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A‡±vei 03, 2018 Bs
Av‡gwiKv
Dw™¢‡`i msµgY-gy³Zvi Rb¨ Ò FIRING PIN Ó wn‡m‡e wRb
Avwe¯‹vi Kiv n‡q‡Q
উশিদ ককাল প্যাতথাতজন নাক্ত কতয এফং প্রশেশক্রযাীর শিতজতনয শফতফাশযে কতয োতদয প্রশেশক্রযা কদয, মা
ব্যাকতেশযযা ফা ছত্রাতকয শফলাক্ত। একটি ংক্রাশভে াআে চাযাত কর কযাগ শনযাভতযয জন্য কপ্রাগ্রাভমৄক্ত কর
ি প কযাশরতপাশন যি া Gi কেশব (আউশ কেশব) এয গতফলিামূরক দরটি
মৃত্যযয ভতে কমতে তফ। আউশনবাশ টি
এখন কীবাতফ উশিদ ককাল প্যাতথাতজনগুশরয প্রশেশক্রযা জানায এফং KvB‡bR এনজাআভগুশরয একটি শযফায শচশিে
কতয মা প্রশেশক্রযাীর শিতজন তেশয কতয এভন এনজাআভগুশরতক শক্রয কতয।
আউশ কেশব দর এখন অযশফতোশত একটি এনজাআভ, SIK1 শফশিন্ন কতযতছ, মা উশিদ প্রশেতযাতধয "পাযাশযং
শন" ফতর শফতফশচে য। SIK1 শযতপ্টযগুশরতক ংমৄক্ত কতয মা োতদয েযা কতয এভন প্রশেশক্রযাীর
শিতজতনয প্যাতথাতজন নাক্ত কতয। গতফলকযা কদতখন কম মখন SIK1 মুতছ কপরা তযশছর, গাছগুশর মতথষ্ট
প্রশেশক্রযাীর শিতজন তেশয কযতে ক্ষ্ভ শছর এফং ংক্রভতিয জন্য এটি কফশ ংতফদনীর শছর। দর এখন
ুঁ
পর উশিতদয ভতে SIK1 homologs খজতছন।
Zviv Rvb‡Z Pvb †h, পতরয জীফাণুয প্রশেতযাতধয জন্য
শজনতক cwieZ©b Kiv †h‡Z cv‡i hv উশিতদয কযাতগয জন্য নত্যন শচশকত্া এফং পতরয প্রজনন মা ংক্রভতিয
প্রশেতযাধী।
UC Davis Blogs ‡_‡K AwaK Rvbyb|

wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16850

Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
‣eÁvwbKMY AviI Drcv`bkxj f~Uvª i wPšÍv Ki‡Qb hv fwel¨‡Zi Rjevqyi
mv‡_ gvwb‡q wb‡Z cv‡i
একটি অন্তজিাশেক গতফলিায কদখা কগতছ কম োযা ফায়ুভণ্ডর কথতক কাফ নি োআ িাআে (CO2) কযাচাতযয
ি
এনজাআভ‡K রক্ষ্য কতয f~Uªvi উত্াদনীরো ফাশ়িতয ত্যরতে াতয। দ্য তেশরযান ন্যানার আউশনবাশ টি
(এএনআউ)–এi UªvÝ‡jkbvj mv‡jvক ংতেলতিয এঅযশ কন্টায প এশিতরতেয েঃ যফাে ি াযউে ফতরতছন,
োযা একটি ট্রােতজশনক ভুট্টা তেশয কতযতছ মা কযাশফককা উত্াদন কতয, মা মূরে mv‡jvক ংতেলতি জশ়িে প্রধান
এনজাআভ তেশয কতয। েঃ যফাে ি াযউে e‡jb, dj¯^iæc উন্নে mv‡jvক ংতেলতিয উশিদ cvIqv hvq এফং
এবাতফ বৃশি N‡U|
mv‡jvক ংকেলতিয ভােতভ গাছারা ফায়ুভণ্ডর কথতক CO2 কযাচায কতয, শকন্তু ভস্ত উশিদ একআ বাতফ এটি
কতয না। গভ এফং ধান শ 3 mv‡jvক ংতেলতিয থ ব্যফায কতয, মখন ভুট্টা এফং কজাযায অতযা দক্ষ্ শ 4
থ ব্যফায কতয। শ 4 উশিতদয ভতে, রুশফতকা দ্রুে কাজ কতয এফং োযা অযও বার জর ব্যফায দক্ষ্ো
ভােতভ ো এফং খযা অতযা নীর।
ি য শধভুক্ত ফতয থম্পন আেটিটিউতেয -গতফলক কেশবে স্টাযন ফতরন, োযা মশদ ভুট্টা
কতন রি আউশনবাশ টি
শবেতয রুশফতকাতক বৃশি কতয েতফ পর উৎাদন বৃশি ায।
অতযা শফস্তাশযে জানায জন্য, ARC Centre of Excellence for Translational Photosynthesis
কথতক ংফাদ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16879

A‡±vei 10, 2018 Bs
Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
ev‡qv‡UK f~Uvª cvwK¯Ív‡bi f~Uªv mieivn e„w× Ki‡Z mÿg
এক গতফলিায ভতে, াশকস্তাতন ফাতযাতেক ভুট্টাi ফাশনশজযকীকযি কদটিতে ভুট্টাi উৎাদনীরো বৃশি Ki‡Z
cv‡i| ২019 াতর শুরু ওযা ফাতযাতেক ভুট্টাi দ্রুে গ্রি যফেী 10 ফছতযয ভতযয ভতে কৃলক, শ্রশভক,
দারার এফং স্য শতেয জন্য 1 শফশরযন ভাশকিন েরাতযয শেশযক্ত সুশফধা প্রদান কযতফ ফতর ধাযিা কযা তি।
2016 াতর, একক এফং স্টযাককৃে তজফপ্রমৄশক্ত ভুট্টা - কীেেঙ্গ প্রশেতযাধ ও াশফ ি াআে নীরোয তফশষ্টয
প্রকা কতয জরফায়ু শযফেিন ভন্ত্রিারতযয ন্যানার তজফ শনযাত্তা কশভটি (এনশফশ) দ্বাযা ফাশিশজযক চাতলয জন্য
ি
অনুষ্ঠাশনকবাতফ নুতভাশদে য। কপোতযর ফীজ াটি শপতকন
ও কযশজতেন শফবাতগয াযপযম্যাতেয
প্রতযাজনীযোয ং শাতফ, ২017-18 াতর ন্যানার ফুে শশকউশযটি যান্ড শযাচ ি ভন্ত্রিারয, ফাতযাতেক কভক
াআশিতেয ভাতেয াযপযম্যাতেয শফচায শযচারনা কতয।
AwaK Rvbvi Rb¨ Pakissan ‡_‡K cÖKvwkZ cÖeÜ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16895

‣eÁvwbKMY Dw™¢‡`i cÖvwP‡ii cwieZ©‡bi gva¨‡g ‣ReR¡vjvbx Drcv`b
mnR K‡i‡Q
কভরতফান ি শফশ্বশফদ্যারতযয শফজ্ঞানীযা কদশখতযতছন শকবাতফ তজফ জ্বারানী

, ফাতযাপ্লাশস্টি এফং ন্যান্য

তজফফস্তুপুঞ্জগুশর কীবাতফ উত্াশদে য ো শযফেিন কযায জন্য কীবাতফ গাতছয কদযারগুশর ংতাধন কযা মায।
োকদয গতফলিা

Nature Plants

G প্রকাশে n‡q‡Q।

গতফলকযা ভাস্টায সুআচ ব্যফায K‡i hv প্রধান প্রাচীয উত্াদন সুআচ কযতে াতয | এটি াওযা কগতছ কম
সুআচগুশর পুরু প্রাথশভক কদযার তেশয কযতে াতয মা এভনশক ভাঝাশয কদযারগুশর প্রশেস্থান কযতেও ব্যফায কযা
কমতে াতয। গতফলিায কদখা কগতছ কম শফজ্ঞানীযা প্লযান্ট তজফফস্তুপুতঞ্জয াভশগ্রক শযফেিন ক্ত এফং কতোয কথতক
ম্পূি ি শবন্নবাতফ প্লাশস্টতকয এফং তজ দ্রফীভূে কযতে াতয।

AwaK Rvbvi Rb¨ Biofuels Digest and Nature Plants ‡_‡K cÖKvwkZ cÖeÜ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16904

A‡±vei 17, 2018 Bs
bZzb weªwWs cÖhyw³mg~n
‣eÁvwbKMY UªvÝwm‡q›U G·‡cÖkb e¨envi K‡i Zzjvq wRb GwWwUs
wbLuyZfv‡e K‡i‡Qb
ত্যতরাতে শজতনাতভয ম্পাদনাটি প্রজাশেয জটির কজতনটিক কভক-অ দ্বাযা ফাধাগ্রস্ত য, প্রেযাশে পরাপরগুশর
কতে স্বাবাশফতকয ত্যরনায CRISPR- Cas9 উাদানগুশরয উচ্চেয স্তয প্রতযাজন। ত্যরা একটি

কোতযাতেট্রাপ্লতযে, মা এআ পতরয উন্নশেয জন্য ক্ষ্ভ এফং ভযাততক্ষ্য জন্য রক্ষ্যমৄক্ত mutagenesis
কতয কোতর। এআ ভস্যায ভাধান কযায জন্য চীতনয ত্যরা জীফশফজ্ঞাতনয কস্টে কী ল্যাফতযেশযয শফজ্ঞানী চুনকআং গান এফং কভীযা Zzjvq দ্রুে CRISPR- Cas9 -ভেস্থ শজতনাভ ম্পাদ‡bi জন্য ফতচতয কাম িকযী
শবব্যশক্ত কবক্টয শনধ িাযতিয জন্য UªvÝwm‡q›U G·‡cÖkb ব্যফায কতযশছতরন।
ি ংতযয
sgRNA, CRISPR- Cas9 এশেটিং কভতপ্লতিয একটি উাদান এফং অগ্রতয শজনগুশরয ঠিক োতগ টি
জন্য দাযী। উশিশখে গতফলিায, গতফলকযা আউ 6 কপ্রা‡gvোয ব্যফায কতযন, মায পতর উন্নে sgRNA
শবব্যশক্ত (ছয কথতক ােগুি বার) এফং এআবাতফ, ত্যতরাতে শজন োশন ংি (চায কথতক ছয গুি বার) উন্নে য।
এআ প্রফেিক ত্যতরা ভতে শজন ম্পাদনা উন্নে কযতে কাম িকয তে প্রভাশিে। ক্ষ্শিক শবব্যশক্ত এছা়িাও শজতনাভ
ম্পাদনাতে কবক্টয শপ্টভাআতজান দ্রুেগশেতে একটি উকাযী াশেযায শাতফ প্রভাশিে।
AwaK Rvbvi Rb¨ Plant Methods ‡_‡K cÖeÜ co–b|
wfwRU Kiyb: http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=16923

CRISPR-CAS9 যাআ ব্লাস্ট QÎvK রক্ষ্য কযতে ব্যফায K‡i‡Q
ivBP eøvó ছত্রাক

Magnaporthe oryzae

n‡jv av‡bi একটি গুরুত্বপূি ি প্যাতথাতজন, কমভন এটি চার

উৎাদতনয জন্য ফতচতয গুরুত্বপূি ি হুভশক এফং এটিi e¨e¯’vcbv কযাতগয ব্যফস্থানায একটি প্রাশঙ্গক াশেযায
তে াতয।
Norwich এফং কভীতদয ভতে Sainsbury ল্যাফতযেশয কথতক গতফলক Nicholas Talbot, RwUj
ivB‡evwbDwK¬I‡cÖvwUb Gi mv‡_ CRISPR-Cas9 শতস্টভ শবব্যশক্ত ব্যফায K‡i M. Oryzae রক্ষ্যw¯’Z
ুঁ
K‡i‡Qb| োযা খতজ
কতযতছ কম Cas9 ছত্রাক শফলাক্ত। সুেযাং, CRISPR-Cas9 শতস্টভতক
ivB‡evwbDwK¬I‡cÖvwUb এi mwnZ wjsK K‡i শস্থশেীর রূান্তশযে ছত্রাক প্রাপ্ত কযায জন্য কাজ কযা তযশছর।

পরাপর M. oryzae শজতনাতভয সুশনশদ ষ্টি এফং দ্রুে ম্যাশনপুতরন কদখায। গতফলকযা অযও ফতরন কম এআ
িশেটি ন্যান্য প্রজাশেয ন্যান্য পাঙ্গার কযা‡MI ব্যফাতযও ব্যফায কযা কমতে াতয।
AwaK Rvbvi Rb¨ Scientific Reports †hvMv‡hvM †_‡K cÖKvwkZ cÖeÜ co–b|
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A‡±vei 24, 2018 Bs
Gwkqv I cÖkvšÍ gnvmvMixq
VvÛvi cÖwZ Dw™¢‡`i cÖwZwµq †Z GbRvBg cÖavb f’wgKv cvjb K‡i
ওতযস্টান ি তেশরযা শফশ্বশফদ্যারতযয (আউোশব্লউএ) গতফলকM‡Yi গতফলিায কদখা কগতছ কম এনজাআভ এটিশ
শতেজ োন্ডাi cÖwZ Dw™¢‡`i প্রশেশক্রযা শকবাতফ cÖ`k©b কতয োi Rb¨ গুরুত্বপূি ি ভূশভকা ারন কতয। আউেশব্লউএ
এয স্কুর ফ gwjwKDjvi mv‡qÝ এফং এঅযশ কন্টায প এশিতরে আন প্লযান্ট এনাশজি ev‡qvjwR (শআশফ)
এয গতফলক ে. শনতকারা কেরয ফতরন, জরফায়ু শযফেিতনয পতর োভাত্রাi cÖwZ Dw™¢` কীবাতফ প্রশেশক্রযা
জানায ো কফাঝায জন্য ক্রভফধ িভান গুরুত্বপূি ।ি
ে. কেআরয ফতরন, োতদয গতফলিায উশিতদয ককাতলয প্রধান শক্ত এটিশ উৎাদন কতভতছ hLb কাছাকাশছ-োন্ডা
ফস্থায ভতে গাছারা ivLv wQj, মায পতর বৃশি হ্রা কতযতছ। "ফহু অন্তজিাশেক গতফলিায উয শবশত্ত কতয,
এটি পূতফ ি ভতন কযা তযশছর কম এআ এনজাআতভয ত্যরনায শক্তয উৎাদতনয ন্যান্য উাদানগুশর কফশ
ংতফদনীর শছর, েতফ, অভযা cÖavb kÎæ শাতফ এটিশ শতেজতক নাক্ত ক‡i ফাক তযশছ।"
আউেশব্লউএ এফং শআশফ কথতক ে. স্যান্ড্রা কাফ রি ায ফতরন, শফদ্যযৎ উৎাদতনয জন্য একটি েযন্ত গুরুত্বপূি ি
এনজাআভ শকেয জন্য এফং োন্ডা-প্রশেতযাধী পর উৎাদতনয বশফষ্যতেয জন্য ব্যাকবাতফ ব্যফাযতমাগ্য ।

"গতফলিাটি কীবাতফ উশিতদয োভাত্রায চা কভাকাতফরায পূতফ যি শচন্তাবাফনাগুশরতক শযফশেিে কতযতছ এফং
েদতন্তয জন্য নত্যন Ae¯’v‡K ত্যতর ধতযতছ", ে. কাফ রি ায ফতরতছন।
AwaK Rvbvi Rb¨ UWA ‡_‡K cÖeÜ co–b|
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আতদাতনশযায প্রথভ শজএভ ক্র ীঘ্রআ ফাশিশজযকfv‡e Pvl n‡Z
hv‡”Q
আতদাতনশযা যকায প্রথভ কজতনটিকাশর
gwWdvBW পর নুতভাদন কতযতছ মা ীঘ্রআ
কদতয ফাশিশজযকীকযি কযা তফ।
ফাতযাতেক অL আতবন্ট NXI-4T মায ভতে
কফোআন শজন যতযতছ, যাষ্ট্রীয ভাশরকানাধীন শচশন
ককাম্পাশন, শটি াযতকবুনান নুান্তাযা XI
(PTPN XI) দ্বাযা শফকা কযা তয‡Q। শজন
Am‡gv‡cÖv‡UK‡UÛ কমৌগ প্রকা কতয মা
Agrobacterium tumefaciens ি
ভেস্থোকাযী উশিদ রূান্তয ব্যফায কতয চালু কযা তযশছর।শজএভ পরটি PTPN XI, কজভফায আউশনবাশ টি
এফং অশজতনাতভাো ককাম্পাশনয তমাশগোমূরক প্রতচষ্টায শফকশে তযশছর।ফাতযাতেক অখ খযায ফস্থায
ধীতন প্রচশরে রাআনগুশরয কচতয 10-30% কফশ শচশন উৎাদন কযতে াতয।
অগস্ট ২018 এ কৃশল ভন্ত্রিারয কর্ত িক শপে শনযাত্তা নুতভাদন কদওযা তযতছ। কেতবরাযতদয যফেী ধাটি
আতদাতনশযাতে গতভয চাশদা এফং োয ণ্যগুশর পূযতিয জন্য ফাতযাতেক পতরয ফাশিশজযকীকযি শযকেনা
কযা।
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M‡elYv
‣eÁvwbKMY ‡cvKvgvKo cÖwZ‡iv‡ai D‡Ï‡k¨ wdDkb †cÖvwUb
CRY1AB/VIP3A mg„× ev‡qv‡UK av‡bi Dbœqb K‡i‡Qb
কাকাভাক়ি প্রশেতযাধী পর Pv‡li wiwdDR িশেটি একটি াধাযি ককৌর মা উন্নে পতরয কাকাভাক়ি
প্রশেতযাতধয শফকাত শফরশিে য। কমতত্য চীতনয কৃলকতদয Rwgগুশর কছাে, োআ এটি প্রেযাশে তযশছর কম
কৃলকতদয wiwdDR িশেটি প্রতযাতগয কক্ষ্তত্র একটি সুশফধা তফ। এবাতফ, চীনা গতফলকতদয একটি দর
কাকাভাক়ি প্রশেতযাধ ক্ষ্ভো শফকাতয জন্য শফশবন্ন িশেয াতথ শজনগুশরয স্টযাশকং ব্যফায কতয।
গতফলকযা ফাতযাতেক avb তেশয কতয‡Qb মা wdDkb কপ্রাটিন Cry1Ab এফং Vip3A প্রকা কতয। শফতেলি
কদখায কম শপউন কপ্রাটিন Cry1Ab এফং Vip3A কপ্রাটিতনয ভন্বতযয নুরূ। শপউন কপ্রাটিতনয াতথ
ফাতযাতেক চাতরয উশিদগুশর দ্যটি প্রধান চাতরয কীে, এশযাটিক চাতরয ‡evivi এফং চাতরয াো কপাল্ডাতয উচ্চ
প্রশেতযাতধয প্রদিন কতয, bb-ফাতযা‡UK চাতরয ত্যরনায ন্যান্য কৃশলশফলযক তফশষ্টযগুশরতে উতিখকমাগ্য শযফেিন
না কতয।
পরাপতরয উয শবশত্ত কতয, wdDkb কপ্রাটিন mg„× ফাতযাতেক avb চীতন চাতরয কীেেঙ্গ শনযন্ত্রতিয জন্য ব্যফায
কযা কমতে াতয।
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M‡elYv
CAS12A Ges CPF1 av‡b wRb GwWwUs Z¡ivwš^Z K‡i
CRISPR GwWwUs িশেতে এনজাআভ প্রতযাজন মা PAM নাভক একটি শনশদ ষ্টি াআেকক wiKMbvBR K‡i এফং
শেএনএ ক্রভ কাোতে কাুঁশচ শাতফ কাজ কতয। Casa 9 এআ শতস্টতভয জন্য ফতচতয ঘন ঘন ব্যফহৃে
এনজাআভ কাযি এটি একটি গুযানাআন-মৃি PAM নাক্ত কতয এফং শেএনএটিতক ফক্রতযখায কপতর কদয, মায
পতর ককাতলয স্বাবাশফক কভযাভে প্রশক্রযাটি রক্ষ্য শেএনএ ক্রভ ংতাধন কযায নুভশে কদয। Cas12a ফা
Cpf1 অশফষ্কৃে তযতছ এফং এটি Casa 9 এয কথতকও বার ঞ্চাশরে তযতছ, এটি একটি থাআভাআন-মৃি
ি ংতযয জন্য প্রতমাজয।
PAM নাক্ত কতয, ককতে এফং শস্টশক প্রজন্ম তেশয কতয এফং এটি একাশধক শজন োতগ টি
তনক গতফলক ভতে, চীন ভতে Anhui একাতেভী এয Pengcheng Wei এফং কভীযা av‡b Cpf1
শতস্টভ প্রতযাগ K‡ib। োতদয গতফলিায, োযা avb‡i ভতে OsPDS ও OsGS3 শজনগুশরতক রক্ষ্যফস্তুতে
CRISPR-Cpf1 শতস্টভ প্রতযাগ কতযশছর। পরাপরগুশর মথাক্রতভ 78 এফং 92 োং দ্যটি শজতন শতস্টতভয
শযফেিনীর দক্ষ্ো প্রদিন কতয। গতফলকযা অযও শতস্টভটি ংতাধন কতযন এফং শতস্টভ উন্নে কযায জন্য
ি কতযন। পরাপর কদখায av‡bi শতস্টতভয উন্নে শভউতেন দক্ষ্ো।
একটি শবন্ন প্রতভাোয ন্তভু ক্ত
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