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বিিিতবির ছবি



1. জীবির িংশগবি
2. িািুবের বলঙ্গ বিধ্ তারি

3. িংশগবি িযাবধ্
4. জজি বিিিতি িত্ত্ব

বিেয়িস্তু



িািুে, বশি পাঞ্জি, ওরাংওটাং ও ম্মাফাক িািবরর খুবলর
িুলিািূলক ছবি



* বপিা-িািার জিবশষ্ট্যগুবলা িংশািুক্রবি সন্তাি-সন্তবিবের
সঞ্চাবরি িওয়ার প্রঞ্জক্রয়া িল িংশগবি।

* িংশগবিবিেযা িাবির বিবশে শাখায় িংশগবি সম্ববে বিশে
আবলাচিা ও গবিেিা করা িয়।

জীবির িংশগবি



1. মক্রাবিাবজাি

2. বিএিএ

3. আরএিএ

িংশগবিিস্তু



মক্রািাটটি, মক্রাবিাবজাি, মক্রািাটটি

এর পার্ তকয মকার্ায়?

িলবিা মেবখ



বিএিএ, মক্রািাটটি, মক্রাবিাবজাি, মক্রািাটটি



মক্রািাটটি যবে িয় মেি িবি মক্রাবিাবসািগুবলা

িগীর িি

মক্রািাটটি ও মক্রাবিাবজাি এর িুলিা



* বিজ্ঞািী Strausburger 1875 বিস্টাবেআবিষ্কার কবরি।

* মকাবে েুই মসট মক্রাবিাবজাি র্াকবল িাবক বিপ্লবয়িএিং এক

মসট মক্রাবিাবজাি র্াকবল িাবক িযাপ্লবয়ি িলা িয়।

* মক্রাবিাবজািবক িংশগবির মিৌিবিবি িলা িয়।

মক্রাবিাবজাি



বিএিএ
বিঅঞ্জিরাইবিা বিউবিকঅযাবসি





বিএিএঅবিকগুবলা বিউবিওটাইি একক বিবয় গটিি

বিউবিওটাইি বিিটট ঞ্জজবিস বিবয় গটিি-
1. পা াঁচ কাি তি বিবশষ্ট্ শকতরা

2. িাইবোবজিঘটটি মিস

3. অজজিফসবফট

িাইবোবজিঘটটি মিস

বপউবরি (এবিবিি,গুয়াবিি)
পাইবরবিবিি ( সাইবটাবসি, র্াইবিি)

Watson & Crick  1953 বিস্টাবে িিল মিবলি গিবির িি তিা মেি

বিএিএ
বিঅঞ্জিরাইবিা বিউবিকঅযাবসি



বিএিএ এর গিিবচত্র





একসূবত্ররঅযাবিবিিঅিয সূবত্রর র্ায়াবিি এর সাবর্ েুটট

িাইবরাবজি িেি বেবয় যুক্ত র্াবক।

একসূবত্ররগুয়াবিিঅিয সূবত্রর সাইবটাবসি এর সাবর্ বিিটট

িাইবরাবজি িেি বেবয় যুক্ত র্াবক।

মিবলি এর প্রবিটট ঘূি তি 34 Å জেঘ তয বিবশষ্ট্ এিং একটট পূি ত
ঘূি তবির িবধ্য েশটট বিউবিওটাইি র্াবক।

সুিরাং পার্শ্ তিিী েুটট বিউবিওটাইি এর েরূত্ব 3.4 Å।

বিএিএ এর গিি প্রঞ্জক্রয়া



িলবিা পাশাপাবশ েুটট বিউবিওটাইি মিসবপয়ার এর
িধ্যিিী মকৌবিক েরূত্বকি ?

Poll Question 01

(a) 72° (b) 36° (c) 24° (d) 48°



একটট বিএিএর পযা াঁবচ 26 টট িাইবরাবজি িেি র্াকবল মসই পযা াঁবচ কিগুবলা
সাইবটাবসিআবছ ?

িবিকবর,পযা াঁচটটবি সাইবটাবসিআবছX টট অিএি,গুয়াবিবি রবয়বছ X টট

িািবল এবের িবধ্য িাইবরাবজি িেি রবয়বছ 3X টট

X টট সাইটবসি র্াকবলঅযাবিবিিআবছ 10- X টট িািবল র্াইবিি টটআবছ 10- X টট

িািবল এবের িবধ্য িাইবরাবজি িেি রবয়বছ 2(10-X) টট

অিএিপযা াঁচটটবি মিাট িাইবরাবজি িেবির সংখযা 3X+2(10-X) টট

প্রশ্নিবি, 3X+2(10-X) = 26

িা,    X+20= 26

িা,    X = 6

পযা াঁচটটবি সাইবটাবসিআবছ 6 টট

বিএিএর পযাবচর গিি মর্বক একটট গাবিবিক
সিসযা



গিি উপাোি-

1. পা াঁচ কাি তি বিবশষ্ট্

রাইবিাজ শকতরা

2. িাইবোবজি মিস

অযাবিবিি

গুয়াবিি

সাইবটাবসি

ইউরাবসল

3. ফসবফট

আরএি এ
রাইবিাবিউবিকঅযাবসি



বিবচর মকািটট সটিক?

Poll Question 02

(a) A ≡ G (b) C ≡ T (c) T = A (d) G ≡ T



* বিএিএ এর মযসি খন্ড মর্বকআরএিএ জিবর িয় িাবক ঞ্জজি িবল

* মক্রাবিাবজাবির মযসি স্থাবি ঞ্জজিঅিস্থাি কবর িাবক মলাকাস

িবল

* মেগর মজািাি মিবন্ডল িটরশুটট বিবয় গবিেিাকাবল িংশগবির ধ্ারক ও

িািক রূবপ ময ফযাক্টবরর কর্া উবল্লখ কবরবছবলি মসটটআজ ঞ্জজিরূবপ

পবরবচি িবয়বছ

* একটট জিবশষ্ট্য প্রকাবশরজিয সাধ্ারিি েুটট ঞ্জজবির প্রবয়াজি িয়, 
ঞ্জজিগুবলা প্রকট এিং প্রচ্ছন্ন এ েুই প্রকাবরর িবি পাবর

ঞ্জজি

DNA → RNA → মপ্রাটটি→ জিবশষ্ট্য





মিবন্ডবলর পরীক্ষা



বিএিএঅিুবলপি



* মকাবের মিির িাসিাি বিউবিওটাইিগুবল মর্বক
অযাবিবিি এর সাবর্ র্াইবিি র্াইবিি এর সাবর্অযাবিবিি

সাইবটাবসবির সাবর্ গুয়াবিি এিং গুয়াবিি সাইবটাবসি যুক্ত

িবয় সূত্র েুটট িার পবরপূরক িিুি সূত্র জিবর কবর।

* বিএিএ মরবপ্লবকশি এরআবগ বিএিএর িাইবরাবজি িেি

গুবলা মিবে যায় এিং পাক খুবল যায়।

* এিাবি মরবপ্লবকশি িওয়া মকঅধ্ তসংরক্ষিশীল পদ্ধবি িবল।

বিএিএঅিুবলপি গিি প্রঞ্জক্রয়া



িল মিা ছবিবি বককরা িবচ্ছ?

জৈবিক নমুনা সংগ্রহ



* বিএিএ মটবস্টর বিজ্ঞািবিবিক এক িযিিাবরক পদ্ধবিবক

িলা িয় বিএিএ বফঙ্গারবপ্রন্ট।

* িযঞ্জক্তর িাড় ো াঁি চুল রক্তলালা িীয তিা টটসুয ইিযাবে মর্বক

জজবিক িিুিা সংেি করা িয়।

* অপরাধ্স্টল বকংিা অপরাবধ্র বশকার িযঞ্জক্তরা কাছ মর্বক

সংেিকরা জজবিক িিুিার বিএিএ িকশা মক

সবেিিাজবির কাছ মর্বক মিওয়া রক্ত িা জজবিক িিুিার

বিএিএ িকশার সাবর্ িুলিা করা িয়।

বিএিএ মটস্ট



মকািটট জজবিক িিুিা িয়?

Poll Question 03

(a) লালা (b) রক্ত (c) িখ (d) িাংসবপশী



* এই পদ্ধবিবি প্রর্বি িিুিা মর্বক রাসায়বিক বিএিএআলাো কবর বিবি

িয় এিং একাবধ্ক সীিািদ্ধ এিজাইিগুবলা মকবট মছাট মছাট টুকবরা করা

িয়।

* িারপর ইবলকবোবফাবরবসস এর সািাবযয এগাবরাজ িা

পবলঅযাঞ্জক্রলািাইি মজল িযিিার কবর বিএিএ টুকবরাগুবলা িাবের জেঘ তয

অিুসাবর বিবিন্নআকাবরআলাো করা িয়।

বিএিএ মটস্ট





* বিবশে িাইবোবসলুবলাজ কাগবজ মরবিও একটটিআইবসাবটাপ বিএিএ

মপ্রাবির সাবর্ িাইবিিাইস কবর এিবর বফবের উপর মরবখঅবটাোফ

পদ্ধবিবি েৃশযিাি িযাবন্ডর সাবড়গুবলা বিি তয় করা িয় এিংঅপরাধ্ স্থল

মর্বক প্রাপ্ত িািুবির সাবর্ সবেিিাজি িিুিার বিল ওঅবিল বচবিি

কবর িুলিা করা িয়।

* এই পদ্ধবিবক িলা িয় বিএিএ বফঙ্গারবপ্রন্ট

বিএিএ মটস্ট



* এই পদ্ধবিবিঅল্প িিুিা েরকার িয় এিং বিপুি পদ্ধবিবি বিিুতলিাবি সিাপ্ত
কবরিকরা সম্ভি িয়।

বপবসআর
পবলিাবরজ মচইি বিঞ্জক্রয়া



বপবসআর মিবশি



মলবগ র্াবকা সৎিাবি, 
স্বপ্নজয় মিািারই িবি

D™¢vm-D‡b¥l বশক্ষা
পবরিার



Thank You


