‘প্রকৃততয ঝাড়ুদায’ কুন ংযক্ষণণ যকাণযয উণযাগ ও জনগণণয কাণে প্রতযাা
দীংকয ফয
কণেক ফেয পূণফ েও মৃত প্রাণীয চাতযতদণক নানাধযণনয কুন উড়ণত দদখা দমণতা। তফতবন্ন কাযণণ কুন তফলুতিয ণথ
থাকাে দ দৃশ্য এখন আয দতভন দচাণখ ণড় না। ভানুণলয জন্য ক্ষততকয আফজেনা, দযাগাক্রান্ত মৃতপ্রাণী দখণে দুগন্ধে ও দযাগজীফাণু
ফাতাণ েড়াণত না তদণে কুন দূলণণয াত দথণক তযণফণক যক্ষা কণয। কুণনয দণে তফণল ধযণনয জাযক য থাকাে এটি
খাণযয াণথ গ্রণ কযা দযাগজীফাণু নষ্ট কযণত াণয। কুন না থাকাে গফাতদশুয মৃতণদ এখন তোর, কুকুয, ইঁদুয, কাক, তচর
অন্যান্য স্তন্যােী প্রাণী খাণে। এণদয দণে দযাগজীফাণু নষ্ট না ওোে জঙ্গর ও জনণদ েতড়ণে ড়ণে এফ ভাযাত্মক ব্যাতধ। কুন
প্রাে তফলুতিয ণথ থাকাে অযানথ্রাক্স, জরাতঙ্ক শু ণত ংক্রতভত তফতবন্ন ধযণনয দযাণগয ক্রভফধ েভান ঝতুঁ কয মুণখ যণেণে ভানুল।
তাই, ‘কুণনয অতবাণ গরু ভণয না’ প্রচতরত কথাটি তয ণরও কুণনয অবাফ ভানুণলয ক্ষততয কাযণ দত াণয, কথাটি আণযা
দফত তয।
ফাংরাণদণ তফতবন্ন প্রজাততয কুন থাকণরও এণদয ভণে যাজকুন ফাংরাণদ দথণক পুণযাপুতয তফলুি ণে দগণে। ফতেভাণন
ফাংরাকুন ও রুঠুটিকুন আফাতক কুন তণণফ টিণক আণে। ফাংরাকুন ফাংরাণদণয একটি প্রতীকী াতখ কাযণ তফশ্বব্যাী
তযতচততয জন্য গৃীত এয বফজ্ঞাতনক নাভ তজ দফঙ্গাণরনত এয দফঙ্গাণরনত ব্দটি ফাংরাণক বুঝাে। ‘দলাফার ইন্টাযন্যানার
ইউতনেন পয কনজাযণবন অব দনচায এয দযড তরস্ট’ এফং ‘দযড তরস্ট অব ফাংরাণদ-২০১৫’ অনুমােী ফতেভাণন ফাংরাকুন
ভাতফন্ন অফস্থাে আণে। ফতেভাণন দদণ ফাংরাকুণনয ংখ্যা ২৬০টি, মা গত কণেক ফেয ধণয তস্থততীর যণেণে। দতক্ষণ এতোে
কুণনয ংখ্যা কণভ দগণে ৯৯ তাং এয ভণতা।
গফাতদশু তচতকৎাে ব্যফহৃত 'ডাইণলাণপনাক' ও ‘তকণোপ্রণপন’ এয ব্যফায, তনম্ন জন্ায , অতততযক্ত কীেনাক ও
াণযয কাযণণ সৃষ্ট াতনদূলণজতনত তফতবন্ন দযা দগ আক্রান্ত ওো , খায ংকে এফং ফাস্থাণনয প্রচণ্ড ংকে কুন তফলুতিয
অন্যতভ কাযণ। কুনণক তফলুতিয াত ণত যক্ষা কযণত এ তফলণে জনণচতনতা বৃতিয তফকল্প নাই। এজন্য দতক্ষণ আতিকায
‘এনণডঞ্জাযড ওোইল্ডরাইপ ট্রাস্ট’ এফং ইংল্যাণেয ‘ক কনজাযণবতন্প ট্রাস্ট’ এয তকাতয শু তফলেক কভেসূতচ কুন ণচতনতা
কাম েক্রভণক একটি আন্তজোততক ইণবণন্ট ম্প্রাতযত কযায রণক্ষয আন্তজোততক কুন ণচতনতা তদফ ারণনয উণযাগ গ্রণ কণয।
প্রততফেয দণন্ফম্বয ভাণয প্রথভ তনফায আন্তজোততক কুন ণচতনতা তদফ াতরত ে। এফেয আন্তজোততক কুন ণচতনতা
তদফ উরণক্ষয ফন অতধদিয ৪ দণন্ফম্বয, তনফায ওণেতফনাণযয আণোজন কযণফ। প্রকৃততয তযেন্নতাকভী তফলুিপ্রাে এ কুনণক
ফাঁচাণত গণণচতনতা ফাড়াণনাই কুন ণচতনতা তদফণয মূর উণেশ্য।
জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু দখ মুতজবুয যভান স্বাধীনতায অব্যফতত য “ফাংরাণদ ওোইল্ডরাইপ (তপ্রজাযণবন) অড োয
১৯৭৩" প্রণেণনয ভােণভ ফাংরাণদণয ফন্যপ্রাণী ও জীফবফতচত্র্য ংযক্ষণণয উণযাগ গ্রণ কণযন। ১৯৭৪ াণর কাম েকযী এই আইণনয
তৃতীে তপতণর অন্যান্য ফন্যপ্রাণীয াণথ কুন তকায কযা, তযা কযা ফা ধযাে তফতধতনণলধ আণযা কযা ে। ভাননীে প্রধানভন্ত্রী
দখ াতনায যকায ‘ফন্যপ্রাণী (ংযক্ষণ ও তনযাত্তা) আইন, ২০১২’ জাতয কণয এয তপতণরও দদণয তফতবন্ন প্রকায কুনণক
যতক্ষত ফন্যপ্রাণী তণণফ দঘালণা কণযন। এোড়া, ফতেভান যকায ফন্যপ্রাণী ও জীফবফতচত্র্য ংযক্ষণণক জনগণণয জন্য াংতফধাতনক
ফােফাধকতাে তফলণে তযণত কযায উণেণশ্য ২০১১ াণর ঞ্চদ ংণাধনীয ভােণভ ংতফধাণন ১৮(ক) অনুণেদ তন্নণফতত
কণযণে। তযণফ, ফন ও জরফায়ু তযফতেন ভন্ত্রণারণেয দাতেত্বপ্রাি ভন্ত্রী দভাোঃ াাফ উতেন এভত এয াফ েক্ষতণক তদকতনণদ েনাে
ফন অতধদিয জীফবফতচত্র্য ংযক্ষণণ কুন অন্যান্য ফন্যপ্রাণী যক্ষাে তনযরবাণফ কাজ কযণে।
তফণলজ্ঞণদয ভণত, গফাতদশু তচতকৎাে ব্যফহৃত 'ডাইণলাণপনাক' নাণভয ব্যথানাক ঔলণধয প্রবাফই কুন তফলুতিয
অন্যতভ প্রধান কাযণ। মৃত শুয ভাং কুদনয দকাণনা ক্ষতত কযণত াণয না। তকন্তু ডাইণলাণপনাক দদওো শুটিয মৃত্যয ণরও
মৃত শুয দদণ ওষুণধয াশ্বেপ্রতততক্রো যণে মাে । এভন মৃত শুয ভাং দখণর কুণনয তকডতন নষ্ট ণে ২-৩ তদণনয ভণে মৃত্যয
ঘণে। একই ধযণনয তফলতক্রো দদখা দগণে তকণোণপ্রাণপণনয দফরাণতও। এজন্য ফাংরাণদ যকায ২০১০ াণর দদব্যাী কুণনয
জন্য ক্ষততকাযক ওষুধ ‘ডাইণলাণপনাক’ তনতলি কণযণে। তযণফ, ফন ও জরফায়ু তযফতেন ভন্ত্রণারণেয আন্ততযক প্রণচষ্টায পণর
এফেয ভাননীে প্রধানভন্ত্রী দখ াতনা এয বাততণত্ব অনুতিত ভতন্ত্রতযলদ বাে কুণনয জন্য ক্ষততকয ঔলধ তকণোণপ্রাণপনও
তনতলি কযা ে, মা ফাংরা কুন যক্ষাে তফশ্বব্যাী একটি উদাযণ সৃতষ্ট কণযণে। এোড়া, কুন যক্ষাে তকণোণপ্রাণপন জাতীে

দবণেতযনাতয ওষুণধয উৎাদন ফণন্ধয প্রস্তাফ অনুণভাদন কণযণে ভতন্ত্রবা। একই াণথ তকণোণপ্রাণপন জাতীে ব্যথানাক ওষুণধয
তযফণতে ভান কার্মকয, অথচ কুনফান্ধফ ‘ম্যাণরাতক্সকযাভ’ নাণভ একটি ওষুধ ব্যফাণযয যাভেও প্রদান কযা ণেণে।
ফন অতধদিণযয ফন্যপ্রাণী ও প্রকৃতত ংযক্ষণ অঞ্চণরয তথ্য ভণত, কুন ংযক্ষণ কাম েক্রভ দফগফান কযণত ২০১৩ াণর
‘ফাংরাণদ জাতীে কুন ংযক্ষণ কতভটি’ গঠন কযা ণেণে। ২০১৪ াদর তণরে তফবাগ এফং ঢাকা ও চট্টগ্রাভ তফবাণগয তকছু অং
তনণে কুণনয জন্য তনযাদ এরাকা-১ এফং খুরনা, ফতযার ও ঢাকা তফবাণগয তকছু অং তনণে গঠিত তনযাদ এরাকা-২ গঠন কযা
ণেণে। কুণনয তনযাদ এরাকা প্রততিায মূর রক্ষয ণে- কুণনয তনযাদ এরাকাে ক্ষততকয ঔলণধয ব্যফায শূণন্যয দকাঠাে
আনা; কুণনয প্রজননস্থর, তফশ্রাভস্থর ও তফচযণ এরাকায ফন ংযক্ষণ; ভানুণলয ভণে কুণনয উয প্রচতরত ভুর ধাযণা ও ভানুলকুন দ্বন্দ্ব ফণন্ধ ণচতনতা বৃতিয ভােণভ কুনণক তফলুতিয াত দথণক ফাঁচাণনা।
দ ফেয (২০১৬-২৫) দভোতদ ‘ফাংরাণদ কুন ংযক্লণ কভেতযকল্পনা’দক অগ্রাতধকায তদণে কুন ংযক্ষণণ ফতেভাণন
কর ধযণনয কাম েক্রভ তযচাতরত ণে। কুণনয প্রজননকারীন ভণে ফাড়তত খাফাণযয চাতদা দভোণনায জন্য ২০১৫ াণর
তফগণঞ্জয দযভা-কাণরঙ্গা ফন্যপ্রাণী অবোযণে ও সুন্দযফণন দু’টি তপতডং দস্টন স্থান কযা ণেণে। অসুস্থ ও আত কুনণদয উিায
ও পুনফ োন কাম েক্রভ তযচারনায জন্য ২০১৬ াণর তদনাজপুণযয তংড়াে একটি কুন উিায ও তযচ েমা দকন্দ্র স্থান কযা ণেণে।
উণেখ্য, এ ম েন্ত ১১৫টি তভারোন গৃতধনী প্রজাততয কুন উিায, তযচম ো দণল পুনযাে প্রকৃততণত অফমুক্ত কযা ণেণে। ২০১৭ ও
২০১৯ াণর ফাংরাণদণ ৭ভ ও ৮ভ আঞ্চতরক তযচারনা কতভটি এয বা আণোজন কযা ে। উক্ত বামূণ বাযত, দনার,
াতকস্তান, কণম্বাতডো, ও মৄক্তযাজয যকাণযয প্রতততনতধবৃন্দ ও তফণলজ্ঞগণ অংগ্রণ কণয এফং বাে কুন ংযক্ষণণ তফতবন্ন
কাম েকযী তিান্ত গৃীত ে, মা ফাংরাণদ তথা দতক্ষণ এতোয কুন ংযক্ষণণয জন্য একটি ভাইরপরক।
ফনতফবাগ কুণনয আফাস্থণরয দীঘ েণভোতদ ম েণফক্ষণ ও কুণনয তনযাদ এরাকায ব্যফস্থানায জন্য স্থানীে
জনাধাযণণক ম্পৃক্ত কণয কুন ংযক্ষণ দর গঠন কণযণে। ণচতনতা বৃতিয রণক্ষয এই দরগুণরায ােতাে ভাঠ ম োণে তফতবন্ন
জনণচতনতামূরক কভেসূতচ ারন কযা ণে। কুন যক্ষাে তফগণঞ্জয দযভা কাণরঙ্গা ফনাঞ্চণর ফন অতধদিয তফণল কাম েক্রভ াণত
তনণেণে। ফনকভীযা কুণনয প্রজনন এরাকাে তনেতভত ের তদণে। দযভা-কাণরঙ্গাে ২০১৪ াণর কুণনয প্রজনন পরতা তের ৪৪
তাং, যকাণযয ফহুমুখী দণক্ষণয পণর ২০২০ াণর তা বৃতি দণে ৫৭ তাংণ উন্নীত ণেণে। ২০২০ াণরয ২৪ আগস্ট
তাতযণখ ‘ফাংরাণদ জাতীে কুন ংযক্ষণ কতভটি’ এয ১০ভ বাণত কুণনয দু’টি েস্পে মথা- তফগণঞ্জয দযভা-কাণরঙ্গা ও
সুন্দযফণন তফযভান কুণনয তনযাদ খায যফযা তনতিত কযায রণক্ষয যাজস্ব খাণতয আওতাে ফাণজে ফযাে এফং প্রতত দুইফেয
অন্তয কুণনয অফস্থা ভতনেতযং কযায তিান্ত গৃীত ণেণে। ফন অতধদিয আইইউতএন অন্যান্য প্রকৃতত ও ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণকাযী
ংগঠণনয াণথ ভন্বে কণয কুন ংযক্ষণ কভেকাণ্ড ফাস্তফােন কণয মাণে।
শুদৄ যকাণযয একায ণক্ষ মথামথবাণফ কুন ংযক্ষণ কষ্টাে।
প্রকৃতত ও ফন্যপ্রাণী ংযক্ষণণ তনণফতদত
ে াতখটিয তফচযণ এরাকায ভানুল তনজ তনজ অফস্থান দথণক আন্ততযকবাণফ দাতেত্ব ারন কযণর কুন যক্ষাে াপল্য
ব্যতক্তফগ
রাব কযা ম্ভফ। তাই ‘কুন’ াতখটি অণনণকয কাণে অজানা কাযণণ অনাদৃত ণরও তযণফণয বাযাম্য যক্ষা কণয
ভানুণলয অবাফনীে উকাযী ‘প্রকৃততয ঝাড়ুদায’ অফতষ্ট কুনগুণরা যক্ষাে আভাণদয করণক অঙ্গীকায ও ভতন্বতবাণফ কাজ
কযণত ণফ।
#
দরখকোঃ ততনেয তথ্য অতপায, তযণফ, ফন ও জরফায়ু তযফতেন ভন্ত্রণারে।
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