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Internal structure of  dicot  root
 Internal characters of dicotyledonous root:
1. এপিব্লেমা তে পিউটিিল অনুিপিে , এি তিাশী মুব্ললারম

বেত মান।
2. অধস্তি অনুিপিে
3. নাপলিা বাপিল অপরও ।
4. মজ্জা ত াট।
পনম্নপলপিে স্তরগুপল বাইব্লরর তেব্লি তেেব্লরর পিব্লি অবিান িব্লর-

---
১। মুলত্বক – িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে বাইব্লরর স্তর।

তিানও রন্ধ্র োব্লিনা। বাইব্লরর স্তর টীব্লি এিীব্লেমা বব্লল।
২। বহিস্তর – ত্বি র ণীচ তেব্লি অন্তব্লস্তাি ির্তন্ত অংশ সজীব

িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে।লীঊব্লিাপ্লাশটীড িানা
োব্লি।

৩। অন্তস্স্তোক – পেেব্লরর স্তর। রন্ধ্র োব্লিনা। িযাব্লরনিাইমা
তিাষ দ্বারা গঠিে।Casperian strips োব্লি। Casperian
strips পবহীন তিাষ গূলী তি Passage cell বব্লল ।



 ককন্দ্রস্তম্ভ – এটী তিন্দ্রস্তব্লল অবপিে, এটী ৪ টী অণচব্লল 
পবব্লেপিে ---

1. িপরচক্র-- িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে বাইব্লরর স্তর, 
সজীব

2. তর্াজি িলা – জাইব্ললম ফু্লইব্লেম িলা মাব্লে, রন্ধ্র পবহীন 
অংশ , িােলা িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে।   

3. নালীিা বাপিল- অপরে ,পনপিতষ্ট সংিযি,চক্রািার এ পবনযাস্ত 
োব্লি। জাইব্ললম EXARCH প্রিীপের ।   

4. মজ্জা – প্রােপমি অবিাে তিব্লন্দ্র সামানয িপরমাণ মজ্জা তিিা 
র্াে ।  



Internal characters of monocotyledonous root: 
পনম্নপলপিে স্তরগুপল বাইব্লরর তেব্লি তেেব্লরর পিব্লি অবিান িব্লর-
❑ মুলত্বক –পদ্ববীজিত্রী উিপেব্লির মে, সজীব িযাব্লরনিাইমা দ্বারা

গঠিে।
❑ বহিস্তর – পদ্ববীজিত্রী উিপেব্লির তেব্লি চওড়া ,রন্ধ্র রু্ক্ত সজীব

িযাব্লরনিাইমা দ্বারা গঠিে।
❑ অন্তস্স্তোক –সজীব িযাব্লরনিাইমা দ্বারা গঠিে, Casperian strips ও

Passage cell তিিা র্াে ।
❑ ককন্দ্রস্তম্ভ – এটী তিন্দ্রস্তব্লল অবপিে, িপরচক্র দ্বারা

িপরব্লবপষ্টে।িপরচক্র এিটি তিাষস্তর পনপমতে, িােলা প্রাচীর পবপশষ্ট,
িযাব্লরনিাইমা দ্বারা গঠিে। এটী ৪ টী অণচব্লল পবব্লেপিে ---

1. িপরচক্র-- িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে বাইব্লরর স্তর, সজীব
2. তর্াজি িলা –রন্ধ্র পবহীন অংশ , িােলা িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা 

গঠিে।   
3. নালীিা বাপিল- অপরে ,অপনপিতষ্ট সংিযি,৬ এর তবপশ হে। 

চক্রািার এ পবনযাস্ত োব্লি। জাইব্ললম EXARCH প্রিীপের ।    
4. মজ্জা – স্পষ্ট ও সুগঠিে , সজীব িযাব্লরনিাইমা দ্বারা গঠিে। 



Fig: Internal structure of dicotyledonous & monocotyledonous root



Internal structure of  dicot stem 

 Internal characters of dicotyledonous stem:

1. পিউটিিল উিপিে , বহু তিাশী তরাম বেত মান।
2. অধস্তি উিপিে
3. নাপলিা বাপিল সমপদ্বিারশীে বা সমিারশীে ।
4. মজ্জা সুস্পষ্ট । মজ্জাংশ তিিা র্াে ।
পনম্নপলপিে স্তরগুপল বাইব্লরর তেব্লি তেেব্লরর পিব্লি অবিান িব্লর-
▪ ত্বক – িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে বাইব্লরর স্তর। িত্ররন্ধ্র োব্লি।

পিউটিিল োব্লি । বহু তিাশী তরাম বেত মান।
▪ বহিস্তর – ত্বি তেব্লি শুরু িব্লর তেেসার আবরণী ির্তন্ত পবস্ত্রে োব্লি ।

পনম্নপলপিে স্তরগুপল বেত মান –

১। অধস্তক – তলাব্লরাপ্লাশটীড ও িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে ,
সজীব ।
২। সোধোরণ বহিস্তর – তিাশান্তর রন্ধ্র র্ুক্ত , তগালািার িযাব্লরনিাইমা
তিাষ দ্বারা গঠিে । অন্তক্ষরা গ্রনপে োব্লি।
৩। কেতসোর আবরণী - তিাশান্তর রন্ধ্র পবহীন , পিিার মে
িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে



 ককন্দ্রস্তম্ভ – এটী তিন্দ্রস্তব্লল অবপিে, এটী ৪ টী অণচব্লল পবব্লেপিে ---
1. িপরচক্র-- িযাব্লরনিাইমা ও তেব্লেঙ্কাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে বাইব্লরর 

স্তর, তেব্লেঙ্কাইমা তিাষ বাপিল টুপির মে । সাধারণে পদ্ববীজিত্রী 
উিপেব্লির িানব্লড িপরচক্র োব্লি না। োই এব্লি perivascular space 

বব্লল।
2. নালীিা বাপিল- অব্লনি সংিযি,োব্লি। জাইব্ললম ENDARCH প্রিীপের, 

তফ্লাব্লেম পসেনল , সঙ্গীব্লিাষ , তফ্লাব্লেম িযাব্লরনিাইমা দ্বারা গঠিে ।    
3. মজ্জা – প্রােপমি অবিাে তিব্লন্দ্র সামানয িপরমাণ মজ্জা তিিা র্াে ।
4. মজ্জাঞষ- নালীিা বাপিল এর মধযবেী অংব্লশ িীর্তােীে িযাব্লরনিাইমা 

তিিা র্াে । 



Internal structure of  monocot stem 
 Internal Characters Of  Monocotyledonous Stem 

1. পিউটিিল উিপিে , পিনেু তরাম োব্লিনা।
2. EXTRA STEALAR ও INTER STELAR অংশ তি আলািা িরা র্াে না।
3. নাপলিা বাপিল পবপক্ষপ্ত োব্লব সাজাব্লনা োব্লি ।
4. নাপলিা বাপিল সমপদ্বিারশীে, তেব্লেঙ্কাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে।
5. মজ্জা ও মজ্জাংশ তিিা র্াে না ।
পনম্নপলপিে স্তরগুপল বাইব্লরর তেব্লি তেেব্লরর পিব্লি অবিান িব্লর-
1. ত্বক – সজীব িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে বাইব্লরর স্তর। িত্ররন্ধ্র োব্লি।

পিউটিিল োব্লি । তরাম োব্লি না ।
2. আহিকলো- EXTRA STEALAR ও INTER STELAR অংশ তি আলািা িরা র্াে

না, োই অন্তঃস্তি োব্লি না।
পনম্নপলপিে স্তরগুপল তহাব্ললা ---

 অধস্তক – ২-৩ সাপর তেব্লেঙ্কাইমা ও িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে।
 প্যোস্রনকোইমো অনচল – িােলা প্রাচীর িযাব্লরনিাইমা তিাষ দ্বারা গঠিে।
 নোহলকো বোহিল – বহু সংিযি নাপলিা বাপিল তিিা র্াে। এব্লির STELE তি

EUSTELE বব্লল। পবপক্ষপ্ত োব্লব অবিান িব্লর োই ATACTOSTELE বব্লল।



DICOT STEM 

MONOCOT STEM 



Internal structure of  dicot leaf 
 (i) Epidermis: সাধারণে তডারপসব্লেন্ট্রাল হে। এটির উিব্লরর এবং পনম্নের

এপিডাপমতস রব্লেব্ল । সাধারণে এপিডাপমতস তিাষগুপল এিি স্তর দ্বারা গঠিে র্া
র্পনষ্ঠোব্লব োব্লি।
উিব্লরর এপিডাপমতব্লসর িাটিিলগুপল নীব্লচর এপিডাপমতব্লসর তচব্লে র্ন হে।
এপিডাপমতব্লস বাইব্লরর তিালা োব্লি তর্ অংশ োব্লি তটামাটা বব্লল।

 (ii)Mesophyll: িটুি এপিডামতাল স্তরগুপলর মব্লধয োিা গ্রাউি টিসুয তমব্লসাপিল
পহসাব্লব িপরপচে। এটি িটুি োব্লগ িৃেি িরা হে (a) Palisade parenchyma and
(b) Spongy parenchyma.

(a) Palisade parenchyma: িপলব্লসড তসলগুপল উিব্লরর এপিডাপমতব্লসর নীব্লচ
োব্লি । বপধতে নলািার তিাব্লষর এিটি স্তর পনব্লে গঠিে। োরা পনপবড়োব্লব

োব্লি। এগুপলব্লে অসংিয তলাব্লরাপ্লাট োব্লি। এটি সাব্ললািসংব্লেষণ দ্বারা
টাচত উত্িািন িব্লর।
(b)Spongy parenchyma: এটি অপনেপমে আিাব্লরর তিাষগুপল
সমপিেোব্লব পনম্ন এপিডাপমতব্লসর পিব্লি আলগাোব্লব সাজাব্লনা োব্লি।
এগুপল বড় আন্তঃব্লিাষীে িান এবং এোর গহ্বরগুপল সংর্ুক্ত িব্লর। তিাষগুপলব্লে
িব্লেিটি তলাব্লরাপ্লাট োব্লি। স্পপি তিাষগুপল োব্লির মধযবেী িানগুপলর মধয
পিব্লে গযাব্লসর প্রসারব্লণ সহােো িব্লর।

(c) Vascular tissues: এটি পশরাগুপলব্লে অবপিে। োেুলার বাপিলগুপল
conjoint, collateral এবং closed।

প্রপেটি োেুলার বাপিলটি িােলা প্রাচীরর্ুক্ত তিব্লরঙ্কাইব্লমটাস তিাষগুপলর এিটি
স্তর দ্বারা তবপষ্টে োব্লি। এই স্তরটি বডত ার তিব্লরঙ্কাইমা বা বাপিল পশট পহসাব্লব
িপরপচে।



Internal structure of  monocot leaf 
 এহপ্ডোহমিস--এটি িাোর উিব্লরর স্তর বা অযাডাপিোল স্তর। এটি র্নব্লক্ষত্র বা বযাব্লরল

আিাব্লরর তিাষ দ্বারা তেপর এিটি এিি স্তরর্ুক্ত টিসুয এবং এগুপলর মব্লধয তিানও আন্তঃ
তসললুার িাাঁিা জােগা না িব্লর র্পনষ্ঠোব্লব সাজাব্লনা হে। এই তিাষগুপলব্লে তলাব্লরাপ্লাটগুপল
তিিা র্াে না। িাোে এপিডাপমতব্লসর উেে িৃব্লষ্ঠর সমান তটামাটা উিপিে োব্লি। এই
ধরব্লনর অবিা সাধারণে অযাপি তটাব্লমটিি অবিা পহসাব্লব বণতনা িরা হে। উিব্লরর
এপিডাপমতব্লস উিপিে িব্লেিটি তিাষ বুপলিমত তসল নাব্লম িপরপচে তমাটর তিাষ গঠন করে ।
অনযানয এপিডামতাল তিাব্লষর েুলনাে এই তিাষগুপল বড় হে। MONOCOT িাোর তক্ষব্লত্র,
তটামা গঠনিারী িটুি রক্ষািারী তিাষগুপল ডাম-তবল আিাব্লরর হে। েব্লব DICOT িাোে
তটামা গঠনিারী িটুি গাডত তিাষগুপল পিডপন বা পশব্লমর আিাব্লরর।

 কমস্সোহিল-- তমব্লসাপিল এিটি গ্রাউি টিসুয র্া উিব্লরর এপিডাপমতস এবং তলাোর
এপিডাপমতব্লসর মব্লধয উিপিে োব্লি। মব্লনাব্লিাট িাোে তমব্লসাপিল টিসুযব্লি ডাল িাোর তক্ষব্লত্র
িযাপলব্লসড িযাব্লরনিাইমা এবং স্পপি িযাব্লরনিাইমা আলািা িরা র্াে না। মব্লনাব্লিাট িাোর
টিসুযব্লে তিবল এি ধরব্লণর তিাষ োব্লি র্া তলাব্লরাপ্লাট এবং তলাব্লরাপিল সহ ত াট পডম্বািৃপে
বা তগালািার বা অপনেপমে আিাব্লরর স্পপি িযাব্লরনিাইমা তিাষ। এই টিসুয 6-7 স্তরগুপলর
মব্লধয োব্লির মাব্লে বহৃে আন্তঃব্লিাষীে িান সহ উিপিে োব্লি। িাোর বপহরাগে স্তরগুপলর
মব্লধয তর্মন অল্প সংিযি তলাব্লরাপ্লাট এবং তলাব্লরাপিল রব্লেব্ল এমন অপবপিন্ন স্পপি
িযাব্লরনিাইমা উিপিে োব্লি েব্লব িাোর উেে িৃষ্ঠই এিই বব্লণতর হব্লে োব্লি । এই
তমব্লসাপিল টিসুয উপিব্লির িাোে সাব্ললািসংব্লেষণ প্রপক্রোর সাব্লে সম্পপিত ে।



 ভোসু্কলোর বোহিল--- োেুলার বাপিলগুপল িাোর পশরাগুপলব্লি উিিািন িব্লর।
োেুলার বাপিলগুপল তমব্লসাপিল টিসুযর মব্লধয উিপিে োব্লি। প্রপেটি োেুলার বাব্লিব্লল
জাইব্ললম এবং তফ্লাব্লেম জটিল টিসুযগুপল োব্লি র্া বাপিব্ললর তর্রা োব্লি। োেুলার বাপিব্ললর
বাপিল পশট স্তরটি বড় বযাব্লরল আিাব্লরর এব্লিাডামতাল তিাষ দ্বারা তেপর। এই স্তব্লরর
তিাষগুপল সাধারণে টাচত গ্রানলুগুপল সঞ্চে িব্লর। সুেরাং এটি টাচত পশট পহসাব্লবও িপরপচে।
োেুলার বাপিব্ললর জাইব্ললম টিসুয িাোর উিব্লরর এপিডাপমতব্লসর পিব্লি উিপিে োব্লি। জাইব্ললম
িমব্লপ্লি হল এিটি জটিল িােী টিসুয র্া জাইব্ললম ট্র্যাচাইডস, জাইব্ললম িযাব্লরনিাইমা এবং
জাইব্ললম িাইবার পনব্লে গঠিে। এিটি োেুলার বাপিব্ললর জাইব্ললম জল এবং দ্রবীেূে
িপনজগুপলর সঞ্চালব্লনর সাব্লে সম্পপিত ে।

োেুলার বাপিব্ললর তফ্লাব্লেম টিসুয িাোর নীব্লচর অংব্লশর িৃব্লষ্ঠর পিব্লি উিপিে োব্লি। তফ্লাব্লেম
চালনী প দ্র, তফ্লাব্লেম িযাব্লরনিাইমা এবং তফ্লাব্লেম িাইবার পিব্লে তেপর এিটি জটিল িােী
টিসুয। এিটি িাোে তফ্লাব্লেম টিসুয দ্রবীেূে িািয উিিরব্লণর (সাধারণে গ্লুব্লিাজ) সঞ্চালব্লনর
সাব্লে সম্পপিত ে।
মব্লনাব্লিাট িাোে োেুলার বাপিলগুপল িনজব্লেন্ট, সমান্তরাল এবং এিািত জাইব্ললম পিব্লে
গঠিত । তর্ব্লহেু জাইব্ললম এবং তফ্লাব্লেম এিই বযাসাব্লধত উিপিে োব্লি, োই োেুলার বাপিলব্লি
িনজব্লেন্ট এবং সমান্তরাল হে। জাইব্ললম এবং তফ্লাব্লেব্লমর মব্লধয তিানও িযাপম্বোম উিপিে না
োিাে োেুলার বাপিলটি বন্ধ হে।

োেুলার বাপিলগুপল জব্লল দ্রবীেূে িপনজগুপল এবং িাোে দ্রবীেূে িািয
উিিরণগুপলব্লে সহােো িব্লর। োেুলার বাপিলগুপলও িাোব্লি শপক্ত সরবরাহ
িব্লর।



 Lower epidermis -- অপবপিন্ন তমব্লসাপিল টিসুযর নীব্লচ এপিডাপমতব্লসর এিি স্তর
উিপিে োব্লি। এই স্তরটি িাোর আবাপিোল (পনম্ন) িৃব্লষ্ঠ উিপিে োব্লি।
তিাষগুপল র্নব্লক্ষত্র বা বযাব্লরল আিাব্লর এবং তিানও আন্ত তসললুার তস্পস  াড়াই
িুব িা ািাপ োব্লব সাজাব্লনা হে। উিব্লরর এপিডাপমতব্লসর মব্লো এিই সংিযি
তটামাটা উিপিে রব্লেব্ল । উিব্লরর এবং ওোর এপিডাপমতস তটামাটার মাধযব্লম
গযাব্লসর এিব্লচি হে প্রসারণ িদ্ধপের মাধযব্লম। িাোর উেে িৃব্লষ্ঠর এপিডামতাল
স্তরগুপলর তটামাটার ঠিি উিব্লর, বােু গহ্বর বা উি-তটামযাটাল তচম্বার উিপিে
রব্লেব্ল । এই বােু গহ্বরগুপল িাবতন ডাই অিাইড বা জলীে বাব্লের তটার হাউস
পহসাব্লব িাজ িব্লর।
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