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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 । 

 

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 
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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।  

 

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 

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।  

 

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। 

 

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 
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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।  

 

৭.৬. দ্ভবগর্ত অর্ ি বছদর (২০২১-২২) সম্পারেি উদেখদর্াগ্য কম িকান্ড 

 

সারর্ী-২: একনজদর ২০২১-’২০২২ অর্ ি বছদর বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর উদেখদর্াগ্য কম িকান্ড 

কম িকাদন্ডর রববরর্ অর্ িবছর (২০২১ -২০২২) 

 হারদবররয়াম কতৃিক নতুন আদ্ভবষ্কৃর্ত উরিে প্রজারির সাংখ্যা  ৩ টি 

উদ্ভিদ েদ্ভরপকার্ য পদ্ভরোদ্ভ র্ত হতেতছ এরূপ বনাঞ্চ / কলাদ্ভরদ্ভিক এ াকা/ প্রদ্ভর্ততবশ/তে ার 

উপর দ্ভরতপাট য প্রকাশ 

৩টি 

মাঠ পর্ িাদয় পররিারলি জররপ ির্া দ্ভসতিতমটিক কলাদ্ভরদ্ভিক সাতভ যর সংখ্যা ৭টি 

সমীক্ষার মােদম ফু , ফ  এবং র্তথ্যসতমর্ত সংগৃহীর্ত এবং প্রদ্ভক্রোোর্তকৃর্ত উদ্ভিদ নমুনার 

সংখ্যা  

১৮০৬টি 

জরীপ পররিারলি এলাকার পররমার্ ২৫ বগ ি রকদলারমোর 

ট্যাতসানদ্ভমক গতবের্ার মােতম সনাক্তকৃর্ত উদ্ভিদ নমুনার সংখ্যা 1৩৯৮টি 

ক তব  এবং  অযাতসশন নম্বরযুক্ত সংরদ্ভক্ষর্ত হারতবদ্ভরোম শীট সংখ্যা ১০,০৪৪টি 

কদ্ভিউটার িাটাতবেকৃর্ত হারতবদ্ভরোম নমুনার সংখ্যা ২৪৬০টি 

হারদবররয়াম ও ল্যাবদরেরীদি পররিারলি গদবষর্ার সাংখ্যা ৪ টি  

জান িাদল প্রকারশি গদবষর্া/ প্রবদন্ধর সাংখ্যা ৪টি 

হারদবররয়াম কতৃিক প্রকাদ্ভশর্ত 'তলারা অব বাং াতদশ' দ্ভসদ্ভরে সংখ্যা ৩টি 

হারদবররয়াম কতৃিক প্রকাদ্ভশর্ত 'বুত টিন অব দ্য বাং াতদশ ন্যাশনা  হারতবদ্ভরোম' দ্ভসদ্ভরে 

সংখ্যা 

১টি 

ব্যবস্থাপনাকৃর্ত হারতবদ্ভরোম নমুনার সংখ্যা 6210টি 

আইইউদ্ভসএন করি দ্ভ ি ক্রাইতটদ্ভরো অনুর্ােী মূল্যােনকৃর্ত উদ্ভিদ প্রোদ্ভর্তর সংখ্যা ২৫০টি 

উপকারদিাগী সাংস্থার সাংখ্যা ৪৭টি  

হারদবররয়াম মেকরনকস রবষদয় প্ররশক্ষন প্রারপ্তর জন্য আগর্ত গতবেক এবং 

দশ যনাথীর সংখ্যা। 

৭৩০ জন 
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মুদ্ভেববে য উপ তক্ষ হারতবদ্ভরোতমর কম যকাণ্ড সিতকয অবদ্ভহর্তকরর্ আতোদ্ভের্ত কম যশা া  ১টি 

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 

 

৭.৭. অজিনসমূহ  

 

ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর ২০২১-20২২ অর্ ি বছদরর উদেখদর্াগ্য অজিনসমূহ:  

 

1। বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম কতৃিক ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছদর এরপএ-এর কার্ িক্রদমর অাংশ রহসাদব রবরিন্ন ইদকারসদস্টম মর্মন: 

ির রহজলা, বররশাল, ির আদলকজান্ডার, রামগরি, লরক্ষপুর; কারেগি ন্যাশনাল পাকি, ময়মনরসাংহ; রািারগুল জল-জঙ্গল, রসদলে; 

রনঝুমবীপ উপকূলীয় অঞ্চল, মনায়ায়ালী; মনপুরা, ির কুকিী-মুকিী, ির পারিলা, ঢাল ির, মিালা; মসানার ির, ির মমান্তাজ, কুয়াকাো, 

পটুয়াখালী; বাশঁখালী উপকূলীয় অঞ্চল, িট্টগ্রাম এবাং মসানারেয়া বীপ, মািারবািী, কেবাজার হদি পৃর্কিাদব উরিে জররপ ির্া 

দ্ভসতিতমটিক কলাদ্ভরদ্ভিক সাতভ যর মােদম 1806 টি উরিে নমুনা িথ্য ও ছরবসহ সাংগ্রহ, প্ররক্রয়াজািকরর্ ও সাংরক্ষর্ করা হদয়দছ।  

 

  

  

রিত্র্ ১: ির রহজলা, বররশাল হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ রিত্র্ ২: ির ফযাশন, মিালা হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ 

  

রিত্র্ ৩: ির কুকরী-মুকরী, ির ফযাশন, মিালা হদি উরিে 

নমুনা সাংগ্রহ অরির্ান 

রিত্র্ ৪: মসানার ির, ির মমান্তাজ, পটুয়াখালী হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ 

 

২। হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ উরিে মের্ীরবদ্যা (taxonomy) রবষয়ক গদবষর্ার মােদম ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছর সমদয় ৩ (রিন) টি 

উরিে প্রজারিদক বাাংলাদেদশর জন্য নতুন রহসাদব আরবষ্কার কদরদছন। নতুন আরবষ্কৃি উরিে প্রজারি গুদলা হদলা Mackaya neesiana, 

Cissampelos glaberrima এবাং Euonymus laxiflorusর্ারা র্র্াক্রদম, Acanthaceae, Menispermaceae এবাং 

Celastraceae পররবারভূক্ত। এ আরবষ্কাদরর মােদম বাাংলাদেদশর মলারাদি আদরাও ৩টি নতুন উরিে প্রজারির নাম যুক্ত হদলা র্া 

মেদশর মলারররস্টক গদবষর্ায় অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি ভূরমকা রাখদব ।  
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Mackaya neesiana  

 

Euonymus laxiflorus  Cissampelos glaberrima  

                   রিত্র্ ৫: হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ কতৃিক বাাংলাদেদশর জন্য নতুন আরবষ্কৃি রিনটি উরিে প্রজারি   

৪। ট্যাতসানদ্ভমক গতবের্ার মােতম হারতবদ্ভরোতমর গতবেকগর্ ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছদর এরপএ-এর কার্ িক্রম রহসাদব ১৩৯৮টি উদ্ভিদ 

নমুনাসনাক্তকরর্ কতরন । সাধারর্ি পরররিি উরিদের মক্ষদত্র্ হারদবররয়াম কাপদব িাড-এ সাংররক্ষি ও সঠিকিাদব সনাক্তকৃি 

হারদবররয়াম শীদের সাদর্ রমরলদয় (match) উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ 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 কদর রবরিন্ন মেদশর মলারার সাদর্ রমরলদয় উক্ত উরিে নমুনাসমূহ সনাক্ত কদর র্াদকন।  

 

  
রিত্র্ ৫: হারদবররয়াদমর গদবষকগর্ কতৃিক উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ 

 

৩। কদতশর উদ্ভিদ ববদ্ভেত্রয মূল্যােতনর  তক্ষয সক  ইতকাদ্ভসতিম/ অঞ্চত  হারদবররয়াদমর গদবষকগর্কতৃিক দ্ভনেদ্ভমর্ত উদ্ভিদ েদ্ভরপ কার্ য 

পদ্ভরো না করা হে । উদ্ভিদ েদ্ভরপকার্ য পদ্ভরো না সিন্ন হত  এ সক  ইতকাদ্ভসতিম/ অঞ্চত র উপর প্রাি গতবের্া  ব্ধ ফ াফ  সমন্বতে 

দ্ভনেদ্ভমর্ত দ্ভরতপাট য প্রকাশ করা হতে থাতক । হারতবদ্ভরোম উক্ত সমতে বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পাকি, রেনাজপুর; খারেম নগর ন্যাশনাল পাকি, 

রসদলে এবাং মাধবকুন্ড ইদকা-পাকি, মমৌলিীবাজার এর উপর উদ্ভিদ েদ্ভরপ কার্ য পদ্ভরো না সিন্ন কতরন এরং প্রাি গতবের্া  ব্ধ ফ াফ  

সমন্বতে পৃথকভাতব দ্ভর্তনটি দ্ভরতপাট য প্রকাশ কতরন । এ দ্ভরতপাট য এর মােতম উক্ত অঞ্চদল প্রাপ্ত উরিদের ব্যবহার, বিিমান স্টযাোস, হুমরকর 

কারর্ এবাং রবরল প্রজারির উরিদের িারলকা প্রর্য়নসহ িাদের সাংরক্ষদর্র রবষদয় আদলািনা করা হদয়দছ। জররপকৃি ররদপাে িগুদলা 

মেদশর মলারররস্টক গদবষর্ায় অিযন্ত গুরুত্বপূর্ ি অবোন রাখদব । 

 

 ৪। বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম কতৃিক ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছদর এরপএ-এর কার্ িক্রম রহসাদব Celastraceae (No. 79) 

Rutaceae (No. 80) এবাং Sterculiaceae (No. 81) নামক পররবাদরর উপর ৩ (রিন)টি ’মলারা অব বাাংলাদেশ’ নামক রসররজ 
প্রকাশ করা হদয়দছ । উক্ত ৩ (রিন) টি ’মলারা অব বাাংলাদেশ’ নামক রসররদজ বাাংলাদেদশ প্রাপ্ত মমাে ৮৮ (আোরশ) টি উরিদের 

ইলাদেশন, মের্ীরবদ্যাগি বর্ িনা, ব্যবহার, রবস্তৃরি, সনাক্তকরর্ ববরশষ্টযসহ রবরিন্ন রবষদয় রবস্তাররি আদলাকপাি করা হদয়দছ । র্ারা 

উরিে রবষদয় জানদি িান, উরিে সনাক্তকরর্সহ এদের রনদয় গদবষর্া করদি িান মস সকল গদবষকগর্দের জন্য উক্ত মলারা রিনটি 

রবদশষ ভূরমকা রাখদব । 
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রিত্র্ ৬: ’মলারা অব বাাংলাদেশ’ Family: Celastraceae রসররজ নাং-৭৯ রিত্র্ ৭: ’মলারা অব বাাংলাদেশ’ Family: Rutaceae রসররজ নাং-৮০ 

 
 

রিত্র্ ৮: ’মলারা অব বাাংলাদেশ’ Family: Sterculiaceae  রসররজ নাং-৮১ রিত্র্ 9: ’মলারা অব বাাংলাদেশ’ রসররদজ ব্যবহাদরর জন্য উরিে নমুনার ছরব 

অাংকন 

 

 

৫। মেদশর ৪৭টি রিন্ন রিন্ন প্ররিষ্ঠান হদি আগি ৭৩০ জন রশক্ষিার্ী/ গদবষকদক হারদবররয়াদমর কম িকান্ড ও কম িদকৌশল রবষদয় (উরিে 

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

হদয়দছ । এছািাও রবরিন্ন প্ররিষ্ঠাদনর মসবা গ্রহীিাদের রনকে হদি প্রাপ্ত উরিে নমুনাসমূহ সনাক্তকরর্পূব িক এেদসশন নম্বর প্রোন করা 

হদয়দছ । 

সারর্ী-৩: একনজদর ২০২১-২০২২ অর্ ি বছদর বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদম আগি প্ররিষ্ঠান সমূদহর িারলকা 

ক্র: 

নাং 

প্ররিষ্ঠাদনর নাম আগমদনর উদেশ্য গদবষক/ছাত্র্-

ছাত্র্ীর সাংখ্যা 

আগমদনর িাররখ মন্তব্য 

1.  র্দশার রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং গ্রহর্ 

১ 16.08.2021  

2.  ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ” ১ 19.08.2021  

3.  সাউর্Bস্ট  BDরনিারস িটি ” ৩ 24.08.2021  

4.  এমরফল রশক্ষার্ী  ” ১ 26.08.2021  

5.  মানারাি  Bোরন্যাশনাল  ” 1 31.08.2021  
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BDরনিারস িটি 

6.  জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 01.09.2021  

7.  র্দশার রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 12.09.2021  

8.  মনায়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 16.09.2021  

9.  কুরমো রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 19.09.2021  

10.  বাাংলাদেশ BDরনিারস িটি অব 

মহলর্ সাদয়দন্সস 

” 1 20.09.2021  

11.  মমসাস ি জীরন BDনানী 

ল্যবদরেরীজ রল: 

উরিে সনাক্তকরর্ 1 03.10.2021  

12.  বঙ্গবন্ধু মশখ মুরজব মমরডদকল 

রবশ্বরবদ্যালয় 

উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং গ্রহর্ 

1 04.10.2021  

13.  রিরনকযাল ফাদম িসী এন্ড 

ফাম িাদকালজী রবিাগ 

” 1 05.10.2021  

14.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 04.10.2021  

15.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 04.10.2021  

16.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 07.10.2021  

17.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 07.10.2021  

18.  মবলস ল্যাবদেেরীজ রল: উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ 1 07.10.2021  

19.  কুরিগ্রাম সরকারী কদলজ উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং প্রোন 

1 10.10.2021  

20.  প্রাBg এরশয়া BDরনিারস িটি উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং গ্রহর্ 

1 10.10.2021  

21.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 12.10.2021  

22.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 12.10.2021  

23.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 12.10.2021  

24.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 12.10.2021  

25.  বাাংলাদেশ গর্ রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 21.10.2021  

26.  ডযাদফারডল  BDরনিারস িটি ” 1 26.10.2021  

27.  এরশয়া প্যারসরফক BDরনিারস িটি ” 1 26.10.2021  

28.  সাউর্Bস্ট BDরনিারসটি ” 1 27.10.2021  

29.  জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 27.10.2021  

30.  বাাংলাদেশ BDরনিারস িটি অব 

মহলর্ সাদয়দন্সস 

” 1 31.10.2021  

31.  Bস্ট ওদয়স্ট  BDরনিারস িটি ” 1 03.11.2021  

32.  খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 03.11.2021  

33.  বঙ্গবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান 

রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 09.11.2021  

34.  খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 10.11.2021  

35.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 11.11.2021  

36.  র্দশার রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 11.11.2021  

37.  রশক্ষার্ী ” 1 11.11.2021  

38.  মনায়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 11.11.2021  

39.  র্দশার রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 11.11.2021  

40.  করব নজরুল সরকারী কদলজ, হারদবররয়াম পররেশ িন মেকরনক 25 14.11.2021  
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ঢাকা প্ররশক্ষর্ 

41.  BDরনিারস িটি অব মডদিলপদমে 

অলোরদনটিি 

উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং প্রোন 

1 21.11.2021  

42.  ডযাদফারডল  BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

43.  শহীে বীর উিম মল. আদনায়ার 

গাল িস কদলজ 

হারদবররয়াম পররেশ িন ও প্ররশক্ষর্ 1 24.11.2021  

44.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং প্রোন 

1 22.11.2021  

45.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

46.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

47.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

48.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

49.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

50.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.11.2021  

51.  বাাংলাদেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালয় হারদবররয়াম পররেশ িন মেকরনক 

প্ররশক্ষর্ 

06 25.11.2021  

52.  খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং প্রোন 

1 02.12.2021  

53.  মশখ মবারহানুেীন মপাস্ট 

গ্রাজুদয়ে কদলজ 

হারদবররয়াম পররেশ িন ও প্ররশক্ষর্ 60 01.12.2021  

54.  কুরমো রবশ্বরবদ্যালয় উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং প্রোন 

1 05.12.2021  

55.  মজ রস আB বাাংলাদেশ ” 1 09.12.2021  

56.  িাসানদেক সরকারর কদলজ, 

ঢাকা 

” 1 12.12.2021  

57.  Bমডন মরহলা কদলজ হারদবররয়াম পররেশ িন ও প্ররশক্ষর্ 130 06.12.2021  

58.  মমাহাম্মেপুর রপ্রপাদরেরর স্কুল 

এন্ড কদলজ 

উরিে সনাক্তকরর্ এবাং এদেশন 

নাং প্রোন 

1 13.01.2022  

59.  জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 22.12.2021  

60.  জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 22.12.2021  

61.  রাজশাহী রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 22.12.2021  

62.  ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 22.12.2021  

63.  খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 22.12.2021  

64.  ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 22.12.2021  

65.  সাউর্Bস্ট BDরনিারস িটি ” 1 22.12.2021  

66.  মনায়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

” 1 26.12.2021  

67.  জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ” 1 26.12.2021  

৬৮ ডীপদলড ফাম িাদকা রলরমদেড Red list assesment ১ 26.12.2021  

৬৯ রশক্ষার্ী নমুনা সনাক্তরর্ ও এদেশন নাং 

প্রোন 

১ 26.12.2021  

৭০ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ২৭.১২.২০২১  

৭১ রশক্ষার্ী ’’ ১ ২৭.১২.২০২১  

৭২ সাউর্ইস্ট ইউরনিারস িটি ’’ ১ ৩০.১২.২০২১  

৭৩ রশক্ষার্ী ’’ ১ ৩০.১২.২০২১  

৭৪ বাাংলাদেশ বন গদবষর্া 

ইনরস্টটিউে 

’’ ১ ০২.০১.২০২2  

৭৫ আল সাফা ল্যাবদরেরীজ ইউনানী ’’ ১ ০৪.০১.২০২১  

৭৬ রাজশাহী রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ০৪.০১.২০২2  

৭৭ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ১৩.০১.২০২2  
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৭৮ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ২৩.০২.২০২2  

৭৯ রবরসএসআইআর ’’ ১ ২৭.০২.২০২2  

৮০ ’’ ’’ ১ ’’  

৮১ ’’ ’’ ১ ’’  

৮২ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ’’  

৮৩ ’’ ’’ ১ ’’  

৮৪ ইউরনিারস িটি  অফ মডিলপদমে 

অলোরদনটিি 

’’ ১ ’’  

৮৫ ’’ ’’ ১ ’’  

৮৬ ’’ ’’ ১ 09.01.2022  

৮৭ ’’ ’’ ১ 09.01.2022  

৮৮ ইউরনিারস িটি  অফ মডিলপদমে 

অলোরদনটিি 

পররেশ িন ও মেকরনক প্ররশক্ষর্ ৩ 09.01.2022  

৮৯ ’’ সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

২ 12.01.2022  

৯০ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ 13.01.2022  

৯১ সাউর্ইস্ট ইউরনিারস িটি ’’ ১ 13.01.2022  

৯২ মিজগাঁও, ঢাকা সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ 13.01.2022  

৯৩ মনায়াখালী রবজ্ঞান ও প্রযুরক্ত 

রবশ্বরবদ্যালয় 

সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং  ১ 13.01.2022  

৯৪ জগন্নার্ রবশ্বরবদ্যালয় গদবষর্া ১ 13.01.2022  

৯৫ রাজশাহী রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ১৩.01.2022  

৯৬ বাাংলাদেশ ইউরনি িারসটি গদবষর্া ১ 1৬.01.2022  

৯৭ ডযাদফারডল ইোঃ ইউরনিারস িটি গদবষর্া ১ 1৬.01.2022  

৯৮ UDA সনাক্তকরর্ ২ 1৬.01.2022  

৯৯ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ২০.01.2022  

১০০ জগন্নার্ রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ২০.01.2022  

১০১ জগন্নার্ রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ০১.0২.2022  

১০২ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ০১.0২.2022  

১০৩ ’’ Red list assesment ১ ০২.0২.2022  

১০৪ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ০২.0২.2022  

১০৫ ডযাদফারডল ইউরনিারস িটি গদবষর্া ১ ০২.0২.2022  

১০৬ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ০২.0২.2022  

১০৭ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ০২.0২.2022  

১০৮ ’’ ’’ ১ ০৭.0২.2022  

১০৯ ডযাদফারডল ইোঃ ইউরনিারস িটি গদবষর্া ১ ০৭.0২.2022  

১১০ জগন্নার্ রবশ্বরবদ্যালয় পররেশ িন ও Red listing ১ ২০.0২.2022  

১১১ নর্ িসাউর্ ইউরনিারস িটি সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

২ ১৬.0২.2022  

১১২ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ২০.0২.2022  

১১৩ প্রাইম এরশয়া ইউরনিারস িটি পররেশ িন ও মেকরনক প্ররশক্ষর্ ৪ ২০.0২.2022  

১১৪ িট্রগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয় পর্ িদবক্ষর্ ও িথ্য সাংগ্রহ ১ ২০.0২.2022  

১১৫ ইউরনিারস িটি  অফ মডিলপদমে 

অলোরদনটিি 

সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ২২.0২.2022  

১১৬ িাষানদেক সরকারর কদলজ, িথ্য সাংগ্রহ ১ ২২.0২.2022  
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ঢাকা 

১১৭ মনাদবল ইউনানী, ল্যাবদরেরীজ, 

ঢাকা 

পররেশ িন ও মেকরনক প্ররশক্ষর্ ১ ২৭.0২.2022  

১১৮ জগন্নার্ রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ২৭.0২.2022  

১১৯ IUCN Bangladesh Red listing ১ ০১.0৩.2022  

১২০ ইউরনিারস িটি অফ এরশয়া 

প্যানরসরফক 

গদবষর্া ১ ০২.0৩.2022  

১২১ প্রাইম এরশয়া ইউরনিারস িটি, 

বনানী, ঢাকা 

সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ০৯.0৩.2022  

১২২ নর্ ি সাউর্ রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ১ ১৪.0৩.2022  

১২৩ কুরমো রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

প্রারপ্ত 

১ ১৪.0৩.2022  

১২৪ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয় গদবষর্া ৩ ১৬.0৩.2022  

১২৫ ’’ 

Red listing (IUCN)  
৩ ১৬.0৩.2022  

১২৬ বঙ্গবন্ধু মশখ মুরজবুর রহমান 

মমররোইম রবশ্বরবদ্যালয় 

সনাক্তকরর্ ২ ২২.0৩.2022  

১২৭ বাাংলাদেশ ইউরনিারস িটি অব 

মহলর্ সাদয়ন্স 

সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

গ্রহর্ 

১ ২৪.0৩.2022  

১২৮ ডযাদফারডল ইোঃ ইউরনিারস িটি ’’ ১ ২৪.0৩.2022  

১২৯ বাাংলাদেশ ইউরনিারস িটি অব 

মহলর্ সাদয়ন্স 

’’ ১ ২৪.0৩.2022  

১৩০ বৃন্দাবন সরকারর  কদলজ, 

হরবগঞ্জ 

পররেশ িন ও মেকরনক প্ররশক্ষর্ ৪০ ২৮.0৩.2022  

১৩১ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় ’’ ৪৩ ৩১.0৩.2022  

১৩২ ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয় IUCN Red listed plants 

(status determination) 

১ ২৭.0৪.2022  

১৩৩ ইউরনিারস িটি  অফ মডিলপদমে 

অলোরদনটিিস 

পররেশ িন ও মেকরনক প্ররশক্ষর্ ১ ১৮.0৫.2022  

১৩৪ অপটিমাম ফাম িারসউটিকযালস সনাক্তকরর্ ১ ২৪.0৫.2022  

১৩৫ উরিে িত্বর গ্রুপ পররেশ িন ও মেকরনক প্ররশক্ষর্ ২৫ ২৪.0৫.2022  

১৩৬ সরকারর শাহ্ আব্দুর রউফ 

কদলজ, পীররগঞ্জ, রাংপুর 

’’ ৪০ ২৯.0৫.2022  

১৩৭ রিতুমীর কদলজ, ঢাকা ’’ ১৫০ ১৫.0৬.2022  

১৩৮ খুলনা রবশ্বরবদ্যালয় সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

গ্রহর্ 

১ ১২.0৬.2022  

১৩৯ ঢাকা কদলজ, ঢাকা সনাক্তকরর্ ও অযাকদসশন নাং 

গ্রহর্ 

৬৫ ২৬.0৬.2022  

১৪০ বাাংলাদেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালয়, 

ময়মনরসাংহ 

সনাক্তকরর্ ২ ১৯.0৬.2022  
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রিত্র্ ১০: হারদবররয়াদম আগি ছাত্র্-ছাত্র্ীদের উরিে নমুনা সনাক্তকরর্ ও সাংরক্ষর্ পদ্ধরিসহ এর গদবষর্া কার্ িক্রম সম্পদকি প্রদ্ভশক্ষন প্রোন 

 

৬। ট্যাতসানদ্ভমক গতবের্ার মােতম 1৩৯৮টি উদ্ভিদ নমুনা সনাক্তকরর্সহ ১০,০৪৪টি হারতবদ্ভরোম শীতট ক তব  এবং অযাতসশন নম্বরযুক্ত কতর 

হারতবদ্ভরোম কাপতবাি য-এ সংরক্ষর্ করা হতেতছ । হারদবররয়াদম সাংররক্ষি িথ্যসমৃদ্ধ এসকল উরিে নমুনা জািীয় সম্পে রহদসদব যুগ যুগ 

ধদর মেদশর উরিে রবজ্ঞান িি িায় মরফাদরন্স ম্যাদেররয়াল রহদসদব ব্যবহৃি হদব। 

 

৭। হারদবররয়াম হদি প্ররি বছর 'বুত টিন অব দ্য বাং াতদশ ন্যাশনা  হারতবদ্ভরোম' নামক একটি দ্ভসদ্ভরে প্রকাশ করা হতে থাতক । এখাতন 

হারতবদ্ভরোতমর গতকেকতদর গতবের্া ব্ধ ফ াফ  দ্ভনেদ্ভমর্তভাতব প্রকাশ করা হে । এর ধারাবাদ্ভহকর্তাে হারদবররয়াম কতৃিক ২০২১-২০২২ অর্ ি-

বছদর 'বুত টিন অব দ্য বাং াতদশ ন্যাশনা  হারতবদ্ভরোম' এর ৮ নম্বর সংখ্যাটি প্রকাশ করা হে কর্খাতন হারতবদ্ভরোম কর্তযক আদ্ভবষ্কৃর্ত ৩টি উদ্ভিদ 

প্রোদ্ভর্ত এবং রেনাজপুর মজলার বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পাকি, মমৌলিীবাজার মজলার মাধবকুন্ড ইদকা-পাকি এবাং রসদলে মজলার খারেমনগর 

ন্যাশনাল পাদকির উরিেরারজর উপর ৪ (িার) টি ররদপ িাে প্রকাশ করা হদয়দছ । 

 

 

 

 

 দ্ভেত্র ১১: 'বুত টিন অব দ্য বাং াতদশ ন্যাশনা  হারতবদ্ভরোম' এর ৮ নম্বর সংখ্যা  

 

৮। ন্যাশনা  হারতবদ্ভরোম কাপতবাি য-এ ১.৫  ক্ষ উদ্ভিদ নমুনা সংরদ্ভক্ষর্ত রতেতছ। সংরদ্ভক্ষর্ত এ সক  উদ্ভিদ নমুনা সাধারর্র্ত গাম, কটপ ও সু ুঁই-

সুর্তা দ্বারা মসলাই রেদয় মমাো কাগদজ স্থাপন করা হয় । সাধারর্র্ত পুরতনা শীটসমূহ কাগে হতর্ত আ গা হতে র্াে দ্ভবধাে র্তাতদর র্থাসমতে কীট-

নাশক প্রতোগ, শীতটর কমরামর্ত, পদ্ভরে যর্া, অপসারর্ র্তথা ব্যবস্থাপনা গ্রহর্ করত  শর্ত শর্ত বছর ব্যাপী সংরক্ষর্ করা সম্ভব ।  হারদবররয়াম কতৃিক 

২০২১-২০২২ অর্ ি-বছদর এরপএ-এর কার্ িক্রদমর অাংশ রহসাদব কমরামর্ত, পদ্ভরে যর্া, অপসারর্ করা র্তথা ব্যবস্থাপনাকৃর্ত হারতবদ্ভরোম নমুনার 

সংখ্যা 6210টি । 

৯। বাাংলাদেদশর উরিে প্রজারির জািীয় মরড রলস্ট ইনদডে প্রর্য়ন এবাং পাঁিটি রনব িারিি সাংররক্ষি বনাঞ্চদলর রিনদেশী আগ্রাসী উরিে 

রনয়ন্ত্রদর্ মকৌৌঁশলপত্র্ উিাবন অাংশ হরসাদব বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম কতৃিক ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছদর আইইউদ্ভসএন করি দ্ভ ি 

ক্রাইতটদ্ভরো অনুর্ােী ২৫০টি Dw™¢‡`i G‡mm‡g›U m¤úbœ n‡q‡Q Ges Gi gva¨‡g mswkøó Dw™¢` cÖRvwZ¸‡jv‡K 7wU K¨vUvMwi‡Z 

(Extinct (EX), Critically Endangered (CR), Endangered (EN), Vulnerable (VU), Near Threatened 

(NT), Least Concern (LC) Ges Data Deficient (DD)  wefvRb Kiv n‡q‡Q।  
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অপররেদক evsjv‡`‡ki cvuPwU msiw¶Z ebvÂ‡ji (‡igv K¨v‡j½v IqvBìjvBd m¨vsPyqvwi, nweMÄ; gaycyi b¨vkbvj cvK©, Uv½vBj 

I gqgbwmsn; KvßvB b¨vkbvj cvK©, iv½vgvwU; wngQwo b¨vkbvj cvK©, K·evRvi Ges my›`ieb B÷ IqvBìjvBd m¨vsPyqvwi, 

ev‡MinvU) wfb‡`kx AvMÖvmx Dw™¢` cÖRvwZi Rwic Kiv n‡q‡Q| mswkøó d‡i÷ B‡Kvwm‡÷g I Rxe‰ewPÎ¨ Dci  wfb‡`kx AvMÖvmx 

Dw™¢`mg~‡ni cÖfv‡ei Z_¨-DcvË we‡køl‡Yi gva¨‡g Environmental Impact Classification for Alien Taxa 

(EICAT) bvgK m~Pu‡Ki gva¨‡g G‡`i‡K †kÖwYweY¨v‡mi KvR Pjgvb i‡q‡Q hvi wfwË‡Z mswkøó wfb‡`kx AvMÖvmx Dw™¢`mg~n 

wbqš¿‡bi †KŠkjcÎ cÖYxZ n‡e|  

  

 

রিত্র্: ১২: Aglaia chittagonga Miq. 

(Assessed as vulnerable-VU) 

রিত্র্: ১৩: Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 

(Assessed as Least Concern-LC) 
রিত্র্: ১৪: Podocarpus neriifolius D. Don 

(Assessed as Critically Endangered-

CR) 

 

১০ । মুদ্ভেববে য উপ তক্ষ জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালদয়র ছাত্র্/ছাত্র্ীদের হারতবদ্ভরোতমর কম যকাণ্ড সিতকয অবদ্ভহর্তকরতর্র দ্ভনদ্ভমত্ত ১টি 

কম যশা ার আতোেন করা হে এবং উক্ত কম যশা া আদয়াজদনর মনাটিশ প্রোনপূব িক কম িশালায় অাংশগ্রহর্কারীদের উপরস্থরির স্বাক্ষরসহ 

ছরব মনয়া হয় । 

১১। জািীয় শুদ্ধািাদরর অাংশ রহসাদব এবাং হারদবররয়াদমর ইদনাদিশন কার্ িক্রদমর আওিায় িাচু িয়াল হারদবররয়াম বিরীর লদক্ষয 

ন্যাশনাল হারদবররয়াম িযাে মিরসদমন ডাোদবজ মপ্রাগ্রাম এবাং পাবরলদকশন নাদম একটি ডাোদবজ সফেওয়যার মডদিলিড কদরদছ। 

হারদবররয়াম কাপদবাদড ি সাংররক্ষি উরিে নমুনার নানারবধ প্রাকৃরিক/মানুষ্য সৃষ্ট দুদর্ িাগ হদি সুরক্ষা প্রোদনর পাশাপারশ ব্যবহারকারীদের 

সুরবধাদর্ ি উরিে নমুনার িথ্যারে ইদমজসহ রডরজোইদজশন করার লদক্ষয অর্ িাৎ ‘রডরজোল হারদবররয়াম’ প্রস্তুিপূব িক অনলাইনরিরিক 

মসবা প্রোদনর কার্ িক্রম গ্রহর্ করা হদয়দছ। মস মপ্ররক্ষদি ‘Plant Specimen Database Program and 

Publication’ শীষ িক একটি অনলাইনরিরিক  সফ্টওয়ার প্রস্তুি করা হদয়দছ র্ার রলাংক : https://plantsp-

eflora.bnh.gov.bd। এই সফ্টওয়াদরর মােদম মসবাগ্রহীিাগর্ অনলাইদন হারদবররয়াদম ররক্ষি উরিে নমুনার িথ্যারে সহদজই  

মপদি পাদরন। বিিমাদন এই সফ্টওয়াদরর সাহাদে হারদবররয়াম কাপদবাদড ি সাংররক্ষি উরিে নমুনার িথ্যারে ইদমজসহ ইনপুে মেওয়া 

হদে। এ সফেওয়যা ২০২১-২০২২ অর্ ি-বছদর এরপএ-এর কার্ িক্রদমর অাংশ রহসাদব ২৪৬০টি হারতবদ্ভরোম নমুনার কদ্ভিউটার িাটাতবেকৃর্ত 

প্রস্তুর্ত করা হতেতছ ।  

।  

রিত্র্ ১৫: রডরজোল হারদবররয়াম-এর মহামদপজ 
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১৩। জািীয় শুদ্ধািাদরর অাংশ রহসাদব হারদবররয়াম হদি প্রেি রবরিন্ন মসবাসমূহ সহজীকরর্ করার লদক্ষয BNH মডেেপ/দমাবাইল 

রিরিক মসবা অযাপ প্রস্তুি করা হদয়দছ। অযাপটির মােদম মসবাগ্রহীিাগর্ উরিে নমুনা সনাক্তকরর্, অযাদেশন নম্বর প্রারপ্ত, হারদবররয়াম 

রিরজে ও গদবষর্ার অনুমরি প্রভৃরি অনলাইনরিরিক মসবাসমূহ স্বে সমদয় গ্রহর্ করদি পারদবন। উক্ত অযাপটি গুগল মি-স্টাদর 

সাংদর্াজন করা হদয়দছ এবাং BNH সাি ি রলাংক রেদয় মবর কদর মমাবাইদল ডাউনদলাড করা র্াদব এবাং বাাংলা অর্বা ইাংদররজ ২ িাস িদন 

এটি ব্যবহার কদর মসবাগ্রহীিা সহদজ রনধ িাররি িথ্য পূরর্পূব িক িাঁর কারঙ্খি মসবা গ্রহদর্র জন্য আদবেন করদি পারদবন। পররদবশ, বন 

ও জলবায়ু পররবিিন মন্ত্রর্ালদয়র মাননীয় সরিব জনাব মমা: মমাস্তফা কামাল কতৃিক গি ১লা রডদসম্বর ২০২১ িাররদখ এই ‘রবএনএইি 

মসবা সহজীকরর্ অযাপ’ টির শুি উদবাধন ম াষর্া করা হয়। 

 

রিত্র্ ১৬: হারদবররয়াম কতৃিক প্রস্তুিকৃি মমাবাইল অযাপ 

 

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 । এছািা ‘বররশাল এবাং রসদলে 

রবিাদগর িাস্কুলার উরিে প্রজারি জররপ (এসরিএফরবএস)’ নামক একটি প্রকদের কাজ ২০২১-২০২২ অর্ ি বছর হদি শুরু 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) 

২০২১-২০২৪ 

(িলমান) 

১৬.১০ দ্ভেওদ্ভব 

 

  

৭.৯. িরবষ্যৎ কম ি পররকেনা 

সাররর্-4: িরবষ্যৎ কম িপররকেনা 

ক্র.নং কম ি পররকেনার রববরর্ 

(ক) স্বে মময়ােী কম ি পররকেনার রববরর্ (২০২২-২০২৪) 

1। কারেগি ন্যাশনাল পাকি, ময়মনরসাংহ; জুরি ফদরস্ট, মমৌলিীবাজার;  মোংরারগরর বনাঞ্চল, বরগুনা এবাং বাাংলাদেদশর সকল 

উপকূলীয় অঞ্চলসমূহ হদি উরিে ববরিত্র্য মূল্যায়দনর লদক্ষয জররপ কার্ ি পররিালনা সম্পন্ন করা এবাং ৩টি পৃর্ক ররদপাে ি 

প্রকাশ করা। 

২। মধুটিলা বনাঞ্চল, মশরপুর; কারেগি ন্যাশনাল পাকি, ময়মনরসাংহ; জুরি ফদরস্ট, মমৌলিীবাজার এবাং উপকূলীয় 

অঞ্চলসমূদহর উপর ১৩টি দ্ভসতিতমটিক কলাদ্ভরদ্ভিক সাতভ য সিন্ন করা । 

৩। ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদর্র লদক্ষয ফুল-ফল, িথ্য এবাং রিত্র্ সদমি ৭০,০০০ টি উরিে প্রজারির নমুনা সাংগ্রহ করা । 

৪। ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদর্র লদক্ষয ৬৫,২৫০টি উরিে প্রজারির নমুনা সনাক্ত করা । 
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৫। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ১৬,০০০ টি উরিে নমুনার করম্পউোর ডাোদবস বিরর করা । 

৬। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ১৩,৩০০ টি উরিে নমুনার পররির্ িা করা । 

৭। ‘মলারা অব বাাংলাদেশ’ রসররদজর ৪টি সাংখ্যা প্রকাশ করা । 

 আইইউদ্ভসএন করি দ্ভ ি ক্রাইতটদ্ভরো অনুর্ােী ২০০টি উদ্ভিদ প্রোদ্ভর্তর মূল্যােন করা । 

৮। মেশী-রবদেশী সাদয়রিরফক জান িাদল নুন্যিম ৬টি মলারররস্টক প্রবন্ধ প্রকাশ করা । 

 ‘মলারা অব বাাংলাদেশ’ রসররদজর ৪টি 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 ৭০,০০০টি 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 । 

 


