
হারেবিরয়াম িসট ত ণালী 

বাংলােদশ াশনাল হারেবিরয়াম (িবএনএইচ) দেশর িবিভ  কেলজ, িব িবদ ালয় ও গেবষণা িত ােনর 
ছা ছা ী ও গেবষকগণ কতৃক আনীত দশীয় উি দ জািতসমহু সনা  কের থােক এবং তাহােদর গেবষণা 
কােজ ব ব ত ভাউচার উি দ নমুনা সংর ণপূবক এে শন না ার দান কের থােক। এজ  উি দ নমনুা 
সনা করেণর ে  একিট মানস ত হারেবিরয়াম সীট অথবা ফলু- ফলসেমত পাতার িব াস বঝুা যায় 
এমন একিট স ণূ গাছ বা ডাল, ফেটা াফ এবং উি দ স িকত েয়াজনীয় তথ াবলী সরবরাহ করেত 
হেব। অপরিদেক, উি দ নমনুার এে শন না ার াি র লে  াশনাল হারেবিরয়ােম সংরি ত উি দ 
নমনুার সমমান স  হারেরিরয়াম নমনুা জমা দান করেত হয়। িনে  একিট মানস ত হারেবিরয়াম সীট 

ত ণালীর ৪িট ধাপ বণনা করা হল।  

১। উি দ নমনুা সং হ: উি েদর  নমনুা এমন ভােব সং হ করেত হেব যাহােত নমনুািটেত সনা করেণর 
জ  েয়াজনীয় সকল উপাদান িবদ মান থােক। হারেবিরয়াম সীেটর (৪১ সিম × ২৭ সিম) সােথ 
সামা  রেখ ২০- ৩০ সিম ল া ফলু- ফলসেমত পাতার িব াস বঝুা যায় এমন একিট স ণূ গাছ বা 
ডাল কেট সং হ করেত হেব। ফলু না থাকেল িঁড় অথবা বীজসহ নমনুা সং হ করা যােব। ফাণ জাতীয় 
উি েদর ে  ারসহ পাতা সং হ করেত হেব।  

২। মাঠ হেত সংগহৃীত তথ াবলী: নমনুািটেক তথ পূণ করার লে  নমনুা সং েহর সময় উি দ স িকত 
িকছ ুতথ  মাঠ পযেব েণর সময় িফ  নাট বেুক িলিপব  করেত হেব। এ জ  িতিট উি দ নমনুার জ  
একিট কােলকশন না ার িদেয় উি দ জািতিটর ব ািনক নাম, পিরবার, ানীয় নাম (যিদ থােক), সং েহর 
তািরখ ও ান ( েযাজ  ে  অ াংশ- ািঘমাংশ, উ তা), গােছর উ তা বা আকার, ফেুলর রঙ ও গ , 
ফেলর বিশ , বাস ান (Habitat), চিলত ব বহার, াচযু, সং হকারীর নাম, সং হ না ার ইত ািদ। এর 
পাশাপািশ িতিট উি েদর িডিজটাল ইেমজ সং হ করেত হেব। 

৩। নমনুা ি য়াজাতকরণ ও কােনার প িত: মাঠ হেত নমনুা সং েহর পরপরই উি দ নমনুািটর পাতা, 
শাখা- শাখা, ফলু- ফল ইত ািদ একিট অধ ভাঁজকরা পুরােনা খবেরর কাগেজর উপর সমতেল র ভােব 
িব তৃ কের ঢেক িদেত হেব। এরপর িতিট নমনুার উপের ও িনেচ একিট কের চষু কাগজ ( ািটং পপার) 
িদেয় পাকাের সািজেয় া  স িদেয় শ  কের বেধঁ অথবা ভারী কান ব  ারা চাপ িদেয় রােদ অথবা 

া  াইয়াের ভালভােব কােত হেব যন নমনুািটেত কান আ তা না থােক।  

৪। মাউি ং ণালী: চােপ কােনা উি দ নমনুা েলা পূেব উে িখত িনিদ  মােপর হারেবিরয়াম সীেট (৩০০ 
াম ইিডশ বাড পপার) পািনেত বীভূত এরািবক গাম ( )ু িদেয় আটকােত হেব। েয়াজনীয় ে  

সইূ- তা ব বহার কের অথবা সলেুলাজ টপ িদেয় নমনুািটেক হারেবিরয়াম সীেটর সােথ দঢ়ৃভােব বেধঁ/ 
আটিকেয় িদেত হেব। নমনুা থেক কান অংশ ( যমন- পাতা, ফুল, ফল, বীজ ইত ািদ) িবি  হেয় গেল 
তাহা হারেবিরয়াম সীেট সংযু  ক াপ েল (কাগেজর পেকট) সংর ণ করেত হেব। সবেশেষ িফ  নাট 
বেুক িলিপব  তথ াবলী স িলত কাগেজর একিট লেবল হারেবিরয়াম সীেট এরািবক গাম ( )ু িদেয় 
আটিকেয় িদেল ি য়ািট স  হেয় যােব। 

 

 



িচে র মাধ েম একিট আদশ হারেবিরয়াম শীট ত ণালী দখােনা হল। 

 

 

 

 

িচ  ১: সং িহত উি েদর ন না  িচ  ২: ন না পাকাের া  েস বাধ  

 

 Herbarium Label 
                                              

Date: ........................... 

Bot. Name:......................................................................... 

Family: ................................................................. 

Local Name: ................................................. 

Locality: ........................................................................... 

Habitat : ………………………………………………………… 

Note: ................................................................................. 

Collected by: ........................................... No. ........... 
 

িচ  ৩:  উি দ ন না া  াইয়াের করণ  িচ  ৪:  হারেবিরয়াম লেবল  

 

 

 

িচ  ৫:  ত ত ২  হারেবিরয়াম শীট 
 


