
বাাংাদেদল প্রথম টেস্ট টিউব বাছুর উৎপােদে ববএআরআই এর াফল্য 

টপ্র ববজ্ঞবি  

 

বাাংাদেদল প্রাবিম্পদের উৎপােে বৃবিদে বববভন্ন ধরদের জীব-প্রযুবি (Biotechnology) উদ্ভাবে এবাং এর ফপ্রসু 

ব্যবার বেবিে করার দযে বাাংাদেল প্রাবিম্পে গদবিা ইেবস্টটিউে োোববধ প্রাদয়াবগক গদবিা কায যক্রম বাস্তবায়ে করদে।  

 গদবিাগাদর ভ্রুি উৎপােে (in vitro embryo production, IVP) প্রযুবিটি অবধক েযোর াদথ গাভীর জাে 

উন্নয়দে ববদের অদেক উন্নে এবাং উন্নয়েলী টেদল ব্যবত ে দ । এই পিবেদে অবধক উৎপােেলী োো গাভীর ব্বাশালয় টথদক 

অপবরপক্ক/বাড়ন্ত ব্বাশাণু াংগ্র কদর গদবিাগাদর পবরপক্ককরি (in vitro maturation), বেবিকরি (in vitro 

fertilization) এবাং কাচার (in vitro culture) কদর ব্লাদস্টাব (Blastocyst) পয যায় পয যন্ত বাবড়দয় টোা য়। টযখাদে 

স্বাভাববক প্রবক্রয়ায় একটি গাভী টথদক বেদর একটি বাচ্চা পাওয়া যায়, টখাদে এ প্রযুবি ব্যবার করদ একটি অবধক উৎপােেলী  

গাভী টথদক বেদর নুন্যেম ২০-২৫টি বাচ্চা উৎপােে করা ম্ভব দব। এই পিবেদে একটি গাভী টথদক অবধক াংখ্যক বাচ্চা উৎপােে 

করা যায় ববধায় প্রচবে প্রজেে পিবের াদথ ব্যবার কদর অবধক উৎপােেলী গরুর াংখ্যা দ্রুে বৃবির মাধ্যদম স্বল্প টময়াদে 

টেদলর দুধ ও মাাংদর ঘােবের পবরমাি কবমদয় আো ম্ভব দব।  

বাাংাদেদল প্রাবিম্পদের উৎপােে বৃবিদে বববভন্ন ধরদের জীব-প্রযুবি উদ্ভাবে এবাং ইাদের ফপ্রসু ব্যবার বেবিে 

করার দযে ২০০৯ াদ ববএআরআই এ জীব-প্রযুবি ববয়ক গদবিার জন্য বাদয়াদেকদোবজ ববভাগ প্রবেষ্ঠা কদর বববভন্ন 

ববদয় গদবিা কায যক্রম শুরু করা য়। এই ববভাদগর যে দ  েতুে েতুে াগ-ই জীব-প্রযুবি উদ্ভাবে এবাং খামারী পয যাদয় 

োদের ফ ব্যবার বেবিে কদর টেদল দুধ ও মাাংদর উৎপােে বাড়াদো। বাাংাদেদল গরুর জাে উন্নয়দের জন্য 

বাদয়াদেকদোবজ ববভাদগর ববজ্ঞােীগি ববগে চার বের ধদর অগ্রাবধকার বভবিদে IVP প্রযুবির ব্যবার বেবিে করার জন্য গদবিা 

কায যক্রম পবরচাো কদর আদে। 



বাদয়াদেকদোবজ ববভাদগর মুখ্য ববজ্ঞাবেক কম যকেযা ও ববভাগীয় প্রধাে এবাং বেযমাদে ববএআরআই এর মাপবরচাক  

্. োলুকোর নূরুন্নাার এর াবব যক বেক বেদে যলোয় ও টেত্রীদেব ্. টগৌেম কুমার টেব এর দযাগী গদবিায়  IVP প্রযুবি 

ববয়ক গদবিা ফ বাস্তবায়দের মাধ্যদম গে ৫/৩/২০১৬ বরিঃ রাে ১০.৩০ ঘটিকায় গদবিাগাদর উৎপাবেে ভ্রুি টথদক 

বাাংাদেদল প্রথম বাদরর মে ২টি সুস্থ ও ব টেস্ট টিউব বকো বাছুর জন্ম গ্রি কদর।  বাদয়াদেকদোবজ ববভাদগর অন্যান্য 

ববজ্ঞােীগদির মদধ্য এই গদবিায় আদরা  কাজ কদরদেে ্. এ.এম.জাাঙ্গীর টাদে, টমাোিঃ ফারাো আফদরাজ, টমািঃ আানু 

কববর এবাং টমািঃ ফয়জু টাদে বমরাজ।   

উদেখ্য টয, গাভীদে ভ্রুি প্রবেস্থাপে াংক্রান্ত গদবিা কায যক্রম বাস্তবায়দে ্. টমা. াদব আী ববএআরআই এর 

ববজ্ঞােীগদির াদথ  প্রেেযভাদব  অাংলগ্রি কদরদেে।  

(দমািঃ লা আম) 
েথ্য কম যকেযা 
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টমইিঃ infoblri@gmail.com  
বাাংাদেল প্রাবিম্পে গদবিা ইেবস্টটিউে 
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