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িব ি র মিকেত ১০ লাখ জািত - জািতসংেঘর িতেবদন 

কােলর ক  ড     

আকাশ, পাতাল িকংবা স —িব  িতর সবে ে  মানব জািতর িব ংসী কমযে র পিরণিত সামেন আসেত  কেরেছ। 
জািতসংেঘর এক িতেবদেন বলা হেয়েছ, াণী ও উি েদর ৮০ লাখ জািতর মে  ১০ লাখই িব ি র মিকেত রেয়েছ। এর মে  
অেনক জাি  িব ি  হেয় যােব কেয়ক দশেকর মে ই। িব ানীরা সতক কের িদেয় বেলেছন, এখিন কাযকর পদে প না িনেল 
খাদ মানব জািতর অি ই মিকেত পেড় যােব। বলা হে , িব  িতর ওপর মানব কমকাে র ভাব িনেয় এটাই সবেচেয় বড় 

গেবষণা। গতকাল সামবার গেবষণা িতেবদন  েল ধরা হয় জািতসংেঘর ‘ই ারগভনেম াল সােয় -পিলিস াটফম অন 
বােয়াডাইভারিস  অ া  ইেকা িসে ম সািভেসস’ (আইিপিবইএস) কিম র বঠেক। ১৩২ দেশর এই কিম র সভাপিত িহেসেব 
আেছন রােজ র নামকরা পিরেবশিব ানী রবাট ওয়াটসন। এক হাজার ৮০০ ার িতেবদন  তিরেত অংশ িনেয়েছন ৫০  
দেশর ১৪৫ জন িব ানী। 

িতেবদেন বলা হেয়েছ, মা েষর কমকাে র জ  হাজার হাজার বছর ধের িব  িতেক খসারত িদেত হে । িক  গত ৫০ বছের 
এই মা া ব েণ বেড় গেছ। ১৯৭০ সােলর চেয় ি ণ হেয়েছ িবে র জনসং া। িব  অথনীিতর আকার বেড়েছ চার ণ। 
আ জািতক বািণেজ র পিরমাণ বেড় হেয়েছ আেগর চেয় ১০ ণ। েলে েপ ওঠা এই মানবজািতর খা , ব , বাস ান ও 

ালািনর চািহদা মটােত বন িম উজাড় করা হে  নিজরিবহীন গিতেত। 

িতেবদন  তিরেত িবিভ  সমেয় ায় দড় হাজার গেবষণাপ  (েরফাের  ােটিরয়াল) বহার করা হেয়েছ। তােত দখা গেছ, 
১৯৮০ থেক ২০০০ সাল পয  ী ম লীয় এলাকার ১০ কা  হ র বন িম ংস করা হেয়েছ। সবেচেয় বিশ ংস হেয়েছ দি ণ 
আেমিরকা ও দি ণ- ব এিশয়ায়। গেবষণায় বলা হয়, জলা িমর পিরি িত আেরা শাচনীয়। ১৭০০ সােল য পিরমাণ জলা িম 
িছল, এর ১৩ শতাংশ অবিশ  িছল ২০০০ সােল। বাড়েছ নগরায়ণও। ১৯৯২ সােলর চেয় বতমােন নগরায়েণর পিরিধ ায় ি ণ। 
গেবষণায় বলা হয়, িবিভ  ধরেনর কীটপতে র সং া স কভােব গণনা করা স ব নয়। িক  এেদর সং া য িবিভ  অ েল 
তগিতেত কমেছ, স িবষেয় যেথ  ত - মাণ রেয়েছ। 

সব িমিলেয় াণী ও উি েদর ১০ লাখ জািত িব ি র মিকেত রেয়েছ। আর এখন য গিতেত িবিভ  জািত িব  হে , তা এক 
কা  বছর আেগর চেয় কেয়ক লাখ ণ বিশ। িবিভ  সমেয়র গেবষণার বরাত িদেয় জািতসংেঘর িতেবদেন আেরা বলা হয়, 

‘ াচারাল ইেকা িসে ম’ এরই মে  ৪৭ শতাংশ ংস হেয় গেছ। এই গেবষণা িতেবদন  য রা কেরেছন, ত েদর একজন ড. কট 
াউ ান। ইউিনভািস  অব িমেনেসাটার এই অ াপক বেলন, ‘িব  জীবৈবিচ  নিজরিবহীন গিতেত কমেত থাকার িবষয়  

আমােদর কােছ মািণত।’ গেবষকরা বলেছন, িব  িতর ওপর ‘খবরদাির’ ব  না করেল মানবজািতেকও বড় খসারত িদেত 
হেব। আইিপিবইএেসর সহসভাপিত জােসভ সেটেল বেলন, ‘অ র ভিব েত হয়েতা িবষয়  মা েষর অি ে র জ  মিক হেয় 
দ ড়ােব না। আর দীঘ ময়ােদর িহসােব মা েষর পিরণিত কী হেব, তা বলা শিকল। তেব মা ষ এভােব চলেত থাকেল িতও 
িনেজর পথ েঁজ নেব, যটা স বরাবরই েঁজ নয়।’  : িসএনএন, িবিবিস। 

 


