
পিরদশনাথী িনেদশাবলী 
 

িত বছর দিশ- িবেদিশ কেলজ, িব িবদ ালয়, গেবষণা িত ান হেত অেনক ছা ছা ী/গেবষক/ 
দশনাথীগণ তােদর গেবষণা কােজর জ  বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম পিরদশন কের থােকন। 
পিরদশনাথীেদর কাি ত সবা দােন াশনাল হারেবিরয়াম কতৃপ  সবদা আ িরক। হারেবিরয়াম 
পিরদশেনর ে  পিরদশনাথীেদর িন িলিখত িনেদশাবলী অ সরণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা। 
 
১.  হারেবিরয়াম পিরদশেনর জ  কারণ উে খপূবক পিরচালক বরাবর িনে  দ  িঠকানায় িলিখত 

আেবদন অথবা টিলেফােন যাগােযাগ করেত হেব। আেবদন পে  গেবষক/দশনাথীর নাম, িত ােনর 
িঠকানা, তািরখ, পিরদশেনর উে , ই- মইল (যিদ থােক), টিলেফান/ মাবাইল না ার ইত ািদ উে খ 
করেত হেব। 

 
২. গেবষক/দশনাথীগণেক হারেবিরয়ােম সংরি ত নমনুা ও তথ  ব বহােরর ে  হারেবিরয়ােমর 

িকউেরটর/ দািয় া  কমকতার সহেযািগতা িনেত হেব। হারেবিরয়ােমর মাইে াে াপ অথবা অ  
কান য পািত ব বহােরর েয়াজন হেল িকউেরটর/দািয় া  কমকতার অ মিত সােপে  য  সহকাের 

ব বহার করেত হেব। 
 
৩.  বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়ােমর কাপেবােড সংরি ত উি দ পিরবার েলা Cronquist (1981) 

এর ণীিব াস অ যায়ী সাজােনা আেছ। আবার িতিট পিরবােরর অধীন গণ এবং জািত েলা 
বণা িমকভােব সাজােনা আেছ। গেবষকগণেক সীট পযেব ণ শেষ পুনরায় উি দ নমুনা েলা 
যথা ােন বণা িমকভােব সািজেয় রাখার জ  অ েরাধ করা হয়। 

 
৪.  হারেবিরয়ােম সংরি ত তথ সহ উি দ নমনুা এক অমলূ  স দ। এেদর ব ািনক এবং ঐিতহািসক 

 অপিরসীম। তাই এ েলা অিতয  সহকাের ব বহার করেত হেব। হারেবিরয়াম নমনুা ানা েরর 
সময় সীেটর মাঝ বরাবর ই হাত িদেয় সতকতার সােথ ধরেত হেব এবং িল ব বহার করেত হেব। 
কান অব ােতই সীেটর এক া  ধরা যােব না এেত নমনুা ন  হেয় যেত পাের। 

 
৫.  হারেবিরয়াম সীেটর উপর িবিভ  তথ াবলী স িলত য লেবল লাগােনা থােক তা কান অব ােতই 

সংেশাধন/পিরবতন/সরােনা যােব না। হারেবিরয়ােম াব ায় উি দ নমনুা সংর ণ করা হয় িবধায় 
এখােন ধমূপান করা স ণূ িনেষধ। 

 
৬.  হারেবিরয়াম সীেট িলিপব  কান উি দ জািতর নােমর ভলু সংেশাধন অথবা অসনা কৃত উি েদর 

নাম িলখেত চাইেল গেবষক/দশনাথীগণ কতৃপে র অ মিত সােপে  হারেবিরয়াম সীেট পি ল িদেয় 
উি দ জািতিটর সিঠক নাম িলেখ তার িনেচ িনেজর া র ও তািরখ িলিপব  করেত পারেবন। 

 
৭.  হারেবিরয়াম নমনুা পযেব েণর সময় সীেটর উপর কান ধরেণর ভারী ব  রাখা বা চাপ েয়াগ করা বা 

উ ােনা যােব না। গেবষনার জ  কান উি দ জািতর কান উপাদান/অংেশর ব বে দ করার 
েয়াজন হেল িকউেরটেরর অ মিত সােপে  তাহা করা যােব। তেব ব বে দকৃত সকল অংশ অব ই 

হারেবিরয়াম সীেট সংযু  কাগেজর ক াপ েল সংর ণ করেত হেব। হারেবিরয়াম নমনুার িডএনএ 
আহরণ স ণূ িনিষ । 

 



৮. ছ াক ও পাকামাকেড়র আ মন হেত হারেবিরয়াম সীট সংর েণর জ  িবষা  রাসায়িনক পদাথ 
ব বহার করা হেয় থােক যা মানবেদেহ িতকর ভাব সিৃ  করেত পাের। তাই হারেবিরয়াম সীট ব বহার 
করার ে  সতকতা অবল ন করেত হেব। 

  
৯. গেবষক/দশনাথীগণ কান হারেবিরয়াম নমনুার আেলাক িচ  বা ছায়া িচ  সং হ করেত চাইেল 

িকউেরটর/দািয় া  কমকতার অ মিত সােপে  তাহা করেত পারেবন এবং উহা ব বহার কের কান 
কাশনা বর করেল হারেবিরয়ামেক যথাযথ ভােব কৃত তা াপন করেত হেব। 

 
১০. গেবষণার কােজর জ  কান হারেবিরয়াম নমনুা ধার নওয়ার েয়াজন হেল াশনাল হারেবিরয়ােমর 

ওেয়ব সাইেট িববতৃ উি দ নমনুা ধার দওয়া সং া  নীিতমালা অ যায়ী তাহা নওয়া যােব। 
 
১১. কান গেবষক তার িনেজর উি দ নমনুা েলা াশনাল হারেবিরয়ােম সংরি ত উি দ নমনুার সােথ 

িমিলেয় সনা  করেত চাইেল উ  নমনুা েলা াশনাল হারেবিরয়ােমর ি িজং যে  -২০০c তাপমা ায় 
কমপে  ৭২ ঘ টা রেখ জীবাণমুু  করার পর হারেবিরয়াম েম েবশ করােনার অ মিত পােবন। 

 
১২. হারেবিরয়ােমর লাইে ির, গেবষণাগার, ই ারেনট, ফান, ফ া  ইত ািদ িবধািদ ব বহােরর ে  

গেবষক/দশনাথীগণ- ক যথাযথ কতৃপে র অ মিত িনেত হেব। 
 
১৩. সা ািহক ছিুটর িদন এবং সরকাির ছুিটর িদন ব তীত অ  যেকান িদন সকাল ৯.০০ থেক িবকাল 

৫.০০ পয  হারেবিরয়াম পিরদশন করা যােব। তেব পিরচালেকর অ মিত সােপে  ছুিটর িদেন এবং 
অিফস ছুিটর পেরও হারেবিরয়ােম কাজ করা যােব। 

 
 
িন বিত িঠকানায় আেবদনপ  ডাকেযােগ/ ই- মইল/ ফ া / সরাসির পাঠােনা যােব : 
 
পিরচালক   
বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম 
িচিড়য়াখানা রাড, িমরপুর- ১, ঢাকা- ১২১৬ 
বাংলােদশ। 
ই- মইলঃ bnh_mirpur@yahoo.com 
ফানঃ ৯০০০৬৭৬ 
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