


বিস ্বিল্লাবির রাি ্িাবির রািীি



দ্বশি শ্রেবি: অধ্যায় ১২ (১২.২ শ্রেকে শ্রশষ পর্ যন্ত)

জীকির িংশগবি ও বিিিযি
১২.২-১২.৪

শ্রেেচার B-31

রাহাতুল ইশাখ অননয
ঢাকা মেডিককল ককলজ



* িািুকষর শ্রেিকোকষ শ্ররাকিাকজাি 23 শ্রজাডা

* এরিকধ্য অক াকজাি 22 শ্রজাডা

* িাবে এে শ্রজাডাকে িো িয় শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি

িািুকষর বেঙ্গ বিধ্ যারি



* শ্ররাকিাকজাি িযাপ দেক্ যযর

অধ্ঃরিঅিুসাকর শ্ররাকিাকজাি

গুকোকে 1 শ্রেকে 22 িম্বর পর্ যন্ত
সাজাকিা িয়।

* অিবশষ্ট এেকজাডা শ্রে িো িয়

শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি

িািুকষর বেঙ্গ বিধ্ যারি



* শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি X ও Y িাকি পবরবচি

* িারীকের শ্রেকে শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি XX

* র্বে Y শ্ররাকিাকজাি িিিোরী শুরািুর সাকে বিম্বািুর বিেি িয় িকি শ্রেকে

সন্তািজন্ম বিকি

* র্বে X শ্ররাকিাকজাি িিিোরী শুরািুর সাকে বিম্বািুর বিেি িয় িকি শ্রিকয়

সন্তাি জন্ম বিকি

শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি

* পুরুষকের শ্রেকে শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি XY



শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি বেকয় িািুকষর সন্তাকির বেঙ্গ বিধ্ যারি
প্রক্ররয়া



* শ্রেকে সন্তাি জন্ম বিকি Y শ্ররাকিাকজাি েরোরআর Y শ্ররাকিাকজাি

শুধ্ুিাে বপিাই িিিেরকি পাকর

* িাই সন্তাি শ্রেকে িকি িা শ্রিকয় িকি িা বিধ্ যারকি িাকয়রআকেৌ শ্রোকিা

ভূবিো শ্রিই

* আসকে সন্তাকির বেঙ্গ বে িকি িা প্রেৃবি েিৃ যে বিধ্ যাবরি িয়

শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি বেকয় িািুকষর সন্তাকির বেঙ্গ বিধ্ যারি
প্রক্ররয়া



* ক্রজকি বিউক শি িওয়ার ফকে সষৃ্ট িযাবধ্ গুকোকে িংশগবি
িযাবধ্ িো িয়

িংশগবি িযাবধ্



* শ্রসক্স শ্ররাকিাকজাি এ বিউক শকিরফকে সষৃ্টঅসুখ গুকোকে
শ্রসক্স বেংেিঅসুখ িো িয়

* এক্স শ্ররাকিাকজাি দেক্ যয েুদ্র িওয়ায় এরঅবিঅল্পসংখযে
ক্রজি োকে

* িাই X শ্ররাকিাকজাি এ বিউক শকিরফকে শ্রসক্স বেংেি

শ্ররাগগুকো সষৃ্টষ্ট িয়

* শ্রেকেকের শ্রর্কিিু এেষ্ট শ্ররাকিাকজাি োকে িাই এেষ্ট 
বিউক শি িকেই িারা শ্রসক্সবেংেি শ্ররাকগআরান্ত িকয়

পকড

শ্রসক্স বেংেিঅসুখ



* শ্রিকয়কের শ্রেকে েুষ্ট X শ্ররাকিাকজাি োকে িাই শ্ররাকগ

আরান্ত িকি শ্রগকে েুষ্ট শ্ররাকিাকজাি এই বিউক শি িকি

িকি

* বেন্তু েুষ্ট X শ্ররাকিাকজাকি বিউক শি িওয়ার সম্ভািিা

খুি েি িকে শ্রিকয়রা এই শ্ররাগ গুকোকি খুিই েি

আরান্ত িয়

* এেষ্ট শ্ররাকিাকজাি বিউক শি ্ কে শ্রিকয়রা িািে

বিকসকি োজেকর

শ্রসক্স বেংেিঅসুখ





* িি যান্ধ শ্ররাগীকের শ্রচাকখ স্নায়ু শ্রোকষর রং শিাক্তোরী
বপগকিন্টএরঅভাি োকে

* এেষ্ট বপগকিকন্টরঅভাি িকে োেআর সিুজ পাে যেয

েরকি পাকর িা

* বেন্তু র্বে এোবধ্ে বপগকিকন্টরঅভাি োকে িািকে োে

এিং সিুজ রং োডাও শ্ররাগী িীে ও িেুে রকের পাে যেয

েরকি পাকর িা* িাইড্রক্রক্স শ্রলাকরােুইি ওষুধ্ শ্রসিকির পার্শ্ যপ্রবিক্ররয়া বিকসকিও

শ্রচাকখর রষ্টেি বপগকিন্ট িষ্ট িকয় শ্ররাগী িি যান্ধ িকি পাকর

িি যান্ধিা



উপকরর েবিকি েি বেখাআকে ?



আকগর েবিষ্ট কি িুবি র্বে শ্রোি সংখযা শ্রেখকি

পাও িার িাকি িুবি স্বাভাবিে িও িুবি িি যান্ধ



শ্রিবশ েুঃখ পািার োরি শ্রিই োরি বিখযাি

বিজ্ঞািী জিিাল্টি িি যান্ধ বেকেি

জিিাল্টি

জিিাল্টি



সংখযাষ্ট পডকি পারকে িুবি স্বাভাবিে

ইবশিারা শ্র স্ট



* এই শ্ররাকগ শ্রোবিি রক্তেবিো গুকো

িষ্ট িকয় র্ায় র্ার েরুি শ্ররাগী রক্ত

শিূযিায় শ্রভাকগ

* এষ্ট এেষ্ট অক াকজািাে বরকসবসভ

বিজঅিযার িাই িািা-িা েুজকিই
শ্ররাকগর িািে িা শ্ররাগী িকে সন্তাি

এ শ্ররাকগর েেিপ্রোশ পায়

* চাচাকিা িািাকিা খাোকিা ভাই শ্রিাি

িা বিে াত্মীকয়র িকধ্য বিকয় িকে এ

শ্ররাকগআরান্ত সন্তািজন্ম শ্রিয়ার

আশঙ্কা িিুগুকি শ্রিকড র্ায়

েযাোকসবিয়া



Thalassemic face



বিকিাকলাবিি এর গঠি

* েযাোকসবিয়া শ্ররাকগআেফা িা বি া শ্রলাবিউবেি দিরীর

ক্রজকি সিসযা োোর ফকে ি রুষ্ট পূি যশ্রোবিি রক্তেবিো

উৎপােি িয়

বিকিাকলাবিি এর গঠি





* আেফা শ্রলাবিউবেি এরঅভাকি সষৃ্টষ্ট িয়আেফা

েযাোকসবিয়া এই শ্ররাগ েবেি-পূি যএবশয়া, িধ্যপ্রাচয ও
আবিোরজিগকির িকধ্য শ্রিবশ শ্রেখা র্ায়

* বিবভন্ন সিসযার োরকি বি া েযাোকসবিয়া িয় এই শ্ররাগ

ভূিধ্যসাগরীয় এোোিাসীর িকধ্য শ্রিবশ শ্রেখা শ্রগকেও বেেু

পবরিািআবিোি-আকিবরোি চীি ও এবশয়ািাসীকের

িকধ্যও শ্রেখা র্ায়

* বি া েযাোকসবিয়া শ্রে েুবের েযাোকসবিয়া ও িো িয়

বিকিাকলাবিি এর গঠি



বির্শ্ িািবচকে েযাোকসবিয়া



িািে িািা এিং িািে িাকয়র সন্তািকের বভির েযাোকসবিয়া
সন্তািজকন্মর সম্ভািিা চার ভাকগর এেভাগ।



থ্যালাসেমিযা মিজর:
* একেকে বশশুিার িািা ও িা েুজকির োে শ্রেকেই

েযাোকসবিয়া ক্রজি শ্রপকয় োকে

থ্যালাসেমিযা িাইনর:
* একেকে বশশুিার িািা অেিা িাকয়র োে শ্রেকে

েযাোকসবিয়া ক্রজি শ্রপকয় োকে

* িাই িারা সাধ্ারিি শ্রোকিা উপসগ যশ্রেখায় িা
* িকি েযাোকসবিয় ক্রজি এর িািে বিকসকি োজেকর

েযাোকসবিয়া শ্রিজর ও িাইির



* বিবেযষ্ট সিয় পর পর রক্তপ্রোি

* বিবেযষ্ট ঔষধ্ খাওয়াকিা

* শ্রেৌি সিদৃ্ধ ফে খাওয়াকিা শ্রেকে বিরি রাখা

* েযাোকসবিয়া শ্ররাগীর র্েৃি িষ্ট িকেজক্রিসঅগ্নাশয় িষ্ট িকে

িায়াকিষ্ট স ইিযাবে িািা রেি শ্ররাগ শ্রেখা বেকি পাকর

* 30 িেকরর শ্রিবশ িা াঁচার সম্ভািিা েি র্বে এসি সিসযা এেিার

শুরু িয়

বচবেৎসা



দজি বিিিযি িত্ত্ব



অধ্যায়টির সারসংকেপPoll Question 01

বিিিযকির সম্পকেয শ্রিািার ধ্ারিা েী?

(a) বির্শ্াস েবর

(b) বির্শ্াস েবরিা

(c) জাবি িা

(d) িন্তিয েরকিঅবিচু্ছে



* েযাষ্ট ি শব্দ Evolveri শ্রেকে বিিিযি শব্দষ্ট একসকে

* ইংকরজ োশ যবিে এিং বশোবিে িাি যা শ্রেন্সার প্রেি এভবেউশি শব্দষ্ট িযিিার

েকরি

* োষ্ট যস িাি যস প্রেত্ত আধ্ুবিে সংজ্ঞা অিুর্ায়ী বিিিযি িে প্রজন্ম শ্রেকে প্রজকন্ম

বিবেযষ্ট এোোয় এে বেংিা োোোবে প্রজাবির এেীে বিকোকয়ক্রন্স পবরিিযি

* এেসিয় িািুকষর ধ্ারিা বেে আবে জীিজগকির সকঙ্গ িিযিািোকের

জীিজগকির শ্রিিি শ্রোি পাে যেয শ্রিই

* বিস্টপূি যপঞ্চি শিাব্দীকি শ্রজকিাকফি িাকির এেজি বিজ্ঞািী প্রেি েিগুকো

জীিাশ্ম আবিষ্কার েকরি এিং প্রিাি েকরি শ্রর্ জীি শ্রেকির আোর অপবরিিযিীয়

িয়

* বিস্টপূি যচিুে যশিাব্দীকি বিে োশ যবিে এবরস্ট ে প্রিাি েকরি শ্রর্ জীি জগকির

বিবভন্ন জীকির শ্রভির এে শ্রেিীর জীি শ্রেকে উন্নি এিং শ্রসগুকো িাকের পূি যপরুুষ

শ্রেকে উৎপবত্ত োভ েকর বিিিযকির িাধ্যকি রিাগি পবরিবিযি এিং রূপান্তবরি

িকয় িিযিাি রূপ োভেকরকে

দজি বিিিযি িত্ত্ব



এেীে বিকোকয়ক্রন্স



* বিিিযি এেষ্ট িন্থর এিং চেিাি প্রক্ররয়া এই প্রক্ররয়ার িাধ্যকি
গঠিগিভাকি সরেজীিি শ্রেকে ধ্ীকর ধ্ীকর জষ্ট েজীিকির উৎপবত্ত

্ক কে

* িকি খুি েি সিকয়র িকধ্য বিিিযি িওয়ার িক্রজরও বিেযিাি

* এিিবে বিিিযকির িাধ্যকিজষ্ট েজীি সরেিররূপ বিকয়কে এিি
্ িা ্ক কে শ্রর্িিপাবির উপর শ্রেকে সকর বগকয় গভীর পাবিকি

অন্ধোরগুিায় িাস েরকিশুরুেরার োরকি েৃষ্টষ্টশক্রক্ত িাবরকয়কে



অধ্যায়টির সারসংকেপPoll Question 02

এভবেউশি শব্দষ্ট প্রেি শ্রে িযিিার েকরি?

(a) চাে যস িারউইি

(b) িাি যা য শ্রেিসার

(c) োষ্ট যস িাি যস

(d) এবরস্ট ে



* প্রায় 260 শ্রোষ্ট িেরআকগ পবৃেিীর িায়ুিণ্ডকে প্রচুর পবরিাি বিকেিঅযাকিাবিয়া

িাইকড্রাকজি সােফাইি এিংজেীয় িাষ্পিাইকরাকজি এিং োি যি-িাই-অক্সাইি

গযাস বেে বেন্তু শ্রোিঅক্রক্সকজি গযাস বেেিা

* উচ্চিাপিাো এিংঅবিকিগুবি রক্রশ্মর প্রভাকি এই শ্রর্ৌিিঅে যগুকো বিবেি িকয়

অযািাইকিা এবসি ও বিউবলেএবসি উৎপন্নেকর

* একের শ্রেকে বিউবলওকপ্রাষ্ট িঅিুর সষৃ্টষ্ট িয় বিউবলওকপ্রাষ্ট িগুকো বিকজকের

গঠকিরেিিা অজযি েকর

* এিং এভাকিই জীিকির সূেপাি ্ক 

* বিউবলওকপ্রাষ্ট ি শ্রেকে সষৃ্টষ্ট িয় শ্রপ্রাক াভাইরাস

* এিং শ্রপ্রাক াভাইরাস শ্রেকে সষৃ্টষ্ট িয় ভাইরাস

* ভাইরাস এিি এেষ্ট অিস্থা বিকেযশ েকর র্া জীি এিংজকডর িধ্যিিী

জীিকিরআবিভযাি



বিিিযি িিু শাখা-প্রশাখার এেই সাকে ্ক চো
অসংখয পবরিিযকির এেষ্ট জষ্ট ে শ্রি ওয়ােয।



* এরপর উদ্ভি িয় িযােক বরয়া এিং িযােক বরয়া শ্রেকে সষৃ্টষ্ট িয় শ্রপ্রাক াকজায়া

* িযােক বরয়াআবে প্রেৃবির বিউবলয়াস োেকেও শ্রপ্রাক াকজায়া শ্রেখা শ্রগে

সুগষ্টঠি বিউবলয়াস

* বেেু জীিকেকি শ্রলাকরাবফে সষৃ্টষ্ট িে র্ার ফকে খাকেযর সংকেষিশুরু িকো

আিার উপজাি বিকসকিঅক্রক্সকজিপাওয়া শ্রগে

* এরপর উদ্ভি িকো িিুকোষী জীকির

* আকরা পকর উক্রদ্ভে ও প্রািী েুষ্ট বভন্ন ধ্ারায় বিিিযি িকিশুরুেরে

* িাই বিিিযি প্রেৃিপকেসরেকরখায় ্ক িা িরঞ্চঅসংখয জষ্ট ে শাখা-
প্রশাখায় বিিিযি চেকি োকে

বিিিযি



অধ্যায়টির সারসংকেপPoll Question 03

বিউবলে এবসি দিরীকি েরোর বেে-

(a) বিম্ন িাপিাো ওঅিকোবিি রক্রশ্ম

(b) উচ্চ চাপ ওঅবিকিগুবি রক্রশ্ম

(c)উচ্চিাপিাো ওঅবিকিগুবি রক্রশ্ম

(d) উচ্চিাপিাো ওঅিকোবিি রক্রশ্ম



* বিজ্ঞািী চাে যস িারউইি ইংেযাকির সকিবর শিকরজন্মিিিেকরি

* প্রশান্ত িিাসাগকরঅিবস্থি গযাোপাকগাস দ্বীপপুকে পবরিিিোকে বিবি ওই

অঞ্চকের উক্রদ্ভে ও প্রািী েূকের বিস্ময়ের দিবশষ্টয শ্রেকখ বিকশষভাকিআেৃষ্ট িি

* সংগিৃীি িকেযর বভবত্তকি িাজার 1837 বিস্টাকব্দ ইংেযাকি প্রিযািিযকির প্রায় 20 
িের পকর িাজার 1859 বিস্টাকব্দ প্রােৃবিে বিি যাচকির দ্বারা প্রজাবির উদ্ভি (Origin 
of species by Means of Natural Selection) িাকি এেষ্ট িইকয় িার িিিাে প্রোশ
েকরি

* দজি বিিিযকির োরি বিকসকি প্রােৃবিে বিি যাচি শ্রে উকল্লখেকরআরওএেজি

সিসািবয়ে বিজ্ঞািীআেকিি ওয়াকেস এেই সিকয় বেন্তু স্বাধ্ীিভাকি অিুরূপ

িেয প্রিয়িেকরি িকি বিবভন্নঐবিিাবসেোরকি িারকচকয় িারউইকির িাকিই

িত্ত্বষ্ট অবধ্েপ্রচবেি

িারউইিিাে



* অবধ্েিাকর িংশিকৃ্রদ্ধ

* সীবিি খােয ও িাসস্থাি

* অক্রিকেরজিয সংিাি

-আন্তঃপ্রজাবিে সংিাি

-অন্তঃপ্রজাবিে সংিাি
-পবরকিকশর সকঙ্গ সংিাি

* প্রেরি িা জীিকেকি পবরিিযি

* প্রােৃবিে বিি যাচি

* িিুি প্রজাবির উৎপবত্ত

িারউইকির েৃষ্টষ্টকি প্রেৃবিকি সং্ষ্ট ি সাধ্ারি
সিযগুকো

HP
Pencil

HP
Pencil

HP
Pencil





প্রােৃবিে বিি যাচি



* বিিিযকির িাধ্যকি িিুি প্রজাবির উদ্ভিোকে শ্রেখা র্ায় অকিেপ্রজাবিোকের
গকভয িাবরকয় র্ায়

* অবিোয় িিী শ্রোপ পাইয়াকে বেন্তু শ্রিোকপাো ষ্ট বেয়াআকে

* বিিিযকির পকে খাপ খাওয়াকিার এই প্রক্ররয়াকেঅকিেকেকেঅবভকর্াজি িো

িয়

* গকিষিাগাকর পরীোিূেেভাকি বিিিযি ্ াকিা সম্ভি িকয়কে এিং এষ্ট 

বিিিযকির িািিিার প্রিাি

* বিিিযকির পকেআরও বেেু প্রিাি সংিিেরা িাবেআকে িকি বিিিযকির

বিপকে শ্রোকিা দিজ্ঞাবিেপ্রিাি এখি পর্ যন্ত পাওয়া র্ায়বি িাই বিিিযি িকচ্ছ

এিিএেষ্ট উপিযাকসর িই র্ার েকয়েষ্ট পািা বোঁ কড শ্রগকে

প্রজাবির ষ্ট কে োোয় বিিিযকিরগুরুে



অধ্যায়টির সারসংকেপজীকির িংশগবি ও বিিিযি



শ্রেকগ োকো সৎভাকি, 
স্বপ্নজয় শ্রিািারই িকি

D™¢vm-D‡b¥l বশো
পবরিার



Thank You




