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1.2 Definition and meaning of cell, tissue, organ and organ system  

Definition  

Cell: 

“ঘরগুলি হ'ি সমস্ত প্রাণীর প্রাথলমক লিলডিং ব্লক। মানুষের দেহ দকাটি দকাটি দকাে দ্বারা গঠিত। এগুলি 

শরীষরর জনয কাঠাষমা সরিরাহ কষর, খােয দথষক পলুি গ্রহণ কষর, দসই পুলিগুলিষক শলিষত রূপান্তর কষর এিিং 

লিষশোল়িত কার্য সম্পােন কষর। দকােগুলিষত দেষহর িিংশগত উপাোনও থাষক এিিং দসগুলি লনষজর অনুলিলপ 

ততলর করষত পাষর” 

-U.S. National Library of Medicine 

“দর্ দকানও জীিন্ত লজলনষসর প্রাথলমক কাঠাষমাগত এিিং কার্যকরী একক। প্রলতটি ঘর একটি লিলি মষযয 

জডাষনা রাসা়িলনক এিিং জি একটি দ াট যারক হ়ি। একটি মানুষের মষযয 100 লিলি়িন দকাে রষ়িষ  এিিং 

প্রলতটিটিষত একটি মানুে উত্পােন করার জনয প্রষ়িাজনী়ি লজনগত তথয রষ়িষ ” 

-Medicine Net 

Tissue: 

“টিসুয, লিলজওিলজষত, মালিষকিুিার জীিাণুষত সিংস্থার একটি স্তর; এটি কাঠাষমাগত এিিং কার্যকরীভাষি 

অনুরূপ দকাে এিিং তাষের আন্তঃষকােী়ি উপাোনগুলির একটি গ্রুপ লনষ়ি গঠিত” 

-Britannica 

“দকােগুলির একটি দগাষ্ঠী িা স্তর র্া লনলেযি কার্য সম্পােন কষর। উোহরণস্বরূপ, দপশী টিসুয হ'ি দপশী 

দকােগুলির একটি গ্রুপ” 

- Medicine Net 

 



Organ: 

“একটি পৃথক কাঠাষমা (দর্মন হাটয , লকডলন, পাতা িা কান্ড) দকাে এিিং টিসুয লনষ়ি গঠিত এিিং একটি জীষির 

মষযয লক ু লনলেযি কার্য সম্পােন কষর” 

-Merriam Webster 

“অঙ্গ, জীিলিজ্ঞাষন, একটি জীলিত জীষির একটি টিসুযগুলির একটি গ্রুপ র্া একটি লনলেযি কার্য সম্পােন 

করার জনয অলভষর্ালজত হষ়িল ি। উচ্চতর প্রাণীষের মষযয অঙ্গ অঙ্গগুলিষত লিভি হ়ি; দর্মন খােযনািী, দপট 

এিিং লিভার হজম লসষেষমর অঙ্গ” 

-Britannica 

Organ system:  

“একটি অঙ্গ লসষেম হ'ি অঙ্গগুলির একটি গ্রুপ র্া জীষির দেষহ একটি লনলেযি কার্য সম্পােন করষত একত্র হষ়ি 

কাজ কষর। দিলশরভাগ প্রাণী এিিং উলিষের অঙ্গ রষ়িষ , র্া হৃৎলপষন্ডর মষতা টিসযুগুলির স্ব-সিং-সিংগঠিত 

দগাষ্ঠী র্া একটি লি়িাকিাপ সম্পােষনর জনয একসাষথ কাজ কষর। মানুে এিিং অনযানয স্তনযপা়িী প্রাণীর 

অষনক অঙ্গ লসষেম রষ়িষ । একটি অগযান লসষেষমর একটি উোহরণ সিংিহনতন্ত্র, র্ার মষযয হৃৎলপণ্ড, যমনী, 

লশরা এিিং তকলশক থাষক। মানিষেষহ 11 টি লিলভন্ন অঙ্গ লসষেম রষ়িষ ।“ 

-biology dictionary  

“একটি অঙ্গ লসষেম লিলভন্ন অঙ্গগুলির একটি গ্রুপ দথষক ততলর করা হ়ি, র্া প্রষতযষক একটি লনলেযি কাজ 

করার জনয একসাষথ কাজ কষর।“ 

-BBC 

Meaning 

Cell:  

দকােগুলি জীিষনর মিূ একক লহসাষি লিষিলিত হ়ি কারণ তারা পথৃক এিিং সহষজই সনািষর্াগয 

পযাষকজগুলিষত আষস। এর কারণ হি সমস্ত দকােগুলি দকাষের লিলি নাষম একটি কাঠাষমা দ্বারা দিলিত - র্া 
অষনকটা িালডর দে়িাষির মষতাই দকাষের অভযন্তরীণ এিিং িালহযক পলরষিষশর মষযয স্পি সীমানা লহসাষি 

কাজ কষর। দকাষের লিলিটিষক কখনও কখনও প্লাজমা লিলিও িিা হ়ি। 

Tissue: 

একটি টিসুয এমন একটি দকাষের সমন্বষ়ি গঠিত র্া সাযারণত এষক অপষরর সাষথ লমি দেখা়ি এিিং একই 

অঞ্চি দথষক লিকাশমান ভ্রূষণ আষস। দকােগুলির একটি গ্রুপ র্া একটি টিসযু ততলর কষর তাষের শারীরিৃত্তী়ি 



লি়িা থাষক র্া লিষশেতাষক সমথযন করার জনয একটি সমলন্বত উপাষ়ি একসাষথ কাজ কষর; িািংশন। লিলভন্ন 

যরষণর টিসযুষত লিলভন্ন শারীলরক তিলশিয থাষক। 

টিসুযগুলি এমন দকােগুলির দগাষ্ঠী র্া একই কাঠাষমার্ুি থাষক এিিং একটি লনলেযি কার্য সম্পােন করষত 

একসাষথ কাজ কষর। টিসুয শব্দটি একটি পুরাষনা িরালস লি়িাপষের একটি রূপ দথষক এষসষ  র্ার অথয "িুনা"। 

প্রাণীষের মষযয িার যরষণর টিসুয রষ়িষ : সিংষর্াগকারী, দপশী, নাভয াস এিিং এলপষথলি়িাি। উলিষে, টিসুযগুলি 

লতন প্রকাষর ভাগ করা হ়ি: ভাসু্কিার, গ্রাউন্ড এিিং এলপডামযাি। টিসযুগুলির গ্রুপগুলি মলস্তষ্ক এিিং হাষটয র মষতা 

দেষহ অঙ্গ ততলর কষর। 

Organ: 

অঙ্গগুলি হ'ি দেষহর স্বীকৃলতষর্াগয কাঠাষমা (উোহরণস্বরূপ, হৃে়ি, িুসিুস, লিভার, দিাখ এিিং দপট) র্া লনলেযি 

কার্য সম্পােন কষর। একটি অঙ্গ লিলভন্ন যরষণর টিসুয এিিং তাই লিলভন্ন যরষণর দকাে দ্বারা ততলর। 

উোহরণস্বরূপ, হৃৎলপষণ্ড দপশী টিসুয থাষক র্া রি পাম্প করার জনয সষকালিত হ়ি, তন্তুর্ুি টিসুয র্া হৃেষ়ির 

ভাল্বগুলি ততলর কষর এিিং লিষশে দকােগুলি র্া হাটয লিটষসর হার এিিং  ন্দ িজা়ি রাষখ। দিাষখর মষযয দপশী 
দকাে থাষক র্া পুতুিষক দখাষি এিিং িন্ধ কষর দে়ি, দিন্স এিিং কলনয়িা ততলর কষর এমন পলরষ্কার দকাে, দিাষখর 

মষযয তরি ততলর কষর এমন দকাে, আষিাকষক দিাষি এমন দকাে এিিং মলস্তষষ্ক আষিগ পলরিালিত স্না়িু দকাে। 

লপত্তথলির মষতা স্পিতই সরি একটি অষঙ্গও লিলভন্ন যরষণর দকাে থাষক, দর্মন লপত্তর জ্বািাম়ি প্রভাষির 

লিরুষে প্রলতষরাযী একটি আস্তরষণর গঠন, দপশী দকাে র্া লপত্তষক িলহষ্কাষরর জনয িুলিিে কষর এিিং 
দকােগুলি দর্ দকােষক একষত্র আিে কষর তন্তুর্িু িাইষরর দে়িাি গঠন কষর | 

Organ System:  

একটি অঙ্গ লসষেম হ'ি শারীরিৃত্তী়ি কাঠাষমার একটি গ্রুপ র্া লনলেযি কাজ িা কার্য সম্পােন করষত একসাষথ 

কাজ কষর। র্লেও আমরা প্রলতটি অঙ্গ লসষেম সম্পষকয  স্বতন্ত্র সত্তা লহসাষি লশলখ, শরীষরর অঙ্গপ্রতযঙ্গগুলির 

কার্যকালরতা র্ষথি পলরমাষণ ওভারিযাপ হ়ি এিিং আপনার দেহ সমস্ত অঙ্গ লসষেষমর সহষর্ালগতা িযতীত 

কাজ করষত পাষর না। আসষি, এমনলক একটি অঙ্গ লসষেষমর িযথযতা মারাত্মক অক্ষমতা িা এমনলক মৃতুযর 

কারণ হষত পাষর। 


