
 

 

এমেবিক আোশয় ককান অণুজীমির কারমন হয়? 

এন্টামভফা নাভক এক ধযননয একনকালীয় প্রাণীয আক্রভনণয এনভমফক  আভায় য়।  অ্যামভফা ঘটিত 
আভায়  ফড় ছেনর-ছভনয়নেয নয় থানক মকন্তু ৫ ফেনযয কভ ফয়ী মশুনেয ভনধয এয প্রফণতা 
অ্তযন্ত কভ।  

িযাকমেবরয়ামক আবি ককাষী িলা হয় ককন? 

ছমফ ছকানলয মনউমিয়া ুগঠিত নয় তানক আমে ছকাল ফনর। ফযাকনেমযয়ায ছকানল ছকাননা 
ুগঠিত মনউমিয়া থানক না ফনর এনক আমে ছকালী জীফ ফরা য়। ফযাকনেমযয়ায ছকানলয 
মনউমিয়ান ছকাননা েদ া থানক না। পনর মনউমিয়া ফস্তু াইনোপ্লাজনভ েড়াননা থানক। এফ ছকানল 
ভাইনরাকমিয়া, প্লামিড, অ্যানডাপ্লাজমভক ছযটিকুরাভ ইতযামে অ্ঙ্গাণু থানক না। 

উবিি কিমহ ভাইরাস কেসি করাগ ছড়ায় 
  

উদ্দীনক প্রথভ অ্ণুজীফ টিয নাভ র বাইযা। জীমফত জীফ ছে োড়া ফা জীফনেনয ফামনয এযা 
জীফননয ছকান রক্ষণ ছেখায় না। এ কাযনণই বাইযা প্রকৃত যজীফী। 
  

এই অ্নুজীফটি ভানফ ছেনয নানা ছযাগ োড়াও উমিে ছেন নানা যকভ ছযাগ ৃমি কনয।  
ছমভনঃ   
(ক) ধান গানে েুুংনযা ছযাগ এই বাইযানয কাযনণ য়। মায পনর ধান অ্মত তাড়াতামড় ঝনয 
নড়।  

(খ) তাভানকয ছভাজাইক ছযাগ এই বাইযানয কাযনণ য়। এয পনর তাভানকয াতা মফফণদ নয় 
মায়। 

িযাকমেবরয়ার অর্থননবিক গুরুত্ব বিমেষণ কর। 
  

উদ্দীনকয মিতীয় অ্ণুজীফ টিয নাভ িযাকমেবরয়া। অ্থদননমতক ছক্ষনে এ জীফটিয অ্ফোন অ্তযন্ত 
গুরুত্বূণদ।  

  

বিবকৎসা কেমে :  মিমকৎা ছক্ষনে  ফযাকনেমযয়া ফযফায কযা নয় থানক। অ্যামন্টফানয়াটিক ওলুধ   

ততমযনত ফযাকনেমযয়ানক কানজ রাগাননা য় , ছমভন: াফটিমরন, মরমভমিন, ছেযাভাইমন ইতযামে 
ফযাকনেমযয়া ছথনক ওলুধ ততযী কযা য় এফুং ছই ওলুধ যপ্তামন কনয তফনেমক ভুদ্রা অ্মজদ ত য়।  
  

কৃবষ কেমে : াে ছথনক আ োড়ানত ফযাকনেমযয়া াাময কনয। েই ততময কযনত ও ফযাকনেমযয়া 
াাময কনয। কৃমল ছক্ষনে অ্গ্রগমত াধনন  ফযাকনেমযয়ায বূমভকা অ্ননক। তাোড়া আফজদ না  ঁিানত 
াাময ফযাকনেমযয়া কনয। 



 

 

  

োনি জীিমন :  ভানফনেন  মবোমভন (মবোমভন-মফ , মবোমভন-ছক), পমরক অ্যামড , ফানয়াটিন 
ততমযনত ফযাকনেমযয়া ায়তা কনয। তাোড়া ভৃত জীফ ছে ঁিানত াাময কনয। 
  

গমিষণায় িযাকমেবরয়া : ফযাকনেমযয়া জীন প্রনকৌনরয ভূর মবমি। মকেু মকেু ছক্ষনে জীনফয কামিত 
তফমিয াওয়ায জনয জীনগত মযফতদ ননয কানজ ফযাকনেমযয়ানক ফযাফায কযা য়। 

ভাইরাসমক অমকাষীয় জীি িলা হয় ককন?  

বাইযানয ছে ছকাল প্রািীয ,প্লাজভানরভা, ুগঠিত মনউমিয়া ,াইনোপ্লাজভ ইতযামে মকেুই না থাকায 
জনয বাইযানক অ্নকালীয় জীফ ফরা য়। এটি শুধু ছপ্রাটিন আফযণ ও মনউমিক এমড মননয় 
গঠিত। অ্নকালীয় জীনফয ছবতয প্রাথমভক েয র বাইযা। ুংখযারঘু ুংখযক জীফমফজ্ঞানীযা 
বাইযানক মফনফিনা কনযন জীমফত প্রাণী মানফ , মকন্তু ছফমযবাগ তা ভনন কনযন না। তানেয 
প্রধান আমিয কাযণ র , ছকান মযমিত বাইযা অ্নোনায়ম (ছকাল মফবাজন ও স্বুংযক্ষণ) 
কযনত ক্ষভ নয় , মায ভানন র এগুনরা মননজনেয ফুংফৃমি কযনত ানয না , এনেয ফুংফৃমিয জনয 
অ্নয ছকানলয উয মনবদ য কযনত য়। 

 

ছোকমক েৃিজীিী িলা হয় ককন? 
  

েোক ভাঙ্গনেী অ্ফুজ উমিে। এনেয ছেন ছিানযামপর থানক না। পনর এযা ানরাকুংনেলণ 
প্রমক্রয়ায় খােয ততময কযনত ানয না। খানেযয জনয এযা ভৃত জীফনেনয ওয মনবদ য কনয। এোড়া 
এযা ভৃত জীফনে ফা তজফ োনথদ ূণদ এভন ভাটিনত জন্মায়।  এ কারমণ ছাোকমক েৃিজীিী িলা 
হয়। 


