
প্রেসরিরিজ 

প্রে প্র োন সংক্রোম  ও অসংক্রোম  প্রিোগেি উৎপরি, রিস্তোি ও রির ৎসো সম্পগ ে সঠি  তথ্য জোনোি জন্য, প্রিোে 

সৃরি োিী অনুজীি এিং প্রপোষগ ি রজগনোম রসগ োগেন্স জোনো অতযন্ত জরুিী। িোংিোগেগে রজনেত প্রিোে রনর্ েগেি 

সুরিধো বৃরিি িগযয, জোরতি রপতো িঙ্গিন্ধু প্রেখ মুরজবুি িহমোন ও িঙ্গিন্ধু  ন্যো মোননীে েধোনমন্ত্রী প্রেখ হোরসনো-

এি রূপ ল্প ২০২১ িোস্তিোেগন, ের্েজোতন্ত্রী িোংিোগেে সি োি সম্পূর্ ে রনজস্ব অর্ েোেগন ২০১৮ সোগি রিজ্ঞোন ও 

েযুরি মন্ত্রর্োিগেি মোননীে মন্ত্রী, িীি মুরিগেোিো স্থপরত ইেোগেস ওসমোন-এি সোরি ে  তত্ত্বোিধোগন িোংিোগেে 

রিজ্ঞোন ও রেল্প েগিষর্ো পরিষে (রিরসএসআইআি)-এ এ টি আন্তজেোরত মোগনি রজগনোরম  েগিষর্োেোি েরতষ্ঠো 

 িো হে। এই েগিষর্োেোিটি িোংিোগেগেি সি েের্ম পূর্ েোঙ্গ রজগনোরম  েগিষর্োেোি, প্রেখোগন রিপুি সংখ্য  প্রেগ োন 

জীগিি নমুনো দ্রুততম সমগে রসগ োগেরন্সং  িো সম্ভি। িিমোন বিরি  প্র োরিড-১৯ মহোমোিীগত সোিো রিগিি 

রিজ্ঞোনীের্ SARS-CoV-2 িোইিোগসি উৎস, েরতেকৃরত ও রিস্তোি রনর্ েগেি পোেোপোরে এই  িোইিোগসি ড্রোে ও 

িযো রসন এি উপি েগিষর্ো  িগেন। িোংিোগেগেও SARS-CoV-2 িোইিোগসি রজগনোম রসগ োগেরন্সং  িোি 

উগেগে রিজ্ঞোন ও েযুরি মন্ত্রর্োিগেি মোননীে মন্ত্রী এি সিোসরি তত্ত্বোিধোগন রজগনোম রিসোি ে ল্যোিগিটরি 

িোংিোগেগেি ৮ টি রিিোে প্রর্গ   সি েগমোট ৩০০ টি িোইিোগসি পূর্ েোঙ্গ রজগনোম রসগ োগেরন্সং  িোি ে ল্প গ্রহন 

 গি। অত্র েগিষর্োেোগিি েগিষ  েিটি National Institute of Laboratory Medicine & 

Referral Centre, Bangladesh (NILMRC) এি সহগেোরেতোে সোিো প্রেে প্রর্গ   প্র োরিড-

১৯ পরজটিি প্রিোেীি নমুনো সংগ্রহ  গি এিং প্রসই সোগর্ প্রিোেীি স ি ে োি েোসরঙ্গ  তথ্য সংগ্রগহি জগন্য 

েগেোজনীে সত েতো প্রমগন পরিসংখ্যোন রনি েি রিস্তৃত পরি ল্পনো গ্রহর্  গি। এই েগিষর্োগিি উগেে রেি 

িোংিোগেগে SARS-CoV-2 িোইিোগসি সংক্রমর্, রমউগটেগনি হোি, রজনেত বিরিত্র, নন্-রসগনোরনমোস 

রমউগটেন এিং প্রজগনোরম  েোইগিোগজরন পে েগিযর্  িো এিং েগিষর্োিব্ধ েিোেিগ  প্র োরিড-১৯ মহোমোিী 

প্রিোগধ  োে ে ি ভুরম ো পোিগন ের্োগপোযুি ব্যিহোি  িো। রজনেত বিরিত্র পে েগিযর্  িোি জগন্য SARS-CoV-

2 িোইিোস এি সি েগমোট ২৬৩ টি রজগনোম রসগ োগেরন্সং ও ডোটো রিগেষর্  িো হে। এ নমুনো ৭ প্রম ২০২০ প্রর্গ  ৩১ 

জুিোই ২০২০ তোরিগখি মগে সংগ্রহ  িো হে।        

 েোপ্ত নমুনোসমুগহি রজগনোম রসগ োগেরন্সং   গি  আন্তজেোরত  ডোটোগিস Global Initiative on 

Sharing All Influenza Data (GISAID)-এ ে োে  িো হে। 

েগিষর্োিব্ধ সংরযপ্ত েিোেিঃ  

 সংগৃহীত নমুনোে েতিোে প্রযগত্র আরধপতয োিী িযোরিগেন্ট “G614” (স্পোই  প্রেোটিগন ৬১৪ তম অিস্থোগন 

অযোসপোটি ে  এরসগডি পরিিগতে গ্লোইরসন হওেোি  োির্) এি উপরস্থরত পোওেো েোে ।  



 েোপ্ত ২৬৩ টি SARS-CoV-2 িোইিোগসি মগে ২৪৩ টি GR প্রেড্, ১৬ টি GH প্রেড্, ৩ টি G প্রেড্ এিং ১ 

টি O প্রেড্ এি অন্তভু েি । 

 ২৬৩টি SARS-CoV-2 রজগনোম রিগেষর্  গি জোনো েোে প্রে সি েগমোট ৭৩৭ টি পগেগন্ট রমউগটেন হে, েোি 

মগে ৩৫৮ নন্-রসগনোরনমোস্ অযোরমগনো এরসড েরতস্থোপন ঘটোে।   

  এখন পে েন্ত েোপ্ত SARS-CoV-2 িোইিোস এি রমউগটেগনি হোি বার্ষ িক ২৪.৬৪ রনউরেওটোইড। 

 সোিো রিগি নমুনোেরত রমউগটেন হোি ৭.২৩, েো িোংিোগেগেি প্রযগত্র ১২.৬০ িযয  িো েোে। অর্ েোৎ অন্য প্রে প্র োন 

প্রেগেি তুিনোে িোংিোগেগে SARS-CoV-2 িোইিোসটি অগন  দ্রুতেরতগত এি রূপ পরিিতেন  িগে।    

 স্পোই  প্রেোটিগনি রজগন ১০৩ টি রনউরেওটোইড রমউগটেগনি মগে ৫৩ টি নন্-রসগনোরনমোস্ অযোরমগনো এরসড 

েরতস্থোপন ঘগট েোি মগে ৫ টি স্বতন্ত্র, েো রিগিি আি প্র োর্োও পোওেো েোেরন ।  

 সংগৃহীত নমুনোসমূগহি মগে ১০০ িোে প্রযগত্র ৪ টি রমউগটেগনি পুনিোবৃরি িযয  িো েোে (241C>T, 

3037C>T, 14408C>T, এিং 23403A>G)।  

এ েগিষর্োিব্ধ েিোেি ইগতোমগে রে-রেন্ট আ োগি ে োরেত হগেগে, এ েোড়োও  গে টি রিসোি ে প্রপপোি 

আন্তর্িার্িক জোন েোগি েীঘ্রই ে োরেত হগি। SINOVAC Research and Development Co. 

Ltd., China, Moderna, USA, The University of Oxford, UK-সহ রিগিি েোে 

৫০ টি প্র োরিড িযো রসন েস্তুত োিী েরতষ্ঠোনগ  এই েগিষর্ো েরতগিেন প্রেির্  িো হগেগে েো িযো রসন 

উৎপোেন োিী েরতষ্ঠোনগুগিোগ  িোংিোগেগেি সংক্ররমত প্র োরিড-১৯ এি উপগেোেী িযো রসন উৎপোেগন সহোেতো 

 িগি এিং রিরসএসআইআি তোি অংেীেোি হওেোি প্রেৌিি অজেন  িগি।  

রজগনোরম  রিসোি ে ল্যোিগিটরি, রিরসএসআইআি ও University of Melbourne, Australia-এি 

মগে আনুষ্ঠোরন  সমগ োতো চুরি স্বোযগিি মোেগম প্র োরিড-১৯ এি রিষে  েগিষর্ো িিমোন আগে। এেোড়ো 

University of Nottingham, UK, ICDDR ও Marryland University, USA 

এি সোগর্ রিরসএসআইআি রিরিন্ন েগিষর্োে প্রেৌর্িোগি যুি আগে।  

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর র্নর্দ িশনায়, মাননীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রীর সার্ব িক িত্ত্বাবধার্ন এবং র্বর্সএসআইআর এর 

গর্বষকদর্ের র্নরেস প্রর্েষ্টায় গর্বষণাকম িটি সুোরুরূর্ে সম্পাদন করা সম্ভব হর্য়র্ে। এ র্ন্য ধন্যবাদ র্ানাই 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রী এবং এ গর্বষকদেটির্ক।  র্বর্সএসআইআর এই গর্বষণায় সকে ধরর্নর 

সহায়িা প্রদার্নর র্ন্য কৃিজ্ঞিার সার্ে স্মরণ করর্ে NILMRC, Illumina েযার্নে পোট েনোি ইনর্েন্ট 

টেকর্নাের্র্ র্ের্মর্েড, সোইগট   নসোিগটরন্স রিরমগটড,  GISAID-প্র । এ োগজ ের্ম প্রর্গ  উৎসোহ ও 

সহগেোেীতোি জন্য স ি ধিগনি রেন্ট ও ইগি ট্ররন  রমরডেোগ  রিরসএসআইআি এি পয প্রর্গ  কৃিজ্ঞিা প্রকাশ 

করা হর্ে। 


