
             MEGHALI MALLICK (Guest Teacher) 

Department of Botany 

Sem-2nd semester (generic) 

Paper- GE2T 

Unit-8 

          

বিন্যাস বিবি তে পরাগররণু গঠন্ সংক্রান্ত প্রমাণ (Evidence 

from palynology in taxonomy): 

 

বিন্যাস বিবিতে taxon গুবির মতিয জাবেজবন্গে সম্পর্ক  বন্িকারতের ক্ষেতে পরাগতরেু 
র প্রাচীতরর গঠন্গে বিিেক তন্র ইবেহাস গুরুত্বপূেক ভূবমর্া পািন্ 

র্তর।গুপ্তিীজী উবিতের বর্ছু পে আতছ যাতের ক্ষেতে এর্ই ক্ষগাতের অন্তগকে 
বিবভন্ন সেতসযর মতিয বিবভন্ন িরতন্র পরাগতরেুর গঠন্ িেয র্রা যায় এই 

িরতন্র উবিে eurypalynous আিার ক্ষর্ান্ ক্ষর্ান্ উবিে ক্ষগাে আতছ 

যাতের সেতসযর পরাগতরেু এর গঠন্ এর্ই প্রর্ার োতের stenopalynous 
ক্ষগাে িতি। 
পরাগতরেু প্রাচীতর উপবিে প্রতর্াতের বিিেক ন্ িারা িেয র্রতি ক্ষেখা যায় 
সপুষ্পর্ উবিে গুপ্তিীজী উবিতের ও গুপ্তবিজী উবিতের প্রতর্াে বিহীন্ 

পরাগতরেু সিতচতয় আবেম প্ররৃ্বের। এই প্রক োষ্ঠ বিহীন পরোগকরণু থেক  মকনোসোলক ট িো 
মকনো কেট প্রভৃবি পরোগকরণু আবিভভূ ি হক়েকে।  
পরোগকরণুর থে স ল গঠন বিবিষ্ট্য বিনযোস বিবি প্রক়েোগ  রো হ়ে থসগুবলর  ক়ে টি উদোহরণ 
বনকে থদও়েো হলঃ- 



• বিনযোস বিবিকি পরোগকরণু প্রোচীকরর গঠন এর এ টি গুরুত্বপভণূ প্রভোি হকলো 
Nelumbo sp. নোমএর গনটি থ  Nympheaceae থগোত্র থেক  পৃে ী রণ 
 রো হক়েকে, থদখো েো়ে এই থগোকত্রর সমস্ত গকণ মন লকপট প্র ৃবির পরোগকরণু থদখো 
েো়ে ব ন্তু Neulmbo গোনটিকি পরোগকরণুর প্রোচীকরর প্রক োষ্ঠ প্র কের প্র ৃবির, এই 
বিবভন্ন বিবিষ্ট্এর  বভবিকি এই গোনটিক  িোই Nympheaceae  থেক  পৃে  
 কর  Nelumbonaceae থি অন্তভূুক্ত  রো হক়েকে। 

• পরাগতরেুর আর্াতরর বভবিতে Malva গতের অন্তগকে েটুি প্রজাবে ক্ষর্ 
আিাো র্রা হতয়তছ এর েটুি প্রজাবে হতিা যথাক্রতম  Malva 

rotundifolia এিং  Malva sylvestris. 

 

 

 

 

বিন্যাসবিবিরে  তকাষোবিক প্রমারণর ভূবমকা (role of 

cytological evidence in taxonomy): 

বিন্যাস বিবি বসতেতমটিক্স সর্ি বিষয় ক্ষথতর্ েথয সংগৃহীে হয় োর মতিয 

ক্ষর্াষ োবির্ েথয ও োর প্রতয়াগ অন্িেয।এই বিষয়র্ েথয এর্বেতর্ 
ক্ষযমন্ ট্যাক্সন্ গুবির জাবেগে সম্পর্ক  বন্িকারতে সহায়ো র্তর ক্ষেমবন্ 

প্রজাবের উৎপবি ও বিিেক ন্ ইবেহাস জান্তে ও সহায়ো র্তর। ক্ষর্াষ 
োবির্ প্রমাে বহতসতি বেন্টি ক্ষেে ক্ষথতর্ েথয সংগৃহীে হয়-  

• ক্ষক্রাতমাতজাম সংখযা 
• ক্ষক্রাতমাতজাতমর অঙ্গসংিাবন্র্ বিবিষ্ট্য 
• ক্ষক্রাতমাতজাতমর আচরে 



তক্রারমার াম সংখ্যা: ক্ষর্ান্ প্রজাবের ক্ষর্াতষ ক্ষক্রাতমাতজাম সংখযা বন্বেকষ্ট্। এই 
সংখযার প্রজাবে বিতিতষ বিবচে িেয র্রা যায় এমন্বর্ খুি ঘবন্ে 
সম্পরবর্ে প্রজাবেগুতিার মতিযও ক্ষক্রাতমাতজাতমর সংখযা োরেময ঘতট্। 
গুপ্তিীজী উবিকদর মকিয সিকচক়ে বনে সংখয  থরোকমোকজোম  পোও়েো েো়ে Haplopappus 
gracilis (n=2) । 

গণ Paeonia থ  িৃহদো োর থরোকমোকজোম এিং থিবস  থরোকমোকজোম সংখযো x=5 এর 
বভবিকি এ টি পৃে  থগোত্র Paeoniacear এর অন্তভূুক্ত  রো হক়েকে। এই অন্তভূুবক্ত 
অঙ্গসংস্থোবন  িোবররস্থোবন  এিং ভ্রূণ িোবি  িকির      

বভবিকিও সমেূনকেোগয। 

ক্রোমেোম োমের অঙ্গসংস্থোনিক বৈনিষ্ট্য: থ োন প্রজোবিকি বিবিষ্ট্যপভণূ থে থরোকমোকজোম থসট 
পোও়েো েো়ে িোক  িোর  যোবরওটোইপ িকল। যোবরওটোইপ থ  থে বচকত্রর সোহোকেয উপস্থোপন  রো 
হ়ে িোক   োবডূওগ্রোম িো ইবডওগ্রোম িকল। এ টি বজকনোম এর অন্তগূি থরোকমোকজোম গুবলর 
অঙ্গসংস্থোবন  বিবিষ্ট্য বিবভন্ন প্র ৃবির হকল থসই  যোবরওটোইপ থ  আবসকেট্রোই যোল 
 যোবরওটোইপ িকল। বিিিূন গি বদ  থেক  বসকেট্রোই যোল  যোবরওটোইপ িহন োরী প্রজোবি 
গুবল আবদম প্র ৃবির এিং আবসকেট্রোই যোল  যোবরওটোইপ িহন োরী প্রজোবি গুবল উন্নি মোকনর 
িেয সরিরোহ  কর। উবিকদর থরোকমোকজোকমর গঠন সংরোন্ত িকির বিনযোস বিবিকি প্রক়েোকগর  
গুরুত্বপভণূ উদোহরণ বনকে থদও়েো হল-  

•  Agave নোম  গবিক  িোর inferior প্র ৃবির গভূোি়ে এর বভবিকি 
Amaryllidiaceae থগোকত্রর অন্তভূুক্ত  রো হ়ে ঠি  এ ইভোকি Yucca এিং 
আকরো  ক়ে টি গনক  িোকদর অবিগভূ গভূোি়ে বিবিকষ্ট্যর বভবিকি Lilliaceae 
থগোকত্র স্থোন থদও়েো হক়েকে। গঙু্গবল  যোবরওটোইপ গি বিকেষকণর মোিযকম থিোঝো েো়ে 
থে থ োষগুকলোথি পোাঁ চটি িৃহদো োর থরোকমোকজোম এিং২৫ টি উপবস্থি কু্ষদ্রো োর 



থরোকমোকজোম উপবস্থি এই বিবিকষ্ট্যর বভবিকি গণ দুটিক  এ কত্র Agavaceae 
নোম  এ টি পৃে  থগোকত্র স্থোন থদও়েো হক়েকে। 
 

 

তক্রারমার ারমর আচরণ:  

তকান্ ক্ষর্ান্ উবিে িন্ধ্যা ন্া উিকর হতি ো বন্ভক র র্তর ওই প্রজাবেটি 

জন্ন্ মােৃতর্াষ বমতয়াবসস প্রবক্রয়া ক্ষক্রাতমাতজাম ক্ষজার গঠিে হয় বর্ন্া। দুটি 
জবনিৃ উবিকদর সং রো়েকনর ফকল থে িং র িো হোইবিড উৎপন্ন হ়ে িোর জনন মোিৃক োষ 
এর বমক়েোবসকসর সম়ে সোইনযোপস প্রবর়েো দ্বোরো  িগুবল থরোকমোকজোম জড় গঠিি হ়ে িো 
বনকদূি  কর জবনিৃ বনিূোরণ  রো সম্ভি। থহক্সোপলক়েড গম এই পবরকপ্রবক্ষকি এ টি গুরুত্বপভণূ 
উদোহরণ। 

 

 

নৈিযোস নৈনি ক্ে েনিনকউিোর নসমেমেটিক্স এর ভূনেকো(Role of 
molecular systematics in taxonomy): 
বসতেতমটিক্স এর প্রিান্ উতেিয হতিা বিিেক ন্ গে পদ্ধবে অন্ুসরে বর্ভাতি 

প্রজাবে গুবির মতিয বিবচে সৃবষ্ট্ হয় ো বন্িকারে। প্রজাবে গুবির 
পারস্পবরর্ সম্পতর্ক র বিিেক ন্ বন্িকারতের জন্য যখন্ মবিবর্উিার ক্ষজতন্টিক্স 

িযিহার র্রা হয় েখন্ োতর্ মবিবর্উিার বসতেতমটিক্স িতি। েবদও উবিকদর 
ফ্ল্যোকভোনক়েড এিং আইতসাজাইম সংক্রান্ত েথয মবিবর্উিার েতির অন্তভুক ক্ত 



েিুও মবিবর্উিার বসতেতমটিক্স প্রিান্ে বন্উবির্ অযাবসড ক্ষথতর্ েথয 

সংগৃহীে হয়। 

  উবিে ক্ষর্াতষর বেন্টি অঞ্চি ক্ষথতর্ আেবির্ েথয সংগৃহীে হয় ক্ষযমন্- 
ক্ষিাতরাপ্লাে, মাইতট্ার্ন্বিয়া, এিং বন্উবিয়াস। এই বিনটি অঙ্গোণু থেক  সংগৃহীি 
DNA বিনটি পৃে  বজকনোম এর অন্তগূি, একদর মকিয থলোকরোপ্লোস্ট বজকনোম সিকচক়ে 
কু্ষদ্রো োর । মোইকটো নবি়েো ও থলোকরোপ্লোস্ট ইউবন পযোকরন্টোল ইনকহবরকটন্স লক্ষয  রো েো়ে 
আিোর বনউবল়েোর বজকনোকমর িোইপযোকরন্টোল ইনকহবরকটন্স ঘকট। 

mt- DNA ৈো েোইম োকনিযোি নিএিএ: প্রবিটি মোইকটো নবি়েোর মকিয মোইকটো বি়েোল 
বডএনএ এর  বপ েোক  , সংিহন  লো বিবিষ্ট্ উবিকদর থক্ষকত্র মোইকটো বি়েোল বডএনএ 
িৃিো োর এিং এর উপর এ োবি  বিবভন্ন স্থোকন অিস্থোন  কর, মোইকটো বি়েোল বডএনএ িৃকির 
এ ই বজকনর বিবভন্ন অিস্থোন জোবিগি সম্প ূ বনিূোরণ এর থক্ষকত্র অনুপকেোগী হও়েো়ে 
মবলব উলোর টযোকক্সোনবমর গুরুত্ব  ম। 

cp-DNA ৈো ক্লোমরোপ্লোে নিএিএ: উবিদ থলোকরোপ্লোকস্টর বজকনোম পৃে   রো এিং িোর 
বিকেষণ  রো অকপক্ষো ৃি সহজ িোই এই বজকনোম সংরোন্ত িেয বিনযোস বিবি থি প্রজোবির 
সম্প ূ বনিূোরণ অবি  িযিহৃি হ়ে।থলোকরোপ্লোস্ট বডএনএ এ টি অনযিম বিবিষ্ট্য হকলো এই 
বজকনোকমর থভষজ উবিকদর বিিিূন এর সোকে পবরিবিূি হ়ে নো। এই বদনটি সোকলো সংকেষ 
 োরী উৎকসচ  RUBISCO এর িৃহিম উপ এ   উৎপোদকন অংিগ্রহণ  কর। বজনটি 
১৪২০ বভবসআর বিবিষ্ট্ এ টি এিং  রবে এ োবি  সংখযো়ে অিস্থোন  কর। বিবভন্ন প্রজোবির 
উবিকদর থলোকরোপ্লোস্ট এর উপর এই বজকনর অিস্থোনগি সোদৃিযিো ও বিবভন্নিো িোকদর 
জোবিগি সম্প ূ বনিূোরকণর থক্ষকত্র গুরুত্বপভণূ ভভ বম ো পোলন  কর। 

নিউনলযোর DNA: েবদও বনউবল়েোস থেক  বডএনএ পৃে ী রণ ও িোর িেযো থরোম এর 
বিবিষ্ট্য বনিূোরণ  রো খুি এ টো সহজসোিয ন়ে িিুও জোবিজবন গি পোকঠর থক্ষকত্র এই 



বডএনএ সিকচক়ে থিবি গুরুত্বপভণূ  োরণ অনযোনয অঙ্গোনুর বডএনএ এর থচক়ে এই বডএনএ এর 
বিিিূন গি পবরিিূকনর হোর অকপক্ষো ৃি থিবি। মবলব উলোর বসকস্টকমটিক্স বনউবল  অযোবসড 
সংরোন্ত িকেযর বিকেষকণর মোিযকম প্রজোবি গুবল সম্প ূ বনিূোরকণর থক্ষকত্র থে প্রক ৌিলী  োকজ 
লোগোকনো হ়ে থসগুবল হল DNA/DNA hybridization, DNA/RNA 
hybridization, gene mapping , DNA cloning etc.. 
  মবলব উলোর বসকস্টকমটিক্স বডএনএ সংরোন্ত আণবি  িেয থ   োকজ লোবগক়ে বিবভন্ন 
taxon এর মকিয জোবিজবন গি সম্প ূ থে বচকত্রর মোিযকম উপস্থোপন  রো হ়ে িোক   
gene tree িকল। 


