
SEMESTER III (GENERAL) CC-3/ GE-3 

 

 Q) ক্যাপস োমিযার ক্ী? 

A: ভাইরাসের দেসের নিউনিক অ্যানেসের বনেস্থ প্রোটিন আবরণীসক কযাপনেে (Capsid) বসে। কযাপনেে আবরণীর 

কু্ষদ্র অ্েংখ্য েম আকাসরর নিয়নমত বামাবসতে েজ্জিত উপ-একক (Sub-unit)-গুনেসক কযাপপ্ োনময়ার (Capsomere) 

বসে। 

Q) সরোফাজ (Prophage) ক্ী ? 

A: োইপ্ োদেনিক (Lysogenic) েীবিচসে, ফাে ভাইরাসের দেসিটিক বস্তু প্ োষক বযাকসিনরয়া দকাসে প্রসবে করার 

পর বযাকসিনরয়ার DNA-দক ধ্বংে িা কসর, এর মসযয েম্মিনেত ও একম্মিত েয় এবং একই েসে েংসেনষত ও নবভাম্মেত 

েয়। এই প্রকার ফাে ভাইরােসক প্রোফাে বা প্রোভাইরাে বসে। 

Q) ব্যাক্টেমরওফাজ ক্াটক্ ব্টে? 

A: বযাকসিনরয়া আেমণকারী ভাইরােসক বযাকসিনরওফাে বসে। 

Q) ব্যাক্টেমরওফাজ আক্রিটের পর ব্যাক্টেমরযা মব্দীে ণ হটে তাটক্ ক্ী ব্টে? 

A: োইনেে। 

Q) মিমরযন ক্ী? 

A: প্রসতযক ভাইরাে, প্রোটিসির একটি বনেরাবরণ দ্বারা পনরবৃত এবং নিউনিক অ্যানেসের দকন্দ্রনস্থত একটি অ্ংে নিসয় 

গটিত েসয়সে। একটি েম্পণূ ে ভাইরাে কণার প্রযুম্মিগত িাম নভনরয়ি। 

Q) এক্টে উপক্ারী িাইরাস ও এক্টে অপক্ারী িাইরাটসর নাি লেস ো। 

A: 1. ফাে ভাইরাে (উপকারী)-অ্পকারী বযাকসিনরয়া ধ্বংে কসর। 

     2. বেন্ত ভাইরাে (অ্পকারী)-বেন্ত প্ োগ ঘিায়। 

Q) িাইরাটসর সংজ্ঞা দাও। 

A: প্রোটিি আবরণীর দ্বারা আবৃত, নিউনিক অ্যানেে েমনিত, দকবে ইসেকট্রি অ্ণুবীক্ষণ দয েৃেযমাি, রাপ্গ েৃটিকারী 

েীব ও েস়ের মযযবতী পয োসয়র বস্তুসক ভাইরাে বসে। 

Q) িাইরাস লক্ প্রথি পর্ ণটব্ক্ষে ক্টরন? 

A: আইভযািনি (lvanovsky, 1892) প্রথম TMV ভাইরাে পয েসবক্ষণ কসরি। 

Q) িাইরাটসর জীব্ ও জট়ের এক্টে ক্টর বব্মিষ্ট্য ব্স ো। 

A: েীবববনেিয-েেীব দকাসে েিি েম্পন্ন েয়। 

ে়েববনেিা-েেীব দকাসের বাইসর দকোনেত অ্বস্থায় থাসক। 

Q) িাইরাস গঠটনর উপাদানগুমের নাি ব্স ো। 

A: (i) কযাপনেে-বাইসরর প্রোটিি আবরণী। 

    (ii) দেসিটিক বস্তু-DNA বা RNA, প্রোটিি আবরণীর দ্বারা আবদ্ধ থাসক। 

Q) িাইরাটসর োইটেক্ জীব্নচটক্রর দিাগুমে ব্স ো। 

A: (i) েংেমণ েো (infection), 

     (ii) েপু্ত েো ও দপ্রাটিি েংসেষ (protein synthesis), 

     (iii) অ্ে উৎপােি েো, 

     (iv) অ্ে একিীকরণ েো, 

     (v) পুণ েতা প্রানপ্ত ও নিগ েমি েো। 



Q) িাইরাটসর দটুে ধি ণ উটেখ ক্স ো। 

A: (i) ভাইরাে েীব ও েস়ের মযযবরতী পয োসয়র বস্তু।  

    (ii) ভাইরাে প্ োষক দকাসে প্রেিিক্ষম। 

Q) লোবোলক্া স োলজইক্ িাইরাটসর বব্মিষ্ট্য ক্ী? 

A: দিাবাসকা প্ োদেইক ভাইরাে েন্ডাকার, RNA যুি ভাইরাে যা তামাক গাসের পাতায় প্ োদেইক প্ োগ েৃটি কসর। 

Q) স োলফাটিক্াস ব্যাক্টেমরযা ক্ী? 

A: দযেব বযাকসিনরয়া দকাসে েুই বা তপ্ োনযক ফ্ল্যাসেো এক দমরুসত উপনস্থত থাসক তাসক প্ োদফাটট্রকাে 

বযাকসিনরয়া বসে। উোেরণ: Spirillum sp. 

Q) োইটেক্ ও োইস োলজমনক্ জীব্নচটক্রর প্রধান পাথ ণক্য ক্ী? 

A: োইটিক চে ফাে ভাইরাসের দেসিটিক বস্তু দ্বারা বযাকসিনরয়া দকাসষর দেসিটিক বস্তু েম্পূণ েভাসব নবিি েয় ও 

বযাকসিনরয়া বা প্ োষক দকাে নবেীণ ে (োইনেে) েসয় অ্পতয ভাইরাে নিগ েত েয়। নকন্তু োইপ্ োদেনিক চসে 

বযাকসিনরয়ার দেসিটিক বস্তুর েসে ফাে দেসিটিক বস্তু েম্মিনেত ও একম্মিত েয় এবং িতুি ম্মেপ্নোম (প্রোফাে) 

গিি কসর। িতুি ম্মেপ্নোমটি বারবার নবভাম্মেত েসয় বযাকসিনরয়ায় েঞ্চানরত েয়। অ্পতয ফাে পাস ষক দকাে দথসক 

মুি েয় িা, ফসে প্ োষক দকাে এসক্ষসি ধ্বংেপ্রাপ্ত েয় িা। 

Q) মতনটে পতঙ্গনািক্ িাইরাটসর নাি লেস ো। 

A: আেফা আেফা কযািার নপোর (NIV), কযাসবে ওয়াম ে (GIV), পাইি েফ্ল্াই (NPV) (NPV = নিউনিয় 

পনেসেসরানেে, GIV= গ্রািপু্ োনেে) ভাইরােগুনে পতে ও তাসের েূককীি ও মকূকীি েমসি বযবোর করা েয়। 

Q) স োগে উৎপাদটনর প্রকৃ্মত অনুসাটর িাইরাস ক্ত প্রক্াটরর হয? 

A: প্ োগ উৎপােসির প্রকৃনত অ্িুোসর ভাইরাে নতি প্রকাসরর েয়। যথা- 

1 উম্মিে ভাইরাে- দিাবযাসকা প্ োোইক ভাইরাে (TMV)। 

2 প্রাণী ভাইরাে- বেন্ত ভাইরাে, প্ োনেও ভাইরাে। 

3. ফাে ভাইরাে - T2, T4 ফাে। 

Q) রূপান্তরিব্ন ব্া িান্সফরটিিন (Transformation) ক্াটক্ ব্টে? 

A: দয প্রম্মেয়ায় োতা দকাে দথসক নিগ েত নদ্বতন্ত্রী DNA অ্ণুর একটি অ্ংে বনেিঃসকােীয় মাযযসমর োোসযয গ্রেীতা 

দকাসে প্রসবে কসর গ্রেীতা দকাসের DNA-র অ্ণুর েসে পুিিঃেংপ্ োেি কসর িতুি ববনেসিযর েচূিা কসর তাসক 

রূপান্তরভবি বা ট্রান্সফরসমেি বসে। 

Q) জজস োলফার ক্ী? ব্া, ব্যাক্টেমরযার লজটনটেক্ পদাথ ণ ক্ী? 

A: নবজ্ঞািী Cairns (1963) মসি কসরি, বযাকসিনরয়া দকাসের DNA-টি বেয়াকার, েম্বায় প্রায় 1 nm; আণনবক ওেি 

প্রায় 2*10⁹, প্রায় 10,000 ম্মেি বেি কসর এবং ম্মেিগুনে এককভাসব বা গুচ্ছাকাসর অ্বস্থাি কসর। নতনি এটিসক 

ম্মেপ্নোদফার িাসম অ্নভনেত কসরি। 

Q) লিস োলজাি ক্াটক্ ব্টে? 

A: গ্রাম পজিটিভ বযাকসিনরয়া দকাসের এক বা একানযক স্থাসি প্লােমা পেো নভতসরর নেসক ভােযুি েসয় 

োইসিাপ্লােসমর অ্ভযন্তসর প্রসবে কসর এবং একই েসে এর তেসক্ষি (surface area) বৃম্মদ্ধ পায়। এসক দমপ্ োদোম 

বসে। এটি কু্ষদ্র বা বৃেৎ চে কুণ্ডেীকৃত িোকার গিি, নেনপে-প্রোটিি-নেনপে (P-L-P) দ্বারা গটিত। 

Q) N2 সংব্ন্ধনক্ারী এক্টে ব্যাক্টেমরযার নাি ব্স ো। 

A: (i) Azotobacter beijerinckia , (ii) Rhizobhium leguminosarum  

Q) ব্যাক্টেমরযা লক্াি প্রাচীটরর 3টে প্রধান উপাদাটনর নাি ক্স ো। 

A: N-অ্যানেিাইে নমউরানমক অ্যানেে,  N-অ্যানেিাইে গ্েুসকাোমাইি, োই অ্যানমপ্নো পাইসমনেক অ্যানেে। 



Q) ব্যাক্টেমরযা লক্াটির 2টে সরোক্যামরওটেক্ বব্মিষ্ট্য উটেখ ক্স ো। 

A: (i)নিউনিয়াে প্রোকযানরওটিক প্রকৃনতর (নিউনিয় আবরণী, নিউনিওোে অ্িুপনস্থত)। 

     (ii)মাইসিানেে নবভােি দেখ্া যায় িা (অ্যামাইসিানেে পদ্ধনতসত নবভােি ঘসি, দবমতন্তু গটিত েয় িা)। 


