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উদ্ভিদ নামকরণ: নীদ্ভিসমূহ এবং দ্ভনয়মাবল 

 

নমমনমেচার সংজ্ঞা:আন্তর্জ াতিক স্বীকৃতির তিয়ম কািুি 
অিুসরণ এ একটিমাত্র গ্রহণয াগ্য িাযম তিতিি করার পদ্ধতি 

হল িযমিযেিার বা িামকরণ। 

 

দ্ভিপদ নামকরণ বা Binomial 
Nomenclature- 
  প্রযিযক উতিযের তবজ্ঞািসম্মি িাম এর েটুি পথ থাযক 
প্রথমটি হযলা গ্যির িাম (generic name) এবং তিিীয়টি হযলা 
প্রর্াতি িাম (specific epithet) , কাযর্ই গ্ণপ্রর্ািএী িামক 



েটুি পযের সমন্বযয় গ্ঠিি িামকরণ কক তিপে িামকরণ বা 

binomial nomenclature বযল। ক্যার ালাস লললিযাস সর্বপ্রথম লিপদ 
িামক্ ণ প্রর্র্ব ি ক্র ি, 1753 লিস্টারে র্া  প্রণীর্ লিলসস প্লান্টএ াম 
এ প্রথম লিপদ িামক্ ণ প্রক্াশ ক্র ি এর্ং প র্র্ীক্ারল লসরস্টমা িযাচুল  
তর্ও এ  উরেখ  ক্যাসপা  র্াওহীি তক্ লিপদ িামক্ ণ এ  প্রথম 
প্রস্তার্ক্ র্লা হরলও র্া  প্রস্তারর্ এই িামক্ রণ  তক্াি সুলিলদব ষ্ট পদ্ধলর্ 
উরেখ লিল িা।  

উদ্ভিদ দ্ভিজ্ঞানের দ্ভিপদ োমকরনের কন়েকটি উনেখন াগ্য দ্ভে়েমািলী: 
• ককাি একইরকম উতিযের একটাই ববজ্ঞাতিক িাম 
লযাটিি ভাষা কি হযি হযব  া সারা পৃতথবীযি ঐ 

একটাই িাযম তবজ্ঞািীযের কাযে গ্রহণয াগ্য হযব। তেমি 
ধািরক্ পলিমর্রে ধাি, উত়িষযাযি ধািা, িাতমলিা়িুযি 

কিলু্ল , বলা হযলও সারা পৃতথবীর তবজ্ঞািীমহযল Oryza 

sativa  িাযম পতরতিি হয়। 
• প্রর্াতির ওপযরর কেতণতবিযাযসর একক হযব একপেী। 
• প্রর্াতির িাম তিপে  ুক্ত হযব। 

• তিতসর্ প্প্লািযটরাম এর প্রকাশকাল অথজাৎ 1757 

তিস্টাযে রাযগ্র ককাি উতিযের িাম গ্রহণয াগ্য িয়। 



• গ্ি িাযমর প্রথম অক্ষর ব়ি হরযে এবং প্রর্াতির 

িাযমর সব অক্ষরই কোট হরযে তলখযি হযব। বর্জ্ঞালিক্ 
িারম  তশরে আলর্ষ্কা ক্ লর্জ্ঞািী  িাম সংলিপ্ত আক্ার  ললখরর্ 
হরর্। 

• িিুি প্রকাতশি র্ীযবর িমুিা ককাি উতিে িমুিা সংগ্রহ 
শালায় বা হারযবতরয়াম এ সংরতক্ষি রাখযি হযব এবং 
হারযবতরয়াম এর িাম সংতক্ষপ্ত আকাযর উযল্লখ করযি 

হযব। এই সংরতক্ষি িমুিা িাই কিতসযমি তহযসযব 

পতরতিি। 

 

 Rules of nomenclature ICN(দ্ভনয়মাবলী) 
International code of nomenclature বা ICN উতিে 
িমুিার আন্তর্জ াতিক িামকরযণর কিকগুতল প্রধাি 
তিয়মাবলী উযল্লখ 

•   Ranks এবং taxa এর কশযষ প্রযিযকটি গ্রহণয াগ্য 
কেণীতবিযাস পদ্ধতি অিু ায়ী উতিে িমুিা তবতভন্ন 

ranks এর অন্তভুজ ক্ত অসংখয taxa এর মযধয অবস্থাি 



কযর। ICN অিু ায়ী ২২ টি তবতভন্ন ranks রযয়যে। 
সাধারণি প্রর্াতি হযলা কেতণতবিযাযসর মূল একক। 

• টাইপ কমথড হযলা উতিে িমিুা িামকরযণর একটা 

আইিগ্ি পদ্ধতি  ার িারা একটি taxon কক 
সঠিক িাম কেয়া হযয় থাযক। 

• অগ্রাতধকাযরর িীতি অি ুায়ী একটা উতিে িমিুা 
পৃতথবীর তবতভন্ন প্রাযন্তর অযিক উতিে িামকরণ 
তবযের কাযে তবতভন্ন কবাটাতিকাল িাযম পতরতিি 

হযি পাযর িা, প্রযিযকটি taxon কক িার সবযিযয় 
পুরযিা িাম তেযয় কিিা  ায়। 

• একটা উতিযের িাম  খি টযাযসািতমক তবিাযরর 
তভতিযি বাতিল বযল গ্ণয করা হয় িখি ঐ 

িামযক তসযিাতিম বযল। তেমি Thea chinensis 
 া বিজ মাযি বাতিল বযল গ্ণয িার বিজ মাি িাম 
হযলা Camellia chinensis । 

 

 



Principles of of international Code of 

nomenclature (নীদ্ভি): 

• প্রাণী এবং বযাকযটতরয়া িামকরণ কথযক উতিে 

িামকরণ পদ্ধতি স্বাধীি। এই তক্াড এ লক্ভারর্ তেরক্ারিা 
তেণীলর্িযারস  ত াষ্ঠী র্াইরক্  উপর  প্ররোজ্য হরর্ (মূল 
উতিের্গ্যির িা থাকযলও)। 

• ককাি টযাযসািতম কগ্াষ্ঠীর িামকরণ িামকরযণর 

টাইযপর ওপর তিভজ র কযর। 

• ককাি টযাযসািতম কগ্াষ্ঠীর িামকরণ প্রকাশ বা োপার 

অগ্রাতধকাযরর ওপর তভতি কযর করা হয়। 

• প্রযিযক টযাযসািতমক কগ্াষ্ঠী িাযের তিতেজষ্ট পতরযলখ, 
অবস্থাি এবং ক্রম এর উপর তিভজ র কযর , একটি 
মাত্র সঠিক িাম থাকযব এবং তিতেজষ্ট কক্ষত্র ো়িা 
তিয়ম অিু ায়ী  া প্রথযম হযব কসটাই গ্রহিয াগ্য 

হযব। 

• ককাি টযাযসািতমক কগ্াষ্ঠীর বা একযকর তবজ্ঞািসম্মি 

িাম সব সময় লযাটিি হযব। 
• িামকরযণর িীতিগুতল তকেু উযল্লখ িা থাকযলও 

পশ্চাৎ তেযক িা কা জকরী। 



 

 

 

 

 

Concept of type and typification (টাইপ 

সম্পমকে  ধারনা ও টাইদ্ভপদ্ভিশান): 
 

সংজ্ঞা: ক  সকল উতিে িমুিার ওপর তভতি কযর একর্ি 
ববজ্ঞাতিক একটা প্রর্াতি বা গ্ণ আতবষ্কার কযর িার 
ববজ্ঞাতিক িামকরণ কযরি হারযবতরয়াম শীট লাগ্াযিা কসই 

সকল িমুিা কক টাইপ বা টাইপ তিতসযমি বযল। 
উতিে িামকরযণর টাইপ ব িযমিযেিারাল টাইপ তবতভন্ন 
রকযমর হযয় থাযক- 



•  হমলাটাইপ: এটা এমি একটা তিতেজষ্ট উতিে িমুিা  া 
আতবষ্কিজ া তিযর্ পরীক্ষা-তিরীক্ষা কযর িামকরযণর টাইপ 
তহযসযব বণজিা কযরি। 

• আইমসাটাইপ: এটি হল হযলাটাইযপর একটি িকল কতপ 
কতপ। এটি সবসময়ই একটা িমিুা হযি হযব উতিে 
িমুিা সংগ্রযহর সময় একই সমযয় সংগ্রহ করা হযয় 

থাযক। ঠিক ওই সমযয় িমুিা গুতলর একটি কক হযলা 
টাইপ তহযসযব তিবজাতিি কযর অিযগুতল তক আইযসা টাইপ 

তহযসযব তিতিি করা হয়। 
• তসিটাইপ: ক  কক্ষযত্র আতবষ্কিজ া অযিকগুতল সংগৃ্হীি 
িমুিার মযধয কথযক ককাি একটা কক হযলাটাইপ তহযসযব 
তিতিি কযরি িা এবং সব িমিুা গুতল বা একাতধক 

সংগ্ৃহীি িমুিা তিযর্ বযবহার কযর থাযকি, কসযক্ষযত্র 
বযবহৃি সকল িমুিা গুতলযক তসিটাইপ বযল। 

• ললমটাটাইপ: এটা এমি একটা িমুিা  া আসল িমুিা 
কথযক িামকরযণ টাইপ তহযসযব তিবজাতিি করা হয় ক  
কক্ষযত্র োপার সময় ককাি হযলাটাইপ তিবজাতিি করা হয় 

িা। 



• দ্ভনওটাইপ: এটা এমি একটা উতিে িমুিা  া 
িামকরযির িাই তহযসযব বযবহার করা হয় ।অথি 
সকল িমুিা গুতলর উপর তভতি কযর িিুি িাম করা 

হয়, িা ককাযিাভাযব হাতরযয় কগ্যে। 

 

 

 

Author’s Citation (অথর সাইমটশন): 
উতিযের তবজ্ঞািসম্মি িাম করি করার সময় ককাি 
তবজ্ঞািী উতিেটি র প্রথম িামকরণ করযলি এবং ববধ 
ভাযব প্রকাশ করযলি কসটা র্াতিযয় তেযি হয়।এটি 
টযাযসািতম শযের সঠিক প্রকাশিার িাতরখ ঠিক রাখযি 
সাহা য কযর তবজ্ঞািীর িাম তলখযি হয় এই ঘটিাটিযক 
অথার সাইযটশি বযল। 
1. Single author: এযক্ষযত্র  তে তবজ্ঞািসম্মি িাম 
একটি মাত্র তবজ্ঞািী আতবষ্কার কযর থাযকি িযব 

িাযমর কশযষ তবজ্ঞািীর িাম টি abbreviated 



forms এ তলখযি হয়। তেমি Vitex negundo 
Linn. 

2. Multiple authors:  
A) েইুর্ি তবজ্ঞািী তবজ্ঞািসম্মি িাম এর 

আতবষ্কিজ া হযল তবজ্ঞািসম্মি িাযমর কশযষ 

েটুি তবজ্ঞািীর িাম “et” তেযয়  কু্ত রাখা 
হয়। ক মি Delphinium viscosum 
Hook.f. et Thomson.  

B) এযক্ষযত্র েইুযয়র কবতশ তবজ্ঞািী হযল 
তবজ্ঞািসম্মি িাযমর কশযষ  প্রথম তবজ্ঞািীর 
সংতক্ষপ্ত িাম তেযয়et al.  ুক্ত করযি হযব। 
ক মি  Streptomyces alboniger 
Porter et al. 

C) ককাি উতিে প্রর্াতির র্িয একর্ি তবজ্ঞািী 
একটা ববজ্ঞাতিক িাম ঠিক করযলি তকন্তু 
তিতি কসটাযক প্রকাশ করযলি িা এযক্ষযত্র 
অপর একর্ি তবজ্ঞািী  তে এই িামটি 
ববধভাযব প্রকাতশি কযরি িাহযল প্রথম 

তবজ্ঞাযির সযে পরবিী তবজ্ঞািীর িাম ex 



িারা  ুক্ত হযব। তেমি Acalypha 
racemosa Wall. ex Baill. 

D) উেযাযির কশাভা বধজিকারী ককাি উতিে 
taxon এর তবজ্ঞািসম্মি িাম এর কক্ষযত্র 
আতবষ্কিজ া তবজ্ঞািী িাযমর আযগ্ hort  এবং 
ex ক াগ্ করযি হযব ক মি, Morrenia 
odorata Hort.ex D.G.Kuntze. 

E)   খি একটা taxon এর ক  থাযক অিয 
ভাযব পতরবিজ ি করা হয় করযখ কেওয়ার 
মাধযযম কস কক্ষযত্র আযগ্র তবজ্ঞািীর িাম 
ব্র্যাযকযটর মযধয উযল্লখ করযি হয় এবং 
তবজ্ঞািী পতরবিজ ি করযে িার িাম 

পযাযকযটর পযর বসাযি হয়। এরক্ ডার্ল 
সাইরেশি র্রল । ক মি Citrus aurantium 
var. grandis L. কক  খি তবজ্ঞািী। 
Osbek প্রর্াতির ধাযপ িুযল আযিি িখি 

উতিযের িাম হযব  Citrus grandis (L.) 
Osbek. 



 

Effective and valid publication(  এমিদ্ভটভ 

এবং ভযাদ্ভলড পাবদ্ভলমকশন্স) 
Taxon এর িিুি িাযম প্রকাশযকর র্িয ভযাতলড অথবা 
এযেতিভ মযি করা হযব ককবল িখিই  খি িা োপাযিা 

অবস্থায় র্িসাধারযণর মযধয বা botanist কের  ািায়াি  
থাযক এমি লাইযব্র্রী সহ কমপযক্ষ 10 টি প্রতিতষ্ঠি 
কবাটাতিকযাল ইন্সটিটিউশি এর মযধয তবিরণ করার সুয াগ্ 
থাকযব gift , exchange বা তবতক্রর মাধযযম। ক োন taxon 
এরিাম  খি প্রকাশ করা হয় িখি ববধিার র্িয কিগুতল 

শিজ  িাযক পূরণ করযি হযব। শর্ব  গুলল হল ১) প্রকাশিা 
এযেতিভ হযি হযব, ২) 1. 1.1935 িাতরযখ বা িার পযর 
প্রকাতশি হওয়া ককাি িাযমর অবশযই লযাটিি বণজিা বা 

ডায়াগ্িতসস থাকযি হযব, ৩) 1.1.1958 বা এরপযরর 
প্রকাতশি কগ্াত্র বা ধাপ বা িার িীযির taxon এর িিুি 
িাম ববধ হযব ককবল িখিই  খি টাইপ তিতসযমি উযল্লখ 

করা থাযক। 



   এযেতিভ এবং ভযাতলড পাবতলযকশি এর শিজ াবলী ICN 
এর আটিজ যকল 29 কথযক 45 এর মযধয উযল্লখ করা আযে। 

    

 

 

 

Rejection of names 
 

একটি legitimate বা িামটা িাযকই বলা  াযব ক  কক্ষযত্র 
কবাটাতিকযাল িাম এর তিয়মাবলী মািা হয় আবার  খিই 
তিয়মাবলী ঠিক ঠিক মািা হয়িা িখি িাযের 
illegitimate বা কবঠিক িাম বলা হয়। িাম র্ালর্ল তদওযা  
তিরে লক্িু লিযমার্লী হরলা- 

• সুপারফু্লয়াশ nam- ককাি ককাি কক্ষযত্র তকেু িাযমর 
অতিত্ব আযগ্ কথযকই রযয়যে এমি একটি taxon এর 



কক্ষযত্র িিুি িাম কেওয়া হযল িাযক superfluous 
িাম বযল এই ধরযির িাম বাতিলয াগ্য। 

• Basionym- এটি হযলা অগ্রাতধকার অিু ায়ী একটি 
কিতসতেক বা ইন্ত্রতিতসতেক এতপযথট করযখ কেওয়া হযব। 

• Homonym – এটি হযলা একই িাম  া অপর একটি 
taxon এর কক্ষযত্র কেওয়া হয়, কার্ী কহাযমাতিম অবশযই 
বাতিল বযল গ্ণয করা হযব। 

• Totonym- এযক্ষযত্র কিতসতেক এতপযথট কর্যিতরক 
িাযমর মি ঠিক একই রকম হযয় থাযক। তেমি Malus 
malus 

• Nomen nadam- ক  সকল িাযমর ককাযিা বণজিা 
ো়িাই প্রকাশ করা হয় িাযের বযল িযমিিুডাম। এই 
সক্ল িাম র্ালর্ল র্রল ধ া হরর্ ের্িণ িা এরদ রক্ সঠিক্ র্ণবিা 
সহরোর  প্রক্াশ ক্ া হরর্। 

 

 



Principle of priority and its limitation 
(অগ্রাদ্ভধকামরর নীদ্ভি এবং সীমা দ্ভনধোরণ) 
  অযিকযক্ষযত্র কেখা  ায় একটা taxon এর অযিকগুতল িাম 
কেওয়া হযয় থাযক,কস কক্ষযত্র একটা িাযমর ববধিা কমযি 
তিযয় অিয িাম্বার িামগুতল তক অপ্রাসতেক মযি করা হয়। 
এই ধরযির সমসযা সমাধাযির র্িয িামকরযণর আন্তর্জ াতিক 
তিয়ম এর একটা িীতি অিুসরণ করা হয় এযকই বযল 

অগ্রাতধকার িীতি সূত্র। এই িীলর্ অিুোযী প্ররর্যক্টি ত াে র্া র্া  
লিরচ  ধাপগুলল তেমি  ণ, প্রজ্ালর্  িাম ইর্যালদ  এক্োই মাে সঠিক্ 
িাম থাক্রর্। এরিরে তক্াি taxon এ  প্রথম বর্ধভারর্ প্রক্ালশর্ 
িামোই হরর্ বর্ধ িাম র্া valid name। উলিদ লর্জ্ঞািী া সপুষ্পক্ 
উলিরদ  বর্ধ িামক্ রণ  তিরে 1st may 1753 লিস্টারে ক্যার ালাস 
লললিযাস এ  িা া প্রক্ালশর্ species plantarum তক্ সূচিা লর্নু্দ 
লহরসরর্ মরি ক্র ি। সুর্ াং অগ্রালধক্া  এ  িীলর্ অিুোযী এক্ো  ারি  
মাে এক্োই বর্ধ িাম হওযা উলচর্ এর্ং র্া  অরিক্গুলল লসরিালিম 
থাক্রর্ পার ।এই লিযম ত াে ধারপ  উপর  েযাক্স এ  তিরে প্ররোজ্য 
িয। 



 

 


