
উি দ নমনুা ধার দয়া সং া  নীিতমালা 
 

া  ট াে ানিমক াল, এনাটিমক াল, প ািলেনালিজক াল, ইেকালিজক াল, বােয়াক ািমক াল অথবা 
সাইেটালিজক াল গেবষণারত য কান ছা - ছা ী/গেবষকগেণর পযেব েনর জ  আেবদেনর ি েত 
কবলমা  িত ানেক (ব ি েক নয়) উি দ নমুনা ধার দয়া হয়। সাধারণত: উি দ নমনুা ধার দয়া বা না 
দয়ার এখিতয়ার হারেবিরয়াম িকউেরটেরর এবং িতিনই ি য়ািট মিনটর কের থােকন। তেব একশত এর 

অিধক শীট ধার নয়ার ে  হারেবিরয়াম পিরচালেকর অ েমাদেনর েয়াজন হয়। ধােরর ময়াদ বিৃ  
করেত হেল ধার শােধর িনধািরত সময়সীমার পূেবই িকউেরটেরর িনকট িলিখত আেবদন করেত হয়। ধার 
দয়া নমনুা য কান সমেয় ফরত নয়ার অিধকার হারেবিরয়াম সংর ণ কের। 

 
াশনাল হারেবিরয়ােমর উি দ নমনুা গেবষণা/িশ া ব িতত অ  কান কার বািণিজ ক উে ে  ব বহার 

করা যােব না। এখােন বািণিজ করণ বলেত বিণত কায মেক বঝুােব: িবি , প ােট ট এর জ  আেবদন, 
িবি  অ মিতপ  অথবা অ  কান উপােয় মধাস  অিধকার অজন অথবা হ া র অথবা অ  কান 
দৃ মান বা অদৃ  অিধকার অজন, বাজার গেবষণা পিরচালনায় অথবা বাজারজাতকরেণর পূবা মিত, 
অথবা কান পেণ র মান উ য়ন ইত ািদ। 
 
হারেবিরয়াম শীট সমতল ােন রাখা এবং নমনুার উপর কান ধরেণর ভারী িজিনস না রাখা উিচত। 
হারেবিরয়াম শীট উে া কের না রাখা, বাঁকােনা িকংবা ভাঁজ না করা উ ম। হারেবিরয়াম শীট েলা কেনা 
এবং ব  কিবেনেট রাখা যােত পাকামাকড় এবং ছ ােকর আ মন না ঘেট; খালা ােন দীঘিদন শীট িল 
ফেল রাখা িঠক নয়। 

 
কবলমা  পিরচালক/িকউেরটেরর অ েমাদন সােপে  হারেবিরয়াম শীট হেত ফলু/ফল/পাতা অথবা এর 

অংশ িবেশষ অপসারণ অথবা ব বে দ করা যােব। ব াবে দকৃত অংশ পুনরায় হারেবিরয়াম শীেটর সােথ 
সংরি ত ক াপ েল (পেকেট) সংর ণ করেত হেব। ায়ীভােব হারেবিরয়াম শীেটর কান অংশ অপসারণ 
করা যােব না। ধার নয়া নমনুার িডএনএ আহরণ স ণূ িনিষ । যিদ ধারকৃত হারেবিরয়াম শীেটর কান 
ছিব তালা হয় তাহেল একিট ছাট লেবেল সই ছিবর ন র (েকাড ন র) শীেটর সােথ যু  করেত হেব। 
 
হারেবিরয়াম শীেটর সােথ সংযু  নাট, লেবল অথবা অ  কান িকছু অপসারণ, পিরবতন বা অ করণ 
করা যােব না। হারেবিরয়াম শীেটর উপর সরাসির কান ধরেনর লখা উিচৎ নেহ, তেব একািধক জািতর 
িম ণ থাকেল উপকরণ আলাদা করার ে  পি েলর দাগ দয়া যােব। 
 
ধার নয়া িত ান হেত হারেবিরয়াম শীট অ  ানা র করা যােব না। তেব হারেবিরয়ােমর পূবা মিত 
সােপে  অ  কান উি দ গেবষণা িত ােন নমনুা রণ করা যােব। 
 
ধারকৃত হারেবিরয়াম শীট ফরত পাঠােনার সময় য  সহকাের (হারেবিরয়াম কতৃক ধার দান করার 
সমেয়র মত) প ােকট করেত হেব। িতিট শীট একিট ভাজ করা িনউজ পপােরর মেধ  রাখেত হেব যােত 
পিরবহেনর সমেয় কান অংশ আলাদা হেয় গেল তা আবার জাঁড়া লাগােনা যায়। িতিট বাে ডল ভালভােব 
প ােকট কের একিট কাটুেন ঢুিকেয় পাঠােত হেব যােত নমনুা েলা পিরবহেনর সময় নড়া চড়া না কের। 
বাংলােদশ হেত িবেদেশ ধার নয়া হেল শীট েলা আকাশ পেথ পিরবহণ করেত হেব। 
 
বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়ােমর িসেমন সাইট (specimen site) করার ে  আ জািতকভােব 

ীকৃত কাড ন র "DACB" ব বহার করেত হেব এবং হারেবিরয়াম শীেটর অ াকেসশন ন র ব বহার কের 
িসেমন এর পিরচয় িনি ত করেত হেব। াশনাল হারেবিরয়ােমর নমনুা ব বহার কের কান কাশনা 



বর করার ে  হারেবিরয়ামেক যথাযথ ভােব কৃত তা াপন করেত হেব এবং উ  কাশনার একিট 
কিপ হারেবিরয়ামেক দান করেল ধ বােদর সােথ তা হণ করা হেব। 
 

াশনাল হারেবিরয়াম হেত কান উি দ নমনুা ধার নয়ার সময় িন বিণত তথ েলা আেবদন পে র সােথ 
সি েবিশত কের িনেমা  ফরমিট পূরণ করেত হেব। 
 
(১) উি দ নমনুা ধার নয়ার কারণ/উে , 
(২) কত িদেনর জ  এবং কত েলা নমনুার েয়াজন হেব ? 
(৩) ধার করা নমনুা কান ি য়ায় ব বহার করা হেব এবং উ  ি য়ায় ব বহার করার পূব অিভ তা 

আেছ িকনা ? 
(৪) হারেবিরয়াম শীট হেত কান অংশ ব বহার/ অপসারণ করা হেব িকনা? হেল িক পিরমান ব বহার/ 

অপসারণ করা হেব ? 
 
যেহতু হারেবিরয়াম শীেট পাকার আ মন িতেরােধর জ  রাসায়িনক ব  ব বহার করা হেয়েছ, সেহতু 

উ  শীট যথাযথ সতকতার সােথ ব বহার করেত হেব। 
.......................................................................................................................... 
 
অ হ কের িনেচর ফরমিট পূরণপূবক তা া র কের িফরিত খােম হারেবিরয়ােম রণ ক ন। 
 
আিম হারেবিরয়াম শীট ধার নয়ার জ  বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়ােমর সকল শেতর সােথ স ােন 
একমত পাষণ করিছ। 
 
সূ  নং-  
 

া র: 
 
তািরখ:  
 
ধার হণকারী িত ান ধান/দািয় া  কমকতার নাম ও িঠকানা: 
 

া র: 
 
তািরখ: 
 
গেবষেকর নাম, িঠকানা এবং মাবাইল ন র: 
 
 
িব ািরত তেথ র জ  হারেবিরয়ােমর পিরচালক/িকউেরটেরর সােথ যাগােযাগ ক ন। 
 
 


