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1.1 Meaning and definition of anatomy and physiology  

Meaning  

Anatomy: অ্যানাটমি মিমিত্সা এবং জীবমবজ্ঞাননর অ্ধ্যয়ননর সংমিশ্রণ, যেনেতু এর প্রধ্ান উনেগ সিস্ত 

জীনবর িাঠানিার অ্ধ্যয়ন, এটি প্রাণী, িানুষ এবং উমিনের যেনে েনত পানর। অ্যানাটমি উপনশ্রণীনত 
মবভক্ত, ো স্থলূ এবং িাইনরানকামপি অ্যানাটমি। গ্রস অ্যানাটমি ে'ল সিস্ত িাঠানিা ো যিানের 
সািনন েশৃ্যিান তা অ্ধ্যয়ন। এটি পমরষ্কারভানব যেো োয় এবং এিটি িাইনরানকানপর সোয়তার 
প্রনয়াজন েয় না। অ্নযমেনি িাইনরানকামপি অ্যানাটমি গ্রস এনাটমির সমূ্পণণ মবপরীত। এিজন 
বযমক্তর এিটি িাইনরানকাপ বযবোনরর প্রনয়াজন েনব; উোেরণ ে'ল যিাষগুমলর অ্ধ্যয়ন। 

Physiology:  যেেমবজ্ঞান জীবননর মবজ্ঞান। এটি জীবমবেযার এিটি শ্াো ো আয়মনি এবং আণমবি স্তনরর 

যিানষর িােণিামরতা যেনি শুরু িনর পুনরা শ্রীনরর সংেত আিরণ এবং বামেযি পমরনবনশ্র প্রভাব পেণন্ত 

জীনবর প্রমরয়াগুমল যবাঝার লেয িনর। যেেমবজ্ঞাননর গনবষণা আিানের বঝুনত সাোেয িনর যে শ্রীর 
িীভানব স্বানস্থয িাজ িনর এবং িীভানব এটি প্রমতমরয়া জানায় এবং দেনমিন জীবননর িযানলঞ্জগুমলর 
সানে োপ োয়; এটি আিানের যরানগর যেনে িী ভুল েয় তা মনধ্ণারণ িরনত, িানব ও প্রাণী স্বাস্থয 
বজায় রাোর জনয নতুন মিমিত্সা এবং মননেণ মশ্িা মবিানশ্র সমুবধ্ানেণ সোয়তা িনর। আণমবি, 
যসলুলার, মসনেিগুমল এবং পুনরা শ্রীনরর মরয়ানি এিীিরনণর উপর যজার যেওয়া মবষয়টি অ্নযানয 
জীবন মবজ্ঞাননর যিনয় শ্ারীরতত্ত্বনি পৃেি িনর। 

পোেণমবজ্ঞান শ্ব্দটি গ্রীিরা মিেপূবণ 600 BC এর িাছািামছ সিনয় বযবোর িনরমছল মজমননসর 
প্রিৃমত সম্পনিণ  োশ্ণমনি তেন্তনি বণণনা িরার জনয। যষাড়শ্ শ্তাব্দীনত শুরু েওয়া স্বাস্থযির 
িানুনষর গুরুত্বপূণণ মরয়ািলাপগুমলর সমুনমেণষ্ট যরফানরন্স সে এই শ্ব্দটির বযবোর শ্ারীরবৃমির 
অ্ননিগুমল বতণ িান যেনেও প্রনোজয। উমনশ্ শ্তনি যিৌতূেল, মিমিত্সা প্রনয়াজনীয়তা এবং 
অ্েণননমতি আগ্রে সিল জীনবর যেেমবজ্ঞাননর মবষনয় গনবষণা উত্সামেত িনরমছল। িাঠানিা এবং 
সিস্ত জীনবর জনয সাধ্ারণ িাজগুমলর এিতার আমবষ্কানরর ফনল সাধ্ারণ যেেমবজ্ঞাননর ধ্ারণার 
মবিানশ্র ফলস্বরূপ, যেোনন সিস্ত জীনবর জনয প্রনোজয সাধ্ারণ নীমত এবং ধ্ারণাগুমল অ্নুসন্ধান 



িরা েয়। উমনশ্ শ্তনির িাঝািামঝ যেনি, তাই যেেমবজ্ঞান শ্ব্দটি সিস্ত জীনবর িাজগুমলর 
িারণগুমলর এবং িারণগুমল তেন্ত িরনত পরীোিূলি পদ্ধমতগুমলর পাশ্াপামশ্ শ্ারীমরি মবজ্ঞাননর 
যিৌশ্ল এবং ধ্ারণাগুমলর বযবোরনি যবাঝায়। 

Definition 

Anatomy:  

“অ্যানাটমি, জীবজগনতর যেনের িাঠানিা সনাক্তিরণ এবং বণণনার সানে সম্পমিণ ত দজমবি মবজ্ঞাননর এিটি 

যেে। গ্রস অ্যানাটমি মবমিন্নতা এবং পেণনবেণ োরা শ্রীনরর প্রধ্ান িাঠানিা অ্ধ্যয়ন জমড়ত এবং তার 

সংিীণণ অ্নেণ শুধ্ুিাে িানবনেনের সানে সম্পমিণ ত” 

-Britannica 

Physiology:  

“জীবমবজ্ঞাননর এিটি শ্াো ো জীবননর মরয়ািলাপ এবং মরয়ািলাপ বা জীবন্ত মবষয়গুমলর 

(যেিন অ্ঙ্গ, টিসুয, বা যিাষ) এবং জমড়ত শ্ারীমরি এবং রাসায়মনি ঘটনার সানে 

সম্পমিণ ত|” 

-Merriam Webster  

“যেেমবজ্ঞান, জীমবত প্রাণী, প্রাণী বা উমিে এবং তানের উপাোন টিসযু বা যিানষর িােণিামরতা সম্পনিণ  
অ্ধ্যয়ন” 

- Britannica  


