


ভাইরাস



• ভাইরাস

• ভাইরাসসর অর্থনৈতিক গুরুত্ব

• ভাইরাসঘতিি ররাগসমূহ

• ব্যাকসিতরয়া

• ব্যাকসিতরয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব

• মযাসেতরয়ার পরজীব্ী

এই অধ্যাসয়র গুরুত্বপূর্থ িতপকসমূহ: 



ভাইরাস কী? 

• ভাইরাস হসো তৈউতিক এতসড ও ররাতিৈ দ্বারা গতিি অসকাষীয়, অতি আরু্ব্ীক্ষতৈক

সত্তা যা ব্াধ্যিামূেক পরজীব্ী তহসসসব্ জীব্সেসহর অভযন্তসর সতিয় হসয় ররাগ সৃতি

কসর, তকন্তু জীব্সেসহর ব্াইসর তৈতিয় অব্স্থায় তব্রাজ কসর।



ভাইরাসসর আতব্ষ্কার

• EDWARD JENNER ১৭৯৬ সাসে রর্ম ভাইরাস ঘতিি ব্সন্ত ররাসগর কর্া উসেখ কসরৈ

• রর্ম আতব্ষৃ্কি ভাইরাস TMV. তব্জ্ঞাৈী Adolf Meyer এসক রিাব্াসকা রমাজাইক ররাগ ব্সেৈ

• DIMITRY IVONOVOSKY রমার্ কসরৈ িামাক পািার রসসক ব্যাকসিতরয়া ররাধ্ক তিল্টার

দ্বারা পৃর্ক কসরও জীব্াৈুসক আোো করা যাসে ৈা। উৈাসক ভাইরাস আতব্ষ্কাসরর জৈক ব্ো হয়

• STANLEY TMV ভাইরাসসক পৃর্ক কসরৈ এব্ং এইজৈয তিতৈ ১৯৪৬ সাসে রৈাসব্ে পুরস্কার

পাৈ



❖ রপাষক রকাসষর অভযন্তসর ভাইরাস সংখযা বৃ্তি করসি পাসর।

❖ গািতৈকভাসব্ ভাইরাসস তৈউতিক অযাতসড (DNA ব্া RNA) আসে।

❖ ভাইরাস সুতৈতেথি ব্াধ্যিামূেক পরজীব্ী।

❖ ভাইরাস তমউসিশৈ ঘিাসি এব্ং রকরর্ তিতর করসি সক্ষম।

❖ তজৈগি পুৈতব্থৈযাস ঘিসি রেখা যায়।

ভাইরাসসর জীব্ীয় তব্তশিয:



• ভাইরাস অসকাষীয় ও অতি আরু্ব্ীক্ষতর্ক।
• ভাইরাস জীব্সকাসষর সাহাযয োড়া স্বাধ্ীৈভাসব্ রজৈৈক্ষম ৈয়।
• ব্যাকসিতরয়াসরাধ্ক তিল্টাসর ভাইরাস তিল্টারসযাগয ৈয়।
• ভাইরাসসক রকোতসি করা যায়, রসতিতিউজ করা যায়, ব্যাপৈ করা যায়, পাতৈর সাসর্

তমতশসয় সাসসপৈশৈ তিতর ও িোতৈকরর্ করা যায়।
• জীব্সকাসষর ব্াইসর ভাইরাস রাসায়তৈক কর্ার মসিা তৈতিয়।
• ভাইরাসস তেতহক বৃ্তি রৈই।
• ভাইরাস অযাতসড, ক্ষার ও েব্র্ রতিসরাসধ্ সক্ষম এব্ং অযাতিব্াসয়াতিক এসের রেসহ

রকাসৈারূপ রতিতিয়া সৃতি করসি পাসর ৈা।

জড়/ রাসায়তৈক তব্তশিয:



i) তৈউতিক এতসড (রকন্দ্রীয় ব্স্তু তহসসসব্
র্াসক। শুধু্মাত্র RNA ব্া DNA
পাওয়া যায়)

ii) ররাতিৈ (কযাপতসড) : এতি সাব্ইউতৈি
কযাপসসাতময়ার দ্বারা গতিি

iii) ব্তহিঃস্থ আব্রর্

ভাইরাসসর গিৈ:



তব্তভন্ন আকৃতির ভাইরাস



ভাইরাসসর রেতর্তব্ভাগ

আকৃতি অৈুসাসর
েন্ডাকার TMV, আেিা রমাজাইক ভাইরাস, মাম্পস ভাইরাস
রগাোকার পতেও ভাইরাস, HIV, TIV, রডংগু ভাইরাস
ঘৈসক্ষত্রাকার হাতপথস, ভযাকতসতৈয়া
ব্যাঙাতি আকার T2,T4,T6

তসতেতিকাে Ebola virus

তডম্বাকার influenza virus



ভাইরাসসর রেতর্তব্ভাগ

তৈউতিক এতসসডর ধ্রৈ অৈুসাসর

DNA VIRUS T2 VIRUS, ভযাকতসতৈয়া, ভযাতরওো, TIV,  এতডসৈাহাতপথস তসম্পসেক্স ভাইরাস।
paroviridae রগাসত্রর ভাইরাস একসূত্রক

RNA VIRUS TMV,  HIV,  DENGUE,  POLIO MUMPS, RABIES। REOVIRIDAE 

রগাসত্রর ভাইরাস (তরও ভাইরাস) তদ্বসূত্রক।



DNA ভাইরাস মসৈ রাখার েন্দ

❖DNA  ভাইরাসসর উোহরর্িঃ তিপুর ভাই তিিু ভযাতৈো হসি ফ্রাসে এে।
তিপুর ভাই তিিু ভযাতৈো হসি ফ্রাসে এে

TIV ভযাতরওো T2 ভযাকতসতৈয়া হাতপথস,
রহপািাইতিস-তব্

িুেকতপ
রমাজাইক

এতডসৈা



ব্তহস্থ আব্রর্ অৈুসাসর:

আব্রর্হীৈ TMV,  T2 VIRUS

আব্রৈযুক্ত ইৈফু্লসয়ঞ্জা, HIV, হাতপথস ভাইরাস



RNA VIRUS VS DNA VIRUS

পার্থসকযর তব্ষয় RNA VIRUS DNA VIRUS

আকৃতি েন্ডাকার ব্া সূত্রকার রগাোকার, ব্যাঙাতিকার ব্া ঘৈসক্ষত্রাকার

তৈউতিক এতসড RNA DNA

আিান্ত জীব্ অতধ্কাংশ উতিে ও সায়াসৈাব্যাসেতরয়া রাতর্ ও অৈযাৈয ব্যাকসিতরয়া

সূত্রক অতধ্কাংশ একসূত্রক ও অল্প তকেু তদ্বসূত্রক অতধ্কাংশ তদ্বসূত্রক ও অল্প তকেু এক সূত্রক

ররাগ সৃতি উতিে রেসহ রাতর্সেসহ

এৈসভোপ সাধ্ারর্ি এৈসভোপতব্হীৈ সাধ্ারর্ি এৈসভোপযুক্ত



তভতরয়ৈ:

তৈউতিক এতসড ও এসক তঘসর অব্তস্থি কযাপতসড সমন্বসয় গতিি এক একতি সংিমর্ক্ষম সমূ্পর্থ ভাইরাসসক তভতরয়ৈ ব্সে।

তৈউতিওকযাপতসড:

সংিমর্ ক্ষমিাতব্হীৈ ভাইরাসসক তৈউতিওকযাপতসড ব্সে।

তরয়ৈ:

এতি তৈউতিক এতসডতব্হীৈ ররাতিৈ আব্রর্।মাৈুসষর রকন্দ্রীয় স্নায়ুিসের Kuru এব্ং Creutzfeldt ররাগ, রভড়া ও োগসের

Scrapie ররাগ তরয়ৈ তেসয় হসয় র্াসক। ব্হুে আসোতিি গরুর ‘মযাড কাউ’ ররাগ সৃতির সাসর্ তরয়সৈর সমৃ্পক্তিা পাওয়া যায়।

তভরসয়ড:

এক সূত্রক বৃ্ত্তাকার RNA।

রকব্ে উতিে রেসহ ররাগ সৃতি করসি পাসর।

ৈাতরসকে গাসে কযাডাং ররাগ তিতর কসর।



ইমাতজথং ভাইরাস: আতে রপাষক রর্সক ৈিুৈ রপাষক রজাতিসি ররাগ সৃতিকারী ভাইরাস।
রযমৈিঃ HIV, SARS, Nile virus, Ebola ইিযাতে।:



ৈিুৈ ইমাতজথং ভাইরাস SARS COV-2

● ভাইরাসতির ৈাম SARS CORONA VIRUS(COV)- 2

● আিমসর্র িসে মাৈব্ শরীসর COVID 19 ররাগ ঘসি।

● এতি একতি RNA VIRUS

● রধ্াৈি শ্বসৈ িসে এই ভাইরাস সংিমৈ ঘিায়।

● ব্িথমাসৈ এই ভাইরাসসর আিমর্ মহামারীর রূপ তৈসয়সে।



মার্া

∙ তেঘথয রায় 93-100nm এব্ং রস্থ 65nm.  
∙ DNA ৬০,০০০ রজাড়া তৈউতিওিাইড তেসয়

গতিি (রমাি ওজসৈর রায় ৫০%) এব্ং এসি
১৫০তি তজৈ র্াসক।

রেজ ∙ তেঘথয 95-110nm এব্ং রস্থ 15-25nm. 

•𝑇2 ভাইরাসসর রেহসক েুতি রধ্াৈ অংসশ ভাগ করা যায়। যর্া-

𝑇2 ব্যাকসিতরওিায:



োইতিক িি
▪ ধ্াপ – ১ : সংযুতক্ত ব্া পৃষ্ঠ েগ্নীভব্ৈ (Attachment/Landing) : T2 ব্যাকসিতরওিায E. coli

ব্যাকসিতরয়াসক আিমর্ কসর র্াসক।
▪ ধ্াপ – ২ : িায DNA রসব্শ (Penetration)

▪ ধ্াপ – ৩ : অৈুতেপৈ (Replication)

▪ ধ্াপ – ৪ : তব্তভন্ন রেহাংশ একতত্রি হওয়া (Assemble)

▪ ধ্াপ – ৫ : ৈিুৈ ভাইরাস মুতক্ত (Release)

োইসসাসজতৈক িি
▪ এতি রেখা যায় E. coli ব্যাকসিতরয়া আিমর্কারী েযামডা িাসয।
এই িসি িায DNA, E. coli রকাসষ রসব্শ কসর রকাসষর DNA রক ৈি কসর ৈা, ব্রং E. coli

এর DNA এর সাসর্ সংযুক্ত হসয় যায়।

ভাইরাসসর সংখযা বৃ্তি ব্া ব্ংশবৃ্তি:





োইতিক ও োইসসাসজতৈক িসির পার্থকয:

পার্থসকযর তব্ষয় োইতিক িি োইসসাসজতৈক িি
গিৈগি ভাইরাস রকাসষ রসব্শ কসর সংখযাবৃ্তি ঘিায়

ও রকাষ রািীর তব্োরৈ কসর রব্র হসয় আসস
ভাইরাসসর DNA ব্যাকসিতরয়ার DNA

এর সাসর্ যুক্ত হসয় অৈুতেতপ গিৈ কসর

তব্োরৈ ব্যাসেতরয়ার তব্োরৈ ঘসি ঘসি ৈা

তসতরজ T তসতরজ যুক্ত িাসজ রেখা যায় েযামডা তসতরজ যুক্ত িাসজসেখা যায়

সৃতি একব্ার িি সম্পন্ন হসে অসৈক ভাইরাসসর
সৃতি হয়

একব্ার সম্পন্ন হসে ভাইরাস
তজসৈামযুক্ত েুতি ব্যাকসিতরয়ার জন্ম হয়

তৈয়েৈ িি ভাইরাস দ্বারা তৈয়তেি ব্যাসেতরয়া দ্বারা তৈয়তেি

ররািাজ গিৈ হয় ৈা হয়
আিমসৈর িীব্রিা িীব্র মৃেু



তৈসের রকাৈতি তেসয় ভাইরাস গতিি?

(a) তেতপড এব্ং তৈউতিক এতসড (b) শুধু্মাত্র তৈউতিক এতসড

(c) ররাতিৈ এব্ং তেতপড (d) ররাতিৈ এব্ং তৈউতিক এতসড



তৈসির রকাৈতি DNA ভাইরাস? 

(a) রহপািাইতিস তব্

(b) তিকুৈগুতৈয়া

(c) রিাসব্াসকা রমাজাইক

(d) রডঙু্গ

Poll Question: 01



তৈসির রকাৈতি  RNA ভাইরাসসর উোহরর্ ৈয়? 

(a) Mumps virus

(b) Rabies virus

(c) Polio virus         

(d) Variola virus

Poll Question: 02



ভাইরাসসর উপকাতরিািঃ

i তিকা তহসসসব্ • ব্সন্ত, রপাতেও, জোিঙ্ক, রেগ, রহপািাইতিস/জতন্ডস ররাসগর তিকা উৎপন্ন
ii ঔষুধ্ তহসসসব্ • কসেরা, িাইসয়ড, আমাশয়, রেগ ইিযাতে ররাসগর ঔষুধ্ তিতরসি ।
iii রসৌন্দযথ বৃ্তিসি • ভাইরাসসর আিমসর্ োে তিউতেপ িুসে সাো োগ পসড়। এসব্ রব্রাসকৈ

তিউতেপ ব্সে।
iv পিঙ্গৈাশক তহসসসব্ • যুক্তরাসে NPV (Nuclear Poilyhydrosis Virus) রক পিঙ্গৈাশক

তহসসসব্ রসয়াগ করা হয়।
v খরসগাশ তৈয়েসর্ • অসেতেয়াসি Myxovirus ব্যব্হৃি হয়।
vi জীৈ রসকৌশসে • ব্াহক তহসসসব্ ভাইরাস ব্যব্হৃি হয়।
vii ক্ষতিকর ব্যাকসিতরয়া
তৈয়েসর্

• ব্যাকসিতরওিায ভাইরাস ব্যব্হৃি হয়।



ভাইরাস তেসয় তিতর তিকা:
❖ ভাইরাস তেসয় তিতর তিকািঃ জসৈ জসৈ পাসশ ব্সস তিকা খাই।

জসৈ জতৈ পাসশ ব্সস তিকা খাই

জতন্ডস জোিঙ্ক রপাতেও/রেগ ব্সন্ত

ভাইরাসঘতিি ররা:
❖ ভাইরাসঘতিি ররাগিঃ হায় হায় রেসশ ব্সন্ত মাস এসো ভাইসক ইফু্লসয়ঞ্জা রডঙু্গ জ্বসর রপে।

হায় হায় রেসশ ব্সন্ত মাস এসো ভাইসক ইৈফু্লসয়ঞ্জা রডঙু্গ জ্বসর রপে

হাম হাতপথস
রহপািাইতিস

ব্সন্ত মাম্পস এইডস ভাইরাে ইৈফু্লসয়ঞ্জা রডঙু্গ জোিঙ্ক রপাতেও



ভাইরাসসর অপকাতরিািঃ

ররাসগর ৈাম ভাইরাস ররাসগর ৈাম ভাইরাস

AIDS HIV SARS Nipah Virus

রডঙু্গ ফ্লাতভ ভাইরাস ব্া রডঙ্গী ভাইরাস জোিঙ্ক র যাতব্স ভাইরাস

ৈব্জািসকর
মাইসিাসসিাতে

তজকা ভাইরাস গুতি (Small pox) রভতরওো ভাইরাস

তিকুৈগুতৈয়া তিকুৈগুতৈয়া ভাইরাস জেব্সন্ত (Chicken Pox) Varicella Zoster Virus

ব্াডথ ফু্ল ইৈফু্লসয়ঞ্জা (H5N1) ভাইরাস রকাসষর োইতসস Ebola Virus

Swine flu ইৈফু্লসয়ঞ্জা (H5N1) ভাইরাস হাম রুতরওো ভাইরাস

রপাতেওমাইোইতিস রপাতেও ভাইরাস ভাইরাে রহপািাইতিস/তেভার কযাৈসার রহপািাইতিস-তব্ ভাইরাস

ইৈফু্লসয়ঞ্জা ইৈফু্লসয়ঞ্জা ভাইরাস পীিজ্বর ইসয়সো তিব্ার ভাইরাস

হাতপথস হাতপথস তসমসেক্স ভাইরাস এসৈাসজতৈিাে কযাৈসার রপতপসোমা ভাইরাস

কযাসপাতস সাসকথামা হাতপথস তসমসেক্স



❖ ভাইরাে রহপািাইতিস হসো ভাইরাসঘতিি তেভাসরর রোহজতৈি ররাগ।
❖ HAV এব্ং HEV ভাইরাস পাতৈব্াতহি। ব্াতকরা রসক্তর মাধ্যসম েড়ায়।
❖ অতধ্কাংশ রহপািাইতিস-ই HBV এর আিমর্ ঘসি র্াসক।
❖ HCV-রক িুসষর আগুৈ/তৈরব্ ঘািক ব্সে।
❖ তেভার তসসরাতসস, তেভার কযাোর রহপািাইতিস B ও C ভাইরাসসর সংিমসর্ হসয় র্াসক।

রহপািাইতিস ভাইরাসসর তব্তশিয
তব্তশিয HAV HBV HCV HDV HEV

ভাইরাস গ্রুপ এিাসরা
ভাইরাস

রহপাতডএৈএ
ভাইরাস

ফ্লযাতভ
ভাইরাস

অসমূ্পর্থ
ভাইরাস কযাতেতস ভাইরাস

তৈউতিক অযাতসড RNA DNA RNA RNA RNA

আয়িৈ ২৭ nm ৪২ nm ৩০-৩৮ nm ৩৫ nm ২৭ nm
সুতিকাে ১৪-২৮ তেৈ ৪৫-১৮০ তেৈ ১৪-১৮০ তেৈ ২১-৪৯ তেৈ ২১-৫৬ তেৈ

ভাইরাে রহপািাইতিস:



(i) সাধ্ারর্ রডঙু্গজ্বর
❖ িীব্র মার্া ব্যর্া, রিাসখর রপেসৈ ব্যর্া, রকামর,  ঘাড় ও হাসরর

রজাড়ায় ব্যর্া
❖ রক্ত পরীক্ষায় IgM এতিব্তড র্াকসি পাসর।

(ii) রহসমাসরতজক রডঙু্গজ্বর ❖ ররাগীর ৈাক, মুখ, োাঁসির মাতড় ও ত্বসকর তৈসি রক্তক্ষরর্ রেখা রেয়।
❖ রসক্ত রেতিসেি ভীষর্ হ্রাস পায় এব্ং রক্ত জমাি ব্াাঁধ্সি পাসর ৈা।

(iii) রডঙু্গ শক তসসিাম ❖ রহসমাকৈসসৈসেশৈ ঘিসি রেখা যায়।

Aedes aegypti, Aedes albopictus (RNA Virus)

রডঙু্গজ্বর:



তিকুৈগুতৈয়া: একতি RNA ভাইরাস। এর ব্াহক Aedes aegypti, A. albopictus. ভইরাসতি রর্ম

আতব্ষৃ্কি হয় আতফ্রকার িাৈজাতৈয়ায়।

ররাসগর েক্ষর্: উচ্চজ্বর, জসয়সি ব্যর্া, শরীসরর র যশ ওিা, মার্া ব্যর্া, েুব্থেিা ইিযাতে।

রপাঁসপর তরং স্পি ব্া রমাজাইক ররাগ: Papaya ringspot virus ব্া PRSV. এ ভাইরাসসর েুইতি

রসসরািাইপ আসে। (P িাইপ ও W িাইপ)

তৈপা ভাইরাসঘতিি ররাগ: Paramyxoviridae রগাসত্রর RNA Virus. ব্াহক-ব্াাঁেুর। কাাঁিা রখজুসরর

রসসর মাধ্যসম এ ভাইরাস মাৈব্সেসহ সংিতমি হয়।

তজকা ভাইরাসঘতিি ররাগ: RNA ভাইরাস। ব্াহক-Aedes aegypti, A. albopictus. গভথব্িী মাসক

আিমসর্র িসে ৈব্জািসক মাইসিাসসিাতে হয়।

কতিপয় ভাইরাসঘতিি ররাগ: 



• তজকা ভাইরাস মাৈুসষর রেসহ সংিতমি হয় রকাৈ ব্াহসকর মাধ্যসম? 

(a) এতডস মশক (b) এতডস মশকী

(c) অযাসৈাতিতেস মশক (d) অযাসৈাতিতেস মশকী

• িুংসরা ভাইরাস রকাৈ গােসক ররাগািান্ত কসর? 

(a) ধ্াৈ       (b) গম

(c) ভুট্টা (d) মির



রডঙু্গ রকাৈ ভাইরাস জতৈি ররাগ/রডঙু্গ ররাসগর ভাইরাসসর ৈাম কী? 

(a) ফ্লাতভ ভাইরাস

(b) ইসব্াো ভাইরাস

(c) এতডসৈা ভাইরাস

(d) পতি ভাইরাস

Poll Question: 03



রকাষরািীর তব্তশি, একসকাষী, ররাকযাতরওতিক, কু্ষদ্রিম সরে আরু্ব্ীক্ষতর্ক জীব্।
• আতেসকতন্দ্রক/রাকসকতন্দ্রক/Prokaryotic. 

• রকাষ রািীসরর রধ্াৈ উপাোৈ রপপতিসডাগ্লাইকাৈ/তমউসকাসরাতিৈ সাসর্ মুরাতমক অযাতসড এব্ং তিসকাতয়ক

অযাতসড।

• িায ভাইরাসসর রতি এরা খুব্ই সংসব্েৈশীে।

• এসের কিক ব্াধ্যিামূেক অব্ায়ব্ীয় (Obligate anacrobes) অর্থাৎ অতক্সসজৈ র্াকসে ব্াাঁিসি পাসর ৈা।

উো: Clostridium. কিক সুতব্ধ্াব্ােী অব্ায়ব্ীয় (Facultative anaerobes) অর্থাৎ অতক্সসজসৈর

উপতস্থতিসিও ব্াাঁিসি পাসর। কিক ব্াধ্যিামূেক ব্ায়ব্ীয় (Obligate aerobes) অর্থাৎ অতক্সসজৈ োড়া

ব্াাঁিসি পাসর ৈা। উো: Azotobacter beijerinckia.

• রিাসমাসজাম ৈা র্াকায় মাইসিাতসস ও তমসয়াতসস ঘসি ৈা।

ব্যাকসিতরয়া: 



ব্যাকসিতরয়ার গিৈিঃ



১. রকাষ রািীর ▪ রকাষ রািীসরর রধ্াৈ উপাোৈ তমইতরৈ ব্া রপপতিসডাগ্লাইকাৈ ব্া তমউসকাসপপিাইড।
মাইসকাোজমাসি জড় রকাষরািীর রৈই।

২. কযাপতসউে ▪ রতিকূে অব্স্থা রর্সক ব্যাকসিতরয়াসক রক্ষা করাই এর রধ্াৈ কাজ। এসক স্নাইম স্তর ব্সে।

৩. ফ্লযাসজো ▪ ফ্লযাসজতেৈ ৈামক এক রকার ররাতিৈ তেসয় তিতর।
▪ রতিতি ফ্লযাসজোসমর তিৈতি অংশ র্াসক। (ক) সূত্র (খ) সংতক্ষি হুক এব্ং (গ) ব্যাসাে ব্তড

৪. তপতে ▪ তপতেৈ ৈামক এক রকার ররাতিৈ তেসয় তিতর। রপাষক রকাসষর সাসর্ সংযুতক্তর কাজ কাসর র্াসক তপতে।
রযমৈ: গসৈাতরয়া

৫. োজমাসমমসব্রৈ ▪ তব্পাকীয় কাসজ অংশ রৈয়।
৬. রমসসাসসাম ▪ রমসসাসসাম রকাষ তব্ভাজসৈ সাহাযয কসর র্াসক।
৭. সাইসিাোজম ▪ সাইসিাোজম অব্তস্থি উসেখসযাগয অঙ্গারু্ হসো মুক্ত রাইসরাসসাম এব্ং পতেরাইসব্াসসাম।

▪ রিামাসিাসিার সাধ্ারর্ি র্াসক ৈা। িসব্ সাসোকসংসেষর্কারী ব্যাকসিতরয়ার সাইসিাোজসম
রিামাসিাসিার র্াসক।

▪ িরুর্ ব্যাকসিতরয়ার সাইসিাো জসম ভতেউতিৈ র্াসক।‘
৮. রিাসমাসসাম ▪ DNA সমৃি অঞ্চেসক তৈউতিয়সয়ড ব্সে।
৯. োসতমড ▪ ব্হু ব্যাকসিতরয়াসি বৃ্ত্তাকার রিাসমাসসাম র্াসক, যাসক ব্ো হয় োসতমড। রভের তহসসসব্ ব্যব্হৃি হয়।



ব্যাকসিতরয়ার রেতর্তব্ভাগ:



(ক) আকৃতির তভতত্তসি:
১. Coccus/রগাোকার ▪ মাইসিাকক্কাস: Micrococcus denitrificans. M. flavus

▪ তডসোকক্কাস: Deplococcus pneumonia
▪ রিোকক্কাস: Gaffkya tetragena, রেপসিাকক্কাস: Streptococcus lactis
▪ িযািাইসোকক্কাস: Staphylococcus aureus

২. Bacillus/েণ্ডাকার ▪ মসৈাব্যাতসোস: Bacillus albus, E. coli. তডসোব্যাতসোস: Moraxella lacunata
▪ রেপসিাব্যাতসোস: Bacillus tuberculosis. Streptobacillus moniliformis
▪ কসক্কাব্যাতসোস: Salmonella, Mycobacterium. পযাতেসসড ব্যাতসোস: Lampropedia sp.

৩. Spirillum/সতপথোকার ▪ Spirillum minus
৪. Vibrio/কমাকৃতি ▪ Vibrio cholera
৫. Pleomorphic/ব্হুরূপী ▪ Rhizobium sp.
৬. Stellate/িারকাকার ▪ Stella sp.
৭. Square/ব্গথাকার ▪ Haloquadratum walsbyi
৮. Filamentus/সূত্রাকার ▪ Candidatus, savagella
৯. হাইিা ▪ Streptomyces scabies



তিত্র: ফ্লযাসজোতভতত্তক ব্যাকসিতরয়ার রকারসভে
(১) অযাতেকাস (২) মসৈাতেকাস (৩) অযাতিতেকাস (৪) রসিাসোতেকাস (৫) েসিাতেকাস (৬) রপতরতেকাস



(খ) ফ্লযাসজোর উপতস্থতি, অব্স্থাৈ ও সংখযার তভতত্তসি:

(গ) রঞ্জকতভতত্তক রেতর্তব্ৈযাস:

(i) Atrichous ফ্লযাসজোতব্হীৈ; Corynebacterium diptheriae
(ii) Monotrichous একরাসন্ত ১তি ফ্লযাসজো; Vibrio cholera
(iii) Lophotrichous ২ রাসন্ত ২ গুে ফ্লযাসজো; Spirillum volutans
(iv) Amphitrichous উভয়রাসন্ত ১তি কসর ফ্লযাসজোম; Spirillum serpentans, Spirillum minus
(v) Peritrichous িিুতেথসক ফ্লযাসজো; Salmonella typhi, Bacillus typhosus
(vi) Cephalotrichous ১ রাসন্ত ১গুে ফ্লযাসজো; Pseudomonas fluorescens

(i) গ্রাম পতজতিভ রং করসে ভাসয়াসেি রং ধ্সর রাখসব্। উোহরর্: Bacillus subtilis.

(ii) গ্রাম রৈসগতিভ রং করসে ভাসয়াসেি রং ধু্সয় িসে যাসব্ এব্ং সযাফ্রাতৈসৈর োে রং ধ্সর রাখসব্।
উোহরর্: Salmonella typhi.



(ঘ) অতক্সসজসৈর তৈভথরশীেিা অৈুসাসর:

(i) অযাসরাতব্ক/ ব্ায়ব্ীয়
এরা ব্ািাসসর মুক্ত অতক্সসজৈ োড়া ব্াাঁসি ৈা; Azotobacter

beijerinckia.

(ii) অযাৈঅযাসরাতব্ক/ অব্ায়ব্ীয় এরা ব্ািাসসর মুক্ত অতক্সসজৈ োড়া ব্াাঁসি; Clostridium.  



ব্যাকসিতরয়ার জৈৈ

(i) অঙ্গজ (a) তদ্বভাজৈ (রধ্াৈ জৈৈ পিতি)
(b) কুাঁতড় সৃতি/মুকুসোেগম (Budding)

(ii) অসযৌৈ জৈৈ (রররু্ ব্া
রস্পাসরর মাধ্যসম ঘসি)

(a) গতৈতডয়া/Leucothris
(b) এসন্ডাসস্পার/অন্তিঃসররু্, Bacillaceae রগাসত্রর ব্যাকসিতরয়া

(iii) রযৌৈ
(a) কৈজুসগশৈ ৈােীপসর্
(b) োেিরসমশৈ
(c) োেডাকশৈ



তৈসির রকাৈ ব্যাকসিতরয়া মুক্ত অতক্সসজৈ োড়াই ব্াাঁসি? 

(a) Azotobactor

(b) Bacillus

(c) Clostridium

(d) Staphylococcus

Poll Question: 04



ব্যাকসিতরয়ার রকাষ রািীর মূেি কী তেসয় গতিি?

(a) মুরাতমক এতসড 

(b) কাইতিৈ

(c) তমউসকাসরাতিৈ

(d) রসেুসোজ

Poll Question: 05



তিতকৎসা
রক্ষসত্র

⚫ অযাতিব্াসয়াতিক ওষুধ্ তিতরসি: ব্যাকসিতরয়া হসি সাব্তিতেৈ (Bacillus subtilis হসি),
পতেতমতক্সৈ (Bacillus polymyxa হসি) রেপসিামাইতসৈ (Actinomycetes রর্সক),
রিরামাইতসৈ।

⚫ রতিসষধ্ক তিকা তিতরসি: কসেরা, িাইিসয়ড, যক্ষ্মা, তড.তপ.তি. (তডিসর্তরয়া, হুতপংকাতশ
ও ধ্ৈুিংকার) রভৃতি ররাসগর তিকা।

ব্যাকসিতরয়ার উপকাতরিািঃ

কৃতষ রক্ষসত্র ⚫ Bacillus thuringenesis পিঙ্গ ৈাশক তহসসসব্ ব্যব্হৃি হয়

মাৈব্ জীব্সৈ ⚫ তভিাতমৈ তিতরসি: মাৈুসষর অসের E. coli ও অৈযাৈয ব্যাকসিতরয়া তভিাতমৈ-তব্,
তভিাতমৈ-রক, রিাতেক অযাতসড, ব্াসয়াতিৈ রভৃতি পোর্থ রস্তুি ও সরব্রাহ কসর র্াসক।

⚫ তজৈ রসকৌশসে: Agrobacterium, E. coli
ব্াসয়াগযাস উৎপােৈ: Bacillus, Clostridium, E. coli, Syntrophomonas, Methanococcus

ব্যাকসিতরয়ার অর্থনৈতিক গুরুত্ব



ররাসগর ৈাম ব্যাকসিতরয়া
যক্ষ্মা Mycobacterium tuberculosis

িাইিসয়ড Salmonella typhi

আমাশয় Bacillus dysenteri

ধ্ৈুিংকার Clostridium tetani

তডপসর্তরয়া Corynebacterium diptheriae

এৈথ্রাক্স Bacillus anthracis

গসৈাতরয়া Neisseria gonorrhoeae

তসতিতেস Treponema pallidum

িযামাইতডয়া Chlamydia trachomatis

গসমর িুণু্ডসরাগ Agrobacterium tritici

িামাসকর ব্লাইি Pseudomonas tabacci

িসমসিার কযাংকার Corynebacterium michiganese

রেুব্র কযাংকার Xanthomonas citri

আেুর স্কযাব্ Streptomyces scabies

ব্যাকসিতরয়ার অপকাতরিা:



কসেরা

● Vibro cholera ৈামক ব্যাকসিতরয়া দ্বারা ঘসি। রেখসি এতি কমা আকৃতি

● এর এক রাসন্ত ফ্লাসজোম র্াসক।

● রব্ারব্ািথ কি আতব্ষ্কার কসরৈ

● কু্ষদ্রাসন্তর তমউকাসস আিমৈ ঘিায় ও কসেরাসজৈ িতক্সৈ তমতেি কসর। কসেরাসজৈ

একতি এসিসরািতক্সৈ।

● এর আিমসৈ শরীসর ইসেসরাোইি ইমব্যাসেে হয়।

● ORS সযাোইৈ রেয়া হে উত্তম তিতকিসা



VIRUS VS BACTERIA

পার্থসকযর তব্ষয় ভাইরাস ব্যাকসিতরয়া

আকৃতি অসকাষীয়, তৈউতিয়াস ৈাই আসে। আতে তৈউতিয়াস

ব্ংশবৃ্তি সজীব্ রকাসষর ব্াইসর পাসর ৈা পাসর

অংগাৈুর উপতস্থতি সাইসিাোজম ও অৈযাৈয অংগাৈু
র্াসক ৈা

র্াসক

তৈউতিক এতসসডর অব্স্থাৈ কযাপাতসসডর অভযন্তসর র্াসক সাইসিাোজসম র্াসক

তৈউতিক এতসসডর রকৃতি DNA or RNA DNA এব্ং RNA একসত্র

এৈজাইসমর উপতস্থতি র্াসক ৈা র্াসক



▪ E.Coli ব্যাকসিতরয়া তৈসির রকাৈ তভিাতমৈতি তিতর কসর ৈা?

(a) তভিাতমৈ –B2 (b) তভিাতমৈ - E

(c) তভিাতমৈ – K (d) তভিাতমৈ - B12

▪ রযৌৈ ব্াতহি ররাসগর জৈয োয়ী রকাৈ ব্যাকসিতরয়া? 

(a) Vibrio cholerae (b) Clostridium tetani

(c) Diplococcus pneumoniae (d) Chlamydia trachomatis



মযাসেতরয়ার পরজীব্ী



মযাসেতরয়া পরজীব্ীর ৈাম ররাসগর ৈাম সৃি জ্বসরর রকৃতি সুিাব্স্থাকাে

Plasmodium falciparum মযাতেগৈযাি িারতশয়াৈ
মযাতেতরয়া

৩৬-৪৮ ঘণ্টা পর পর জ্বর
আসস ৮-১৫ তেৈ

Plasmodium malariae রকায়ারিাৈ মযাসেতরয়া ৭২ ঘণ্টা পর পর জ্বর আসস ১৮-৪০ তেৈ

Plasmodium vivax তব্ৈাইৈ িারতশয়াৈ মযাসেতরয়া ৪৮ ঘণ্টা পর পর জ্বর আসস ১২-২০ তেৈ

Plasmodium ovale মৃেু িারতশয়াৈ মযাসেতরয়া ৪৮ ঘণ্টা পর পর জ্বর আসস ১১-১৬ তেৈ

মযাসেতরয়া পরজীব্ী তব্তভন্ন রজাতি ও জ্বসরর ৈাম: 



মযাসেতরয়া পরজীব্ীর জীব্ৈিি:



রহপাতিক সাইসজাগতৈ



এতরসথ্রাসাইতিক সাইসজাগতৈ



মশকীর শরীসর পরজীব্ীর জৈৈ



মযাসেতরয়া পরজীব্ীর জৈুিম



❖ তর- এতরসথ্রাসাইতিক সাইসজাগতৈসি এসককতি সাইজি রর্সক ৮,০০০-২০,০০০ রমসরাজসয়ি সৃতি হয়।

❖ ১০ তেৈ সময় োসগ

❖ েসিাজসয়ি

❖ তসগসৈি তরং

❖ অযাতমব্সয়ড েসিাজসয়িিঃ RBC রি সািৈাসথ োৈা এর উপতস্থতি রেসখ মযাসেতরয়া সৈাক্ত করা হয়।

❖ সাইজি (তহসমাজসয়ৈ) 

❖ রমসরাজসয়িিঃ ররাসজি অব্স্থা/েশা রেখা যায়।

❖ গযাতমসিাসাইিিঃ ২ ধ্রসৈর : (ক) মাইসিা/ পুরুষ গযাতমসিাসাইি। (খ) মযাসিা/ স্ত্রী গযাতমসিাসাইি।

রহপাতিক ব্া যকৃি সাইসজাগতৈ:

এতরসথ্রাসাইতিক সাইসজাগতৈিঃ



পার্থসকযর তব্ষয় রহপাতিক সাইসজাগতৈ এতরসথ্রাসাইতিক সাইসজাগতৈ

১. রকার্ায় ঘসি মাৈুসষর যকৃসি সংঘতিি হয়। মাৈুসষর রোতহি কতর্কায় ঘসি।

২. মধ্যব্িথী ধ্াপসমূহ
তিসটাজসয়ি, তিসটাসমসরাজসয়ি ও
রমিাতিসটাসমসরাজসয়ি ৈামক ধ্াপসমূহ
পাওয়া যায়।

েসিাজসয়ি, তসগসৈি তরং, সাইজি ও রমসরাজসয়ি
ধ্াপসমূহ রেখা যায়।

৩. তহসমাজসয়ৈ উৎপন্ন হয় ৈা। রশষ তেসক তহসমাজসয়ৈ সৃতি হয়।

৪. রপাষকসেসহ রতিতিয়া এ িি িোকাসে মাৈুসষর জ্বর হয় ৈা। এ িি িোকাসে মাৈব্সেসহ কাাঁপুতৈসহ জ্বর হয়।

৫. সািৈার-এর োৈা রেখা যায় ৈা। সাইজসির ব্াইসর সািৈার-এর োৈা পাওয়া যায়।

৬. জ্বর জ্বর হয় ৈা। কাাঁপুতৈসহকাসর জ্বর হয়।

এসক্সা-এতরসথ্রাসাইতিক (রহপাতিক) এব্ং এতরসথ্রাসাইতিক সাইসজাগতৈর মসধ্য পার্থকয:



❖ তব্সশ্বর রর্ম মযাসেতরয়া রতিসষধ্ক তিকা Mosquirix যা RTS,S ৈাসমও পতরতিি।

❖ রডাজ-৪তি যা P. falciparum জীব্ারু্র তব্রুসি কাযথকর অযাতিব্তড উৎপােসৈ সক্ষম।

মযাসেতরয়ার তিকা: 



তৈসে উতেতখি রকাৈ সাইসজাগতৈসি মযাসেতরয়া জ্বসরর েক্ষর্ রকাশ পায়?

(a) তর-এতরসথ্রাসাইতিক

(b) এসক্সা-এতরসথ্রাসাইতিক

(c) রহপাতিক

(d) এতরসথ্রাসাইতিক

Poll Question: 06



মযাতেগৈযাি িারতসয়াৈ মযাসেতরয়া জ্বর কি ঘণ্টা পর পর আসস?

(a) 48 – 56 ঘণ্টা

(b) (b) 72 – 100 ঘণ্টা

(c) 36 – 48 ঘণ্টা

(d) 24 – 48 ঘণ্টা

Poll Question: 07




