়ািসস
���য়ায় তাই হ�াপ্লেয়ড জনন েকাশ গ�ঠত হয়, তা না হেল �জািতর ে�ােমােজাম সংখ�া
েবেড় েযত ও �জািতর অ�স্তত্ৱ িবলুপ্ত হত।
২। সমসংস্থ ে�ােমােজামগুিলর মেধ� �িসংওভার ও �জেনর পুনঃসংযু�ক্তর ফেল নত� ন
ৈবিশষ্ট�যুক্ত অপত� েকাশ সৃ�ষ্ট হয়। ওই অপত� েকাশগুিল েথেক েয সব জীব সৃ�ষ্ট হয় তােদর
মেধ� �করণ বা েভদ েদখা যায়। এই �করণই িববত�েন সাহায� কের।
৫. িনম্নিলিখত িবষেয়র িভিত্তেত মাইেটািসস ও িমেয়ািসেসর পাথক�
� েলেখা :
•

ঘটনাস্থল

•

িবভাজেনর �কৃিত

•

অপত� েকােশর সংখ�া

উত্তর :
িবষয়

১. ঘটনাস্থল
২. িবভাজেনর �কৃিত
৩. অপত� েকােশর সংখ�া

মাইেটািসস
১. েদহ মাতৃেকাশ
২. সমিবভাজন পদ্ধিত
৩. দু�ট

৬. িনম্নিলিখত অেযৗন জনন পদ্ধিত েকাথায় েদখা যায়?
•

খণ্ডীভবন

•

েকারেকাদ্গম

•

পুন�ৎপাদন
উত্তর :
খণ্ডীভবনস্পাইেরাগাইরা
েকারেকাদ্গমহাই�া ও ইস্ট
পুন�ৎপাদনপ্ল�ােনিরয়া

িমেয়ািসস
১. জনন এবং েরণু মাতৃেকাশ
২. �াস িবভাজন পদ্ধিত
৩. চার�ট

Chapter 2
Continuity of Life
Cell Division and Cell Cycle - 2nd Part
Reproduction 1st Part

1.What do you mean by ‘Mitotic Apparatus’?

Ans:- In animal cells the spindle is formed with the help of astral rays of centrosome .
The centrioles, astral rays and spindle together form the ‘Mitotic Apparatus’.
2. What is ‘Spiralization’?

Ans:- During mitotic prophase the chromonemata get more coiled and compressed – this
situation is called spiralization, from these compressed chromonemata chromatids are
formed.
3. What is crossing over?

Ans:- Crossing over is the exchange of genetic material between non-sister chromatids
of homologous chromosomes during meiosis, which results in new allelic combinations
in the daughter cells.
4. Write the significance of meiosis.

Ans:1. During meiosis the parent germ cell divides twice to form four daughter cells
containing half number of chromosomes i.e haploid set of chromosomes. These two
haploid cells form a diploid zygote after fertilization. Thus the constant number of
chromosomes are maintained in a sexually reproducing species.
2. Crossing over between the non-sister chromatids of homologous chromosomes
leads to the formation of new allelic daughter cells . The organisms formed from
these daughter cells carry variations which is the cause of evolution.
5. Write the differences between mitosis and meiosis on the basis of following subjects :

• Location
• Type of division
• Number of daughter
cells
Ans :Subject

1.Location
2.Type of Division
3.Number of daughter
cells

Mitosis
1.Somatic mother cell
2.Equational division
3.Two

Meiosis
1.Germ mother cell
2.Reduction division
3.Four

6. In which organism the following asexual reproduction are found:

• Fragmentation
• Budding
• Regeneration
1. Fragmentation : Spirogyra
2. Budding : Hydra &Yeast
3. Regeneration : Planaria

