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দেশর ৭০০তম পািখ খয়রাগাল শািলক 

 

ছিব : আলী কাউসার ড ািন  

পািখর অভয়ার  াত হিবগে র না ঘাট উপেজলার সাতছিড় জাতীয় উ ােন ন ন এক পািখর স ান িমেলেছ, খয়রাগাল 
শািলক। গত মােচর থম স ােহ একদল শৗিখন ফেটা াফার সাতছিড় জাতীয় উ ােন পািখর ছিব তালার জ  অিভযান 
পিরচালনা কেরন। ওই অিভযানকােল ৪ মাচ আলী কাউসার ডিন নােম এক ফেটা াফােরর ক ােমরায় ধরা পেড় ন ন এই পািখ। 
অথ ম ণালেয়র অিতির  সিচব এবং বাড ফেটা াফার ও হিবগ  ফেটা ািফ সাসাই র সভাপিত জালাল আহেমদ গত বার 
হিবগ  স ােব এক অ ােন এসব ত  জানান। িতিন বেলন, ন ন কের আিব ার হওয়া দেশর ৭০০তম পািখ এ । এর আেগ 
জা য়াির মােস চ পাইনবাবগে  White tailed lapwing  নােম ন ন আেরক  পািখ ধরা পেড় ফেটা াফার শাহা ল 
কিরেমর ক ােমরায়। স  িছল দেশর ৬৯৯তম পািখ। বাডস ােবর সদ  সৗরভ মাহ দ ফস ক াটােস িলেখন, ‘বাংলােদশর 
পািখর তািলকায় ৭০০তম পািখ। বাংলােদেশর জ  ন ন জািতর শািলক। এই শািলক লত জাপােনর আবািসক পািখ।’ আলী 
রজা হায়দার িলেখন, ‘অবেশেষ বাংলােদেশর পািখর সং া সাত শর মাইলফলক শ করল।’ ডা -বাংলা াংেকর আই  

িবভােগর কমকতা আলী কাউসার ড ািন একজন শৗিখন ফেটা াফার। িতিন বেলন, ‘৪ মাচ সকােল ক ােমরা হােত বেন বর হেয় 
দিখ এক  মা ার গােছর ডােল ডােল লাল ল েট আেছ। সখােন বেস আেছ কেয়ক  পািখ। ক ােমরার শাটার পেতই উেঠ 

যায় বশ কেয়ক  পািখর ছিব। তেব এর মােঝ  পািখ অপিরিচত। ছিব  ফস েক আপেলাড করেতই সাড়া পেড় যায়। তখন 
জানেত পাির এ েলা লভ পািখ। এর মােঝ খয়রাগাল শািলক বাংলােদেশ থম দখা গেছ। একই ছিবেত ধরা পড়া Purple-
backed starling পািখ ও বাংলােদেশ এর আেগ মা  িতনবার দখা গেছ।’ িতিন জানান, ত র সে  ছিব লেত আসা 
মাফা ল হক দওয়ান, ইজহার হােসন, নািফস আিমন, মাশাররফ হােসন, আিবর মাহ দ ও সাই ল ইসলাম তা কদারও 

খয়রাগাল শািলেকর ছিব ধারণ কেরন। হিবগ  সরকাির াবন কেলেজর সহকারী অ াপক ড. ভাষ চ  দব বেলন, ‘খয়রাগাল 
শািলক Sturnidae পিরবােরর পািখ। ব ািনক নাম Agropsar philippinensis. জাপান, তাইওয়ান, রািশয়ার 
িব ত ীপ ে  এেদর উপি িত ল  করা যায়। জাপােন উপ েল সারা বছর এর িবচরণ ল  করা যায়।’ বাংলােদশ পিরেবশ 
আে ালেনর (বাপা) সদ  শাহজালাল িব ান ও ি  িব িব ালেয়র অ াপক ড. জিহ ল হক শািকল বেলন, ‘সাতছিড় জাতীয় 
উ ােন  শর বিশ জািতর পািখ রেয়েছ। তেব আবাস ল ও খাে র জ  এখােন অেনক পািখ মিকর মে  রেয়েছ। তার পরও 
িবরল িক  পািখর স ান এখােন পাওয়া যাে , যা আশার খবর।’ 

বণনা: খয়রাগাল শািলেকর গড় ওজন ৩৮ াম। ী পািখ ওজেন এক  কম হয়। গড় দঘ  ১৯২ িমিলিমটার। ষ পািখর মাথায় 
সাদা এবং গােল গাঢ় খেয়ির বাদািম ছাপ আেছ। পছেনর িদকটা উ ল ব িন কােলা, পাখা  উ ল স জাভ কােলা এবং ক েধর 
িদেক এক  অংশ সাদা। দেহর ই পােশ সর বণ। লজ হালকা বাদািম। অ িদেক ী পািখ েরা ির বাদািম। ী- ষ উভেয়র 
ঠ ট ও খ কােলা। ‘   হ  , িপিপ িপপিব’ ের গান কের। সাধারণত এক  ের আট সেক  সময় নয়। জনন মৗ ম 
ম- ন। লত গােছর গেত বাস করেত পছ  কের। কদািচৎ িনেজরা ঘাস ও লতাপাতা িদেয় বাসা তির কের। ধান খা  গােছর 

ফল ও পাকামাকড়। শাি ি য় ও নরম আবহাওয়ার পািখ। জাপােনর ীপ েলার স জ বেন, িমি  রােদ সকেত ের বড়ায়।  
ও শীতল আবহাওয়ার েত সে র-অে াবের এরা অ ল আবহাওয়ার িদেক সের আেস। 

 


