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৭.১. পরররিরি
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম (রবএনএইি) হদে দেদশর সকল উরিে প্রজারির উপর পররিারলি জরীদপর মাধ্যদম প্রাপ্ত
যাবিীয় িথ্য-উপাত্তসহ শুষ্ক উরিে নমুনা সাংরক্ষণ এবাং দেণীরবদ্যা (Taxonomy) রবষয়ক গদবষণার একটি জািীয়
প্ররিষ্ঠান। হারদবররয়াদম সাংররক্ষি সকল নমুনা দেশীয় উরিে প্রজারি ও ববরিত্র্য সঠিকভাদব সনাক্তকরদণর এবাং মূল্যায়দনর
অন্যিম রভরত্ত। হারদবররয়াম উরিেরবদ্যার িি িা, কৃরষজ, বনজ, দভষজ সম্পেসহ রবলুরপ্তর আশাংকাযুক্ত উরিে প্রজারির উপর
গদবষণা, পররদবশ ও প্ররিদবশ সাংরক্ষণ এবাং দেদশর উরিে ববরিদত্র্যর পররসাংখ্যান রনরূপন, জীবববরিত্র্য সাংরক্ষদনর িারগে
প্রোন সহ বিিমাদন ও ভরবষ্যদি দেদশর উরিে প্রজারির দেকসই অরিত্ব রক্ষার পররদবশ সৃরি করদন গুরুত্বপূণ ি ভূরমকা পালন
কদর থাদক।
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর প্রাথরমক কাঠাদমা বিরীর প্ররিয়া শুরু হয় ১৯৭০ সাদল ঢাকা রবশ্বরবদ্যালদয়র উরিে
রবজ্ঞান রবভাদগ ‘দবাোরনকযাল সাদভি অব ইস্ট পারকিান’ শীষ িক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বািবায়দনর মাধ্যদম । প্রকল্পটি ১৯৭১
সাদল ‘দবাোরনকযাল সাদভি অব বাাংলাদেশ’ নাদম প্রথদম কৃরষ মন্ত্রণালয় এবাং পদর বন, মৎস্য ও পশু সম্পে মন্ত্রণালদয়র
আরথ িক সহায়িায় বািবারয়ি হয়। অি:পর ১৯৭৫ সাদলর ১ জুলাই দথদক এ প্রকল্পটি বঙ্গবন্ধু দশখ মুরজবুর রহমাদনর
পৃষ্ঠদপাষকিায় ‘বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম’ নাদম প্ররিষ্ঠা লাভ কদর। ১ জুলাই ১৯৯৪ সাদল বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াম জনবলসহ পররদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়র (বিিমান নাম পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবিিন মন্ত্রণালয়) অধীদন ন্যি
হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দশখ হারসনা রবগি ৭ দেব্রুয়ারর ২০০০ িাররদখ রমরপুর জািীয় উরিে উদ্যান প্রাঙ্গদন ১.২৪ একর
জরমর উপর রনরমিি আধুরনক সুদযাগ সুরবধা সম্বরলি বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম ভবদনর উদবাধন কদরন।
হারদবররয়ামদক ১৬ অদটাবর ২০০৪ সাদল পররেপ্তর রহসাদব পররদবশ ও বন মন্ত্রণালদয়র (বিিমান নাম পররদবশ, বন ও
জলবায়ু পররবিিন মন্ত্রণালয়) সাংযুক্ত েপ্তর (Attached Department) দ াষনা করা হয়।

৭.২ কায িাবলী
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর কমিকান্ড মূলি রনদমিাক্ত ছয়টি সুরনরদিি ভাদগ সম্পন্ন হদয় থাদক :

7.2.1 মাঠ পয িাদয় উরিে জরীপ ও িথ্যসহ নমুনা সাংগ্রহ কায িিম
মাঠ পয িাদয় উরিে জরীপ কায িিম ন্যাশনাল হারদবররয়াম দথদক সম্পারেি কমিকাদন্ডর একটি অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি অাংশ।
হারদবররয়াদমর ববজ্ঞারনক কমিকিিা ও কমিিারীগণ রনয়রমি রেল্ডরিপ কমিসূিী বািবায়দনর আওিায় সমিলভূরম, জলাভূরম
এবাং প্রধানিঃ বনাঞ্িলসহ দেদশর রবরভন্ন ইদকারসদস্টদম জরীদপর মাধ্যদম উরিে নমুনা ও িথ্য সাংগ্রহ অরভযাদন অাংশগ্রহণ
কদর থাদকন। িারা জরীপকৃি স্থাদনর উরিে ববরিত্র্য ও ইদকারসদস্টম ববজ্ঞারনক দৃরিদকাণ দথদক পয িদবক্ষণপূব িক প্রাপ্ত উরিে
প্রজারিসমূদহর ফুল-েল সদমি নমুনা সাংগ্রহ কদর থাদকন। প্ররিটি উরিে নমুনার জন্য একটি কাদলকশন নাম্বার রেদয় উরিে
নমুনার সাংগ্রহ স্থান, িাররখ, স্থানীয় নাম, গাদের রবরভন্ন ববরশিয, দকান পররদবদশ জদেদে, প্রিরলি ব্যবহার, প্রাচুয ি, অবস্থান
ইিযারে সম্পরকিি নানারবধ িথ্যারে রেল্ড দনােবুদক দরকর্ িভুক্ত কদর রাখা হদয় থাদক। রর্রজোল র্াোদবস বিরীর উদদদে
প্ররিটি উরিদের েদোগ্রাে সাংগ্রদহর পাশাপারশ ইদকারসদস্টদমর েরব সাংগ্রহ করা হয়। অপররেদক মাঠ পয িাদয় রবরল প্রজারির
উরিেসহ গুরুত্বপূণ ি উরিে প্রজারির বীজ ও িারা সাংগ্রহ কদর জীবন্ত সাংরক্ষদণর উদদদে বাগাদন অথবা প্লান্ে পদে দরাপদনর
পেদক্ষপ দনয়া হয় (ex situ conservation)|

খারেমনগর জািীয় উদ্যান, রসদলে হদি উরিে নমুনা
সাংগ্রহ

রািারগুল সাংররক্ষি বনাঞ্চল, রসদলে হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ

মধুপুর শাল বনাঞ্চল, োঙ্গাইল হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ

যদুরামপাড়া সাংররক্ষি বনাঞ্চল, খাগড়ােরড় হদি উরিে নমুনা
সাংগ্রহ

মধুপুর শাল বনাঞ্চল, োঙ্গাইল হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ

মদহশখালী, কক্সবাজার হদি উরিে নমুনা সাংগ্রহ

৭.২.২ উরিে নমুনা সাংরক্ষণ ও হারদবররয়াম ব্যবস্থাপনা কায িিম
মাঠ জরীদপর মাধ্যদম সাংগ্রহ করা প্রাথরমক পয িাদয় প্ররিয়াকরণকৃি উরিে নমুনাগুদলা হারদবররয়াদম রনদয় আসার পর
ববজ্ঞারনক প্রণালীদি চূড়ান্ত প্ররিয়াজািকরণ করা হয়। প্ররিটি নমুনার ফুল/েলসহ একটি র্াল রনরে িি আকাদরর হারদবররয়াম
শীদে (৪০.৬৪ × ২৬.৬৭ দসরম) আঠা রেদয় মাউন্ট কদর জরীপকাদল দরকর্ িকৃি িথ্যাবলী দযমন- নমুনার নাম, িাররখ,
পররবার, স্থানীয় নাম, সাংগ্রহ স্থান, নমুনা সম্পরকিি দনাে, সাংগ্রহকারীর নাম, কাদলকশন রম্বন ইিযারে দলদবদল রলরপবদ্ধ কদর
সাংযুক্ত কদর দেয়া হয়। দকান দকান দক্ষদত্র্ গাদের েল ও বীজ শুরকদয় দবািদল অথবা রসাদলা ফুল, েল, টিউবার বা অন্যান্য
নরম অাংশ রিররদে সাংরক্ষণ করা হদয় থাদক।
অিঃপর সনাক্তকরণ, নামকরণ ও দেণীকরণ প্ররিয়া সম্পন্ন করার পর রবদশষভাদব বিরী হারদবররয়াম দকরবদনদে ববজ্ঞারনক
পদ্ধরিদি দেণীরবন্যাস কদর উরিে নমুনাগুদলা সাংরক্ষণ কদর রাখা হয়। প্ররিটি হারদবররয়াম শীদে একটি এক্সদসশন রাম্বান
দেয়া হয়, যা হারদবররয়াম র্াোদবদস দরকর্ িভুক্ত করা হয়। অপর রিন দথদক িারটি নমুনা ডুরপ্লদকে নমুনা রহদসদব পৃথকভাদব
সাংরক্ষণ করা হদয় থাদক যা দেদশর ও রবদেদশর অন্যান্য হারদবররয়াদমর মদধ্য দলান (Loan) এবাং এক্সদিঞ্জ ম্যাটিররয়যাল
(Exchange material) রহদসদব ব্যবহৃি হদয় থাদক। রনয়রমিভাদব হারদবররয়াম দকরবদনদে সাংররক্ষি উরিে নমুনা
েত্র্াক বা দপাকামাকদড়র আিমণ দথদক রক্ষণাদবক্ষণ করা হদয় থাদক। সঠিক ও সুষ্ঠুভাদব পররিয িাকৃি িথ্যসমৃদ্ধ এসকল
উরিে নমুনা জািীয় সম্পে রহদসদব যুগ যুগ ধদর সাংররক্ষি থাদক।

শুষ্কাবস্থায় প্রস্তুিকৃি ২ টি হারদবররয়াম শীে

৭.২.৩ উরিে দেণীরবন্যাস সম্পরকিি গদবষণা কায িিম
উরিে দেণীরবন্যাস সম্পরকিি গদবষণার মূল প্ররিপাদ্য রবষয় হদলা- উরিে প্রজারি সনাক্তকরণ, দেণী রবন্যাসকরণ, নতুন উরিে
প্রজারি দরকর্ ি আরবস্কার ও এদের নামকরণ, এবাং রবরভন্ন প্রজারির উরিদের মদধ্য পারিররক সাদৃে/ববসাদৃস্য ও সম্পকি
রনণ িয়করণ। মাঠপয িাদয় জররদপর মাধ্যদম সাংগৃহীি উরিে নমুনাগুদলা সনাক্তকরদণর জন্য হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানীগন উরিদের
মূল, কান্ড, পািা, ফুল, েল ইিযারে অাংশ ব্যবদেেকরদণর পর অণুবীক্ষণ যদন্ত্রর সাহাদে এর রবরভন্ন ববরশিযসমূহ পয িদবক্ষণ
কদর থাদকন। এরপর হারদবররয়াম কাপদবাদর্ ি সঠিকভাদব সনাক্তকৃি সাংররক্ষি উরিে নমুনা এবাং রনভিরদযাগ্য দলারার সাদথ
পয িদবক্ষণকৃি ববরশিযসমূদহর তুলনা কদর সাংগৃহীি উরিে প্রজারিগুদলা সনাক্ত করা হয়। অি:পর উরিে প্রজারিগুদলা
দেণীরবন্যাসপূব িক হারদবররয়াম কাপদবাদর্ ি সাংরক্ষণ করা হয়। রবরভন্ন উরিদের রবস্তৃরি ভূ-মানরিদত্র্ স্থাপনপূব িক বাদয়ারজওগ্রারে
রনণ িয় করা হয়। রবরভন্ন উরিে প্রজারির মদধ্য পারিররক সাদৃে/ববসাদৃে ও সম্পকি রনণ িদয়র জন্য হারদবররয়াদমর
ল্যাবদরেরীদি ট্যাদক্সানরমকযাল (Taxonomical) গদবষণার পাশাপারশ সাইদোলরজকযাল (Cytological) ও
এনােরমকযাল (Anatomical) গদবষণা পররিালনা করা হয়। দয সকল উরিে প্রজারির ববরশিয ট্যাদক্সানরমকযাল
(Taxonomical) গদবষণার মাধ্যদম ইদিামদধ্য আরবস্কৃি অন্য দকান উরিে প্রজারির সাদথ সাদৃেপূণ ি নয় দস গুদলাদক
নতুন দরকর্ িকৃি প্রজারি রহদসদব বণ িনা করা হয়।

হারদবররয়াম রুদম সাংগৃহীি নমুনার সনাক্তকরণ

হারদবররয়াম কাপদবাদর্ ি সাংগৃহীি উরিে নমুনা পয িদবক্ষণ

৭.২.৪ োলারররস্টক র্কুদমদন্টশন ও প্রকাশনা কায িিম
হারদবররয়াম কায িিদমর িতুথ ি পয িাদয়র কাদজর আওিায় ইদলকিরনক র্াোদবস (e-database) বিররর লদক্ষয
হারদবররয়াদম সাংররক্ষি িথ্যসম্বরলি উরিে নমুনার সাদথ সাংযুক্ত দলদবদল রলরপবদ্ধ িথ্যসমূহ করম্পউোদর র্কুদমদন্টশন করা
হদয় থাদক। এই র্াোদবস হারদবররয়াদম সাংররক্ষি িথ্য সম্বরলি দয দকান প্রজারির উৎস অনুসন্ধাদন সহায়ক। হারদবররয়াদমর
প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত ববজ্ঞারনক কমিকিিাগণ রবরভন্ন আরঙ্গদক িাদের কাদজর লক্ষয ও উদদে সামদন দরদখ হারদবররয়াম ও
ল্যাবদরেরীদি রনয়রমিভাদব গদবষণা কাজ কদর থাদকন। িারা িাদের কাদজর েলােল প্রধানিঃ োলানা অব বাাংলাদেশ,
বুদলটিন অব রে বাাংলাদেশ ন্যাশনাল মানিরেনয়াহ, দরর্ র্াো বুক অব ভাস্কুলার প্লাণ্ট অব বাাংলাদেশ, দলারররস্টক প্রকাশনা
এবাং অন্যান্য জািীয় ও আন্তজিারিক জাণ িাদলর মাধ্যদম প্রকাশ কদর থাদকন। িাদের প্রকাশনা জািীয় ও আন্তজিারিক জাণ িাদল
ি
প্রকারশি হদয় থাদক। হারদবররয়াম আটিস্টগণ
দলারররস্টক প্রকাশনার রবষয়বস্তুর সহায়ক রহদসদব হারদবররয়াম শীদে ররক্ষি
উরিে নমুনা দথদক প্রদয়াজনীয় রিত্র্ অাংকন কদর থাদকন।

হারদবররয়াদমর ICT রবষয়ক কায িিম পররিালন

হারদবররয়াদম সাংগৃহীি উরিে নমুনার রিত্র্াঙ্কন

হারদবররয়াদমর প্রকাশনা কায িিদমর িথ্য
আপদর্েকরণ

হারদবররয়াদমর লাইদেরীদি সাংররক্ষি পুসৱক হদি আগি
েশিনাথীদের প্রদয়াজনীয় িথ্য সাংগ্রহকরণ

৭.২.৫ উরিে ববরিত্র্য রবষয়ক কাররগরর দসবা কায িিম
ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর কাজ হদলা দেদশর উরিে প্রজারির সঠিক সনাক্তকরণ, পররসাংখ্যান এবাং অরস্থত্ব রক্ষার দেকসই
দকৌশল দবর করা। ন্যাশনাল হারদবররয়াম উরিে রবজ্ঞাদনর োত্র্-োত্র্ী, গদবষক, োমিারসস্ট, বাদয়াদকরমস্টগদণর িারহো
দমািাদবক, উরিে নমুনা সনাক্ত এবাং িাদের প্রেত্ত ভাউিার নমুনাসমূদহ এক্সদসশন রাম্বান প্রোনপূব িক সাংরক্ষণ কদর থাদক।
উরিে দেণীিত্ত্ব রবষদয় উচ্চির গদবষণায় ন্যাশনাল হারদবররয়াম সাহাে প্রোন কদর আসদে। এোড়াও রবলুপ্তপ্রায় উরিেসহ
অন্যান্য গুরুত্বপূণ ি উরিে প্রজারির দেকসই ব্যবস্থাপনা এবাং সাংরক্ষণ কায িিদমর সাদথ যুক্ত রবরভন্ন সরকারর/দবসরকারর
প্ররিষ্ঠানদক কাররগরর পরামশি প্রোন কদর থাদক। উরিজ উপাোন আমোরন অথবা রপ্তারনর দক্ষদত্র্ ন্যাশনাল হারদবররয়াম
ি
সঠিক প্রজারি সনাক্ত কদর সাটিরেদকে
প্রোন করদি পাদর। দকান প্রকল্প, স্থাপনা, জলবায়ুর ক্ষরিকারক প্রভাব, প্রাকৃরিক
দূদয িাগ বা মানব সৃি কারদণ দেদশর দকান েদরস্ট/ ইদকারসদস্টম/ এলাকা/ অঞ্চল ক্ষরিগ্রস্থ হদল উরিে ববরিদত্র্যর উপর ইহার
সম্ভাব্য রবরূপ প্রভাব রনণ িদয় ন্যাশনাল হারদবররয়াম ভূরমকা পালদন সক্ষম। সদব িাপরর দেদশর নীরি রনধ িারণী পয িায় হদি সাধারণ
োত্র্-োত্র্ী, গদবষক, রিরকৎসক (রবদশষি: হাব িাল রিরকৎসক), সরকারর/দবসরকারর প্ররিষ্ঠান, এনরজও-দক হারদবররয়াম
দেদশর উরিে প্রজারি েম্বিস প্রদয়াজনীয় িথ্য রেদয় থাদক।

হারদবররয়াদম আগি সরকারর সােি কদলজ, োঙ্গাইল এর োত্র্-োত্র্ীদের উরিে নমুনা
সনাক্তকরণ ও সাংরক্ষণ পদ্ধরিসহ এর গদবষণা কায িিম সম্পদকি ধারণা প্রোন

ইদর্ন মরহলা কদলদজর োত্র্ীদের হারদবররয়াম হদি
প্রকারশি প্রকাশনা সম্পদকি ধারণা প্রোন

হারদবররয়াদম আগি ইদর্ন মরহলা কদলদজর োত্র্ীদের
হারদবররয়াদমর নানা কায িিম সম্পদকি ধারণা প্রোন

৭.২.৬ রবরভন্ন প্ররিষ্ঠাদনর মদধ্য সহদযারগিাধমী (Collaboration) কায িিম
ন্যাশনাল হারবদররয়াম রবরভন্ন প্ররিষ্ঠাদনর মদধ্য সহদযারগিাধমী (Collaboration) নানা ধরনদর কায িিম পররিালনা
কদর থাদক।
সাররণ-৭.১: ২০১৭-১৮ অথ ি বেদর ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর সাদথ অন্য দয সকল
রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররিষ্ঠাদনর সাদথ Collaboration হয় িার একটি িারলকা রনম্নরূপ:
িরমক নাং রবশ্বরবদ্যালয়/প্ররিষ্ঠাদনর নাম
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
১১.
১২.
১৩.
১৪.
১৫.
১৬.

বন অরধেপ্তর
ঢাকা রবশ্বরবদ্যালয়
ঢাকা কদলজ
িট্টগ্রাম রবশ্বরবদ্যালয়
জাহাঙ্গীরনগর রবশ্বরবদ্যালয়
খুলনা রবশ্বরবদ্যালয়
রাজশাহী রবশ্বরবদ্যালয়
বাাংলাদেশ কৃরষ রবশ্বরবদ্যালয়
বাাংলাদেশ বন গদবষণা ইনরস্টটিউে
সরকারর দহারমওপ্যারথ দমরর্কযাল কদলজ
সাধনা ঔষধালয়
রাজধানী দহারমও ল্যাবদরেররজ
রর্পদলর্ োমিাদকা রলরমদের্
একরম ল্যাবদরেররজ
ইনদর্ক্স ল্যাবদরেররজ
জগন্নাথ রবশ্বরবদ্যালয়

৭.৩ জনবল
সাররণ-৭.২ : বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর কহকর্তা/কহতচানী
িরমক নাং

দেরণ

অনুদমারেি পে

কমিরি পে

শূণ্যপে

১.

প্রথম দেরণ (দগ্রর্ ১-৯)

১৯

০৯

১০

২.

রবিীয় দেরণ (দগ্রর্ ১০-১৩)

০৩

০৩

-

৩.

তৃিীয় দেরণ (দগ্রর্ ১৪-১৭)

১৮

১৪

০৪

১২

১১

০১

৫২

৩৭

১৫

৪.

িতুথ ি দেরণ (দগ্রর্ ১৮-২০)
দমাে =

৭.৪ উদেখদযাগ্য কমিকান্র্
২০১৭-১৮ অথ ি বেদর বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর উদেখদযাগ্য কমিকান্ড রনম্নরূপ:
সারণী-৭.৩: একনজদর ২০১৭-১৮ অথ ি বেদর বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর উদেখদযাগ্য কমিকান্ড
কমিকাদন্ডর রববরণ
মাঠ পয িাদয় পররিারলি জরীপ সাংখ্যা
জরীপ পররিারলি এলাকার পররমাণ
উরিে নমুনা সাংগ্রহ ও এক্সদসশন নাম্বার প্রোন
উরিে নমুনা সনাক্তকরণ
উরিে নমুনার র্াোদবজ বিরীকরণ
ন্যাশনাল হারদবররয়াম ও ল্যাবদরেরীদি পররিারলি গদবষণার সাংখ্যা
জান িাদল প্রকাশনার অদপক্ষায় গদবষণা প্রবদন্ধর সাংখ্যা
হারদবররয়াম কতৃক
ি প্রকাশনার অদপক্ষায় “দলারা অব বাাংলাদেদশর” সাংখ্যা
বাাংলাদেদশর জন্য নতুনভাদব নরথভুক্তকৃি উরিে প্রজারি’র সাংখ্যা
পরামশি প্রেত্ত উপকারদভাগী সাংস্থার সাংখ্যা
পরামশি প্রেত্ত উপকারদভাগী ব্যরক্তর সাংখ্যা
রনদয়াগকৃি জনবল সাংখ্যা
মানব সম্পে উন্নয়ন (প্ররশক্ষণপ্রাপ্ত কমিকিিা-কমিিারীর সাংখ্যা)

২০১৭-২০১৮
০৬
১০০০ বগ ি রকদলারমোর
২০৭২
১৯২৩
১০৫০
০২
০২
০৩
০৩ টি
৪৬ টি
৮০৭ জন
১১ জন

৭.৫ অজিন
ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর ২০১৭-১৮ অথ ি বেদরর উদেখদযাগ্য অজিন রনম্নরূপ:
১. Bignoniaceae, Meliaceae এবাং Taccaceae পররবার রনদয় “Flora of
Bangladesh” শীষ িক রসররদজর রিনটি সাংখ্যার পুিক প্রণয়ন ।
২. হারদবররয়াদমর রবজ্ঞানীগণ ০৩টি উরিে প্রজারির (Spiradiclis bifida, Strobilanthes
urticifolia and Corymborkis veratrifolia) নতুন দরকর্ ি আরবষ্কার কদরদেন যাহা
বাাংলাদেশ দলারার জন্য অিযন্ত গুরুত্বপূণ ি অবোন রহদসদব স্বীকৃি।
৩. ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদণর লদক্ষয ফুল-েল, িথ্য এবাং রিত্র্ সদমি ১৪ ০০ টি উরিে প্রজারির নমুনা সাংগ্রহ
করা।
৪. বরণ িি সমদয় বান্দরবন দজলার রুমা উপদজলাধীন পরল েদরস্ট; কক্সবাজার দজলাধীন মদহশখালী উপদজলা;
যাদুরামপাড়া ও দমরুাং ররজিাভ েদরস্ট, খাগড়ােরড় সের, েীর নালা খাগড়ােরড় অঞ্চদলর উরিে জররপকায ি সম্পন্ন
করা ।

৫. উরিে জররপ কায িিদমর আওিায় োঙ্গাইল দজলার মধুপুর শাল েদরস্ট; বান্দরবন দজলার রুমা উপদজলাধীন পরল
েদরস্ট; কক্সবাজার দজলাধীন মদহশখালী উপদজলা; যাদুরামপাড়া ও দমরুাং ররজিাভ েদরস্ট, খাগড়ােরড় সের,
েীর নালা, খাগড়ােরড়; রািারগুল ও খারেমনগর বনাঞ্চল, রসদলে; হরররামপুর, মারনকগঞ্জ; বলধা গাদর্ িন ও
দবাোরনকযাল গাদর্ িন ইিযারে অঞ্চল হদি উরিে জররপকায ি কদর ১৪০০ টি উরিে নমুনা সাংগ্রহ করা হদয়দে।
৬. Taxonomic গদবষণার মাধ্যদম বাাংলাদেদশর রবরভন্ন সরকারর/দবসরকারর রবশ্বরবদ্যালয়/ গদবষণা, প্ররিষ্ঠান
(আয়ু িদবেী/ইউনানী/হারবাল/দহারমওপ্যাথী/রবরভন্ন ঔষধ প্রস্তুিকারক প্ররিষ্ঠান) হদি আগি ৪৬ টি সাংস্থার ৮০৭ জন
গদবষক ও েশিনাথীদের ৯২৩ টি উরিে নমুনা রবনামূদল্য সনাক্ত করা হদয়দে।
৭. হারদবররয়াদম আগি গদবষকদের/েশিনাথীদের উরিে এর প্রারপ্তস্থান, প্রাচুয ি ও উরিদের ফুল ও েল ধারদণর সময়কাল
সম্পিদক িথ্য প্রোন করা হদয়দে ।
৮. রবরভন্ন প্ররিষ্ঠাদনর আনুমারনক আদরা ৬৭২ প্রজারির উরিে নমুনার এক্সদসশন রাম্বান (Accession
Number) প্রোন করা হদয়দে।
৯. দেদশর রবরভন্ন রশক্ষা প্ররিষ্ঠান হদি আগি ৮০৭ জন োত্র্/োত্র্ী, গদবষক ও রশক্ষক/রশরক্ষকাদেরদক উরিে নমুনা
সাংরক্ষণ পদ্ধরিসহ হারদবররয়াম এর গদবষণা কায িিম সম্পদকি ধারণা প্রোন করা হদয়দে।
২০১৭-২০১৮ অথ ি বেদর বাাংলাদেশ হদি ৩টি উরিে প্রজারির নতুন দরকর্ ি আরবষ্কার এর Qwe

Spiradiclis bifida

Strobilanthes
urticifolia

Corymborkis
veratrifolia

৭.৬ বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর ২০১৭-২০১৮ অথ ি বেদর সমাপ্ত প্রকদল্পর রববরণী
সাররণ-৭.৪ : প্রকল্প সাংিান্ত
িরমক
রম্বন

প্রকদল্পর নাম ও দময়াে

১।

‘োিভত অর ভাস্কুলান
োলানা অর েচটাগাাং এন্ড
দ্য েচটাগাাং েমল ট্রাক্সে’
(২০১৫-২০১৮ োল
পর্ তন্ত)

প্রাক্করলি ব্যয়
(লক্ষ োকায়)
(রজওরব/োিা
সাংস্থা)
৭৮৬.০০
রজওরব

বািবায়নকারী
সাংস্থা

২০১৭-১৮ অথ ি
বেদরর বরাদ
(লক্ষ োকায়)

িমপুরঞ্জি
বািবায়ন
অগ্রগরি (%)

বাাংলাদেশ
ন্যাশনাল
হারদবররয়াম

৪০০.০০

১০০%

৭.৭ ভরবষ্যৎ কমি পররকল্পনা
সাররণ-৭.৫ : ভরবষ্যৎ কমিপররকল্পনা
িম

কমি পররকল্পনার রববরণ

বািবায়ন কাল

(ক) ল্পস্বদময়ােী কমি পররকল্পনার রববরণ
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
৭।
৮।
৯।

রািারগুল বনাঞ্চল, রসদলে এবাং খারেমনগর ন্যাশনাল পাকি, রসদলে হদি উরিে
ববরিত্র্য মূল্যায়দনর লদক্ষয জররপ কার্য পররিালনা করা।
রসাংরা ন্যাশনাল পাকি, বীরগঞ্জ ন্যাশনাল পাকি এবাং রামসাগর ন্যাশনাল পাকি
রেনাজপুর হদি উরিে ববরিত্র্য মূল্যায়দনর লদক্ষয জররপ কায ি পররিালনা করা।
ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদণর লদক্ষয ফুল-েল, িথ্য এবাং রিত্র্ সদমি ২৮০০
টি উরিে প্রজারির নমুনা সাংগ্রহ করা।
হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ৩০০০টি উরিে নমুনার সাদথ সাংযুক্ত িথ্যসমূহ
সরন্নদবশপূব িক করম্পউোরাইজড্ র্াোদবস বিরর করা।
হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ১২০০০টি উরিে নমুনার যত্ন এবাং কীেপিঙ্গ/েত্র্াক
েমন।
হারদবররয়াম কতৃক
ি ০৫টি নতুন উরিে প্রজারি দরকর্ ি আরবস্কার করা।
হারদবররয়াম কতৃক
ি ৯ টি “দলারা অব বাাংলাদেশ” রসররজ প্রকাশ করা।
হারদবররয়াম কতৃক
ি দেশী-রবদেশী সাদয়রণ্টরেক জান িাদল ৬টি দলারররস্টক প্রবন্ধ
প্রকাশ করা।
“দলারা অব বাাংলাদেশ' হদি ৬টি ই-দলারা প্রস্তুিকরণ।

২০১৮ - ২০২০
২০১৮ - ২০২০
২০১৮ - ২০২০
২০১৬ - ২০১৯
২০১৮ - ২০২০
২০১৮ - ২০২০
২০১৬ - ২০১৯
২০১৬ - ২০১৯
২০১৬ - ২০১৯

(খ) মধ্য দময়ােী কমিপররকল্পনার রববরণ
১।
২।
৩।
৪।
৫।

২টি প্রকদল্পর আওিায় বৃহত্তর িট্টগ্রাম, পাব িিয িট্টগ্রাম এবাং বররশাল ও রসদলে
দজলার উরিে ববরিত্র্য মূল্যায়দনর লদক্ষয জররপ কায ি পররিালনা করা।
ন্যাশনাল হারদবররয়াদম সাংরক্ষদণর লদক্ষয ফুল-েল, িথ্য এবাং রিত্র্ সদমি
৫০০০০টি উরিে প্রজারির নমুনা সাংগ্রহ করা।
হারদবররয়াদম সাংররক্ষি ৫০০০০টি উরিে নমুনার সাদথ সাংযুক্ত িথ্যসমূহ
সরন্নদবশপূব িক করম্পউোরাইজড্ র্াোদবস বিরর করা।
বৃহত্তর িট্টগ্রাম ও পাব িিয িট্টগ্রাম এবাং বররশাল ও রসদলে দজলার উরিে
প্রজারিসমূদহর উপর ৪টি সরিত্র্ দলারররস্টক পুিক প্রকাশ।
আইইউরসএন দরর্ রলস্ট িাইদেররয়া অনুযায়ী দেদশর সকল উরিে প্রজারির
স্টযাোস রনধ িারণ করা।

২০১৫-২০২৪
২০১৫-২০২৪
২০১৫-২০২৪
২০১৫-২০২৪
২০১৫-২০২৪

(গ) েী ি দময়ােী কমিপররকল্পনার রববরণ
১।

সমগ্র দেদশর উরিে ববরিত্র্য মূল্যায়দনর লদক্ষয জররপ কায ি সম্পন্ন করা।

২০১৫-২০৪০

২।

“দলারা অব বাাংলাদেশ” রসররজ প্রকাশনার কায ি সম্পন্ন করা।

২০১৫-২০৪০

২০১৭-১৮ অথ ি বেদর সম্পারেি কায িাবলীর উপর রস্থর রিত্র্

'সম্পারেি খসড়া পুিক ও প্রস্তুিকৃি ই-র্াোদবইজ মূল্যায়ন' শীষ িক দসরমনাদর উপরস্থি পররদবশ, বন ও জলবায়ু
পররবিিন মন্ত্রণালদয়র মাননীয় সরিব জনাব আবদুোহ আল দমাহসীন দিৌধুরী

পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবিিন মন্ত্রণালদয়র মাননীয় সরিব জনাব আবদুোহ আল দমাহসীন দিৌধুরী এর রনকে হদি
জািীয় বৃক্ষদরাপন অরভযান ও বৃক্ষদমলা-২০১৮ এর সরকারী/আধাসরকারী স্টল কযাোগররদি রবিীয় পুরস্কার গ্রহণ
করদেন বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর পদক্ষ পররিালক র্. দহাসদন আরা

'সম্পারেি খসড়া পুিক ও প্রস্তুিকৃি ই-র্াোদবইজ মূল্যায়ন' শীষ িক
দসরমনাদর উপরস্থি ঢাকা রবশ্বরবদ্যালদয়র উরিে রবজ্ঞান রবভাদগর
অধ্যাপক র্. দমাহাম্মে আবুল হাসান

জািীয় বৃক্ষদরাপন অরভযান ও বৃক্ষদমলা-২০১৮ দি
বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর স্টল পররেশিনরি
পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবিিন মন্ত্রণালদয়র সাদবক
সরিব র্. কামাল উরদন আহদমে

জািীয় পররদবশ দমলা-২০১৮ দি বাাংলাদেশ ন্যাশনাল
হারদবররয়াদমর স্টল পররেশিনরি েশিন িাথী

পররদবশ, বন ও জলবায়ু পররবিিন মন্ত্রণালয় এবাং অধীনি
েপ্তর বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াম এর সাদথ বারষ িক
কমিসম্পােন চুরক্ত ল্পাান - ২০১৮

ল্পিস্বাল্র্ দেদশর স্টযাোস হদি বাাংলাদেদশর উত্তরদনর দযাগ্যিা
অজিদনর ঐরিহারসক সােল্য উদযাপন উপলদক্ষয আনন্দ
দশাভাযাত্র্ায় বাাংলাদেশ ন্যাশনাল হারদবররয়াদমর কমিকিিা ও
কমিিারীবৃন্দ

ঢাকা কদলদজ রগদয় কদলদজর রশক্ষাথীদেরদক উরিে নমুনা
সনাক্তকরণ ও সাংরক্ষণ পদ্ধরিসহ এর গদবষণা কায িিম
সম্পদকি ধারণা প্রোন

হারদবররয়াম কতৃক
ি সাংগৃহীি করিপয় উরিে নমুনা

Amomum subulatum

Desmos longifolius

Mantisia radicans

Dendrocnide sinuata

Helixanthex parasitica

Uvaria hirsuta

Argemone mexicana

Dillenia indica

Dischidia nummularia

Arundina graminifolia

Nypa fruticans

Logo Of BNH

