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LECTURE-B 07

নবম শ্রেণি: জীবণবজ্ঞান, অধ্যায়: ৩ (৩.৩)

(শ্র াষ ণবভাজন)





িাইট াবিি্ক াষ্বিভাজটির্ক াি্ধাটে্করাটিাটজািগুবি্V. L. J িা্I এর্
িট া্আ ার্ধারণ্ টর?

a) কি াটেজ

b) এিাটেজ

c) করাটেজ

d) ক টিাটেজ

Poll Question 01



িাইট াবিটির্গুরুত্ব



িাইট াবিটির্গুরুত্ব





ক াটষ্িবরয়
P53 বজি

ক াটষ্HPV
রটিশ E6 ও্E7 বজি

অনিয়নিত ক োষ 
নিভোজি বিবিয়্P53 বজি করাব ি্ত বর

অবিয়বি িাইট াবিি ব উিার এিিব ্
 যান্সার্িবৃির্ ারণ্িট ্োটর



বিভার, েুিেুি, িবিষ্ক, িি, ত্ব , ক ািি এিং্জরায়,ু 
অর্থাৎ্কেটির্রায়্ি ি্অটেই্ যান্সার্িট ্োটর।



অবিয়বি ্িাইট াবিি্ ী্িবৃি্ টর?

a)  যান্সার
b) আিিার
c) ডায়াটিব ি
d) যক্ষ্মা

Poll Question 02





শ্র ননা ণমনয়াণিি দর ার? 



ণ ভানব ণমনয়াণিি হয় ?



❑ বিটয়াবিি্বিভাজটির্এ ্চটর্বিউবিয়াি্দুইিার্বিভাবজ ্িয়।্
❑ রর্িিাটর্বিউবিয়াটির্করাটিাটজাি্েবরিাটণ্অটধথ ্িটয়্যায়।্
❑ এই্বিভাজটি্িা টৃ াটষর্কয্দুব ্বিউবিয়াি্োওয়া্যায়, বি ীয়িাটর্ ার্রব ব ই্

আিার্দুব ্ক াটষ্বিভাবজ ্িয়।্
❑  াই্িি্বিবিটয়্চূডান্ত্েি্িটিা, বিটয়াবিি বিভাজটি্এ ব িা টৃ াষ কর্ট ্চারব ্
অে য্ক াষ্োওয়া যায়, কযগুটিার্রব ব ই্িা টৃ াটষর্অটধথ িংখ্য ্
করাটিাটজাি্ধারণ্ টর্

❑  াই্বিটয়াবিটির্আটর ্িাি্হ্রািিিূ ্বিভাজি।

বিটয়াবিটির আটর ্িাি্হ্রািিিূ বিভাজি



❑ কযৌি্জিটির্েটি্করাটিাটজাি্িংখ্যা্িারিার্বিগুণ্িট ্র্া টি।

❑ করাটিাটজাি্িংখ্যা্বিগুণ্িট ্র্া টি্িংশধরটের্িটধয্আিিূ্েবরি থি্ঘট ্যাটি।

❑ বিটয়াবিি বিভাজি্িয়্িটিই্রব ব ্রজাব র্তিবশিয্িংশেরম্পরায়্ব ট ্র্া ট ্োটর।

❑ িািটি্িাটে্িাটে্িঠাৎ্ টর্করাটিাটজাটির্িংখ্যা্কিটড্বিটয়্ি ুি্রজাব র্উদ্ভি্
ঘ ট ্োটর।্

বিটয়াবিি িা্িটি্.........



ি ুি্রজাব র্উদ্ভি্ঘ ট োটর



❑যবে ক াটিা রজাব র জীিটের িটধয তিবচত্র্য  ি র্াট  ািটি ি ুি ক াটিা
েবরটিটশ খ্াে খ্াওয়াটিার িটধয তিবশিয  াটরার িটধয র্া ার িম্ভািিাও িটি  ি।

❑েটি িয়ট া েটুরা রজাব  াই বিিপু্ত িটয় যাটি।
❑আর যবে ক াটিা রজাব র জীিটের িটধয তিবচত্র্য কিবশ র্াট ,  ািটি ি ুি ক াটিা
েবরটিটশ খ্াে খ্াওয়াটিার িট া তিবশিয  াটরা িা  াটরা িটধয র্া ার িম্ভািিাও
িটি কিবশ।

❑ খ্ি যবে িড ক াটিা বিেেও আটি,  িু  ার অন্ত ব ছু িেিয কিেঁটচ যাটি।
❑ াই বিটয়াবিি। ক াটিা জীটির বজিি তিবচত্র্য িবৃি  টর রজাব র ব ট র্া ার
িম্ভািিা িাবডটয় কেয়

জীটির্ব ট ্র্া ার্কেটত্র্্বিটশষ্সুবিধা্
কেয়্িটিই্বিটয়াবিি ের ার।্



জীটির্ব ট ্র্া ার্কেটত্র্্বিটশষ্সুবিধা্কেয়্িটিই্
বিটয়াবিি ের ার।্



বিটয়াবিি্রবরয়ায়্িিৃ্অে য্ক াটষর্িংখ্যা্ য়ব ?

a) দুব 

b) ব িব 

c) চারব 

d) োেঁচব 

Poll Question 03



বিটয়াবিি্বিভাজটির্িিয়্ক াষ্েরের্  িার্বিভাবজ ্িয়?

a) ২
b) ৩
c) ৪
d) ৫

Poll Question 04



বজটির্আোি-রোি্ঘট ্ক াি্বিভাজটির্িাধযটি?

a) অযািাইট াবিি

b) িাইট াবিি

c) বিটয়াবিি

d) বিবিভাজি

Poll Question 05



কিটি র্াট া িৎভাটি, 
স্বপ্ন জয় ক ািারই িটি

D™¢vm-D‡b¥l বশো েবরিার


