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 সংবাদ িশেরানাম



আজ ৯ই �জ��, ১৪২৬ ব�া�   িকছু খুঁজেছন ...  

��াবােয়ািটেক পাওয়া �গেছ �িতকর ব�াকেটিরয়া ও
জীবাণু

 ৫:৫৩ অপরা� | ��বার, �ম ১৭, ২০১৯   িশ�া�ন

 

হািববুর রিন, বাকৃিব �িতিনিধ- মােছর যথাযথ �া�� ব�ব�াপনা িনি�তকরণ ব�তমােন একিট

চ�ােল� হেয় দাঁিড়েয়েছ। আর এই চ�ােল� �মাকােবলায় কৃষকরা মাছ চােষ ব�বহার করেছন

িবিভ� ধরেনর অ�াি�টবােয়ািটক। িক� অ�াি�টবােয়ািটক মানব শরীেরর জ� �িতকর হওয়ায়

এর িবক� িহেসেব কৃষকরা এখন ঝুঁেকেছন ��াবােয়ািটেকর িদেক। ��াবােয়ািটক হেলা মাছ

চােষ ব�ব�ত এমন িকছু উপকারী ব�াকেটিরয়া যা অ�াি�টবােয়ািটেকর িবক� িহেসেব মােছর

�রাগ �িতেরাধ কের।

িক� এই ��াবােয়ািটেকও িমেলেছ �ভজাল যা ব�বহাের �মিকর মুেখ পড়েত পাের মাছ চাষ।

আর পরী�া-িনরী�ার মাধ�েম �দেশ �ভজাল ��াবােয়ািটক িচি�ত করেত গেবষণা করেছন

�দেশর এবং িবেদেশর একদল গেবষক। গেবষক দেলর সদ�রা হেলন যু�রােজ�র �ারিলং

িব�িবদ�ালেয়র গেবষক ড. �াি�স মুের, ড. এি�ডও �ডসবস, বাংলােদশ কৃিষ

িবশ^িবদ�ালেয়র অ�ােকায়াকালচার িবভােগর অধ�াপক ড. মুহা�দ মাহফুজুল হক, যু�রাজ�

িভি�ক উ�য়ন সং�া �াি�কাল একশন এর গেবষক ড. ফা�ক উল ইসলাম এবং ওয়া��

িফেশর মুহা�দ িমজা�র রহমান। যু�রােজ�র বােয়ােটকেনালিজ এ�ড বােয়ালিজকাল সােয়�

িরসাচ� কাউি�েলর অথ�ায়েন এ �েজে� কাজ করেছন এ গেবষক দল।

��বার সকােল বাকৃিবর ই�টার�াশনাল �গ� হাউেজ সাংবািদকেদর সােথ এক মত িবিনময়

সভায় যু�রােজ�র �ারিলং িব�িবদ�ালেয়র গেবষক ড. �াি�স মুের বেলন, ��াবােয়ািটক

অ�াি�টবােয়ািটেকর মত �িতকর না। তেব গেবষণায় �দেশর বাজাের �া� ��াবােয়ািটেক

�িতকর ব�াকেটিরয়া এবং �রাগ সৃি�কারী জীবাণু পাওয়া �গেছ। আর বাংলােদেশ এই �ভজাল

��াবােয়ািটকেক িচি�ত করার মেতা কৃষক পয�ােয় �কান ব�ব�া না থাকায় অেনক ��ে�ই

�িতর স�ুি�ণ হে� কৃষক। তাই কৃষক পয�ােয় সিঠক ��াবােয়ািটক িচি�ত করার উপায় এবং

সরকােরর একিট নীিতমালা �তিরর িবষেয় গেবষণা করিছ আমরা।

িবেয়র পাঁচ মাস �যেত না �যেতই
বাবা হে�ন কিপল শম�া!
�ম ২৩, ২০১৯

অবেশেষ টুইট করেলন নের�
�মািদ
�ম ২৩, ২০১৯

িবএনিপর �নতৃে� �কােনা সম�য়
�নই : ওবায়�ল কােদর
�ম ২৩, ২০১৯

িবপুল আসন িনেয় �মতায়
িফরেছন �মািদ, মুখ খুলেলন মমতা
�ম ২৩, ২০১৯

ইসলাম �হণ কেরেছন তািমল
নায়ক রাম চরণ
�ম ২৩, ২০১৯

জেয়র উ�ােস িনেজেক শামেল
রাখেত পারেলন না �মািদর মা
�ম ২৩, ২০১৯

আইয়ুব বা�ু’র �রেণ গাইেলন
�িতম�ী পলক
�ম ২৩, ২০১৯

চাকির করার দরকার িক, বাসায়
িগেয় রা�া ক�ন: হাইেকাট�
�ম ২৩, ২০১৯

স��ায় �দেশ িফরেছন িমজ�া
ফখ�ল
�ম ২৩, ২০১৯

�শষপয�� �মা চাইেলন �হাশ
�মায়ূন
�ম ২৩, ২০১৯

�গাপালগ� হাসপাতােলর ডা�ার
ও নাস�সহ িতনজনেক আসামী কের
মামলা

�ম ২৩, ২০১৯

আনারস ইফতাের খােবন �য
কারেণ
�ম ২৩, ২০১৯

আড়াইহাজাের �ধ�া ��েত
ব�বসায়ীর লাশ!
�ম ২৩, ২০১৯

ঈেদ নতুন জামা �চেয় এিতম
বা�ােদর আ�িত!
�ম ২৩, ২০১৯

সব�েশষ �কািশত

িফচার জাতীয় �দেশর খবর �ট লাইট �খলা িবেনাদন আেলািচত আ�জ� ািতক িব�ান ও �যুি�
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উে�খ�, �ক�িটর অধীেন �ভজাল ��াবােয়ািটক িনরী�েণর �যুি� জানেত �দেশর িফশািরজ

�স�েরর পাঁচ জন এ�পাট�েক ��িনং �দেব যু�রােজ�র �ারিলং িব�িবদ�ালয়।

আেরা পড়ুন :

��ােক আ�া� হেয় হাসপাতােল
ছা�লীগ �ন�ী জািরন িদয়া

 ২১ জুলাই ২০১৮  

বাকৃিবেত ফজলুল হক হল
ছা�লীেগর ইফতার মাহিফল
অ�ি�ত

 ২১ জুলাই ২০১৮  

িব�িবদ�ালেয়র সব�ে�ে� �যাগ�রাই
�কবল স�ািনত হেবঃ যিব�িব
উপাচায�

 ২১ জুলাই ২০১৮  

বেশমুরিব�িব’র ৯ িশ�াথ�ীেক
আড়াই লাখ টাকা অ�দান

 ২১ জুলাই ২০১৮  

পঁচা ও দূগ��যু� খাবার �খেত
হে� বাকৃিবর িশ�াথ�ীেদর!

 ২১ জুলাই ২০১৮  

মহানবী (সাঃ) �ক কটুি� কের
বিহ�ার হেলা �িবর �সই িশ�াথ�ী

 ২১ জুলাই ২০১৮  

পি�মবে� �দেবর সে� এিগেয়
িমিম-�সরাত
�ম ২৩, ২০১৯

আ�েমর ৭ গ� ধষ�েণর দৃ� িসিস
ক�ােমরায়, যুবক ��ফতার
�ম ২৩, ২০১৯

মা�েষর মৃতেদহ �থেক �জব সার
�তিরর অ�েমাদন িদল যু�রা�
�ম ২৩, ২০১৯

ম�ািজক িফগারও টপেক �গল
িবেজিপ, �ফর �ধানম�ী হে�ন
�মািদ

�ম ২৩, ২০১৯

ইয়াবা িদেয় ফাঁসােনার �মিক,
চ��ােম ওিস’র িব�ে� মামলা
�ম ২৩, ২০১৯

ঈেদ আসেছ িহেরা আলেমর �জল
জীবন
�ম ২৩, ২০১৯

�যাগােযাগ

১৮৫ নতুন এিলফ�া�ট �রাড, �রাজ িভউ

�াজা 

ঢাকা, বাংলােদশ 

�ফানঃ ০২-৯৬৬১৫৩৬

আিজজুর রহমান আিজজ 

(সােবক �ধান তথ� কিমশনার) 

�িত�াতা ও স�ািধকারী

আহেমদ �তৗিফক 

মূখ� স�াদক ও �কাশক 

�ফানঃ ০১৭১১৩৩৩০৯৫

আিম�ল ইসলাম �ব�  

উপেদ�া স�াদক

িনউজ �ড�

রিবউল ইসলাম 

☏ ০১৭৭৭২২২১৬১ 

মিহবু�া আকাশ 

☏ ০১৮১৫৩০১৩০২ 

ফয়সাল শামীম 

☏ ০১৭১৫০৯৮৭৪৫

সংবাদ সংেযাগ

আিজজুল হািকম 

☏ ০১৭৫৭৬২২২০২ 

পলাশ মি�ক 

☏ ০১৭১১৯৭৬৪৬৬
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