
 

 

Department of botany 
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Semester- 4th sem botany generic 

Paper-GE4P 

দ্বিবীজপত্রী মূলের অন্তর্গঠন 

সূর্গ মুখী মূলের প্রস্থলেদ: একটি সূর্যমুখী গাছের মূছের প্রস্থছেদ কছর তা অণুবীক্ষণ র্ছে দদখছে নিম্ননেনখত কো 

গুনেছক র্থাক্রছম বাইছর দথছক দেতছরর নদছক নবিযস্ত থাকছত দদখা র্ায়। 

1। এদ্বপলেমা বা মূেত্বক :এটি একস্টর নবনিষ্ট সজীব প্যাছরিকাইমা দকাষ দ্বারা গঠিত সবছেছয় বাইছরর স্তর দকাষগুনে ঘি 

সনিনবষ্ট এবং দদখছত নপ্প্ার মত।মূছের ত্বকছক এনপ্ছেমা বছে কারণ ত্বছকর দকাষগুছো দকাষপ্রােীর খুব প্াতো হয় এবং 

বাইছরর নদছকর দকাষ প্রােীর নকউটিছকে নবহীি হছয় থাছক দকাি দকাি ত্বছকর নকেু দকাষ িছের আকাছর বনধযত হছয় 

একছকাষী প্নরণত হয় মাটির জে ও জছে দ্রবীেূত খনিজ েবণ দিাষণ কছর। 

2।বদ্ব িঃস্তর বা কলটগ ক্স: মূেত্বছকর নিে দথছক শুরু কছর অন্তঃস্ত্বক  প্র্যন্ত নবসৃ্তত অংিছক বনহঃস্তর বছে। এই অংিটি 

দগাোকার বা নিম্বাকার সজীব প্যাছরিকাইমা দকাষ দ্বারা গঠিত এটি বহু স্তর নবনিষ্ট হয় এই স্তছরর দকাষগুনের মছধয 

নেউছকাপ্লানস্টি এবং দেতসার দািা থাছক। 

3।অন্তিঃস্ত্বক বা এলডাডাদ্বমগস: এটি বনহঃস্তর এর সবছেছয় নেতছরর নদছক স্তর অন্তস্ত্বক একসানর ঘি সনিনবষ্ট 

প্যাছরিকাইমা দকাষ দ্বারা গঠিত এবং এটি েক্রাকাছর অবনস্থত দথছক। মুেতক দথছক এছদর প্রধাি প্াথযকয হে অন্তত্বছকর 

দকাষগুনে কযাসছপ্নরয়াি প্টি র উপ্নস্থনত জিয দকাষগুনের প্ােয প্রােীর সূ্থে হছয় থাছক। দপ্রাছ াজাইছেম এর নবপ্রীছত 

অবনস্থত অন্তঃস্ত্বক দকাি দকাি দকাষ প্াতো প্রােীর রু্ক্ত হয় এগুনেছক প্ারি দকাষ বা প্যাছসজ দসে বো হয় অথযাৎ 

কযাসছপ্নরয়াি প্টি নবহীি অন্তঃস্ত্বছকর দকাষগুনেছক প্যাছসজ দকাষ বো হয়। 

4।ককন্দ্র স্তম্ভ বা দ্বিদ্বে: এটি মূছের দকন্দ্রস্থছে অবনস্থত নস্টনে বনহঃনস্টেীয় অঞ্চে দথছক অন্তঃস্থ দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং 

প্নরেক্র দ্বারা প্নরবৃত থাছক এটি নিম্ননেনখত কছয়কটি অঞ্চছে নবোনজত র্থা-  

পদ্বরচক্র বা কপদ্বরসাইলকে: এটি অন্তঃস্ত্বছকর নেতছর অবনস্থত এবং নস্টছের সবযাছপ্ক্ষা বাইছরর স্তর রূছপ্ নবদযমাি। 
প্নরেক্র একসানর ঘি সনিনবষ্ট সজীব ও প্াতো দকাষ প্রােীর নবনিষ্ট প্যাছরিকাইমা দকাষ দ্বারা গঠিত। 

নাদ্বেকা বাদ্বডে বা ভাসু্কোর বাডে: প্নরেছক্রর নেতছরর নদছক িানেকা বানিে অনরও প্দ্ধনতছত সাজাছিা থাছক অথযাৎ 

িানেকা বানিে অনরও প্রকৃনতর। সাধারণত োরটি িানেকা বানিে সূর্যমুখী গাছের মূছে দদখা র্ায়। জাইছেম ও দলাছয়ম 

কোর সংখযা সমাি থাছক দপ্রাছ াজাইছেম বনহছকনন্দ্রক অথযাৎ এক্সাকয  বা দপ্রাছ াজাইছেম গুনে প্নরনধর নদছক অবনস্থত। 
অপ্রপ্ছক্ষ দম াজাইছেম গুনে দকছন্দ্রর নদছক অবস্থাি কpদর। 



 

 

দ্বপথ বা মজ্জা: মূছের দকন্দ্রস্থছে অবনস্থত ঘি সনিনবষ্ট প্াতো দকাষ প্রােীর নবনিষ্ট প্যাছরিকাইমা দকাষ দ্বারা মজ্জা গঠিত। 

 



 

 

 


