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আিলকিআলোচয রর্ষয়সমূিঃ



ককালষি সংজ্ঞা

 িীর্লেলিি গঠন ওও কালিি একক কক ককাষ র্লে।



কোি সংজ্ঞা।

 উৎস কেলক সঠ কতকগুলো ককাষ সমষ্টষ্ট্গতিালর্ একই স্থালন অ্র্স্থান কলি এর্ং একষ্টট

রনরেবষ্ট্ কালি রনলয়াজিত োকলে ঐ ককাষ সমষ্টষ্ট্লক কো র্া ষ্টটসযয র্ো িয়।



ঝিল্লির সংজ্ঞা

 মানর্লেলিি রর্রিন্ন অ্ঙ্গপ্রতযঙ্গ রর্রিন্ন ধিলনি জিিীসসেৃি তন্তু রেলয় আর্ৃত োলক।

এগুলোলক জিিী র্া কমমলেন র্ো িয়।



 রভৌত ববজিষ্ট্য: প্রোট োপ্লোজম অর্ধস্বচ্ছ,বর্ধহীন,প্জলি সদশৃ্য অর্ধতরি আঠোটিো পদোর্ধ। এটি দোনোদোর ও কিয়ডর্মী। ইহো 
প্কোষস্থ পলরটবশ্ অনুযোয়ী প্জলি প্র্টক তরটি এবং তরি প্র্টক প্জলিটত পলরবলতধ ত হটত পোটর।

  াসায়জনক  ববজিষ্ট্য: প্কোষ রোসোয়লনকভোটব জজব ও অজজব পদোর্ধ দ্বোরো গলর্ত ।

জজব পদোটর্ধর মটর্য সবটেটয় প্বলশ্ আটে লবলভন্ন র্রটনর প্রোটিন,কোটবধোহোইটে ও

লিলপড।এেোড়োও রটয়টে অলিটজন,হোইটেোটজন,নোইটরোটজন,কোবধন,কপোর ইতযোলদ।

 বিজবক ববজিষ্ট্যঃ খোদয হজম, খোদয জতলর,আত্তীকরর্, শ্বস্ন, বৃলি, জনন ইতযোলদ সকি লবপোকীয় কোযধকিোপ
প্রোট োপ্লোজম তর্ো প্কোটষ মোর্যটম সম্পন্ন হয় ।

প্কোটষর জবলশ্ষ্ট্য



ককালষি গঠন



১. রকাষপ্রাচী  রসিুটিাি জনজমিত।

৩. প্লািমা রমমটেন জিস্ত ী ফসটফাজিজপি জদটয় গঠিত। ফসটফাজিজপটি  মাথা  অংি পাজনগ্রাহী (hydrophilic) আ  রিটি  অংি পাজনজবটিষী 
(hydrophobic)। (philic মাটন আকষী আ  phobia মাটন ভয়)

৪. প্লািমা রমমটেটন ফসটফাজিজপি অণু সবসময় সচি থাটক। (বই-এ  ছজবটত যজদও খুব জি  মটন হয়) তাই ত ি পদাটথি  মত মটন হয়। আ  রপ্রাটিনগুটিা 
ওই ত ি পদাটথি ভাসমান রমািাইটক  মত। এিনযই মটিিটি  নাম “ফু্লইি-রমািাইক মটিি”। এটি প্রবতি ন কট ন জসঙ্গা এবং জনকিসন।

৫. সাইটোপ্লািটম  মযাজরক্স রক বিা হয় হায়াটিাপ্লািম। উজিটদ  সাইটোপ্লািটম বৃহৎ রকাষ গহব  থাটক

রকাষ গহ্ব টক রবষ্ট্নকা ী পদাথিটক বিা হয় – েটনাপ্লাস্ট।

সাইটোপ্লািটম  জবজভন্ন অঙ্গাণু:

৬. প্লাজস্টি: (প্লাস্টা  রথটক এই প্লাজস্টি নামো এটসটছ)

· জিউটকাপ্লাস্ট বণিহীন (জিউটকা=বণিহীন), এ া আটিা রপটি রলাট াপ্লাস্ট বা ররাটমাপ্লাস্ট-এ পজ ণত হটত পাট ।

· সজিত খাদয অনুসাট  জিউটকাপ্লাজস্টটি  প্রকা টভদ:

o অযামাইটিাপ্লাস্ট = িকি  া

o অযাজিউট াপ্লাস্ট = আজমষ / রপ্রাটিন (এটক রপ্রাটিটনাপ্লাস্ট-ও বিা হয়)

o এিাটয়াপ্লাস্ট = চজবি / রতি

· ররাটমাপ্লাস্ট বিা হয় সবুি ছাডা অনয রয রকান  টে  প্লাজস্টিটক। (ররাম =  ে, রযমন ররাটমাটিাম), ফুটি, ফটি এই ররাটমাপ্লাস্ট থাটক।

· রলাট াপ্লাস্ট সবুি বণি সৃজষ্ট্কা ী, এখাটন রলাট াজফি a এবং b এ  সাটথ কযাট াটিন ও িযাটথাজফি-ও থাটক। জকন্তু রলাট াজফি রবজি থাকা  িনয 
সবুি রদখায়।

· রলাট াপ্লাস্ট-এ  মযাজরক্স রক রস্ট্রামা বিা হয়।

· গ্রানাম চাকজত  মটযয সম্পকি  িাপনকা ী নাজিকা “রস্ট্রামা িযাটমিী” (গ্রানাম িযাজমিা নয় জকন্তু!!)।

· রলাট াপ্লাটস্টও জকছু ATP বতজ  হয়, (শুযুমাত্র মাইটোকজিয়াটতই না।)

· সাটিাকসংটেষণ প্রজরয়া রলাট াপ্লাটস্ট ঘটে।



৭. মাইটোকজিয়া: রকাটষ  পাওয়া  হাউস
· উজিটদ  প্রজত রকাটষ ২০০-৪০০ টি মাইটোকজিয়া থাটক।
· বজহঃজিল্লী সমান্ত াি ও মসৃণ, অন্তঃজিল্লী জভতট   জদটক ভাাঁি হটয় জরজস্ট সৃজষ্ট্ কট । জরজস্টটত ATP জসটথজসস 
হয়।
· ররবস চর, ইটিকরন পজ বহন, অজক্সটিটিভ ফসটফা াইটিিন ইতযাজদ মাইটোকজিয়া  অভযন্তট  সম্পন্ন 
কট ।
· জকছু পজ মাণ DNA, RNA বতজ  ক টত পাট । (মাইটোকজিয়া ও রলাট াপ্লাটস্ট  জনিব DNA আটছ)
৮. গিজগ বজি: ( প্তানীকা ক অঙ্গাণু)

এটদ  প্রযান কাি হ টমান সহ জবজভন্ন জবপাকীয় দ্রবয ক্ষ ণ ক া। প্রাজণটদটহ হ টমান অটনক রবজি বযবহৃত, তাই 
প্রাজণটকাটষ গিজগ বজি রবজি, উজিদ রকাটষ কম।
· এ া িাইটসাটসাম বতজ  কট , যা হটে রকাটষ  জ সাইকি রসন্টা ।
· মাইটোকজিয়ায় ATP সৃজষ্ট্  িনয প্রটয়ািনীয় সব এনিাইম থাটক না। জকছু এনিাইম গিজগ বজি রথটক যায় 
(জনঃসৃত হয়)।
৯.  াইটবাটসাম: রপ্রাটিন বতজ   কা খানা
· ৫০% RNA এবং ৫০% জহটস্টান িাতীয় আজমষ
·  াইটবাটসাম মূিত দ’ুপ্রকা , 70S এবং 80S. রপ্রাকযাজ ওে রকাটষ   াইটবাটিাম 70S এবং ইউকযাজ ওে 
রকাটষ   াইটবাটিাম 80S।
· 60S + 40S = 80S & 50S + 30S = 70S (গাজণজতকভাটব সাবইউজনে গুটিা  S-এ  মান রযাগ ক া হয় না, 
দ’ুরো আিাদা সাবইউজনে জমটি রয  াইটবাটিাম গঠিত, এ  S এ  মান রযাগফটি  রচটয় একেু কম হয়)
·  াইটবাটসাটম  প্রযান কাি রপ্রাটিন বতজ  ক া।



১০. এটডাপ্লািজমক র টিকুিাম:
· দ’ুপ্রকা , মসৃণ ও অমসৃণ। অমসৃণ –এ  গাটয়  াইটবাটিাম থাটক।
· অমসৃণ এটডাপ্লািজমক র টিকুিাটম রপ্রাটিন বতজ  হয় (রযটহতু রসখাটন  াইটবাটিাম থাটক), আ  মসৃণ এটডাপ্লািজমক র টিকুিাটম 
জিজপি বতজ  হয়
১০. এটডাপ্লািজমক র টিকুিাম:
· দ’ুপ্রকা , মসৃণ ও অমসৃণ। অমসৃণ –এ  গাটয়  াইটবাটিাম থাটক।
· অমসৃণ এটডাপ্লািজমক র টিকুিাটম রপ্রাটিন বতজ  হয় (রযটহতু রসখাটন  াইটবাটিাম থাটক), আ  মসৃণ এটডাপ্লািজমক র টিকুিাটম 
জিজপি বতজ  হয়
১২. মাইটরাটিউজবউল স: (রকাটষ  কঙ্কাি)
· রকাষ জবভািন-এ  সময় রয জিডি ফাইবা  গঠিত হয়, তা মাইটরাটিউজবউিস জদটয় বতজ ।
· জসজিয়া ও ফ্লাটিিায় মাইটরাটিউজবউিস থাটক।
· রকাষ-কঙ্কাি রূটপ সাইটোপ্লািমটক দঢৃ়তা প্রদান কট ।
১৩. রসজিওি: (রকাষ জবভািন জনয়ন্ত্রক)
· রকাষ জবভািটন জিডি ফাইবা  বা মাকুতন্ত্র গঠটন ভূজমকা  াটখ ও ররাটমাটিাটম  প্রান্তীয় গমটন সহায়তা কট ।
১৪. জনউজলয়াস: (রকাটষ  মজস্তষ্ক)
· জনউজলয়া  রমমটেটন  বজহঃস্তট  অসংখয জছদ্র  টয়টছ, যাটক জনউজলয়া   ন্ধ্র বিা হয়।
· একটি জনজদি ষ্ট্ ররাটমাটিাটম  একটি জনজদি ষ্ট্ িাটন জনউজলওিাস সংযুক্ত থাটক, ওই িানটিটক বিা হয় SAT বা সযাটেিাইে।
· জনউজলওিাস জনউজলক এজসটি  ভাণ্ডা  জহটসটব কাি কট ।
· ররাটমাটসাটম জিন থাটক, যা বংিগজত  যা ক ও বাহক।



রর্রিন্ন প্রকালিি কো

১। আবিণী কো

২। ক ািক কো

৩। কপিী কো

৪। স্নায়য কো



আবরর্ী কিো



আব ণী কিা (Epithelium) হি প্রাণী কিা চা  য টন  রমৌজিক কিা  একটি 
এবং রসই সাটথ রযািক কিা, রপিী কিা এবং স্নায়জবক কিা অংি। আব ণী 
কিাগুজি সা া ি ী  িটুড অঙ্গ এবং  ক্তনািী বাজহট  জদটক এবং রসইসাটথ 
রভতট   জদটক  অঙ্গগুজি  গহব্বট   রভতট   জদটক পথ জহসাটব কাি কট । 
উদাহ ণবরূপ এজপিাজমিস, ত্বটক বাইট  তম স্ত  ।

আব ণী রকাটষ  জতনটি প্রযান অংি  টয়টছ। রসগুটিা 
হটিা িল্কাকা , স্তম্ভাকা এবং ঘনকাকা । এগুজি রকাটষ  একক স্তট  সাযা ণ 
আব ণ জহসাটব কাি কট । জকছু কিাটত জনউজলয়াস থাকা কা টণ স্তম্ভাকা  
রকাটষ  একটি স্ত  স্ত ীভূত হটত পাট । এই য টন  কিাটক ছদ্ম-স্ত ীভূত বিা 
হয়। এই রকাষগুটিা  সমস্ত গ্রজথ আব ণী রকাষ িা া গঠিত। আব ণী রকাষগুজি  
কাি হটিা স্রাব, রিাষণ, সু ক্ষা, আন্তঃটকাষীয় পজ বহন এবং সংটবদন ।

আব ণী স্ত গুজিটত রকান  ক্তনািী থাটক না। তাই তাটদ  অবিযই জভজি 
জিজল্ল মাযযটম অন্তজনিজহত সংটযািক কিা রথটক পদাটথি  জবস্তাট   মাযযটম পজুষ্ট্
গ্রহণ ক টত হয়। রকাি িংিনগুজি আব ণী কিাগুজিটত ভািভাটব যকু্ত থাটক।

https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A3%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%9C%E0%A6%95_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A7%80_%E0%A6%95%E0%A7%8B%E0%A6%B7&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%99%E0%A7%8D%E0%A6%97_(%E0%A6%9C%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8)
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%80&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9A%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B2%E0%A7%81%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%87%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%BE_%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%96%E0%A6%BE_%E0%A6%AC%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%81&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%B6%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%A3_(%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A8)&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9F%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%B8%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B0_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A6%A8&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%AD%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BF_%E0%A6%9D%E0%A6%BF%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BF&action=edit&redlink=1


রেণীজবনযাস

স্ত  সংখযা  জভজিটত আব ণী কিা জতন প্রকা 
1.স ি আব ণী কিা
2.স্ত ীভূত আব ণী কিা
3.ছদ্ম-স্ত ীভূত আব ণী কিা

গঠনগত জদক জদটয় আব ণী কিা জতন প্রকা 
1.িল্কাকা  আব ণী কিা
2.ঘনকাকা  আব ণী কিা
3.স্তম্ভাকা  আব ণী কিা



প্যোজক কিো



 প্যোজক কিো এক র্রটনর আঁশ্বহুি কিো, প্যটি মোনবটদটহর অনযোনয অঙ্গ অর্বো 
কিোটক সমর্ধন কটর, যুক্ত কটর অর্বো লবলচ্ছন্ন কটর। এটি েোর র্রটনর প্কোষকিোর 
একটি (অপর লতনটি হটচ্ছ আবরর্ী, প্পলশ্ ও স্নোয়ুকিো)।

 প্যোজক কিো ফোইটরোব্লোস্ট, এলডটপোসোই , মযোটরোটফজ, মোস্ট 
প্কোষ এবং লিউটকোসোইড লনটয় গঠিত

 প্যোজক কিোর সোর্োরর্ জবলশ্ষ্ট্যঃ ১.প্কোষগুটিো সোর্োরর্ত লনলদধষ্ট্ স্তটর লবনযস্ত র্োটক 
নো; ২.প্কোষ গুটিোর মোটে মযোলরি র্োকোয় ঘন সলন্নটবলশ্ত হয় নো; ৩.প্মটসোডোমধ 
নোমক ভ্রুন প্র্টক এ কিোর উৎপলত্ত; ৪.রক্তবোহ উপলস্থ।

 সোর্োরর্ কোযধোবিীঃ
 ১.প্দটহর লবলভন্ন অঙ্গ বো কিোর মটর্য প্যোগসূত্র সৃলষ্ট্ কটর; ২.কঙ্কোি গঠন কটর 
প্দটহর লবলভন্ন কোঠোটমো রদোন এবং লবলভন্ন অটঙ্গর সংরক্ষটর্ েিোেটি সোহোযয কটর; 
৩.লবলভন্ন পদোটর্ধর পলরবহটন অংশ্গ্রহর্ কটর; ৪.প্দটহর উপলবষ্ট্ ক্ষলতকোরক পদোর্ধ ও 
জীবর্ু প্র্টক রক্ষো কটর; ৫.ক্ষত লনরোমটয়র অংশ্গ্রহর্ কটর; ৬.প্দটহর তোপ লনয়ন্ত্রর্ 
কটর।

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%BE_(%E0%A6%B6%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%BE%E0%A6%A8)
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibroblast&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Adipocyte&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Macrophage&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mast_cell&action=edit&redlink=1
https://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucocyte&action=edit&redlink=1


প্পশ্ী কিো



রপিী (ইংটরলজ: Muscle) হটিো রোর্ীটদটহর লবটশ্ষ এক র্রটনর নরম লকন্তু 
লস্থলতস্থোপক কিো যোর উটেশ্য রোর্ীর নড়ন, েিন ও বিরটয়োটগ সহোয়তো করো। 
রোর্ীটদটহর অভযন্তটরও প্পশ্ীসমূহ অটনক গুরুত্বপূর্ধ কোজ পোিন কটর, প্যমন হৃৎলপটের 
সংটকোেন-রসোরর্, প্পৌলষ্ট্কনোিীর প্ভতর লদটয় খোদয পলরবহন, ইতযোলদ। ভ্রূর্ প্মটসোডোমধ 
প্র্টক জতলর সংটকোেন রসোরর্শ্ীি লবটশ্ষ র্রটনর টিসুযটক প্পলশ্ টিসুয বটি।
প্পশ্ীর রকোরটভদঃ
মোনবটদটহ প্পশ্ী রর্োনত ৩ রকোর। এগুলি হি কঙ্কোি প্পশ্ী, মসৃর্ প্পশ্ী এবং 
হৃদ টপশ্ী।
রপিী টিসুয ববজিষ্ট্য
প্সি অভযন্তরীর্ পলরটবশ্, অর্ধোৎ, একটি protoplast, শ্রীর অনয প্কোন একই 
কোঠোটমোগত উপোদোন সব প্সইসোটর্ রটয়টে। পোর্ধকয - লনউলিয়োস একটি পলরমোর্ এবং 
তোটদর সজ্জোটত ফোইবোর প্কটে নয়, এবং প্পলরটফরোি অংটশ্। এেোড়োও প্য লবভোটগ 
প্কোর লজনগত উপোদোন কোরটর্ নয়, এবং লবটশ্ষ প্কোষ কোরটর্ উপগ্রটহর নোম 
জন্মদোন। তোরো myocyte লেলি অংশ্ এবং সলরয়ভোটব পুনজধ ন্ম ফোংশ্ন সঞ্চোিন -
টিসুয অখেতো পুনঃস্থোপ

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%87%E0%A6%82%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%9C%E0%A6%BF_%E0%A6%AD%E0%A6%BE%E0%A6%B7%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AD%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%A3


স্নোয়ু কিো 



স্নায়ুটকাষ অথিাৎ জনউট ান এ  গঠন:
লনউটরোটনর রর্োন অংশ্ দটুি। যর্ো- প্কোষ প্দহ ও 
রিলিত অংশ্
•রকাষ রদহ:
লনউটরোটনর প্কোষ প্দহ প্কোষআবরর্ী, সোইট োপ্লোজম ও 
একটিমোত্র লনউলিয়োস লনটয় গঠিত। এটিই এর মূি অংশ্ 
যো রজোলতটভটদ প্গোিোকোর, লডিোকোর, নক্ষত্রোকোর, 
সূেঁোটিোকোর ইতযোলদ আকোটরর হটয় র্োটক। মোনুটষর 
প্কোষ প্দটহর বযোস ৫ – ১২০ মোইরন হটয় র্োটক।



•প্রিজিত অংি:
• প্কোষ প্দহ প্র্টক প্বড় হওয়ো শ্োখো-রশ্োখো লনটয় রিলিত অংশ্ গঠিত। এগুটিো দ ুর্রটর্র। 
যর্ো- অযোিন (Axon) ও প্ডনেোই  (Dendrite)।

• প্কোষ প্দহ প্র্টক উৎপন্ন সবটেটয় িিো শ্োখোহীন রিলিত অংশ্ অযোিন নোটম পলরলেত। 
অযোিটনর েোরপোটশ্ লনউলরটিমো (Neurilemma) নোমক একটি আবরর্ বতধ মোন। লনউলরটিমো 
আবৃত অযোিনটক স্নোয়ুতন্তু (Nerve fibre) বটি। লনউলরটিমো ও অযোিটনর মটর্য প্স্নহ পদোটর্ধর 
একটি স্তর র্োটক যোটক মোটয়লিন (Myelin) বো প্মডুিোলর আবরর্ (Medullary sheath) 
বটি। তটব স্তরটি লনরলবলচ্ছন্ন নয় বরং এটি একটি লনলদধষ্ট্ দরূত্ব পর পর র যোনলভয়োটরর প্নোড 
(Node of Ranvier) নোমক পবধ দ্বোরো লবলচ্ছন্ন। র যোনলভয়োর প্নোড বো পটবধ মোটয়লিন 
অনুপলস্থত র্োটক লবর্োয় ঐ অংটশ্ লনউলরটিমো ও অযোিন পরস্পটরর রতযক্ষ সংস্পটশ্ধ আটস। 
রলতটি প্নোটড প্সোয়োন (Schwann) প্কোষ বতধ মোন যো মূিত লনউটরোলিয়ো (Neuroglia) 
প্কোষ।

• প্কোষ প্দহ প্র্টক উৎপন্ন শ্োখো লবলশ্ষ্ট্ এক বো তটতোলর্ক কু্ষদ্র কু্ষদ্র রিলিত অংশ্ প্দখটত 
পোওয়ো যোয় যোটক প্ডনেোই  (Dendrite) বটি। অযোটিোটনর তুিনোয় এটি বহু গুর্ খোট ো এবং 
সংখযোয় এক বো একোলর্ক তটব অনুপলস্থতও হটত পোটর। এরো শ্োখো রশ্োখো লবলশ্ষ্ট্ তটব এটত 
মোটয়লিন বো প্মডুিোলর আবরর্ র্োটক নো এমন লক র যোনলভয়োটরর প্নোডও অনুপলস্থত।



স্নায়ুটকাষ বা জনউট াটন  কাি:
•একটি লনউটরোটনর অযোটিোন অনয একটি লনউটরোটনর প্ডনেোইট র 
সোটর্ স্পশ্ধহীনভোটব একটি সংটযোগ জতলর কটর যোটক লসনযোপ্স 
(Synapse) বিো হয়। এ সংটযোটগর মোর্যটম অযোিন লনজ প্কোষ 
প্দটহ উেীপনো অনয প্কোষ প্দটহ পোঠোয় অনযলদটক প্ডনেোই  অনয 
প্কোষ প্দটহর উেীপনো লনজ প্কোষ প্দটহ লনটয় আটস।
•এভোটব লনউটরোন পলরটবশ্ ও রোর্ীটদটহর মটর্য প্যোগোটযোগ স্থোপন 
কটর লবলভন্ন অটঙ্গর মটর্য সমন্বয় সোর্ন কটর রোর্ীর সকি 
শ্রীরবতৃ্তীয় কোযধরম লনয়ন্ত্রর্ কটর।
•এেোড়োও স্নোয়ুটকোষ বো লনউটরোন লবলভন্ন উেীপনো বো ঘ নোটক 
মলস্তটের স্মৃলতটত সংরক্ষর্ কটর রোটখ।



মূল্যায়ন

১. জিরিি কী বি?

২. ককালষি কী বি ?

৩. কোি কী বি ?

৪. কোি কাি কী বি ?



বাল্লির কাজ

1) রকাটষ গঠন বণিনা ক ।
2) জবজভন্ন প্রকাট  কিা বণিনা ক ।



পরবতী আটিোেয লবষয় 

অধ্যায়-২



ধন্যবাদ


