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Endosperm (শস্য) 

 

এন্ডোস্পোর্ম হল উদ্ভিন্ের 
ভ্রূন্ের র্ূল খোেয উৎপোেন্ের 
স্থোে উদ্ভিন্ের উদ্ভিন্ের 
ভ্রূন্ের পদ্ভরসু্ফটে এর জেয 

একোন্তই অত্যোবশ্যক। 
গুপ্তবীজী উদ্ভিন্ের ক্ষেন্ে 
এন্ডোস্পোর্ম দ্ভেন্েন্কর 
পরবত্ীকোন্ল তত্দ্ভর হয় যোর 
ফন্ল এটি 3n বো দ্ভিপ্লন্য়ড 
হন্য় থোন্ক, অথমোৎ েটুি 
ক্ষপোলোর দ্ভেউদ্ভিয়োস এবং 
একটি পুংগ্যোন্র্ন্টর দ্ভর্লন্ে 

এন্ডোস্পোর্ম গ্ঠিত্ হয়। 



   অেয ক্ষেন্ে বযক্তবীজী উদ্ভিে এন্ডোস্পোর্ম দ্ভেন্েন্কর আন্গ্ ক্ষকোে দ্ভর্লে 
ছোডোই ক্ষর্গ্োন্স্পোর দ্ভেউদ্ভিয়োন্সর বোরবোর দ্ভবভোজন্ের ফন্ল উৎপোদ্ভেত্ হয় 

বন্ল এটি দ্ভডপ্লন্য়ড (2n)হয়। 

 

এন্ডোস্পোর্ম স্োধোরণত ততন রকন্র্র হন়্ে থোন্ক, যথো- 
• Nuclear type- এন্েন্ে এন্ডোস্পোর্ম র্োতৃ্ দ্ভেউদ্ভিয়োস বোরবোর 
দ্ভবভোদ্ভজত্ হন্লও ক্ষকোেরকর্ ক্ষকোে প্রোচীর তত্দ্ভর কন্র েো। যদ্ভেও 
পরবর্তীকালে নিউনিযাস টি ককাষ প্রাচীর তর্তনর কলর থালক। 
কেমি – Capsella sp. , Mangifer indica, etc… 

• Cellular type- এন্েন্ে এন্ডোস্পোর্ম র্োতৃ্ দ্ভেউদ্ভিয়োস বোরবোর 
দ্ভবভোদ্ভজত্ আর্োর সোন্থ পদ্ভরদ্ভচত্ তত্দ্ভর করন্ত্ থোন্ক যোর ফন্ল 

বহুন্কোেী একটি গ্ঠন্ের সৃদ্ভি হয়। 
ক্ষযর্ে Adoxa sp. , Peparomia sp.  

• Helobial type- এই পদ্ধদ্ভত্টি দ্ভেউদ্ভিয়োর এবং ক্ষসলুলোর পদ্ধদ্ভত্র 
র্ধ্যবত্ী অবস্থো। প্রথমবার এলডাস্পামম মারৃ্ত নিউনিযাস নবভানির্ত হলয দুটি 
নিউনিযাস সৃনি করলে দুটি নিউনিযাস এর মালে একটি ককাষ প্রাচীলরর সৃনি হয, োর 
এক নিকটি মাইলরাপাইে ককাষ এবং অিয নিকটি কচোিাে ককাষ িালম পনরনচর্ত। 
মাইলরাপাইে নবগ টিলর্ত নিউনিযাস টি বারবার নবভািলির মাধ্যলম অলিকগুনে নি 
নিউনিযাস এবং অিযনিলক  চাোিা নিকটিলর্ত নিউনিযাসলক নবভািলির পরবর্তীকালে 
ককাষ প্রাচীর তর্তনর হয। 



উিাহরণ- Vallisnaria sp., Eremurus sp.  

 

তিবীজপত্রী উতিন্ের ভ্রুন(Dicot Embryo) 

 

দ্ভিবীজপেী ভ্রূন্ের গ্ঠে:-  আেশম তিবীজপত্রী উতিন্ের ভ্রূন্ণর েটুি প্রধোন অংশ হন্ ো 

একটি embryonal axis বো ভ্রূণোক্ষ এবং েটুি cotyledons বো বীজপত্র। embryonal 
axis এর ওপন্রর অংশ হন্ ো epicotyl এবং তনন্ের অংশ হ  hypocotyl বো 
বীজপত্রোব কোড। বীজপত্র কোন্ের ঠিক ওপন্র ভ্রুণর্ুকু  যো থথন্ক তবটপ গঠিত হ়ে 
এবং তনন্ের অংশটি হন্ ো ভ্রুনর্ ূ যো থথন্ক র্ ূত্র তেন়্ে ঢোকো র্ূ তন্ত্র গঠিত হ়ে। 
 



দ্ভিবীজপেী উদ্ভিন্ের ভ্রূন্ের পদ্ভরসু্ফটে দ্ভেন্মদ্ভলদ্ভখত্ভোন্ব ঘন্ট থোন্ক- 

• প্রথন্র্ জোয়গ্োটি অেুপ্রস্থ দ্ভবভোদ্ভজত্ হন্য় একটি দ্ভভদ্ভি ও একটি প্রোন্ত ক্ষকোে গ্ঠে 
কন্র। 

• দ্ভভদ্ভি কয়টি অেুপ্রস্থ দ্ভবভোদ্ভজত্ হন্য় cm এবং cn েোর্ক েুটি ক্ষকোে গ্ঠে কন্র। 
অপরপলে প্রান্ত ক্ষকোে টি অিুদির্ঘময নবভানির্ত হলয দুটি ককাষ গঠি কলর। ফলে 4 ককাষ নবনিি 
“ I” আকৃনর্তর আনিম ভ্রূণ গঠির্ত হয। 

• এরপর প্রান্ত ককালষর দুটি প্রনর্তটি ককাষ প্রথলম অিুদির্ঘময নবভানির্ত হয, প্রথম প্রাচীলরর সমলকালণ 
পুিরায অিুদির্ঘময প্রাচীর গঠির্ত হয 4 ককাষ নবনিি ককাযালেন্ট এ পনরণর্ত হয এই ককাযালেন্ট 
অিুপ্রস্থ নবভানির্ত হলয 8 ককাষ নবনিি অক্টান্ট এ পনরণর্ত হয। 

• অক্টালন্টর নিলচর চারটি ককাষ কথলক কালডর অগ্রভাগ ও বীি পত্র এবং উপলরর চারটি ককাষ কথলক 
বীিপত্র কাড ও ভ্রুিমুলের অন্তিাস তর্তনর হয। 

• এরপর অক্টালন্টর আটটি ককাষ ই বাইলরর র্তলের সলে সমান্তরালে নবভানির্ত হলয দুটি বনহিঃস্থ ও 
অন্তিঃস্থ ককাষ সৃনি কলর। 

• ইনর্তমলধ্য 4 ককাষ নবনিি আনি ভ্রূলণর cm এবং cn ককাষ দুটি নবভানির্ত হলয কলযক স্তর 
নবনিি suspensor ককাষ এর একটি সানর গঠি কলর। 

• Suspensor cell এর সলবমাচ্চ ককাষ টি ফুলে নগলয  কভনসলকে এর আকৃনর্তনবনিি অে গঠি 
কলর এবং haustoria এর কাি কলর। 

• সবমনিম্ন ককাষ টি hypophysis রূলপ কাি কলর কেটি পরবর্তীকালে নবভানির্ত হলয ভ্রুণমূে এর 
ত্বক, বনহস্তর এবং মূেত্র গঠি কলর। 

• Suspensor cell টি ভ্রুিস্থানের অভযন্তলর িসয কোর মলধ্য প্রলবি করলর্ত সাহােয কলর  

• অিুপ্রস্থ ককাষগুনে নবভািলির ফলে বীিপত্র দুটি হয এবং বীিপত্রাব কাড তির্ঘময বৃনি কপলর্ত 
থালক। 

• বীিপত্র দুটি নিম্বলকর কগাডায বরর্তার িরুি অশ্বেুরাকৃনর্ত গঠলি পনরণর্ত হয। 

 

 



 

একটি তিবীজপত্রী উতিন্ের ভ্রূন্ণর পতরসু্ফটন এর ক্রতর্ক েশো। 

G হ  তিবীজপত্রী উতিন্ের অশ্বকু্ষরোকৃতত েটুি বীজপত্র যুক্ত ভ্রুন। 

 

 

একবীজপত্রী উতিন্ের ভ্রূণ (Monocot Embryo) 

 

একবীজপত্রী ভ্রূন্ণর গঠন- একবীজপত্রী উতিন্ের ভ্রূন্ণর একটির্োত্র 

বীজপত্র থোন্ক ঘোস্ জোতী়ে উতিন্ের এই বীজপত্র থক সু্কন্ট োর্ বন্ । এটি 



embryonal axis প্রান্তদেদে অবস্থান কদে। ও তাে শেষ প্রাদন্ত ভ্রুণমূল থাদক যা 
coleorhiza দ্বাো পরেবৃত থাদক। Embryonal axis এে উপদেে রেদকে অংে 
শক এরপদকাটাইল বদল এবং বীজপত্র আরেকান্ড অগ্রভাদে রবটপ এে অগ্র থাদক যা 
coleoptile বা ভ্রূণমুকুলাবেণী রেদ়ে ঢাকা থাদক। 

একবীজপদ্ভে ভ্রূন্ের পদ্ভরসু্ফটে দ্ভেম্নদ্ভলদ্ভখত্ ভোন্ব হন্য় থোন্ক – 

• জোইন্গ্োট লম্বোন্ট আকোর ধ্োরে কন্র এবং একই দ্ভবভোজন্ের ফন্ল একটি 

ভূদ্ভর্ন্কোে এবং একটি প্রোন্তীয় ক্ষকোে গ্ঠে কন্র। 

• ক্ষবসোল ক্ষকোে দ্ভডম্বক্ রন্ের দ্ভেন্ক একটি বড স স্ফীত্ ক্ষভদ্ভসকুলোর 

suspensor cell গ্ঠে কন্র, এটি হন্টোদ্ভরয়ো রূন্প কোজ কন্র। 

• টোদ্ভর্মেোল ক্ষকোেটি অপর একটি অেপু্রস্থ দ্ভবভোজে িোরো দ্ভবভোদ্ভজত্ হন্য় 

েটুি ক্ষকোে গ্ঠে কন্র। 

• উপন্রর ক্ষকোেটি বোরবোর দ্ভবভোদ্ভজত্ হন্য় ভ্রুের্ুকুল এবং একটি র্োে 
বীজপে গ্ঠে কন্র, বীজপে ক্ষক সু্কন্টলোর্ বন্ল, যো দ্রুত্ বৃদ্ভদ্ধ পোয় 
এবং চোপ প্রন্য়োগ্ কন্র ভ্রুের্ুকুল ক্ষক একপোন্শ্ সদ্ভরন্য় ক্ষেয়। ভ্রূণমুকুে 
একটি খাাঁ লি অবস্থাি কলর আনি ভ্রূলণর মালের ককাষটি বারবার নবভানির্ত হয বীিপত্র 
কাড এবং ভ্রুণমুে তর্তনর কলর। নকছু িসযিার্তীয উনিলি ভ্রুণমুকুে ও ভ্রুিমূে উভয 
একটি পিম া আবরলণ ঢাকা থালক, োলির েথারলম coleoptile ও coleorhiza 
বলে। 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

একটি একবীজপত্রী ভ্রূন্ণর পতরসু্ফটন্নর ক্রতর্ক েশো। 


