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নবম শ্রেণ িঃ জীবণবজ্ঞান (অধ্যায়:০৩)

ক োষ বিভোজন
লেকচার B-06



এক শ্রকাষী প্রাণনর শ্রকাষ ণবভাজন



বহুককাষী জীকব শ্রকাষ ণবভাজকনর ধ্ারনা



মাইক াণিি ও ণমকয়াণিি



কান্ড, মকূের অগ্রভাগ, ভ্রূ মকুুে এবং ভ্রূ মেূ, বধ্ধনশীে পাতা, 
মকুুে ইতযাণিকত মাইক াণিি প্রণিয়ায় ণবভাজন হয়। 

মাইক াণিি শ্রকাথায় হয়? শ্রককনা হয় ?



1. মাইক াণিকি ণনউণিয়াি একবার ণবভাণজত হয়
2. ণনউণিয়াকির প্রণতণ  শ্রিাকমাকজামও একবার ককর ণবভাণজত হয়। 

িাইক াপ্লাজমও ণবভাণজত হয় একবারই। 
3. মাতকৃকাষ এবং অপতয শ্রকাকষ শ্রিাকমাকজাম িংখ্যা, িমান থাকক।
4. একক িমীকরণ ক ণবভাজনও বকে। 
5. প্রকৃত ণনউণিয়ািযকু্ত জীকবর শ্রিহককাকষ (somatic cell) হকয় থাকক । 
6. এর মাধ্যকম প্রা ী এবং উণিি দিক্ধয এবং প্রকে বণৃধ পায়

মাইক াণিি ণনকয় ণকছু কথা



মাইক াণিি ণবভাজন দুণ  পযধাকয় িম্পন্ন হয়, যথা: 
(১) ণনউণিয়াকির ণবভাজন বা কযাণরওকাইকনণিি এবং  
(২) িাইক াপ্লাজকমর ণবভাজন বা িাইক াকাইকনণিি ।

মাইক াণিি ণবভাজন

ণবভাজন শুরুর আকগ শ্রকাকষর ণনউণিয়াকি ণকছু প্রস্তুণতমেূক 
কাজ হয়। এ অবোকক ইন্ ারকেজ পযধায় বকে



মাইক াণিকির ণনউণিয়াকির ণবভাজন প্রণিয়াকক পাাঁচণ পযধাকয় ভাগ করা 
হকয় থাকক, পযধায়গুকো হকে:
• শ্রপ্রাকেজ
• শ্রপ্রা-শ্রম াকেজ
• শ্রম াকেজ
• অযানাকেজ এবং
• শ্র কোকেজ

মাইক াণিকির ণনউণিয়াকির ণবভাজকনর ধ্াপ িমহূ



Poll Question:01

ণবভাজকনর পকূবধ ণনউণিয়াকির প্রস্তুণতমেূক পযধায় শ্রকানণ ?

(a) ইন্ ারকেজ (b) শ্রপ্রাকেজ 

(c) শ্রপ্রা-শ্রম াকেজ (d) শ্রম াকেজ



1. এ পযধাকয় শ্রকাকষর ণনউণিয়াি আকাকর বড় হয়
2. শ্রিাকমাকজাম শ্রথকক পাণন হ্রাি শ্রপকত থাকক। 
3. শ্রিাকমাকজামগুকো আকে আকে িংকুণচত হকয় শ্রমা া এবং খ্াক া হকত শুরু ককর।
4. এ পযধাকয় প্রণতণ  শ্রিাকমাকজাম শ্রিকন্রাণময়ার বযতীত েম্বােণম্ব দুভাকব ণবভক্ত 

হকয় দুণ  শ্রিামাণ ড উৎপন্ন ককর। 

শ্রপ্রাকেজ(Prophase)



(a) শ্রপ্রাকেজ (Prophase)

ণচত্র



1. এ পযধাকয়র এককবাকর প্রথম ণিকক দুই শ্রমরু ণবণশষ্ট 
ণিন্ডে যকের (spindle apparatus) িণৃষ্ট হয়। 

2. ণিন্ডে যকের দুই শ্রমরুর মধ্যবতধী োনকক ণবষবুীয় 
অঞ্চে বো হয়।

3. শ্রকাষ কংকাকের মাইকিাণ ণবউে ণিকয় দতণর 
ণিন্ডে যকের তনু্তগুকো এক শ্রমরু শ্রথকক অপর 
শ্রমরু পযধন্ত ণবেতৃ, একিরকক ণিন্ডে তনু্ত 
(spindle fiber) বো হয়। এ পযধাকয়
শ্রিাকমাকজাকমর শ্রিকন্রাণময়ার ণিন্ডেযকের ণকছু 
ণনণিধষ্ট তনু্তর িাকথ িংযকু্ত হয়। এই তনু্তগুকোকক 
আকষধ  তনু্ত (traction fiber) বো হয়। 

4. প্রাণ ককাকষ ণিন্ডে যে িণৃষ্ট ছাড়াও পকূবধ ণবভক্ত
শ্রিণন্রওে দুণ  দুই শ্রমরুকত অবোন ককর এবং 
শ্রিণন্রওে দুণ র চারণিক শ্রথকক রণি ণবেুণরত হয়। 
একক অযাস্টার-শ্রর বকে।

শ্রপ্রা− শ্রম াকেজ (Pro − metaphase)



1. এ পযধাকয়র প্রথকমই িব শ্রিাকমাকজাম
ণিন্ডে যকের ণবষবুীয় অঞ্চকে অবোন 
ককর। 

2. এ পযধাকয় শ্রিাকমাকজামগুকো িবধাণধ্ক 
শ্রমা া এবং খ্াক া হয়। 

3. ণনউণিয়ার শ্রমমকেন এবং ণনউণিওোকির
িম্প ূধ ণবেণুি ্ক ।

4. এ পযধাকয়র শ্রশষ ণিকক শ্রিকন্রাণময়াকরর
ণবভাজন শুরু হয়। 

শ্রম াকেজ (metaphase)



1. অপতয শ্রিাকমাকজামগুকো ণবষবুীয় অঞ্চে শ্রথকক 
পরির ণবপরীত শ্রমরুর ণিকক িকর শ্রযকত
থাকক। অথধাৎ শ্রিাকমাকজামগুকো অকধ্ধক এক 
শ্রমরুর ণিকক এবং বাণক অকধ্ধক অন্য শ্রমরুর 
ণিকক অগ্রির হকত থাকক। 

2. অপতয শ্রিাকমাকজামগুকো শ্রমরু অণভমখু্ী চেকন 
শ্রিকন্রাণময়ার অগ্রগামী থাকক এবং বাহুদ্বয় 
অনুগামী হয়। 

3. শ্রিকন্রাণময়াকরর অবোন অনুযায়ী 
শ্রিাকমাকজামগুকো V, L, J, I ।-এর মকতা
আকার ধ্ার  ককর। একিরকক যথািকম 
শ্রম াকিণন্রক, িাবকম াকিণন্রক, অযাকিাকিণন্রক 
বা শ্র কোকিণন্রক বকে।

4. অযানাকেজ পযধাকয়র শ্রশকষর ণিকক অপতয 
শ্রিাকমাকজামগুকো ণিন্ডেযকের শ্রমরুপ্রাকন্ত 
অবোন শ্রনয় 

অযানাকেজ (Anaphase)



• এণ  মাইক াণিকির শ্রশষ পযধায়। এখ্াকন
শ্রপ্রাকেকজর ্ নাগুকো পযধায়িকম ণবপরীতভাকব
্ক ।

• শ্রিাকমাকজামগুকোকত পাণন শ্রযাজন ্ কত থাকক 
এবং িরু ও েম্বা আকার ধ্ার  ককর। অবকশকষ 
এরা জণড়কয় ণগকয় ণনউণিয়ার শ্ররণ কুোম গঠন 
ককর। ণনউণিওোকির পনুরাণবভধাব ্ক । 

• ণনউণিয়ার শ্ররণ কুোমকক ণ্কর পনুরায় ণনউণিয়ার
শ্রমমকেকনর িণৃষ্ট হয়, েকে দুই শ্রমরুকত দুণ  অপতয 
ণনউণিয়াি গণঠত হয়।

• ণিন্ডেযকের কাঠাকমা শ্রভকে পকড় এবং তনু্তগুকো 
ধ্ীকর ধ্ীকর অিশৃয হকয় যায়।

শ্র কোকেজ (Telophase)



1. শ্র কোকেজ পযধাকয়র শ্রশকষ ণবষবুীয় তকে 
শ্রকাষকপ্ল গঠন ককর।

2. িাইক াপ্লাজণমক অঙ্গা িুমকূহর
িমবণ্টন ্ক । েকে দুণ  অপতয শ্রকাষ 
(daughter cell) িণৃষ্ট হয়। 

3. প্রা ীর শ্রেকত্র ণিন্ডে যকের ণবষবুীয়
অঞ্চে বরাবর শ্রকাষণিণিণ গকতধর মকতা 
ণভতকরর ণিকক ঢুকক যায় এবং এ গতধ 
িবণিক শ্রথকক িমান্বকয় গভীরতর হকয় 
এককত্র ণমণেত হয়,

4. েকে শ্রকাষণ  দুভাকগ ভাগ হকয় পকড়।

শ্র কোকেজ (Telophase)



Poll Question:02

মাইক াণিি শ্রকাষ ণবভাজন প্রণিয়ায় শ্রিাকমাকজাম কতবার ণবভক্ত হয়?

(a) এক বার (b) দুই বার 

(c) ণতন বার (d) চার বার



Poll Question:03

শ্রকাষ ণবভাজকনর শ্রকান ধ্াকপ পাণন হ্রাি পায়?

(a) শ্রপ্রাকেজ (b) শ্রপ্রা-শ্রম াকেজ

(c) শ্রম াকেজ (d) শ্র কোকেজ



Poll Question:04

‘J’আকৃণতর শ্রিাকমাকজামকক ণক বো হয়?

(a)শ্রম াকিণন্রক (b) অযাকিাকিণন্রক

(c) িাবকম াকিণন্রক (d) শ্র কোকিণন্রক



1. মাইক াণিকি ণনউণিয়াি একবার ণবভাণজত হয়
2. ণনউণিয়াকির প্রণতণ  শ্রিাকমাকজামও একবার ককর ণবভাণজত হয়। 

িাইক াপ্লাজমও ণবভাণজত হয় একবারই। 
3. মাতকৃকাষ এবং অপতয শ্রকাকষ শ্রিাকমাকজাম িংখ্যা, িমান থাকক।
4. একক িমীকরণ ক ণবভাজনও বকে। 
5. প্রকৃত ণনউণিয়ািযকু্ত জীকবর শ্রিহককাকষ (somatic cell) হকয় থাকক । 
6. এর মাধ্যকম প্রা ী এবং উণিি দিক্ধয এবং প্রকে বণৃধ পায়

মাইক াণিকির শ্রিই কথা গুকো−




