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MICROBES IN DIFFERENT HABITATS



SOLID STATE 
FERMENTATION

Solid-substrate 
fermentations involves the 
growth of microorganisms 
on solid, normally organic, 
materials in the absence or 
near absence of free water.

the process used in the 
food, pharmaceutical, 

cosmetic, fuel and textile 
industries

সলিড-সাবস্ট্রেস্ট্রের 
ফারস্ট্রেস্ট্রেশনগুলি সাধারণত জৈব 
পদাস্ট্রথের অভাস্ট্রব বা লনখরচায় 
ৈস্ট্রির অভাস্ট্রব অণুৈীস্ট্রবর বলৃি 

ৈল়িত।

প্রলিয়াটি খাদয, ওষধু, 
কসস্ট্রেটিক, জ্বািানী এবং 

টেক্সোইি লশল্পগুলিস্ট্রত বযবহৃত 
হয়





SOLID STATE FERMENTATION: FERMENTER TYPES
সলিড টেে ফারস্ট্রেস্ট্রেশন



SOLID STATE FERMENTATION: STEPS

separation and purification of end-products

utilization of hydrolysis products

hydrolysis of primarily polymeric substrates, 
e.g.

polysaccharides and proteins

Pretreatment of a substrate that often requires
mechanical, chemical or biological processing

পৃথক পণয পৃথকীকরণ এবং পলরস্ট্রশাধন

হাইস্ট্ররািাইলসস টপ্রাডাক্টস্ট্রসর বযবহার

প্রাথলেকভাস্ট্রব পলিোলরক স্তরগুলির 
হাইস্ট্ররািাইলসস, উদাাঃ পলিসযাকারাইড এবং 

টপ্রাটিন

পূর্বপ্রস্তুতিকরণ-সার্স্ট্রেস্ট্রের তপ্রস্ট্রেেস্ট্রেন্ট যাতিক, 
রাসায়তিক র্া জৈতর্ক প্রতিয়াৈািকরণ

সলিড টেে ফ্রাস্ট্রেস্ট্রেশন পদস্ট্রেপ



LIQUID STATE 
FERMENTATION

Submerged liquid 
fermentations are  used for 

the production of 
microbially derived 

enzymes.

In the submerged process, 
the substrate used for 

fermentation is always in 
liquid state which contains 
the nutrients needed for 

growth.

নিমনিত তরল 
ফেরমমমেশিগুনল 

মাইমরানিযাল এক্সমেশি 
উত্পানিত এিজাইম ততনরর 
জিয িযিহৃত হয। নিমনিত 
েনরযামত, উমতালমির জিয 
িযিহৃত সািমেটটি সিবিা 
তরল অিস্থায থামে, এমত 

ির্বমির জিয েমযাজিীয পনুি
থামে।



অপামরশমির র্রি 
অিুযাযী, তজিচুনির 
ফেনিনিভাগ েরা ফযমত 
পামর িযাচ, ফেড িযাচ 
অথিা অনিরত 
(উিাহরিস্বরূপ- এেটি 
অনিরত স্টারড্-টযাঙ্ক
নরএক্টর মমডল)।

On the basis of mode 
of operation, a 
bioreactor may be 
classified as batch, 
fed batch or 
continuous (e.g. a 
continuous stirred-
tank reactor model).
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BATCH FERMENTATION

In a batch process, all 
nutrients are provided at 

the beginning of the 
cultivation, without adding 
any more in the subsequent 

bioprocess. During the 
entire bioprocess, no 

additional nutrients are 
added – just control 

elements such as gases, 
acids and bases; it is a 

closed system.

এেটি িযাচ েনরযামত, সমস্ত 
পনুিগুি পরিতী িামযােমসমস 
আর ফোিও ফযাগ িা েমরই 
চামের শুরুমত সরিরাহ েরা

হয। পমুরা িামযােমসমসর সময, 
ফোিও অনতনরক্ত পনুি যকু্ত হয 

িা - ফেিল গযাস, অযানসড এিং 
ঘাাঁটির মমতা উপািািগুনল

নিযন্ত্রি েমর; এটি এেটি িদ্ধ 
িযিস্থা।



FED BATCH 
FERMENTATION

One way of keeping nutrients 
from becoming a limiting 

factor is to constantly supply 
them during cultivation. This 
is called a fed-batch process, 

which is a partly open 
system. The advantage of 

feeding during cultivation is 
that it allows to overall 
achieve higher product 

quantities overall.

পনুিমে সীমািদ্ধ েযাক্টর হময 
উঠার এে উপায হ'ল চামের 

সময রমাগত তামির সরিরাহ 
েরা। এমে িলা হয ফেড-িযাচ 

েনরযা, যা এেটি আংনশে 
উন্মকু্ত নসমস্টম। চামের সময 
খাওযামিার সনুির্া হ'ল এটি 
সামনিেভামি সামনিেভামি 
সামনিে পনরমামি উচ্চতর 
পনরমাি অজব ি েরমত ফিয



CONTINUOUS

FERMENTATION
After a batch growth phase, an 
equilibrium is established with 

respect to a particular component 
(also called steady state). Under 
these conditions, as much fresh 
culture medium is added, as it is 

removed (chemostat). These 
bioprocesses are referred to as 

continuous cultures, and are 
particularly suitable when an excess 

of nutrients would result in inhibition 
due to e.g. toxin build up or excessive 

heating.

িযামচর িৃনদ্ধর পযবামযর পমর, এেটি নিনিব ি
উপািািমে (নস্থর রাষ্ট্র িামমও পনরনচত) 

সম্মামির সামথ এেটি ভারসাময েনতনিত 
হয। এই অিস্থার অর্ীমি, যতটা তাজা 
সংসৃ্কনত মার্যম যকু্ত েরা হয, এটি মুমে 

ফেলা হয (ফচমমাস্টযাট)। এই 
িামযামোমসসগুনল অনিনিন্ন সংসৃ্কনত 

নহসামি উমিখ েরা হয, এিং নিমশেত 
উপযকু্ত হয যখি অনতনরক্ত পনরমামি 

পনুির েমল িার্া হময থামে ফযমি উিা। 
এেটি টনক্সি নিল্ড আপ িা অনতনরক্ত 

গরম।



তজিচুনির 
ফেনিনিভাগ 
• িযাচ, 
• ফেড িযাচ
• অথিা অনিরত 

Bioreactor Types

• batch, 

• fed batch or

• continuous



FERMENTER
(ফাস্ট্রেেোর)

োমমবোর

• এেটি োমমবোর মূলত এমি এেটি নডভাইস ফযখামি 
স্বল্পমূমলযর সািমেটটি জীিন্ত ফোে িা এিজাইম দ্বারা 
উচ্চতর মামির এেটি পিয উৎপন্ন েরমত িযিহৃত হয। 
এটি জীমির সমিবাতম িৃনদ্ধ এিং নিপােীয 
নরযােলামপর জিয সঠিে পনরমিশ ফিওযার জিয 
নডজাইি েরা এেটি েিমটেমমে নসমস্টম।

Fermenter

• A fermenter is basically a device in which the 
substrate of low value is utilized by living cells or 
enzymes to generate a product of higher value.

• It is a containment system designed to give right 
environment for optimal growth and metabolic 
activity of the organism.
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তজিচুনির ফেনিনিভাগ 

Bioreactor Types



CONTINUOUS STIRRED 
TANK BIOREACTORS 

A continuous stirred 
tank bioreactor consists 

of a cylindrical vessel 
with motor driven 
central shaft that 

supports one or more 
agitators (impellers). 

একটি অলবলিন্ন আস্ট্রিাল়িত 
েযাঙ্ক বাস্ট্রয়ালরস্ট্রয়ক্টর 

বাস্ট্রয়ালরয়াস্ট্র ক্টর অলবরত 
আস্ট্রিাল়িত েযাস্ট্রঙ্ক একটি 

নিাকার পাত্র থাস্ট্রক যা একটি 
টোের চালিত টকন্দ্রীয় শযাফ্ট 

সহ এক বা একালধক 
আস্ট্রদািনকারীস্ট্রক 

(ইেপ্লায়ারস্ট্রদর) সেথেন কস্ট্রর।









Mammalian cell culture

স্তনযপায়ী টকাষ Culture

Biological Process involving 
biocatalyst as solid

জৈলবক প্রলিয়াস্ট্রত শক্তবস্তু রূস্ট্রপ
Biocatalyst বযবহার কস্ট্রর

Waste water treatment

বৈে য ৈি-এর লিেস্ট্রেে

To produce biopharma proteins 
etc. from fragile cell.

ভঙ্গরু টকাষ টথস্ট্রক বাস্ট্রয়াফােো
টপ্রাটিন ইতযালদ উৎপাদন করা।

USES OF AIRLIFT FERMENTER








