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আপনার পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া মিনটর ক�ন 
 
িনউইয়ক� িস�টর এক�ট দুগ ��যু� সমস�া রেয়েছ।  
 
আমােদর শহের এক�ট স��িলত পয়ঃিন�াশন ব�ব�া রেয়েছ। তার মােন, যখন শহেরর রা�ায় বৃ�� হয়, েসই বৃ��র 
জেলর অেনকটাই বৃ��র নদ�মায় এবং তারপর শহেরর নদ�মার জেলর মেতা একই পাইেপ চেল যায়। নদ�মার পািন 
হল েসই জল যা আমােদর ে�েনর িনেচ চেল যায় যখন আমরা টয়েলট �াশ কির, েগাসল কির, ল�� কির এবং আরও 
অেনক িকছ�  কির। সাধারণত, বৃ�� এবং পয়ঃিন�াশন জেলর িম�ণ ওেয়�ওয়াটার ��টেম� ��া� নােম এক�ট 
জায়গায় যায়, েযখােন এ�ট NYC এর আেশপােশর সমু� এবং নদীেত খািল করার আেগ পির�ার এবং িফ�ার করা 
হয়। িক� কখনও কখনও যখন �চ�র বৃ�� হয়, বজ�� জল েশাধনাগােরর িদেক িনেয় যাওয়া সু�য়ােরজ পাইপ�িল এই 
সম� অিতির� জল ধের রাখেত পাের না। যখন এ�ট ঘেট, তখন অিতির� বৃ��র পািন এবং নদ�মার পািন পির�ার না 
কেরই নদীেত চেল যায় যােক ক�াই� সুয়ার ওভারে�া (CSO) বলা হয়। এর মােন হল েয আপিন যিদ বৃ��র িদেন 
টাইমস ে�ায়াের এক�ট টয়েলট �াশ কেরন, েসই টয়েলেটর জল সরাসির হাডসন নদীেত �বািহত হেত পাের। যিদ 
েকউ সূয � েবর হওয়ার পেরর িদন হাডসন নদীেত েনৗকা চালায়, তাহেল তারা হয়েতা আপনার টয়েলেটর পািন িদেয় 
েরািয়ং করেছ। েবশ অ�িচকর, তাই না? 
 

 
Source: Sewerequipment.com 

 
অবশ�ই, েকউ আমােদর নদী এবং সমুে� পয়ঃিন�াশন চায় না। এ�ট িবেশষ কের এমন েলােকেদর জন� সত� যারা 
NYC জলপথ�িল েবা�টং, মাছ ধরা এবং অন�ান� ��য়াকলােপর জন� ব�বহার কেরন েযখােন তারা জল �শ � করেত 
পাের৷ কারণ নদ�মায় ব�াকেটিরয়া থােক যা মানুষেক অসু� কের ত� লেত পাের। যারা নদীেত সময় কাটায় তারা 
জানেত চায় েয পয়ঃিন�াশন আেছ িকনা তাই তারা পািনর সং�েশ � আসার সময় িনরাপদ িস�া� িনেত পাের। জেল 
কখন, েকাথায়, এবং কতটা পয়ঃিন�াশন ব�াকেটিরয়া রেয়েছ তা ��াক করার জন� বা িনরী�ণ করার জন�, েবাটার 
এবং িব�ানীরা Citizens’ Water Quality Testing Program ৈতির করার জন� দলব� হেয়েছন। 
 
�িত �ীে�, �ানীয় েবাটহাউস এবং কিমউিন�ট �েপর �ায় 70 জন ে��ােসবী নাগিরক িব�ানী িনউ ইয়ক� শহেরর 
চারপােশ েবাট ল� এবং ডক�িলেত সা�ািহক জেলর নমুনা সং�হ কেরন। ে��ােসবকরা তােদর জেলর 
নমুনা�িল এক�ট পরী�াগাের িনেয় আেস, েযখােন িব�ানীরা নদ�মায় পাওয়া ব�াকেটিরয়া�িলর জন� জল পরী�া 
কেরন৷ িব�ানীরা তােদর ফলাফল�িল অনলাইেন েপা� কেরেছন যােত েলােকরা জানেত পাের েয কখন তারা 
েনৗকা বা মাছ ধের েসই অ�েল পয়ঃিন�াশন রেয়েছ। িস�টেজনস ওয়াটার েকায়ািল�ট েটি�ং ে�া�ােমর ফলাফল 
েদখায় েয নদীেত ব�াকেটিরয়ার মা�া আবহাওয়ার উপর িভি� কের নাটকীয়ভােব পিরবিত�ত হেত পাের। এক�ট বড় 
বৃ�� ঝেড়র পের েনওয়া নমুনা�িল উ� �েরর ব�াকেটিরয়া েদখায়, যখন েরৗে�া�ল আবহাওয়ার পের সং�হ করা 
নমুনা�িল সাধারণত েদখায় েয জেলর সােথ েযাগােযাগ করা িনরাপদ। এই তথ� কিমউিন�ট েবাটহাউস এবং অন�ান� 
সং�া�িলেক জেল িনরাপদ িস�া� িনেত সাহায� কের৷  
 
আপিন িক কখনও আপনার িনেজর পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া স�েক� িচ�া কেরেছন? 
 
আপিন েজেন অবাক হেত পােরন েয ব�াকেটিরয়া সব �� রেয়েছ: আপনার �েক, আপনার শরীের, আসবাবপে�, 
সমুে�, গাছপালা - সব ��! তেব এ�ট এমন িকছ�  নয় যা আপনােক ভয় েদখােব। যিদও আপিন ব�াকেটিরয়া স�েক� 
িচ�া করার সময় অসু� হওয়ার কথা ভাবেত পােরন, েবিশরভাগ ধরেণর ব�াকেটিরয়া �িতকারক নয় এবং িকছ�  

http://www.nycwatertrail.org/water_quality.html
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এমনিক মানুষেক সাহায� করেত পাের। উদাহরণ��প, দই দুেধ িনিদ�� ধরেণর ব�াকেটিরয়া েযাগ কের ৈতির করা 
হয়। এটা আসেল েসই ব�াকেটিরয়ার কায �কলাপ যা দুধেক দইেত পিরণত কের। আপিন হয়েতা �েনেছন েয দই 
আপনার �াে��র জন� ভাল, িবেশষ কের দই "লাইভ এবং অ�াি�ভ কালচার" সহ। "লাইভ কালচার" মােন জীব� 
ব�াকেটিরয়া! দইেয়র ব�াকেটিরয়া হল একই ব�াকেটিরয়া যা আপনার অে� বাস কের এবং আপনােক খাবার হজম 
করেত সাহায� কের। আপিন যখন দই খান, এ�ট আপনার শরীের আরও সহায়ক ব�াকেটিরয়া েযাগ কের। অবশ�ই, 
িকছ�  ব�াকেটিরয়া, েযমন পয়ঃিন�াশন ব�াকেটিরয়া িব�ানীরা নাগিরকেদর জেলর �ণমান পরী�ামূলক কম �সূিচর 
অংশ িহসােব স�ান কেরন, মানুষেক অসু� কের ত� লেত পাের। েলােকেদর অসু� হওয়া েথেক েরাধ করার জন�, 
িব�ানীরা ব�াকেটিরয়া িনরী�ণ কেরন এবং েসই ব�াকেটিরয়া যখন পািনেত থােক তখন েবা�টং এবং মাছ ধরার জন� 
জলপথ ব�বহার কেরন এমন েলােকেদর জানান। 
 

িকভােব িব�ানীরা পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া িনরী�ণ কেরন? আপিন িক আপনার পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া িনরী�ণ 
করেত পােরন? 
 
যিদও ব�াকেটিরয়া সব �� রেয়েছ, কারণ তারা খুব েছাট, আপিন সাধারণত মাইে�াে�াপ ছাড়া তােদর েদখেত পােবন 
না। ব�াকেটিরয়া হল একেকাষী �াণী (জীব� �জিনস)। গড় ব�াকেটিরয়া েকাষ মানুেষর চ� েলর মেতা �ায় ১/১০০ চওড়া 
এবং অেনক�িল তার েচেয়ও েছাট!  
 
েযেহত�  ব�াকেটিরয়া সিত�ই �ু�, তাই আমরা �ধ ুআমােদর েচাখ িদেয় পৃথক ব�াকেটিরয়া খুজঁেত পাির না। 
িব�ানীরা মাইে�াে�াপ ব�বহার না কের ব�াকেটিরয়া অধ�য়ন করার এক�ট উপায় হল এমন পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া 
বৃ�� করা েযখােন তারা শত�ণ বৃ�� পােব। হাজার হাজার ব�াকেটিরয়ার �া�ার, যােদরেক কেলািন বলা হয়, 
মানুেষর েচােখ দৃশ�মান।  
 
ব�াকেটিরয়া �ত সংখ�াবৃ�� করেত সাহায� করার জন�, িব�ানীরা এমন এক�ট পিরেবশ ৈতির কেরন যােত 
ব�াকেটিরয়া বৃ��র জন� ভােলা অব�া থােক। �ায়শই, িব�ানীরা েপ�� িডেশ ব�াকেটিরয়া বৃ�� কের আগর নামক 
েজেলর মেতা উপাদােন যােত ব�াকেটিরয়া খাদ� িমি�ত থােক। নীেচর ছিব�িল ব�াকেটিরয়া বৃ�� সহ এবং ছাড়াই 
েপ�� িডশ�িল েদখায়৷  
 

 
আগর েজেল ভরা এক�ট েপ�� িডশ। 

 
আগর েজল সহ এক�ট েপ�� িডশ যােত ব�াকেটিরয়া 
বাড়েছ। আগেরর �িত�ট িব� ুহাজার হাজার ব�াকেটিরয়ার 
উপিনেবশ।

 
আমােদর পরী�ায়, আমরা এক�ট কাপেকক কােপ এমন পিরেবশ ৈতির করেত যা�� েয�টেত ব�াকেটিরয়া বৃ�� 
পােব এবং বৃ�� পােব৷ আপিন এক�ট ত� েলা িদেয় আপনার হাত েথেক ব�াকেটিরয়ার নমুনা সং�হ কের এবং েসই 
নমুনা�িল কাপেকক কােপ বৃ�� কের ব�াকেটিরয়া পয �েব�ণ করেবন৷ এই পরী�া�ট আমােদর েশখােব িকভােব 
িব�ানীরা ব�াকেটিরয়ার জন� নমুনা ৈতির কেরন এবং তারা েয পিরেবেশ অধ�য়ন করেছন েসখােন ব�াকেটিরয়া 
উপি�ত আেছ িকনা তা খুেঁজ েবর করেত। 
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পরী�া 

সতক�তা: এই পরী�ার জন� �া�বয়�েদর ত�াবধান �েয়াজন। 
-ফুট� পািন �ধুমা� একজন �া�বয়� �ারা পিরচালনা করা উিচত। 
-যিদও েবিশরভাগ পিরেবশগত ব�াকেটিরয়া সু� মানুেষর জন� �িতকর নয়, ব�াকেটিরয়া ঘনীভূত হেল েরােগর কারণ 
হেত পাের (আমরা এই পরী�ায় যা করিছ)। আপিন পরী�ার পাট� ১ েশষ করার পের আপনার স�া�উইচ ব�াগ�ট 
েখালা উিচত নয়। 
উপকরণ 
• ১ চা চামচ গ�র মাংেসর �ক পাউডার বা চূণ � করা গ�র মাংেসর েবাইলন িকউব 

িবক�: মুরিগ বা উ��� �ক (এ�িল ব�াকেটিরয়ার জন� অেনক পু�� সরবরাহ করেত পাের না, 
তাই গ�র মাংেসর �েকর ত� লনায় কম ব�াকেটিরয়া বৃ�� হেত পাের) 

• ১ চা চামচ েজল�টন পাউডার  
িবক�: agar powder (িনরািমষ িবক�) 

• ১ চা চামচ িচিন (িচিনর িবক� ব�বহার করেবন না) 
• ১ কাপ ফুট� পািন 
• চামচ বা অন�ান� েমশােনার সর�াম 
• ৩�ট ফেয়ল কাপেকক কাপ (কাপ�িল অবশ�ই ফেয়ল হেত হেব যােত গরম তরল িভতের না যায়) 

িবক�:  
 অ�ালুিমিনয়াম ফেয়েলর দু�ট �র িদেয় এক�ট অগভীর কাপ ৈতির ক�ন 
 এক�ট ট�না ক�ান বা িশ�র খাবােরর জার ভালভােব পির�ার ক�ন এবং ফুট� পািন িদেয় ধুেয় 

েফলুন 
 অড�ার ক�ন disposable petri dishes 

• কাপেকক প�ান (কাপেকক বা �টেনর ফেয়ল কাপ ব�বহার করেল ঐ��ক, তেব ��ািবত) 
• ৩�ট ত� েলার েসায়াব 
• ৩�ট পির�ার পুনঃিসলেযাগ� স�া�উইচ ব�াগ 
 
প�িত 
পাট� ১: 
1. আপিন �� করার আেগ কমপে� ২০ েসেকে�র জন� আপনার হাত ধুেয় িনন। এ�ট িন��ত করার জন� েয 

আপনার হাত েথেক ব�াকেটিরয়া আপনার পরী�ােক দিূষত করেব না। 
2. এক�ট কাপেকক প�ােন বা এক�ট ে�ট বা েবিকং প�ােন ফেয়ল কাপেকক কাপ েসট ক�ন যােত কাপ�িল তরল 

পূণ � হেয় েগেল সহেজই ঘুের েযেত পাের। 
3. গ�র মাংেসর �ক পাউডার, েজল�টন পাউডার এবং িচিন এক�ট িহট-�ফ বা�ট বা পিরমােপর কােপ েঢেল 

িদন। 
4. পাে� ফুট� জল েযাগ ক�ন এবং সম� উপাদান �বীভূত না হওয়া পয �� িমি�ত ক�ন। 

জীবাণুর উপর এক�ট েনাট 
আপিন হয়েতা �েনেছন মানুষ ব�াকেটিরয়া বণ �না করেত জীবাণ ুশ��ট ব�বহার কের। জীবাণু হল এমন এক�ট 
শ� যা ব�াকেটিরয়া, ভাইরাস, ছ�াক এবং ে�ােটােজায়া সহ অেনক জীব� �জিনস বা এেজ�েদর বণ �না করেত 
ব�ব�ত হয় যা মানুষেক অসু� করেত পাের। িব�ানীরা সাধারণত জীবাণু শ��ট ব�বহার করা এিড়েয় যান কারণ 
এর অথ � অেনক�িল িভ� �জিনস হেত পাের, যা িব�াি�কর হেত পাের। উদাহরণ��প, ব�াকেটিরয়া জীিবত 
েকাষ, েযখােন ভাইরাস �যু��গতভােব জীিবতও নয়! জীব� েকােষ ভাইরাস বৃ�� হেত হেব এবং ব�াকেটিরয়া 
েযমন আগাের বাড়েত পাের , ভাইরাস েতমন পােরনা না।  
এক�ট �জিনস সব জীবাণুর মেধ� িমল আেছ: এক�ট �জিনস সব জীবাণুর মেধ� িমল আেছ: আপিন যিদ সাবান এবং 
জল িদেয় আপনার হাত ভালভােব েধায়ান, তাহেল �ায় েযেকােনা ধরেনর জীবাণুই ধুেয় যােব! আপিন িবিভ� 
ধরেণর জীবাণ ুস�েক� আরও পড়েত পােরন here এখােন। 

https://www.amazon.com/Powder-Gelling-American-Heritage-Industries/dp/B07S6PJ221/ref=sr_1_8?dchild=1&keywords=agar+powder&qid=1588186033&sr=8-8
https://www.amazon.com/BIPEE-Polystyrene-Petri-Dish-Sterile/dp/B01DBBC0OI/ref=sr_1_17_sspa?dchild=1&keywords=petri+dish&qid=1588182559&sr=8-17-spons&swrs=AF5B754DFF2FAA8BDA238ACC35626D8C&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzUUFHNjJSSTJHM09PJmVuY3J5cHRlZElkPUEwOTkwNzc2MUM1QUZSNFFPQTBYWCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMDQ4ODg3MUZZSlRBN0YyVEs4ViZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://kidshealth.org/en/kids/germs.html
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5. কাপ�িল �ায় ⅓ পূণ � না হওয়া পয �� কাপেকেকর কােপ ধীের ধীের গরম িম�ণ�ট েঢেল িদন। 
6. েজল�টন শ� না হওয়া পয �� কাপেকক কােপ িম�ণ�ট ঠা�া হেত িদন। আপিন যিদ কাপ�িল ি�েজ রােখন 

তেব এ�ট �ত ঘটেব। আপিন পরবত� পদে�প করার আেগ েজল�টন স�ূণ ��েপ শ� হেত হেব। 
��ব�: এ�ট কেয়ক ঘ�া পয �� সময় িনেত পাের। আপিন রাতারািত েরি�জােরটের েজল�টন কাপ েরেখ 
েযেত পােরন এবং পেরর িদন পরী�া চািলেয় েযেত পােরন। 

7. কেলর নীেচ এক�ট ত� েলার েসায়াব ২ েসেকে�র জন� রাখুন যােত এ�ট স�াতঁেসেঁত হয়। এ�ট ব�াকেটিরয়ােক 
েলেগ থাকেত সাহায� করেব।  

8. �থেম আপনার হাত না ধুেয়, স�াতঁেসেঁত ত� েলা আপনার তাল ুএবং আ�ুেল ঘষুন। 
9. এক�ট �জগ-জ�াগ প�াটােন � শ� েজল�টন কােপর এক�টর পৃে�র উপর আলেতাভােব েসায়াব�ট ঘষুন। 

েজল�টেনর পৃ� ভা�া এড়ােত েচ�া ক�ন। 
10. এক�ট স�া�উইচ ব�ােগর িভতের কাপ রাখুন এবং এ�ট সীলেমাহর ক�ন। 
11. সাবান এবং গরম জল িদেয় কমপে� ২০ েসেকে�র জন� আপনার হাত ধুেয় িনন। িন��ত ক�ন েয আপিন 

আপনার হােতর সামেন এবং িপছেন এবং আপনার আ�ুেলর মেধ� সাবান ঘেষেছন। আপনার হাত �কােনার 
পের, পরবত� পদে�প করার আেগ িকছ�  �শ � না করার েচ�া ক�ন। 

12. এক�ট নত� ন ত� েলার েসায়াব িভ�জেয় িনন এবং আপনার তালু এবং আ�ুেলর উপর েসায়াব�ট ঘষুন। ি�তীয় 
েজল�টন কাপ ব�বহার কের পদে�প 9 এবং 10 পুনরাবৃি� ক�ন। 

13. এক�ট তৃতীয় ত� েলা স�াব িভ�জেয় িনন এবং তৃতীয় েজল�টন কােপ সরাসির ঘষুন। এই কাপ আপনার 
পরী�ামূলক িনয়�ণ হেব. আপিন িনয়�েণর সােথ আপনার অন�ান� নমুনার ত� লনা করেবন। 

14. সম� িসল করা কাপ এক�ট উ� জায়গায় রাখুন েযখােন তারা �ায় এক স�াহ থাকেত পাের। ব�াকেটিরয়া ৩ 
েথেক ৭ িদেনর মেধ� বৃ�� েপেত �� করেব।  

��ব�: আমােদর বািড়েত থাকা েবিশরভাগ ব�াকেটিরয়া উ� তাপমা�া পছ� কের, তাই তারা ৭০℉ এবং 

98℉ এর মােঝর তাপমা�ায় আরও �ত বৃ�� পােব।.  
 
পাট� ২: 

** অনু�ারক: নমুনা পয �েব�ণ করার সময় স�া�উইচ ব�াগ খুলেবন না!** 
1. �িতিদন, আপনার ফলাফল আকুঁন িশেরানােমর পৃ�ায় েজল�টেন আপিন যা েদেখন তা আকুঁন। িনরাপ�ার জন� 

এ�িলেক ব�ােগ িসল কের রাখুন।  
2. একবার আপিন কমপে� ৩ িদেনর জন� ব�াকেটিরয়ার বৃ�� েরকড� করার পের, কাপ�িলেক ��ােশ েফেল িদন, 

সতক� থাকুন এবং েস�িল এখনও িসল করা আেছ তা িন��ত ক�ন। 
 
িক হেলা? 
 
আপনার হােত এবং আপনার পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া সাধারণত মাইে�াে�াপ ছাড়া েদখেত খুব েছাট। আপিন যখন 
আপনার হাত েথেক ব�াকেটিরয়া ত� লার েছায়ঁায় ত� েলিছেলন এবং েস�িলেক েজল�টেনর উপর ছিড়েয় েদন েয�টেত 
ব�াকেটিরয়া খাবার িছল (গ�র মাংেসর �ক পাউডার এবং িচিন), তখন ব�াকেটিরয়া�িল খাবার েখেয়িছল এবং 
পরবত� কেয়ক িদেন ব��ণ েবেড় যায়। একবার েজল�টেনর এক জায়গায় হাজার হাজার ব�াকেটিরয়া িছল, কেলািন 
(ব�াকেটিরয়ার েগা��) আপনার েচাখ িদেয় েদখার মেতা যেথ� বড় িছল।  
 
আপিন িবিভ� রঙ, আকার এবং আকােরর উপিনেবশ ল�� কেরেছন। এ�িল িবিভ� ধরেণর ব�াকেটিরয়া হেত পাের। 
আপিন যিদ এক�ট পরী�াগাের এই পরী�া�ট কের থােকন তেব �িত�ট উপিনেবেশ �ঠক কী ধরেণর ব�াকেটিরয়া 
রেয়েছ তা খুেঁজ েবর করেত আপিন আরও পরী�া-িনরী�া করেত পােরন। 
 
আপিন যিদ আপনার হােত �চ�র ব�াকেটিরয়া পান তেব খুব েবিশ িচ�া করেবন না। মেন রাখেবন, ব�াকেটিরয়া সব �� 
রেয়েছ এবং েবিশরভাগ ধরেণর ব�াকেটিরয়া মানুষেক অসু� কের না। এমনিক অেনক ধরেনর ব�াকেটিরয়া মানুষেক 
সু� রাখেত সাহায� কের! িক�, িনিদ�� ধরেণর ব�াকেটিরয়া, েযমন ব�াকেটিরয়া যা আমােদর টয়েলেট বাস কের, 
মানুষেক অসু� কের ত� লেত পাের। েসজন� আপিন বাথ�ম ব�বহার করার পের এবং খাওয়ার আেগ আপনার হাত 
সাবান এবং গরম জল িদেয় ভালভােব েধায়া খুব ���পূণ �। 
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আমার বািড়েত ব�াকেটিরয়া পয �েব�ণ করা NYC জলপেথ ব�াকেটিরয়া পয �েব�েণর মেতা কীভােব? 
 
িস�টেজনস ওয়াটার েকায়ািল�ট েটি�ং ে�া�ােমর িব�ানীরা পািনর নমুনা পরী�া করার সময় নদ�মায় পাওয়া 
ব�াকেটিরয়া (েয ধরেনর ব�াকেটিরয়া আপিন আপনার টয়েলেট খুেঁজ েপেত পােরন) খুজঁেছন। িব�ানীরা েযমন 
পািনেত �চ�র পিরমােণ পয়ঃিন�াশন ব�াকেটিরয়া েনই তা িন��ত করার জন� পািনর উপর নজরদাির কেরন, �ঠক 
েতমিন আপিন আপনার হাত পরী�া কের েদেখেছন েয আপিন েস�িল েধায়ার পর তােত �চ�র ব�াকেটিরয়া েনই। 
আপিন যিদ েধায়ার পের আপনার হােত �চ�র ব�াকেটিরয়া খুেঁজ পান, তেব এ�ট আপনােক বলেত পাের েয আপনােক 
আপনার হাত েধায়ার েকৗশল�টেত কাজ করেত হেত পাের।  
 
যিদও আমরা সাধারণত েস�িল েদখেত পাই না, ব�াকেটিরয়া জীবেনর জােল অেনক বড় ভূিমকা পালন কের। তারা 
আমােদর �া�� এবং আমােদর চারপােশর পিরেবেশর �াে��র উপর ইিতবাচক এবং েনিতবাচক �ভাব েফলেত 
পাের। আমােদর পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া িনরী�েণর মাধ�েম, আমরা মানুষেক িনরাপদ রাখেত এবং তারা আমােদর 
চারপােশর িব�েক কীভােব �ভািবত কের েস স�েক� আরও জানেত সাহায� করেত পাির।  
 

�িতফলেনর জন� �� 
1. আপনার েবেড় ওঠার জন� আপনার পিরেবেশ কী কী �জিনস দরকার? ব�াকেটিরয়ার তােদর পিরেবেশ িক 

�েয়াজন? 
 

2. কাপ ১ এবং ২ েত েবেড় ওঠা ব�াকেটিরয়ার পিরমােণ িক পাথ �ক� িছল? েকন আপিন এমনটা মেন করেছন 
 
3. েকন সাবান িদেয় আপনার হাত ভালভােব েধায়া ���পূণ �? 
 
4. ব�াকেটিরয়া িক সবসময় মানুেষর জন� �িতকর? 
 

 
 
এ�েটনশন: এক�ট পরী�ামূলক িনয়�ণ িক? 
1. কাপ ৩, কে�াল কােপ আপিন কী েদখার আশা কেরিছেলন? 

 
2. যিদ ব�াকেটিরয়া কাপ ৩ এ বৃ�� পায়, তাহেল আপিন িকভােব মেন কেরন ব�াকেটিরয়া েসখােন েযেত পাের? 
 
3. আপিন েকন মেন কেরন েয আমরা এক�ট েজল�টন কাপ ৈতির কেরিছ েযখােন িকছ� ই েনই? িকভােব এ�ট 

আপনােক অন� দু�ট কাপ ত� লনা করেত সাহায� কেরেছ? 
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আপনার ফলাফল আঁকুন (আপনার পিরেবেশ ব�াকেটিরয়া িনরী�ণ পাট� ২) 
 
একবার আপনার ব�াকেটিরয়া বাড়েত �� করেল, নীেচর বৃ��িলেত েজল�টেনর পৃে� আপিন যা েদেখন তা আকুঁন। 
�িতিদন িনেচর শীট�িলর এক�ট ব�বহার কের এক�ট সািরেত িতন িদেনর জন� আপনার ফলাফল েরকড� ক�ন। 
আপনার আকঁার পােশর লাইন�িলেত, নমুনা�ট েলেবল ক�ন (অনা েধায়া হাত, হাত েধায়া বা িনয়�ণ) এবং 
ব�াকেটিরয়া উপিনেবশ�িলর রঙ, আকৃিত এবং েট�চার স�েক� েনাট িনন।  
 
ব�াকেটিরয়া েযাগ করার পর েথেক _____ িদন  
 

 

 

 
 
 


