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বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম 
 

 

৭.১. রিশন 

 

উরিে সাংক্রান্ত মমৌরলক িথ্য িান্ডার সমৃদ্ধ করা এবাং মিাক্তাদের মদে ইহা ছরিদয় মেয়া। 

 

৭.২. রমশন 

 

মেদশর উরিে সম্পদের পুঙ্খাণুপুঙ্খ পরীক্ষা-রনরীক্ষা এবাং বর্ িনামূলক িারলকা প্রস্তুি করা। 

 

৭.৩. পরররিরি  

 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম (রবএনএইি) মেদশর উরিে প্রজারি জররপ, নমুনা সাংগ্রহ, সনাক্তকরর্, ডকুদমদেশন ও শুষ্ক উরিে 

নমুনা সাংরক্ষর্ এবাং মের্ীরবদ্যা (Taxonomy) রবষয়ক একটি জািীয় গদবষর্া প্ররিষ্ঠান। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি িথ্যসমৃদ্ধ এসকল 

উরিে নমুনা জািীয় সম্পে রহদসদব যুগ যুগ ধদর মেদশর উরিে রবজ্ঞান িি িায় মরফাদরন্স ম্যাদেররয়াল রহদসদব ব্যবহৃি হয়। এসকল 

নমুনাসমূহ মেশীয় উরিে প্রজারি ও ববরিত্র্য সঠিকিাদব সনাক্তকরদর্র এবাং মূল্যায়দনর অন্যিম রিরি। প্ররিষ্ঠানটি মেদশর রবলুপ্তপ্রায় ও 

মিষজ উরিেসহ অর্ িননরিক রেক রেদয় গুরুত্বপূর্ ি উরিে সম্পদের গদবষর্া ও উন্নয়ন, এবাং পররদবশ ও জীবনবরিত্র্য সুরক্ষায় িাৎপর্ িপূর্ ি 

ভূরমকা পালন কদর র্াদক। 

 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর র্াত্র্া শুরু হয় ১৯৭০ সাদল ‘মবাোরনকযাল সাদি ি অব ইস্ট পারকস্তান’ শীষ িক একটি উন্নয়ন প্রকদের 

মােদম। স্বাধীনিা পরবিী সমদয় প্রকেটি ‘মবাোরনকযাল সাদি ি অব বাাংলাদেশ’ নাদম প্রর্দম কৃরষ মন্ত্রর্ালয় এবাং পদর বন, মৎস্য ও পশু 

সম্পে মন্ত্রর্ালদয়র আরর্ িক সহায়িায় বাস্তবারয়ি হয়। জারির রপিা বঙ্গবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমাদনর পৃষ্ঠদপাষকিায় ১৯৭৫ সাদলর ১ 

জুলাই মর্দক প্রকেটি ‘বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম’ নাদম প্ররিষ্ঠা লাি কদর। প্ররিষ্ঠানটি ১ জুলাই ১৯৯৪ সাদল িৎকালীন পররদবশ 

ও বন মন্ত্রর্ালদয়র অধীদন ন্যস্ত হয়। গর্প্রজািন্ত্রী বাাংলদেশ সরকাদরর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মশখ হারসনা ৭ মফব্রুয়ারর ২০০০ িাররদখ 

রমরপুর জািীয় উরিে উদ্যান প্রাঙ্গদন হারদবররয়াদমর রনজস্ব িবনটির উদবাধন কদরন।  

 

৭.৪. জনবল 

সাররর্-১: বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর কম িকিিা/কম িিারী সাংখ্যা 

ক্ররমক নাং মেরর্ অনুদমারেি পে কম িরি পে শূণ্যপে 

১. প্রর্ম মেরর্ (দগ্রড 1-9)  ১৯ 11 ০8 

২. রবিীয় মেরর্ (দগ্রড 10) ০৩ ০৩ ০০ 

৩. তৃিীয় মেরর্ (দগ্রড 11-16) ১৮ 16 02 

৪. িতুর্ ি মেরর্ (দগ্রড 17-20) ১২ 10 02 

মমাে =  ৫২ 40 12 

৭.৫. কার্ িাবলী 

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর কার্ িাবলী মূলিঃ রনদনাক্ত পাঁিটি সুরনরে িষ্ট িাদগ সম্পন্ন হদয় র্াদক । 
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7.৫.1. উরিে জরীপ, নমুনা সাংগ্রহ এবাং হারদবররয়াম শীে প্রস্তুিকরর্ 

 

উরিে জরীপ কার্ িক্রম ন্যাশনাল হারদবররয়াম মর্দক সম্পারেি কম িকাদন্ডর একটি অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি অাংশ। হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ 

সাধারর্ি িাউিার হারদবররয়াম শীে বিরীর লদক্ষয রনয়রমি িাদব মেদশর পাহািী এলাকা, সমিলভূরম, বনভূরম এবাং জলাভূরমসহ 

রবরিন্ন ইদকারসদস্টদম জরীদপর মােদম ছরব, িথ্য ও ফুল-ফল সদমি উরিে নমুনা সাংগ্রহ কদর র্াদকন। িদব মকান মকান মক্ষদত্র্ গাদছর 

ফল ও বীজ শুরকদয় মবািদল অর্বা রসাদলা ফুল, ফল, টিউবার বা অন্যান্য নরম অাংশ রিররদে সাংরক্ষর্ কদর র্াদকন। জরীপকাদল বি 

বৃক্ষ, গুল্ম ও লিা জািীয় উরিদের ফুল-ফল, পািা ও ডাল সদমি একটি অাংশ এবাং মছাে বীরুৎ জািীয় উরিদের সমগ্র অাংশ সাংগ্রহ করা 

হয়। প্ররিটি উরিে হদি সাধারর্ি ৩-৪টি নমুনা সাংগ্রহ করা হদয় র্াদক, িদব রবরল প্রজারির মক্ষদত্র্ এমনিাদব নমুনা সাংগ্রহ করা হয় 

মর্ন মসগুদলা পরবিীদি বাংশwe¯Ívi করদি পাদর। সাংগৃহীি প্ররিটি উরিে নমুনার জন্য একটি কাদলকশন নাম্বার রেদয় এদের ববজ্ঞারনক 

নাম, স্থানীয় নাম, পররবার, সাংগ্রহ স্থান ও িাররখ, গাদছর রবরিন্ন ববরশষ্টয, মলাকজ ব্যবহার, বাস্তুসাংস্থান, প্রাচুর্ ি ইিযারে সম্পরকিি িথ্যারে 

রফল্ড মনােবুদক রলরপবদ্ধ করা হয়।  

 

 

 

 

রিত্র্ 7.১: কারেগি ন্যাশনাল পাকি, িালুকা, ময়মনরসাংহ হদি 

উরিে নমুনা সাংগ্রহ 

 রিত্র্ 7.২: কুয়াকাো সমুদ্র বসকি, কলাপািা, পটুয়াখালী হদি 

উরিে নমুনা সাংগ্রহ 

 

 

 

রিত্র্ 7.৩: পাোকাো খাল, সািক্ষীরা হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ  রিত্র্ 7.৪: কারেগি ন্যাশনাল পাকি, িালুকা, ময়মনরসাংহ হদি 

উরিে নমুনা সাংগ্রহ 

 

পরবর্তীতর্ত মাঠ পর্ যাতে সংগৃহীর্ত উদ্ভিদ নমুনাগুত ার অদ্ভর্তদ্ভরক্ত অংশ ছাটাই কতর একটি দ্ভনদ্ভদ যষ্ট মাতপ ককতট পুরািন খবতরর কাগতে 

স্থাপন করা হে। উদ্ভিদ নমুনা সতমর্ত প্রদ্ভর্তটি কাগতের ফাঁতক একটি কতর খবতরর কাগে পর পর করতখ সদ্ভির্ত করা হে। সব যতশতে সদ্ভির্ত 

নমুনার স্তুপটি প্লান্ট কপ্রস কোতের মতে করতখ দদ্ভে দ্বারা শক্ত কতর কেতপ বাঁধা হে। এভাতব সংগৃহীর্ত নমুনা সতমর্ত প্লান্ট কপ্রসটি সূর্ যাত াতক 

বা ইত কদ্ভিক ড্রাোমর মরদখ শুকাতনা হয়। উদ্ভিদ নমুনাগুত া পদ্ভরপূর্ যভাতব শুকাতনা হত  প্ররিটি উরিদের 1টি নমুনা দ্ভনদ্ভদষ্ট মাতপর সুইদ্ভিশ 

কবাি য কপপাতরর উপর গাম রেদয় লারগদয় হারদবররয়াম শীে প্রস্তুি করা হে। অপররেদক, প্ররিটি উরিে হদি সাংগৃহীি অবরশষ্ট দুই মর্দক 

রিনটি নমুনা পৃর্কিাদব ডুরিমকে বদে সাংরক্ষর্ করা হদয় র্াদক, র্া মেদশর ও রবদেদশর অন্যান্য হারদবররয়াদমর মদে মলান (loan) 

এবাং এেদিঞ্জ ম্যাটিররয়যাল (exchange material) রহদসদব ব্যবহৃি হদয় র্াদক। ওপদর বরর্ িি পদ্ধরিদি প্রস্তুিকৃি হারদবররয়াম শীদে 
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দ্ভফল্ড কনাটবুতক দ্ভ দ্ভপবদ্ধকৃর্ত র্তথ্য সম্বদ্ভ র্ত ক তব , পতকট খাদম স্থারপি নমুনার দ্ভকছু অাংশ (পার্তা, ফু  ও ফ ) এবং সংগ্রতহর স্থান 

দ্ভেদ্ভির্ত ম্যাপ  াদ্ভগতে একটি র্তথ্যপূর্ য হারতবদ্ভরোম শীট প্রস্তুি করা হে। এসকল হারতবদ্ভরোম শীট সাংরক্ষদর্র পূদব ি -২০ দ্ভিগ্রী মসলরসয়াস 

র্তাপমাত্রাে ৭২ ঘন্টা দ্ভিদ্ভেং কদর ছত্র্াক, এবাং কপাকা-মাকতের দ্ভিম ও  াভ যা মুক্ত (রনজীব করা) করা হয়। 

 

৭.৫.২. উরিে মের্ীরবন্যাস সম্পরকিি গদবষর্া 

 

উরিে মের্ীরবন্যাস সম্পরকিি গদবষর্ার মূল প্ররিপাদ্য রবষয়  হল- উরিে প্রজারি সনাক্তকরর্, মের্ী রবন্যাসকরর্, নতুন উরিে প্রজারি 

আরবষ্কার ও নামকরর্, এবাং রবরিন্ন প্রজারির উরিদের মদে পারিররক সম্পকি রনর্ িয়করর্। মাঠ পর্ িাদয় সাংগৃহীি উরিে নমুনাসমূহ 

হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানীগন সাধারর্ি হারদবররয়াম কাপদব িাড-এ সাংররক্ষি ও সঠিকিাদব সনাক্তকৃি হারদবররয়াম শীদের সাদর্ রমরলদয় 

(match) সনাক্ত কদর র্াদকন। িদব সম্পুর্ ি অপরররিি রকাংবা জটিল নমুনা সনাক্তকরদর্র মক্ষদত্র্ ফুল-ফলসহ অন্যান্য অঙ্গসমূহ 

গদবষর্াগাদর ব্যবদেেপূব িক অণুবীক্ষর্ র্দন্ত্রর সাহাদে এর রবরিন্ন ববরশষ্টযসমূহ পর্ িদবক্ষর্ করা হদয় র্াদক। পরবরিিদি রবরিন্ন মেদশর 

রনি িরদর্াগ্য মলারার সাদর্ পর্ িদবক্ষর্কৃি ববরশষ্টযসমূদহর তুলনা কদর সাংগৃহীি উরিে প্রজারিগুদলা সনাক্ত করা হদয় র্াদক। মর্ সকল 

উরিে প্রজারির ববরশষ্ট ট্যাদোনরমকযাল (taxonomical) গদবষর্ার মােদম ইদিামদে আরবষ্কৃি অন্য মকান উরিে প্রজারির সাদর্ 

সাদৃশ্যপূর্ ি নয় বদল প্রমারনি হয়, মসগুদলাদক নতুন প্রজারি রহদসদব রিরিি করা হয়। এিাদব গদবষর্ার মােদম মকান নতুন প্রজারি 

আরবষ্কার করা হদল আইরসরবএন অনুর্ায়ী উহার নামকরর্ ও মের্ী রবন্যাসপূব িক মেশী/রবদেশী জান িাল প্রকাশ করা হয়। রবরিন্ন উরিে 

প্রজারির মদে পারস্পাররক সাদৃশ্য/নবসাদৃশ্য ও সম্পকি রনর্ িদয়র জন্য হারদবররয়াদমর গদবষর্াগাদর ট্যাদোনরমকযাল 

(taxonomical) গদবষর্ার পাশাপারশ সাইদোলরজকযাল (cytological) ও এনােরমকযাল (anatomical) গদবষর্া পররিালনা 

করা হদয় র্াদক।  

 

 

 

 

  

রিত্র্ 7.5: হারদবররয়াদমর  গদবষকগর্ কতৃিক উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ 

 

৭.৫.৩. নমুনা সাংরক্ষর্ ও হারদবররয়াম ব্যবস্থাপনা 

ট্যাদোনরমক (taxonomic) গদবষর্ার মােদম সনাক্তকৃি সকল উরিে নমুনা ক্রনকুইদস্টর মের্ীরবন্যাস অনুর্ায়ী হারদবররয়াম 

কাপদব িাড-এ সাংরক্ষদর্র পূদব ি প্ররিটি হারদবররয়াম শীদে একটি একদসশন নম্বর প্রোন করা হয়। প্ররিটি উরিে নমুনাদক স্বিন্ত্রিাদব 

রিরিি করদি এই একদসশন নম্বর অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি ভূরমকা পালন কদর র্াদক। প্ররিটি প্রজারির জন্য একটি স্বিন্ত্র (প্রদয়াজদন একারধক) 

মফাল্ডার বিরী কদর উক্ত প্রজারির সকল নমুনা উহার রিির স্থাপন করা হে। কাপদবাদড ি সাংররক্ষি প্ররিটি পররবাদরর অরধনস্থ গর্ এবাং 

প্রজারি সমূহদক ইাংদররজ বর্ যমা ার ক্রমানুসাদর সারজদয় রাখা হয়। উদ্ভিদ নমুনাসমূহ শুষ্কাবস্থায় সাংগ্রদহর পাশাপারশ উরিদের ফ  ও বীে 

শুষ্কাবস্থায় এবং রসাত া ফু -ফ , টিউবার ও অন্যান্য নরম অংশসমূহ দ্ভস্পদ্ভরট সহতর্াতগ কাতের োতর ইথতনাতবাটানী দ্ভমউদ্ভেোতম 

সংরক্ষর্ কমর রাখা হয়। সংরদ্ভক্ষর্ত নমুনাগুদলা ছত্রাক ও কীট-প্রর্তমঙ্গর আক্রমন হতর্ত সুরক্ষার জন্য হারতবদ্ভরোম কক্ষটি সব িো শীর্তার্তপ 

দ্ভনেদ্ভির্ত রাখার পাশাপাদ্ভশ কাপতবাতি য সংরদ্ভক্ষর্ত নমুনাে দ্ভনেদ্ভমর্ত ছত্রাকনাশক ও কীটনাশক প্রতোগ করা হয়। সংরদ্ভক্ষর্ত নমুনা হতর্ত 

কীট-প্রর্তঙ্গদক দূদর রাখদি কাপতের থত র মতে ন্যাপথদ্ভ নও রাখা হয়। এসকল পেদক্ষপ মনয়ার পরও নষ্ট হদয় র্াওয়া নমুনাসমূহ 

নরর্ভুক্ত কদর অপসারন করা হয়। সঠিক ও সুষ্ঠুিাদব পররির্ িাকৃি িথ্যসমৃদ্ধ এ সকল উরিে নমুনা জািীয় সম্পে রহদসদব যুগ যুগ ধদর 

সাংরক্ষর্ করা হদে। 
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রিত্র্ 7.6: শুষ্কাবস্থায় প্রস্তুিকৃি ২টি হারদবররয়াম শীে 

৭.৫.৪. মলারররস্টক ডকুদমদেশন ও প্রকাশনা 

হারদবররয়াম কার্ িক্রদমর িতুর্ ি পর্ িাদয়র কাদজর আওিায় ইদলকট্ররনক ডাোদবইে (e-database) বিরীর লদক্ষয হারদবররয়াদম 

সাংররক্ষি উরিে নমুনার সাদর্ সাংযুক্ত মলদবদল রলরপবদ্ধ িথ্যসমূহ করম্পউোদর ডকুদমদেশন করা হদয় র্াদক। এই ই-ডাোদবইে 

হারদবররয়াদম সাংররক্ষি মর্ মকান প্রজারির প্রাদ্ভিস্থান, প্রাচুর্ য, দুষ্প্রাপ্যর্তা, ফু  ও ফ  ধারতর্র সমে, স্থানীে নাম, ক াকে ব্যবহার 

ইর্তযাদ্ভদ র্তথ্য অনুসন্ধাদন সহায়ক। হারদবররয়াম শীতট দ্ভ দ্ভপবদ্ধ র্তথ্য এসব মলারররস্টক রেনাে ব্যবহার করা হে। হারদবররয়াদমর 

গদবষকগর্ রবরিন্ন আরঙ্গদক িাঁদের কাদজর লক্ষয ও উদেশ্য সামদন মরদখ হারদবররয়াম ও ল্যাবদরেরীদি রনয়রমিিাদব গদবষর্া কাজ 

কদর র্াদকন। িাঁরা িাঁদের গদবষর্া কাদজর ফলাফল প্রধানিঃ মলারা অব বাাংলাদেশ, বুদলটিন অব দ্য বাাংলাদেশ ন্যাশনাল 

হারদবররয়াম, অন্যান্য মলারররস্টক প্রকাশনাসহ জািীয় ও আন্তজিারিক জার্ িাদল প্রকাশ কদর র্াদকন। প্রদর্াজয মক্ষদত্র্ হারদবররয়াদমর 

আটি িস্টগর্ মলারররস্টক প্রকাশনার জন্য হারদবররয়াম শীদে ররক্ষি উরিে নমুনা মর্দক মবাোনীকযাল ইলাদেশন  অাংকন কদর র্াদকন।  

 

৭.৫.৫. উরিে ববরিত্র্য রবষয়ক কাররগরর মসবা প্রোন 

 

ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর আতরা একটি গুরুত্বপূর্ য কাজ হদলা মেদশর উরিে প্রজারির সঠিক সনাক্তকরর্, পররসাংখ্যান এবাং অরস্তত্ব রক্ষার 

মেকসই মকৌশল মবর করা। হারদবররয়াদমর দ্ভবজ্ঞানীগর্ মেদশর নীরি রনধ িারর্ী পর্ িায় হদি শুরু কদর রবরিন্ন সরকারর/দবসরকারর কদলজ, 

রবশ্বরবদ্যালয়, গদবষর্া প্ররিষ্ঠান ইিযারে হদি আগি রশক্ষার্ী, রশক্ষক, গদবষক, রিরকৎসক, এনরজও কমীতদর মেশীয় উরিে প্রোদ্ভর্ত 

সনাক্তকরর্, একদসশন (accession) নম্বর প্রোন, ভাউোর নমুনা সাংরক্ষর্, মেশীয় উরিে সম্পরকিি রবরিন্ন িথ্য প্রোন কদর আসদছ।  

উরিে মের্ীিত্ত্ব রবষদয় উচ্চির গদবষর্া কাতেও ন্যাশনাল হারদবররয়াম সাহাে প্রোন কদর আসদছ। মেদশর রবলুপ্তপ্রায় উরিেসহ অন্যান্য 

গুরুত্বপূর্ ি উরিে প্রজারির মেকসই ব্যবস্থাপনা এবাং সাংরক্ষর্ কার্ িক্রদমর সাদর্ যুক্ত রবরিন্ন সরকারর/দবসরকারর প্ররিষ্ঠানদক কাররগরর 

পরামশ ি প্রোন কদর র্াদক। উরিজ উপাোন আমোরন অর্বা রপ্তারনর মক্ষদত্র্ ন্যাশনাল হারদবররয়াম সঠিক প্রজারি সনাক্ত কদর 

সাটি িরফদকে প্রোন করদি পাদর। মকান প্রকে, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষরিকারক প্রিাব, প্রাকৃরিক দূদর্ িাগ বা মানব সৃষ্ট কারদর্ মেদশর মকান 

ফদরস্ট/ ইদকারসদস্টম/ এলাকা/ অঞ্চল ক্ষরিগ্রস্থ হদল উরিে ববরিকত্রযর উপর ইহার সম্ভাব্য রবরূপ প্রিাব রনর্ িদয় ন্যাশনাল হারদবররয়াম 

ভূরমকা পালদন সক্ষম।  
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         রিত্র্ 7.7: হারদবররয়াদম আগি ছাত্র্-ছাত্র্ীদের উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ ও সাংরক্ষর্ পদ্ধরিসহ এর গদবষর্া কার্ িক্রম সম্পদকি প্রদ্ভশক্ষন প্রোন  

 

৭.৬. দ্ভবগর্ত অর্ ি বছদর (২০১৯-২০) সম্পারেি উদেখদর্াগ্য কম িকান্ড 

 

সারর্ী-২: একনজদর ২০১৯-’২০ অর্ ি বছদর বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর উদেখদর্াগ্য কম িকান্ড 

কম িকাদন্ডর রববরর্ অর্ িবছর (২০১৯ -২০২০) 

মাঠ পর্ িাদয় পররিারলি জরীপ সাংখ্যা ৫টি (মকারিড-১৯ পরররস্থরির কারদন এ সমদয়  রনরেষ্ট সাংখ্যক 

জরীপকার্ ি পররিালনা করা সম্ভব হয়রন ) 

জরীপ পররিারলি এলাকার পররমার্ 18 বগ ি রকদলারমোর 

সমীক্ষার মােদম উরিে নমুনা সাংগ্রহ  ১৪১৮টি 

উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ 13৪৩টি 

এেদসশন নম্বর প্রোনকৃি উরিে নমুনা হারদবররয়াদম সাংরক্ষর্ ১২০৬৭টি 

উরিে নমুনার করম্পউোর ডাোদবজ প্রস্তুিকরর্ 1০৮৫টি 

হারদবররয়াম ও ল্যাবদরেরীদি পররিারলি গদবষর্ার সাংখ্যা ১ টি  

জান িাদল প্রকারশি গদবষর্া/ প্রবদন্ধর সাংখ্যা ২টি 

হারদবররয়াম কতৃিক প্রকারশি ‘মলারা অব বাাংলাদেদশর’ সাংখ্যা 2019-‘20 অর্ িবছদর রবএনএইি কতৃিক ‘মলারা অব 

বাাংলাদেশ’ শীষ িক রসররদজর ৩ (রিন) টি  পাণ্ডুরলরপ রিনা করা 

হদলও মকারিড-১৯ পরররস্থরির কারদন মসগুদলা র্র্াসমদয় মূদ্রর্ 

করা হয়রন । 

পুনঃ আদ্ভবষ্কৃর্ত উরিে প্রজারির সাংখ্যা ১ টি 

উপকারদিাগী সাংস্থার সাংখ্যা ৩৮টি  

হারদবররয়াম মেকরনকস রবষদয় প্ররশক্ষন প্রোন ৯৬৭ জন 

রনদয়াগকৃি জনবল সাংখ্যা ০ 

মানব সম্পে উন্নয়ন (প্ররশক্ষর্প্রাপ্ত কম িকিিা-কম িিারীর সাংখ্যা) 3৬ জন 

হারদবররয়াম কতৃিক গদবষর্া (এমরফল/রপএইিরড) কাদজ 

সহিত্ত্বাবধায়ক রহসাদব সহায়িা প্রোনকৃি গদবষদকর সাংখ্যা 

১ েন 
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৭.৭. অজিনসমূহ  

 

ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর ২০১9-20২০ অর্ ি বছদরর উদেখদর্াগ্য অজিনসমূহ:  

 

1। উরিে জররপ কার্ িক্রদমর আওিায় ময়মনরসাংহ মজলার িালুকা উপদজলাধীন কারেগি ন্যাশনাল পাকি; বরগুনা মজলার মোংরারগরর 

অিয়ারণ্য; পটুয়াখালী মজলার কলাপািা উপদজলাধীন কুয়াকাো অঞ্চল; সািক্ষীরা মজলার কলাগারছয়া এবাং বুরিদগায়ারলনী অঞ্চল; 

বাদগরহাে মজলাধীন মকারকলমরন, পাোকাো খাল, কেকা খাল, জামিলা, হররর্ োনা, সুপরিখাল, শরর্ মখালা মরঞ্জ, হািবারিয়া, 

িােপাই মরঞ্জ, এবাং খুলনা মজলাধীন পােকুষ্টা, হড্ডা বন েহল ফাঁরি, মলারলয়ান ও মিামরখালী হদি উরিে জরীপ কার্ িক্রদমর  

মােদম ১৪১৮টি উরিে নমুনা িথ্য ও ছরবসহ সাংগ্রহ ও সাংরক্ষর্ করা হদয়দছ।  

৩ । হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ উরিে মের্ীরবদ্যা (taxonomy) রবষয়ক গদবষর্ার মােদম উক্ত সমদয় ৩ (রিন) টি উরিে প্রজারিদক 

বাাংলাদেদশর জন্য নতুন রহসাদব আরবষ্কার এবাং ১ (এক) টি উদ্ভিদ প্রোদ্ভর্ততক ১২৪ বছর পর পুনঃ আরবষ্কার কদরদছন, র্াহা মেদশর 

মলারররস্টক গদবষর্ায় অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি অবোন রাখদব ।  

৫ । Melastomataceae, Boraginaceae এবাং Aristolochiaceae পররবার রনদয় ‘Flora of Bangladesh’ শীষ িক 

রসররদজর রিনটি সাংখ্যা (রসররজ নাং- 76, 77 এবাং 78) পাণ্ডুরলরপ রিনা করা হদলও মকারিড-১৯ পরররস্থরির কারদন মসগুদলা 

র্র্াসমদয় মূদ্রর্ করা হয়রন । 

৬ । হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ বান্দরবান মজলার রুমা উপদজলাধীন পরল ও মরমারক্র প্রানসা ফদরস্ট মরদঞ্জর উপর উরিে জরীদপর কাজ 

সম্পন্ন কদরদছন । জরীপ এলাকাটি রুমা সের হদি মকওক্রাডাং পর্ িন্ত রবস্তৃি মর্খাদন প্রায় ৪৫ রক.রম. পর্ িন্ত হারদবররয়াদমর 

গদবষকদের দুগ িম পাহািী এলাকায় পাদয় মেঁদে জরীপ পররিালনা করদি হদয়দছ র্া রছল একটি দুঃ সাহরসক কাজ । এ জরীদপর 

মােদম প্রাপ্ত ৮৫৭টি উরিে প্রজারি রনদয় গদবষকগর্ ‘Vascular Flora of the Poly and Remakri Pransa forests 

range’ নামক একটি মলারার পাণ্ডুরলরপ রিনা কদরদছন র্াহা ২০২০-’২১ অর্ িবছদর একটি স্বীকৃি জান িাদল প্রকাশ করা হদব । 

মলারাদি এ অঞ্চদল প্রাপ্ত উরিদের ব্যবহার, বিিমান স্টযাোস, হুমরকর কারর্ এবাং রবরল প্রজারির উরিদের িারলকা প্রর্য়নসহ 

িাদের সাংরক্ষদর্র রবষদয় আদলািনা করা  হদয়দছ ।  জরীপটি মেদশর মলারররস্টক গদবষর্ায় অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি অবোন রাখদব । 

৭ । ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ রাঙ্গামাটি মজলার কাপ্তাই উপদজলায় অবরস্থি ৫,৪৬৪ মহক্টর আয়িন রবরশষ্ট জীবনবরিত্র্যময় 

কাপ্তাই জািীয় উদ্যাদনর উপর উরিে জরীদপর কাজ সম্পন্ন কদরদছন । গদবষকগর্ জরীদপ প্রাপ্ত ৮৪০টি উরিে প্রজারি রনদয় ‘Flora 

of Kaptai National Park’ নামক একটি মলারার পাণ্ডুরলরপ রিনা কদরদছন, র্া ২০২০-’২১ অর্ িবছদর একটি স্বীকৃি জান িাদল 

প্রকাশ করা হদব । মলারাদি এ অঞ্চদল প্রাপ্ত উরিদের ব্যবহার, বিিমান স্টযাোস, হুমরকর কারন এবাং রবরল প্রজারির উরিদের 

িারলকা প্রর্য়নসহ িাদের সাংরক্ষদনর রবষদয়ও আদলাকপাি করা  হদয়দছ । ইহা মেদশর মলারররস্টক গদবষর্ায় অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি 

অবোন রাখদব ।   

৮ । মেদশর রবরিন্ন প্ররিষ্ঠান হদি আগি ৯৭৩ জন রশক্ষিার্ী/ গদবষকদক হারদবররয়াদমর কম িকান্ড ও কম িদকৌশল (উরিে নমুনা 

সাংগ্রহকরর্, ববজ্ঞারনক পদ্ধরি শুষ্ককরর্, হারদবররয়াম শীে প্রস্তুিকরর্, রনজীবকরর্ ও সাংরক্ষর্করর্ ইিযারে) রবষদয় প্ররশক্ষন প্রোন 

করা হদয়দছ ।  

৯ । এছািাও রবরিন্ন প্ররিষ্ঠাদনর মসবা গ্রহীিাদের রনকে হদি প্রাপ্ত ৫৫৬ টি উরিে নমুনা সনাক্তকরর্পূব িক এেদসশন নম্বর 

(Accession Number) প্রোন করা হদয়দছ ।  

৭.৮. উন্নেন প্রকল্প  

বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম কতৃিক ১০ জুন ২০২০ িাররখ হদি বন অরধেপ্তদরর সুফল প্রকদের আওিায় বাস্তবায়নাধীন 

‘Developing Bangladesh National Red List of plants & Developing Invasive plant Species (IAPs) 

Management Strategy For Selected Protected Area’ নামক প্রকদের কাজ শুরু হদয়দছ এছািাও ‘বররশাল এবাং রসদলে 

রবিাদগর িাস্কুলার উরিে প্রজারি জররপ (এসরিএফরবএস)’ নামক একটি প্রকে  প্রর্য়ন করা হদয়দছ।  

 

সাররর্-3: উন্নেন প্রকতল্পর দ্ভববরর্ 

ক্র.নং প্রকতল্পর নাম কমোদ প্রাক্কদ্ভ র্ত ব্যে 

(তকাটি টাকাে) 

অথ যােন 

১। Developing Bangladesh National Red List of plants 

& Developing Invasive plant Species (IAPs) 

Management Strategy For Selected Protected Areas 

২০২০-২০২৩ 

(িলমান) 

৬.৭৯ সুফ  

প্রকল্প 

২। বররশাল এবাং রসদলে রবিাদগর িাস্কুলার উরিে প্রজারি জররপ 

(এসরিএফরবএস) 

২০১৯-২০২২ 

(প্রস্তারবি) 

১৭.৫০ দ্ভেওদ্ভব 

  



C:\Users\User\Downloads\Annual Report2019-20.doc  9 

 

৭.৯. িরবষ্যৎ কম ি পররকেনা 

সাররর্-4: িরবষ্যৎ কম িপররকেনা 

ক্র.নং কম ি পররকেনার রববরর্ 

(ক) স্বে মময়ােী কম ি পররকেনার রববরর্ (২০২০-২০২২) 

1। রািারগুল জলা-জঙ্গল এবাং খারেমনগর ন্যাশনাল পাকি, রসদলে হদি  জরীদপর মােদম প্রাপ্ত সমগ্র উরিে রপ্রোদ্ভর্ত  উপি 

দুটি মিকরলস্ট প্রস্তুিপূব িক উক্ত সমদয়র মদে একটি স্বীকৃি জান িাদল প্রকাশ করা হদব।   

২। কারেগি ন্যাশনাল পাকি, ময়মনরসাংহ; বাাংলাদেদশর সকল উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ; আলিােীরি ন্যাশনাল পাকি, নওগাঁ এবাং 

রসাংরা ন্যাশনাল পাকি, বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পাকি, রামসাগর ন্যাশনাল পাকি, নবাবগঞ্জ ন্যাশনাল পাকি, রেনাজপুর হদি উরিে 

ববরিত্র্য মূল্যায়দনর লদক্ষয জররপ কার্ ি পররিালনা করা।  

৩। ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদর্র লদক্ষয ফুল-ফল, িথ্য এবাং রিত্র্ সদমি ২৮০০ টি উরিে প্রজারির নমুনা সাংগ্রহ করা । 

৪। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ২15০ টি উরিে নমুনার করম্পউোর ডাোদবস বিরর করা । 

৫। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ১২০০০ টি উরিে নমুনার পররির্ িা করা । 

৬। ‘মলারা অব বাাংলাদেশ’ রসররদজর ৬টি সাংখ্যা প্রকাশ করা । 

৭। মেশী-রবদেশী সাদয়রিরফক জান িাদল নুন্যিম ৪টি মলারররস্টক প্রবন্ধ প্রকাশ করা । 

৮। ‘মলারা অব বাাংলাদেশ’ রসররদজর ৬টি সাংখ্যার ই-মলারা প্রস্তুি করা ।  

 

(ক) মে মময়ােী কম ি পররকেনার রববরর্ (২০২০-২০২৪) 

১। বাং াতদতশর দ্ভনব যাদ্ভের্ত পাঁেটি সংরদ্ভক্ষর্ত বনাঞ্চত র এদ্ভ তেন এন্ড ইনতভদ্ভসভ (alien and invasive) উরিে প্রজারির 

জররপ কার্ ি পররিালনা করা এবাং রনয়ন্ত্রদনর মকৌশলপত্র্ প্রর্য়ন করা ।  

২। সুফল প্রকদের আওিাধীন ‘Developing Bangladesh National Red List of plants’ নামক  প্রকে 

বাস্তবায়দনর মােদম বাাংলাদেদশর ১০০০টি উরিে প্রজারির মরড রলস্ট এদসসদমে বিরী করা । 

৩। বররশাল ও রসদলে রবিাদগর িাস্কুলার উরিে প্রজারির জররপ কার্ ি সম্পন্ন করা । 

৪। বররশাল ও রসদলে রবিাদগর িাস্কুলার উরিে প্রজারিসমূদহর উপর ২টি সরিত্র্ মলারররস্টক পুস্তক প্রকাশ করা । 

৫। ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদর্র লদক্ষয ফুল-ফল, িথ্য এবাং রিত্র্ সদমি ৫০০০০টি উরিে প্রজারির নমুনা সাংগ্রহ করা । 

৬। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ৫০০০০টি উরিে নমুনার ই-ডাোদবস বিরর করা । 

 

(ক) েীি ি মময়ােী কম িপররকেনার রববরর্ (২০২০-২০৩০) 

১। সমগ্র মেদশর িাস্কুলার উরিে প্রজারির জররপ কার্ ি সম্পন্ন করা । 

২। ‘মলারা অব বাাংলাদেশ’ রসররদজর অবরশষ্ট প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করা । 

৩। আইইউরসএন মরড রলস্ট ক্রাইদেররয়া অনুর্ায়ী মেদশর অবরশষ্ট উরিে প্রজারির মরড রলস্ট এদসসদমে সম্পন্ন করা । 

৪। রডরজোল হারদবররয়াম প্রস্তুি করা । 
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হারদবররয়াম কতৃিক সাংগৃহীি করিপয় রবরল প্রোদ্ভর্তর উরিে 

 

 

 

 

Sterculia balanghas   Gymnema yunnanense  

 

 

 

Aganope heptaphylla  Xylocarpus granatum  

 


