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তািরখ: ১৫ জানুয়াির ২০১৯

বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণা পিরষদ (িবিসএসআইআর)-এর সে�লন কে� আজ ১৫ জানুয়াির ২০১৯ িবেকল ৩:০০ টায় বাংলােদেশ সব� �থম িহউম�ান �হাল িজেনাম

িসেকােয়ি� কায��ম �ভ উে�াধন কেরন �পিত ইয়ােফস ওসমান�পিত ইয়ােফস ওসমান, মাননীয় ম�ী, িব�ান ও �যুি� ম�ণালয়, মাননীয় ম�ী, িব�ান ও �যুি� ম�ণালয়।

িহউম�ান �হাল িজেনাম িসেকােয়ি� কায��ম �ভ উে�াধন কের মাননীয় ম�ী বেলন, �দেশর মানুষ ক�া�ার সহ অজানা �রােগর কারণ, ধরণ, িনন�য় সহ িজেনাম িসকুেয়ি�-এর

��াবাল সুিবধা পােব। িতিন বেলন, �দেশই �� হেলা আ�জ�ািতক মােনর গেবষণা।  �া�� �সবার সেব�া� সুিবধা �দয়ার �দায়ার উে�াচন করল িবিসএসআইআর।

কায��ম  উে�াধেনর সময় িবিসএসআইআর-এর �চয়াম�ান �মাঃ ফা�ক আহেমদ, িব�ান ও �যুি� ম�ণালেয়র উ��তন কম�কত�াসহ িবিভ� িব�িবদ�ালেয়র অিভ� অধ�াপক,

Jason koo, Senior Field Applications Scientist Asia Pacific Japan এবং িবিসএসআইআর-এর সংি�� িব�ানী ও কম�কত�াবৃ� উপি�ত িছেলন।

িহউম�ানেহাল িজেনাম িসেকােয়ি� স�েক� সংি�� বণ�নাঃিহউম�ানেহাল িজেনাম িসেকােয়ি� স�েক� সংি�� বণ�নাঃ

�কােনা একিট জীেবর ��ােমােজােম অবি�ত সকল িজনসহ পূণ�া� DNADNA–এ িজেনাম যা একিট জীেবর স�ূণ� �জিবক  িবকাশ, আচরণ, �বিশ� �কমন হেব তা িনধ�ারণ কের।

আর িজেনািমকস হেলা জীবিব�ান, কি�উটার িব�ান ও তথ��যুি�র এক সমি�ত �ব�ািনক �ি�য়া, যা �জিবক সমস�া�িল িচি�ত কের তার সমাধান �বর কের।

এই �কে�র মূল উে�শ� হল বাংলােদেশর মানুেষর  িজেনাম নতুন ক�া�ার মাক�ারসহ অন�ান� �জেনিটক �রােগর মাক�ার খুঁেজ �বর করা। িবিসএসআইআর-এ সা�িতক

�ািপত িবে�র সবেচেয় অত�াধুিনক �নাভােসক ( Novaseq-6000) �মিশন িদেয় �াথিমক ভােব মানুেষর (�ধানত ক�া�ার ও বংশগত �রাগ) স�ূণ� িজেনাম িসকুেয়ি�ং করা

হেব। তারপর পূেব� �থেক জানা িবে�র অন�ান� �দেশর �জেনিটক �রােগর মাক�ােরর সােথ আমােদর �দেশর �জেনিটক �রােগর মাক�ার�েলা িমিলেয় একটা �রফাের� মাইে�া

চীপ (ReferecneMicroarry Chips) �তির করা হেব যােত খুব সহেজই িনভূ�লভােব এবং অ� খরেচ �য �কান �জেনিটক �রাগ সনা� কারা যােব।

Genome sequencing এবং Specific mutation িনণ�েয়র জন� বত�মােন এ �দশ �থেক ব� নমুনা িবেদেশ চেল যায় । �যটা খুবই ব�য় ব�ল ও সময় সােপ�। ফেল

একিদেক আমরা �যমন রাজ� হারাি�, অন� িদেক িরেপাট� �পেত সময় লাগেছ ব� িদন, যা কখনও কখনও �রাগীর জন� �াণঘািত। আমােদর এই গেবষণাগাের �যটা মা�

িতন িদেনর মেধ� স�ূণ� করা স�ব। পাশাপািশ আমােদর অেনক মূল�বান �জেনিটক তথ� পাচার হেয় যাে�।

অজানা �রাগ িনণ�য়ও এই �কে�র উে�শ��েলার মেধ� একিট। মানুেষর স�ূণ� িজেনাম িসকুেয়ি�ং এর মাধ�েম �সিট  খুব সহেজই িনভূ�লভােব িনণ�য় করা স�ব। বত�মান

িচিকৎসা ��ে� ব�ি�গত ঔষধ (Personalized Medicine) খুবই আেলািচত একিট িবষয়। উ�ত িবে� �যিটর ব�াপক �সার ল� করা যাে�। আশার কথা হে�, আমরাও

এই ল�াবেরটিরর মাধ�েম ব�ি�গত ঔষধ �যুি�র যুেগ �েবশ করেত যাি�।

অ� গেবষণাগাের বাংলােদেশর সকল ধরেনর জীেবর িজেনাম িসকুেয়� কের িজেনর িবন�াস উৎঘাটেনর মাধ�েম �ভৗগিলক িনেদ�শক বা GI (GlobalIndicator) পণ� িহেসেব

�ীকৃিত পাওয়া যােব, এর জন� আর �কান িবেদিশ গেবষণাগােরর সাহােয�র �েয়াজন হেব না। পাশাপািশ িজেনাম িরসাচ� স�িক�ত �যেকান কাজ এই গেবষণাগাের অিত

সহেজ করা যােব । �যমন �থম মানুেষর িজেনাম িসকুেয়� করেত সময় �লেগিছল ১৩ বছর এবং খরচ হেয়িছল �ায় ৩.৫ িবিলয়ন ডলার। আর িবিসএসআইআর-এ  সদ�

�ািপত বত�মান ল�াবেরটির ফ�ািসিলিট ব�বহার কের একসােথ মা� ৩ িদেন ৪৮ জন মানুেষর িজেনাম িসকুেয়� করা যােব এবং ব�য় সাধারন মানুেষর নাগােলর মেধ� আনা

স�ব হেব।

উে�খ� �য, িবিসএসআইআর-এর এই িবেশষািয়ত গেবষণাগাের কাজ করেছন ড. �মাঃ �সিলম খান ও আর সহকম�ীরা, গেবষাগার �াপন এবং গেবষণা কােজ সদহয়তা

করেছন যু�রাজ� ও অে�িলয়ার �নামধন� িব�ানীরা।

বাংলােদেশ �থম স�ূন� িজেনািমক গেবষণাগার �ািপত হেয়েছ িবিসএসআইআর-এ। এই গেবষণাগাের িবে�র সবেচেয় অত�াধুিনক িসেকােয়�ার �মিশন িদেয় �াথিমক ভােব

মানুেষর (�ধানত ক�া�ার ও বংশগত �রাগ) স�ূণ�� িজেনাম িসকুেয়ি�ং করা হেব এবং আগামী ৫ বছের অজানা �রাগ িনন�য়, �রােগর কারণ, ধরণ, িজন িবন�াস সহ সকল

তথ� উৎঘাটেনর মাধ�েম িচিকৎসা ও িজেনাম িভি�ক সকল ধরেনর গেবষণার জন� ব�াপক সুেযাগ সৃি� হেব।

 

 

                                                                                                                                ধন�বাদাে�

�মা: ইছাহাক �মা�া

জনসংেযাগ কম�কত�া

িবিসএসআইআর, ঢাকা

                                                                                                                          �মা: ০১৯১১৯৩০৭১৬
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