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রােগর নাম জীবাণুর নাম 

ভাইরাসঘ ত রাগ  

১.  বস  রােগর জীবাণুর নাম িক?   উঃ- ভ ািরওলা ভাইরাস (Variolla virus) 

২. হাম রােগর জীবাণুর নাম িক? উঃ- েব া ভাইরাস (Rubella virus) 

৩. জলবস  রােগর জীবাণুর নাম িক? উঃ- ভ ািরেসলা ভাইরাস (Varicella virus) 

৪. পািলও রােগর জীবাণুর নাম িক? উঃ- এ ােরা ভাইরাস (Entero virus) 

৫. রিবস  কান ভাইরােসর ফেল হয়? উঃ- যাবেডা ভাইরাস (Rhabdo virus) 

৬. ইন ু েয় া  কান ভাইরােসর ফেল হয়? উঃ- আেথািমে া ভাইরাস (Orthomyxo virus) 

৭. মা স রােগর জীবাণুর নাম িক? উঃ- প ারািমে া ভাইরাস (Paramyxo virus) 

ব াকেটিরয়াঘ ত রাগ  

১. টাইফেয়ড রাগ কান ব াকেটিরয়ার কারেন হয়? উঃ- সালেমােন া টাইেফাসা (Salmonella typhosa) 

২. িপং কািশ কান ব াকেটিরয়ার ফেল হয়? উঃ- বােড া পটুিসস (Bordetella purtusis) 

৩. কেলরা রােগর ব াকেটিরয়ার নাম িক? উঃ- িভি ও কেলির (Vibrio cholerae) 

মানবেদেহর িবিভ  রাগ তার জীবাণুর নাম 
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৪. িনউেমািনয়া কান ব াকেটিরয়ার কারেন হয়? 
উঃ- িডে াক াস িনউেমািন (Diplococcus 
pneumonia) 

৫. য া রােগর জীবাণুর নাম িক? 
উঃ- মাইেকাব াকেটিরয়াম উবারিকউেলািসস 

(Mycobacterium tuberculosis) 

৬. গেনািরয়া  রােগর ব াকেটিরয়ার নাম িক? উঃ- িনেসিরয়া গেনািরয়া (Neisseria gonorrhoeae) 

৭. মিননজাই স কান ব াকেটিরয়ার  কারেন হয়? 
উঃ- িনেসিরয়া মিননজাই স (Neisseria 
meningitis) 

৮. কান ব াকেটিরয়া  িডপেথিরয়া রােগর জীবাণু বহন 

কের? 

উঃ- কািরেনব ােকিরয়াম িডপেথিরয়া 

(Corynebacterium diptheriae) 

৯. ফাঁড়া বা ত সৃি  কের কান ব াকেটিরয়া? 
উঃ- াফাইেলাক াস অিরয়াস (Staphylococcus 
aureus) 

১০. ধনু ংকার েটনাস  রােগর জন  কান ব াকেটিরয়া 

দায়ী? 
উঃ- ি িডয়াম েটিন (Clostridium tetani) 

১১. গ রাগ কান  ব াকেটিরয়ার কারেণ হয়? উঃ- প ু েরলা পি স (Pasteurella pestis) 

১২.  বা ল িস রােগর কারণ কান ব াকেটিরয়া?  
উঃ- মাইেকাব াকেটিরয়াম লি  (Mycobacterium 
leprae) 

১৩. খাদ  িবষা  করণ এর জন  কান ব াকেটিরয়া দায়ী? 
উঃ- ি িডয়াম বাটুিলয়াম (Clostridium 
botulinum) 

ােটােজায়াঘ ত রাগ  

১. ম ােলিরয়া রােগর জন  কান ােটােজায়া দায়ী? উঃ- াসেমািডয়াম ভাইভ া  (Plasmodium vivax) 
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২. ঘুম রােগর জন  কান ােটােজায়া দায়ী? 
উঃ- াইপানেসামা গাি েয়  (Trypanosoma 
gambiense) 

৩. ওভাল ম ােলিরয়া  কান ােটােজায়ার কারেণ হয়? উঃ- াসেমািডয়াম ওভাল (Plasmodium ovale) 

৪. অ ািমিবক িডেসন  কান ােটােজায়ার কারেণ হয়? 
উঃ- এ ািমবা িহে ালাই কা (Entamoeba 
histolytica) 

৫. কালা র কান ােটােজায়ার জন  হয়? 
উঃ- লশমািনয়া ডােনাভািন (Leishmania 
donooani) 

৬. পােয়ািরয়া রােগর জীবাণুর নাম িক ? উঃ- াইেকােমানাস টেন  (Trychomonas tenox) 

ছ াকঘ ত রাগ 
১. কােনর অেটামাইেকািসস রােগর জীবাণুর নাম িক ? উঃ- অ াসপারিজলাস ি িসস (Aspergillus sp.) 

২. এসপারিজেলািসস রাগ কান ছ ােকর কারেন হয়? 
উঃ- অ াসপারিজলাস িফউিমেগটাস (Aspergillus 
fumigatus) 

৩. কান মুখ ও জীেভর ডামােটামাইেকািসস এর জন  দায়ী 

কান ছ াক? 

উঃ- ক ানিডডা অ ালিবক ানিসস (Candida 
albicans) 

কৃিমঘ ত রাগ  
১. ফাইেলিরইেয়িসস রােগর জন  দায়ী কান কৃিম? উঃ- উেচেরিরয়া ব া ফ  (Wuchereria bancrofti) 

২. িনয়ািসস রােগর জন  দায়ী কান কৃিম?  উঃ- িনয়া সািলয়াম (Taenia solium) 

 


