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একবীজপত্রী পাতার অন্তর্গঠন ( Bambusa sp. 

,Anatomical Features of Monocot Leaf) 

 

বাাঁশপাতা সাধারণত সমাঙ্গপৃষ্ঠ পাতা অর্থাৎ পাতার ওপররর ও 

নিরের  পৃষ্ঠতল একই রকম এর । অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরীক্ষা করন্ত্রে নিম্ননেনিত 
কো নবিযাস দেিন্ত্রত পাওযা যায- 
A)বহ িঃস্তক বা এহপডাহমগস- সাধারণত আম পাতার এনপডানমিস দক দুই 
ভান্ত্রে ভাে করা যায- 

১) উর্গত্বক- 

• এটি পাতার উপররর পৃষ্ঠা অবনিত বাইররর স্তর।  



• স্তরটি নপপার মত দেখরত এক সানর ঘি সনিনবষ্ট 

পযাররিকাইমা দকাষ দ্বারা গঠিত। 

• উক্ত ত্বরকর দকাষ স্তররর নকছু নকছু দকাষ স্ফীত হর়ে 

নেঘথা়েীত হ়ে, দরার াপ্লাস্ট নবহীি গুচ্ছ গুচ্ছ বুনলফমথ দকাষ 
গঠি করররছ। 

•  এই স্তন্ত্ররর দকাষগুনে বই রােীর নকউটিকল নবনশষ্ট হ়ে,এবং 
দপাস্টগুনলরত নসনলকা বানলর দকলাস র্ারক এক া নবরশষ 

ববনশষ্টয। 

•   পত্ররন্ধ্র র্ারক িা। 

 

২) বহ িঃস্থক- 
• এটি পাতার নিরের নেরক অবনিত বাইররর স্তর,  নপপার 
মরতা দেখরত এক সানর ঘি সনিনবষ্ট পযাররিকাইমা দকাষ দ্বারা 

গঠিত। 

• নকউটিকল যুক্ত দকাষ দেখরত পাও়ো যা়ে। 

• পত্ররন্ধ্র অবনিত এবং েইু পারশ েটুি রক্ষীরকাষ দ্বারা আবদ্ধ 

গহবর নিতরর রসানরত হর়ে শ্বাস গহবর গঠি করর। 

• রক্ষীরকাষ এরমরধয দশ্বতসার কণা ও দলাররাপ্লাস্ট র্ারক। 

• B)  মমসসাহিল কলা- এটি েটুি ত্বরকর মধযবতী অঞ্চরলর 

কলা, এটি সমস্ত অঞ্চল। পাতার আনে কলারক দমরসানফল কলা 

বরল। বাাঁ শ পাতার দক্ষন্ত্রে দমন্ত্রসানিে কো একই প্রকৃনতর ঘি সনিনবষ্ট 



কষান্তর রন্ধ্র নবহীি প্রাচীন্ত্ররর নেন্ত্রক সানরবদ্ধ ভান্ত্রব দলান্ত্ররাপ্লাস্ট পূণি কু্ষদ্র কু্ষদ্র 
পযানেন্ত্রসড পযান্ত্ররিকাইমা দকাষ দ্বারা েঠিত। দমন্ত্রসানিে কোর মন্ত্রযয স্থান্ত্রি 
স্থান্ত্রি নকছু বড় আকান্ত্ররর বাতাবকাশ দেিা যায। 

C) নালিকা বালিি-  
• বাাঁশ পাতার দক্ষরত্র দছা  ও বড় ে'ুরকরমর িানলকা বানিল 

দেখা যা়ে। িানেকা বানিে গুনে সংযুক্ত সমপার্শ্বীয ও বদ্ধ প্রকৃনতর। 
দছাট-বড় িানেকা বানিে গুনে পযিাযক্রন্ত্রম সমান্তরাে সানরন্ত্রত দমন্ত্রসানিে 
কোর মন্ত্রযয নিনহত থান্ত্রক। 

• প্রন্ত্রতযকটি িানেকা বানিে পযান্ত্ররিকাইমা দকান্ত্রষর এক স্তর আবরণী দ্বারা 
আবৃত থান্ত্রক। 

• িানেকা বানিে দপ্রান্ত্রটাজাইন্ত্রেম উপন্ত্ররর নেন্ত্রক এবং দমটাজাইন্ত্রেমনিন্ত্রচর নেন্ত্রক 
থান্ত্রক। 



 

বাাঁশ পাতার প্রস্থসেদ এর একাাংশ 


