কাষ/ Cell
Cell ( সল) নামকরণঃ
• Robert Hooke ১৬৬৫ সােল Cell /
• কেরন এবং

েকা নামকরণ

কাশ কেরন ‘Micrographia’ বইেয়।

• Robert Hooke- ক কাষিবদ ার জনক বলা হয়।

• কাষিবদ ার আধুিনক জনক হেলা Carl P. Swanson.

িকছু তথ জানেতই হয়• উটপািখর িডম সবেচেয় বড় কাষ (১৭ cm×১২.৫ cm).
• সবেচেয় ছাট কাষ হেলা- Mycoplasma যার নাম PPLO
(Pleuro Pneumonia Like Organism)
• মটর িনউরন মানবেদেহর সবেচেয় ল া কাষ যা
ল া।

ায় 1.37 িমটার

কাষ ত

দানকারী
িব ানী

∙ জামান উি দিব ানী ইেডন (Mathias Jakob Schleiden) ও
∙
ািণিব ানী িথওেডার সায়ান (Theodor Schwann).

ত

১। কাষ হেলা জীব স ার গাঠিনক, শারীরবৃ ীয় ও সাংগঠিনক একক।
২। কাষ হেলা জীবেনর মৗিলক একক।
৩। কাষ বংশগিতর একক।
৪। সব কার জীবই এক বা একািধক কাষ ারা গিঠত এবং পূ বসৃ কাষ থেকই নতুন
কােষর সৃ ি হয়।

কােষর

কারেভদ

(১) শারীরবৃ ীয় কােজর িভি েত:
শারীরবৃ ীয় কােজর িভি েত

দহেকাষ
● িড েয়ড সংখ ক ােমােসাম(2n) থােক।
● উ
িনর জীেবর দহেকােষ পাওয়া যায়
● মূ ল, কা , পাতার কাষ, ায়ু কাষ
ইত ািদ দহেকােষর উদাহরণ

জনন কাষ বা গ ািমট
● হ াপলেয়ড সংখ ক ােমােজাম (n) থােক।
● যৗন জনেনর জন িড েয়ড জীেবর জনন
অংেগ মােয়ািসস ি য়ােত উতপ হয়।
●
ানু ও িড ানু হল উদাহরণ

আিদ কাষ (prokayotes) VS
পাথেক র িবষয়

কৃত কাষ (eukaryotes)
কৃত কাষ

আিদ কাষ

১. িনউি য়ার মমে ন

 নই।

আেছ।

২. সু গিঠত িনউি য়াস

 নই।

আেছ।

৩. DNA

বৃ াকার।

সূ াকার।

৪. সাইেটা াজমীয় অ াণু

 ধু রাইেবােসাম।

রাইেবােসামসহ সব অ াণু।

৫. রাইেবােসােমর ধরন

70

80 (60 + 40 ) তেব ােরা া
ও মাইেটাকি য়ােত 70 পাওয়া যায়।

৬. কাষ িবভাজন

অ ামাইেটািসস।

মাইেটািসস ও মােয়ািসস।

৭. সন

অবাত সন ঘেট।

সবাত সন ঘেট।

50 + 30 .

আিদ কাষ (prokayotes) VS

কৃত কাষ (eukaryotes)

আিদ কাষ (prokayotes) VS
 িঝি ব
মা

কৃত কাষ (eukaryotes)

কাষীয় অ াণুঃ মা এই লবু েলা াি েক ভের ভ ােন পার কর।
এই

লবু

েলা

াি েক

Mitochondria
Lysosome Golgi body Plastid
Endoplasmic reticulum

ভের

ভ ােন

পার কের

Vacuole

Vesicle

Peroxisome

 িঝি িবহীন কাষীয় অ াণুঃ মামারা িত সেকে ই ইেমাশনাল।
মা
মা
রা
িত
সেকে ই
Microfilament Microtubules

Ribosome

Proteosome

Centriole

ইেমাশনাল
Intermediate filament

POLL QUESTION 1
িনেচর কান জীেব আিদেকাষ থােক?
(a) ােয়াফাইটস
(b) ছ াক
(c) শবাল
(d) ব াকেটিরয়া

কাষ
•
•
•
•
•

াচীর

উি দেকােষর অনন বিশ ।
কূপ অ েল

াথিমক

াচীর গিঠত হয় না।

টেলােফজ (Telophase) পযােয় মধ পদার সূ চনা ঘেট।
মধ পদায় অিধক পিরমােণ থােক পকিটক এিসড।
াথিমক াচীের থােক
াইেকাে ািটন।

ধানত

সলুেলাজ,

হিমেসলুেলাজ এবং

• সেক াির াচীর পাওয়া যায় য সব কােষ → ািকড, জাইেলম ও
ােয়ম ফাইবার।

• সেক াির াচীের সলুেলাজ এবং িলগিনন জমা হয় এবং এিট িতন
রিবিশ হয়।

• ছ ােকর
িনিমত।

াচীর কাইিটন এবং ব াকেটিরয়ার

াচীর িলিপড- ািটন

কাষ

াচীেরর সূ

 β – D ু েকাজ এর অসংখ অণু= সলুেলাজ
 ১-৩ হাজার Cellulose অণু= সলুেলাজ চইন
 ায় 100 সলুেলাজ চইন = ি
ালাইন মাইেসিল ( কাষ

গঠন

াচীেরর ু তম গাঠিনক একক)

 20 িট মাইেসিল= মাইে াফাইি ল (250Å, 2000 Cellulose ারা গিঠত, এিট কাষ াচীর গঠেনর মূ ল একক)।
 250 মাইে াফাইি ল= ম াে াফাইি ল
 অেনক েলা ম াে াফাইি ল= ত (ফাইবার)
সলুেলাজ
মাইে াফাইি ল

িট
িট

িট

সলুেলাজ চইন
ম াে াফাইি ল

অেনক

ি

ালাইন মাইেসিল

ত /ফাইবার।

িট

ােটা াজেমর চলন

❑ আবতন বা সাইে ািসস
ক) একমুখী আবতন (Rotation):
পাতা ঝাঁিঝর কাষ
ােটা াজম
খ) ব মুখী আবতন (Circulation):
Tradescantia-র কাষ
ােটা াজম

াজমা মমে ন

িবিভ মেডেলর নামঃ
মেডল এর নাম
Sandwitch মেডল (ি
িলিপড ও

া েনর ি

র িবিশ মেডল)- এ সব থম সু িনিদ মেডল
রযু

িঝি

একক পদা হাইেপােথিসস [Unit membrane hypothesis] 1959
ু ইড মাজাইক মেডল /আইসবাগ মেডল 1972
া নি
াল মেডল

িব ানী
Danielli এবং Davson
Danielli এবং Schmitt
Robertson
Singer ও Nicolson
Vanderkoff & Green

ু ইড মাজাইক মেডল অনুসাের কাষ িঝি র গাঠিনক উপাদান

কাষিঝি র কাজ
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

ভতেরর সব ব েক িঘের রােখ।
বাইেরর িতকূল অব া হেত র া
ব
ানা র, ব াপন িনয় ণ ও সম য়
িবিভ বৃহদাণু (Macro-molecule) সংে ষ করেত পাের
ভতর থেক বাইের এবং বাইের থেক ভতের ব
ানা র
ফ ােগাসাইেটািসস ও িপেনাসাইেটািসস
এনজাইম ও অ াি েজন রণ
ায়ু উ ীপনা সংবহন
কাষ িঝি তার াচীের এি েজন ধারন যমন RBC এর কাষ িঝ ীেত থাকা
এি েজন ABO blood grouping এ সাহায কের

POLL QUESTION 02
ু ইড মাজাইক মেডল অনু যায়ী সল মমে েনর গাঠিনক উপাদান নয়?
(a)

াচ

(b) কােলে রল
(c) িলিপড বাইেলয়ার
(d) মমে ন

ািটন

রাইেবােসাম
• অ ালবাট

ড যকৃত কােষর সাইেটা াজমেক সি িফউজ কের RNA সমৃ

অ াণু

ত

কেরন এবং নাম দন

মাইে ােসাম।

• Richard B. Roberts রাইেবােসাম নামকরণ কেরন।
• রাইেবােসাম
•

ধানত

ািটন ও rRNA িদেয় তির।

ািটন সংে ষণ করা,

• অেনক সময় সাইেটা
বা পিলরাইেবােসাম।

হ জাতীয় পদােথর িবপাক, ু েকােজর ফসেফারাইেলশন রাইেবােসােমর কাজ।

াজেম একািধক রাইেবােসাম মুে ার মালার মেতা অব ান কের তখন তােক বেল পিলেসাম

রাইেবােসাম
• 70S রাইেবােসাম (50S + 30S)
✔ আিদেকাষী জীেব পাওয়া যায়।
✔ ৩িট rRNA অণু এবং ৫২ কােরর

ািটন অণু ারা গিঠত।

• 80S রাইেবােসাম (60S + 40S)
✔ কৃতেকাষী জীেব পাওয়া যায়।
✔ ৪িট rRNA অণু এবং ৮০ কােরর

E. coli কােষর

ওজেনর

ািটন অণু ারা গিঠত।

ায় ২২ ভাগই রাইেবােসাম।

Poll Question 03
যিট আিমষ সংে ষণ ও

হজাতীয় পদােথর িবপাক সাধন কের?

(a) গলিজ বিড
(b) রাইেবােসাম
(c) মাইেটাকি য়া
(d) মসৃ ন এে া াজিমক রিটকুলাম

গলিগ বিড
❑ ইতালীয় ায়ু ত িবদ ক ািমেলা গলিগ ১৮৯৮ সােল থম পঁচা ও িবড়ােলর ায়ু েকােষ এিট দখেত পান।
❑ মসৃ ণ এে া াজিমক রিটকুলাম হেত উৎপি হয়
❑ গলিগ বিড আবরণীেত ৬০ ভাগ ািটন এবং ৪০ ভাগ, ফ ািট অ ািসড, িভটািমন-K ও ক ােরািটনেয়ড থােক।
গলিজ ব র

কারেভদ

(১) িস ািন বা চ া া থিল
(২) ভিসকল বা ু গ র
(৩) ভ াকুওল বা বড় গ র

গলিগ বিড/ িড ােয়ােসাম/ইিডওেসাম/ লাইেপাকি য়াঃ
কাজঃ১. লাইেসােজাম ও িভটািমন তির
২. অে ািটন জাতীয় পদােথর সংে ষণ
৩. কাষে ট তির
৪. প ািকং করা।
৫. ািটন ও Vit-C স য়
৬.
াণুর অ াে ােজাম তির
উি দ কােষ গলিগ বিডেক কােবাহাইে ট ফ া ির বলা হয়।

লাইেসােসাম
 দ দু’ ব নামকরণ কেরন।
 এে া াজিমক রিটকুলাম হেত উৎপি এবং গলিগ বিড কতৃক প ােকজকৃত।


ািণেদেহর

ত র কিণকা কােষ অিধক সংখ ায় লাইেসােসাম থােক।

 RBC- ত লাইেসােসাম থােক না।
 উি দেকােষর লাইেসােসাম → Spherosome/ Oleosome (আকাের ছাট ও িঝি
এক রিবিশ )।
 িঝি

ারা আব

অব ায় এেত

ায় ৪০/৫০ ধরেনর এনজাইম থােক।

পাওয়া যায়- LINK ( Liver, Intestine, Nerve, Kidney)

লাইেসােসাম
কাজঃ
১. ফ ােগাসাইেটািসস ও িপেনাসাইেটািসস
২. কােষর অন ান অ াণুেক র া করা
৩. - াস বা অেটাফ াগী ধম (সম

কাষ পিরপাকেক অেটালাইিসস বেল)

৪. ক া ার সৃ ি করেত পাের।
৫.

াণুর লাইেসােজাম িনঃসৃ ত হায়ািলউেরািনেডজ এনজাইম িড াণুর আবরেণর অংশিবেশেষর
িবগলন ঘটায়।

***জীবেদেহর অেকেজা কাষ েলােক অেটালাইিসস প িতেত ংস কের বেল
এেদর আ ঘাতী থিলকা বা সু ইসাইডাল ায়াড বেল।

এে া াজিমক জািলকা
• পাটার (K.R. Porter) এবং তাঁর স ীরা; সব থম যকৃত কােষ
আিব ার কেরন ও নামকরণ কেরন।

• অ ালবাট ড (Albert Claude) এবং কইথ পাটার মুরগীর

ণীয় কােষর সাইেটা াজম থেক আিব ার কেরন।
• ধান রাসায়িনক উপাদান হেলা – ািটন (৬০-৭০ ভাগ) ও
িলিপড (৩০-৪০ ভাগ)।

• ায় ১৫ ধরেনর এনজাইম পাওয়া যায়।
• অমসৃ ণ রিটকুলােমর ু ু িবি অংশেক মাইে ােসাম
(Microsome) বেল।

এে া াজিমক জািলকা
কাজঃ
১.

ােটা াজেমর কাঠােমা িহেসেব কাজ কের।

২. িলিপড ও

ািটেনর অ ঃবাহক িহেসেব কাজ কের।

৩. অমসৃ ণ এে া াজিমক জািলকােত

ািটন সংে িষত হয়।

৪. মসৃ ণ এে া াজিমক জািলকােত িলিপড, হরেমান, াইেকােজন, িভটািমন সংে িষত হয়।
৫. কােষর পিরবহনত

বেল আখ ািয়ত

৬. রাইেবােজােম উৎপ

ািটন পিরবহন

মাইেটাকি য়া
❑ আিব ারকঃ কিলকার (Kolliker)
❑ সাধারণত গেড় িত কােষ ৩০০-৪০০িট।

*যকৃত কােষ ১০০০ বা তেতািধক থােক।
*Amoeba- ত আরও বিশ থােক।

❑ কাষ আয়তেনর ায় ২০ ভাগ হেলা মাইেটাকি য়া।
❑ ায় ১০০ কােরর এনজাইম ও কা-এনজাইম রেয়েছ।

মাইেটাকি য়া
কাজঃ
 শি

উৎপাদন।
হ িবপাক।



 িনজ RNA, DNA উৎপাদন।


াইেকালাইিসস ছাড়া সেনর সবকিট িবি য়া (
স

বস চ , ETS, অি েডিটভ ফসেফারাইেলশন)

হয়।

 িবিভ ধরেনর ক াটায়ন (Ca , K ) সি ত থােক এবং সি য় পিরবহেন স ম।

াণু ও িড াণু গঠেন সহায়তা।
 কােষ Ca

আয়েনর ঘন র া।

 কােষর মৃতু Apoptosis

ি য়া িনয় ণ।

 র কিণকা ও হরেমান উৎপাদেন সহায়তা কের।

POLL QUESTION 04

িনেচর কান অে র কােষ মাইেটাকি য়ার উপি িত বিশ থােক?
(a) ক
(b) যকৃত
(c) পাক িল
(d) চাখ

াি ড
❑ আিব ার ও নামকরণঃ িশ ার (W. Schimper).
❑ উ ে িণর উি দেকােষ সাধারণত ১০ হেত ৪০ িট।
❑ ছ াক, ব াকেটিরয়া, নীলাভ-সবুজ শবাল

ভৃিত কােষ াি ড নই।

❑ সববৃহৎ কাষীয় অ াণু।
কারেভদ
⮚ ােমা া
⮚ িলউেকা া
⮚

ােরা া

(i) অ ামাইেলা া :
াচ বা তসার
জাতীয় খাদ স য়কারী

(ii) ইলােয়া া :
চিবজাতীয় খাদ
স য়কারী

(iii) অ ািলউেরা া /
ািটেনা া : ািটন
স য়কারী

াি ড
িবিভ আকৃিতর

ােরা া ঃ

 পয়ালাকৃিত → Chlamydomonas
 সিপলাকার → Spirogyra
 জািলকাকার → Oedogonium
 তারকাকার → Zygnema
 িফতা বা গাডলাকৃিতর → Ulothrix
 গালাকার → Pithophora

POLL QUESTION 05
উি দেকােষর সাইেটা াজেমর মেধ সববৃহৎ অ াণু কানিট?
(a) গলিগ বিড
(b) মাইেটাকি য়া
(c) সি েয়াল
(d) ােরা া

সি েয়াল
আিব ারকঃ Van Benden.
নামকরণঃ Theodor Bovery
শবাল, ছ াক, মসবগীয় উি দ, ফানবগীয় উি দ, ন বীজী উি েদ এবং অিধকাংশ
থােক। আিদ কাষ, ডায়াটম, ঈ

ও আবৃতবীজী উি েদ অনু পি ত( PADY)।

এর িতনিট অংশ। যথা(১)

াচীর বা িসিল ার ওয়াল (Cylinder wall)

(২) য়ী অণুনািলকা বা ি পেলটস (Triplets)
[৯ িট অণুনািলকা যার

িতিট িতনিট কের উপনািলকা িনেয় গিঠত]

(৩) যাজক বা িলংকার (Linkers).

ািণেকােষ

সি ওেলর কাজ
● কাষ িবভাজেনর সময় মাকুত গঠন
●

ানু র লজ গঠন

● িসিলয়া ও ােজলা সৃ ি

করা

● কাষ িবভাজেন সাহায করা

কাষীয় ক াল

• মাইে ািটউিবউল
• মাইে ািফলােম
• ই ারিমিডেয়ট িফলােম

মাইে ািটউিবউলেসর কাজ:
● ােজলা ও িসিলয়ার িবচলেন সাহায করা (মেন রাখেত হেব িসিলয়া ও ােজলা তরী কের সি ওল)
● কাষ িবভাজেনর সময় মাকুত গঠন
● কাষ াচীর গঠেন সাহায কের
● সাইেটাে িলটন বা কাষীয় কংকাল িহেসেব কাজ কের।

িনউি য়াস

িচ : িনউি য়াস

িনউি য়াস

আিব ার ও নামকরণ

∙

রবাট াউন ১৮৩১ সােল অিকড (রা া) প েকােষ িনউি য়াস আিব ার ও নামকরণ কেরন।

নােমর উৎপি

∙

ল ািটন NUX (অথ nut) থেক Nucleus শে র উৎপি ।

একািধক িনউি য়াস
িবিশ কাষ

∙

একািধক িনউি য়াস িবিশ কাষেক িসেনাসাইট বেল।
উদাহরণঃ Vaucheria, Botrydium, Sphaeroplea ইত ািদ শবাল ও Penicillium সহ
কিতপয় ছ াক।

আকার

িনউি য়াস কােষর ১০-১৫% ান দখল কের থাকেত পাের।
িনউি য়াস।

িনউি য়াসিবহীন কাষ

১/ ন পায়ীর পিরনত RBC ২/ অনু চি কা ৩/ িসভ কাষ
৪/ চােখর ল

াণুর

ায় ৯০%ই

িনউি য়াস
ক) িনউি য়ার এনেভলপ
ি রী িলেপাে ািটন িনিমত।
িনউি য়ার র –এর ব াস ৯ nm। মাট ৮িট

খ) িনউি ও াজম/ ক ািরওিল
ামািটন জািলকা ও িনউি ওলাস ধারণ কের।
এনজাইেমর কাযকলােপর মূ ল
।

ািটন ািনউল ারা িছ িট িনয়ি ত।

িনউি ওলাস ও িনউি য়ার রিটকুলাম
গ) িনউি ওলাস
• িনউি ওলাসেক সাধারণত ত ময়, দানাদার ও ম াি
• িনউি ওলােসর ধান রাসায়িনক উপাদান হেলা
DNA।
• RNA ও ািটন সংে ষণ কের।
• এর কােনা িঝ ী আি ৃ ত হয়িন।

-এ িতন অংেশ ভাগ করা যায়।
ািটন, RNA এবং সামান পিরমাণ

ঘ) িনউি য়ার রিটকুলাম/ ামািটন ত
• বংশগিতর বিশে র ধারক ও বাহক।
• কৃতপে , ামািটন = DNA + ািটন (িহে ান ও নন-িহে ান)

পারঅি েসাম ও াইঅি েসাম
পারঅি েসাম

❑ অপর নামঃ মাইে ােসাম।
❑ ািণর িকডিন ও িলভার কােষ অিধক থােক।
❑ ধান এনজাইম Catalase.
❑ পার-অ াইডেক ভে পািন ও অি েজন উৎপ কের।
াইঅি েসাম
❑ বীেজর অ ু েরাদগমকােল িলিপডেক ভে িচিনেত পিরণত করা

ােমােসাম
❑ কাষ িবভাজেনর সময় ল
❑ উি দ কােষর িনউি য়ােস
❑

কেরন Strasburger
ােমােসাম

ত

কেরন Karl Nageli

ামািটন নামকরণ কেরন Walter Flemming

❑ বংশগতীয় বিশে র বাহক ও ধারক িহেসেব বণনা কেরন Sutton ও Boveri
❑

ােমােসাম নামকরণ কেরন W. Waldeyer

ােমােজােমর সংখ া
 উ তর জীেব সাধারণত িত দহেকােষ
 পু ক উি েদ সবিন

ােমােজাম Haplopappus gracilis [2n = 4 িট]

 পু ক উি েদ সবািধক
 ািণেত সবিন
 ািণেত সবািধক

ােমােসাম সংখ া ২ হেত ৮০ এর মেধ থােক।

ােমােজাম Poa littarosa [2n = 506-530 িট]

ােমােজাম গালকৃিম Ascaris megalocephalas [2n = 2 িট]
ােমােজাম Aulacantha [2n = 1600 িট]

ােমােসােমর ভৗত গঠন
ামািটনঃ
❑ হেটেরাে ামািটন → অিধক কু িলত, িনি য় DNA ধারণ কের।
❑ ইউে ামািটন → কম কু িলত, সি য় DNA ধারণ কের।
ামািটডঃ
❑ মটােফজ পযােয়
ােমােসামেক ল ালি ভােব য দুিট অংেশ
িবভ দখা যায়।
❑ একিট
ােমােজাম থেক সাধারণত দুইিট
ামািটড পাওয়া
যায়।
সে ািময়ারঃ
❑ আদশ ােমােসােম একিট মা
❑ এেক মুখ কু ন ও বলা হয়।

সে ািময়ার থােক।

ােমােসােমর ভৗত গঠন
গৗণ কু ন
এর অপর নাম িনউি েয়ালাস পুনগঠন অ ল বা িনউি ওলার সংগঠক।
স ােটলাইট
❑ য ােমােসােম িনউি য়াস বহন কের তােক SAT
❑ SAT ামেসােম গৗন কু ন সৃ ি হয়।
❑ ছালার ১ নং ােমােসােম স াটালাইট থােক

ােমােসাম বেল

টেলািময়ার
❑ এইচ. জ. মুলার ােমােসােমর উভয় াে র অংশেক টেলািময়ার
বেলন।
❑ এেত া টেলামােরজ এনজাইম মানু েষর জরা রােধ কাজ কের।

ােমােসােমর রাসায়িনক গঠন
ােমােসােমর রাসায়িনক গঠন
িনউি ক অ ািসড

DNA

ািটন

ধাতব আয়ন

এনজাইম
DNA পিলমােরজ

RNA

RNA পিলমােরজ
িহে ান ( ারকধমী)
ােমােসােমর গাঠিনক উপাদান
িহেসেব ভূিমকা পালন

নন-িহে ান (অ ািসডধমী)
এনজাইম িহেসেব কাজ

ায় ৫০০ ধরেনর
( & )

িনউি েয়াসাইড াইফােটজ

ােমােসােমর রাসায়িনক গঠন
●
●
●
●

ােমােসােম DNA ও িহে ান ািটেনর অনু পাত হে ১ : ১।
ােমােসােমর িবিভ উপাদােনর মেধ DNA–এর পিরমাণ হে শতকরা
ািটেনর পিরমাণ শতকরা ৫৫ ভাগ।
ােমােসােম RNA–এর পিরমাণ হে শতকরা ০.২-১.৪ ভাগ।
জীেবর ায় ৯০ ভাগ DNA ােমােসােম থােক।

ায় ৪৫ ভাগ।

ােমােজােমর

সে ােময়ােরর অব ান অনু সাের
(i) মধ েকি ক/ মটােসি ক = V আকৃিতর।
(ii) উপ-মধ েকি ক/সাব- মটােসি ক = L আকৃিতর।
(iii) উপ া েকি ক/অ াে ােসি ক = J আকৃিতর।
(iv) া েকি ক/ টেলােসি ক = I আকৃিতর।

কারেভদ

*** সে ািময়ােরর এই িবন াস
ও অব ান কাষ িবভাজেনর
এনােফজ পযােয় দখা যায়।

ােমােজােমর

কারেভদ

সে ােময়ােরর সংখ া অনু সাের
(i) মেনােসি ক → অিধকাংশ উি দ

জািতেত।

(ii) ডাইেসি ক → গেমর কেয়কিট

জািতেত।

(iii) পিলেসি ক → কলা গােছর (Musa sp.) কেয়কিট
(iv) িডিফউজড → সু

জািতেত।

ভােব কােনা সে ািময়ার থােক না।

(v) অ ােসি ক → কােনা সে ািময়ার থােক না। কাষ িবভাজেন এরা অংশ হণ কের না।

ােমােজােমর কাজ
▪ বংশগিতর ধারক ও বাহক
▪ DNA এর ছাঁচ অনু যায়ী তির এর মাধ েম ািটন সংে ষণ
▪ জীেবর জীবেনর ু ি
িহেসেব
▪
ােমােসােমর সংখ া ও গঠেনর পিরবতন অিভব ি র মূ ল উপাদান

