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জািতসংঘ আগামী ৫০ বছেরর মেধ  ‘রয় াল ব ল টাইগার’ িবলু  হওয়ার সতক বাতা িদেলও
বাংলােদেশর  রবন  অংেশ  বােঘর  সংখ া  বাড়েছ।  গত  িতন  বছের  বেড়েছ  ৮িট।  সবেশষ
২০১৫ সােলর বাঘ মািরেত ১০৬িট বাঘ থাকার কথা বলা হেয়িছল। বতমােন সই সংখ া বেড়
দািঁড়েয়েছ ১১৪িট।

বতমােন িবে র অ তম বহৃৎ ম ানে াভ বন রবেন ব ল টাইগার কনজারেভশন একিটিভিট (বাঘ)
মাট চারিট ধােপ িতনিট েক ১ হাজার ৬ শত ৫৬ বগ িকেলািমটার এলাকায় ক ােমরা বিসেয় ২ শত ৪৯

িদন ধের পিরচািলত জিরেপ ৬৩িট পূণ বয়  বাঘ, ৪িট জুেভনাইল বাঘ (১২-১৪ মাস বয়সী) এবং ৫িট
বােঘর বা ার (০-১২ মাস বয়সী) ২৪৬৬িট ছিব পেয়েছ। বাঘ গণনার কায ম (ি তীয় পযায়) শেষ এই
তথ  জািনেয়েছ  বাংলােদশ  বন  িবভাগ।  এই  জিরেপর  ফল  আজ  বধুবার  রাজধানীর  বন  ভবেন
আ ািনকভােব কাশ করেবন তারা।

সংি  একজন বন কমকতা জানান, রবনেক খুলনা, বােগরহাট ও সাত ীরা এই িতন অংেশ ভাগ
কের যসব এলাকায় বাঘ চলাচল বিশ সখােন বাঘ জিরপ পিরচালনা করা হয়। সাত ীরা অংেশ জিরপ
করা হয় ২০১৬ সােল। অতঃপর গত বছর খুলনা ও বােগরহাট অংেশ জিরপ চালােনা হয়। অতীেতর ায়

  আেনায়ার আলদীন

print | সু রবেন বাঘ বেড়েছ িতন বছের ৮িট | জাতীয় https://www.ittefaq.com.bd/national/56250/সু রবেন-বাঘ- বেড়েছ-িতন...

1 of 2 5/22/2019 10:29 AM



ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

সব েলা জিরপই করা হেয়িছল পাগমাক (পােয়র ছাপ) প িতেত। এবারই থম ক ােমরা ািপংেয়র
মাধ েম রবেন ১১৪িট বােঘর অি  িচি ত হেয়েছ। স িহেসেব িতন বছেরর ব বধােন রবেন
বােঘর সংখ া বেড়েছ ৮ শতাংশ।

জানা  যায়,  বন  অিধদ েরর  সে  চলিত  বাঘ  মািরেত  অংশ  হণ  কেরেছ  যু রাে র  ি থসিনয়ান
কনজারেভশন ই িটিটউেটর ওয়াই  িটম। আর গেবষণায় তথ  িবে ষণ ও িতেবদন তিরেত সহায়তা
কেরেছ জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র ািণিবদ া িবভাগ। ক ােমরা ািপংেয়র মাধ েম বাঘ গণনার এই

কে  ব য় হেয়েছ ১১৪ কািট টাকা।

জাহা ীরনগর িব িবদ ালেয়র ািণিবদ া  িবভােগর অধ াপক ও বাঘ  িবেশষ  ড.  মিন ল এইচ খান
জানান, বােঘর সংখ া কেম যায়িন এটাই খবর। ২০১৫ সােল বােঘর সংখ া য ১০৬িটই িছল তা নয়,
কম- বিশও হেত পাের। আবার এখন ১১৪িট আেছ, তার মােন ১১৪িটই এমন নয়। বিশও হেত পাের।
তেব বাঘ মািরেত ‘ক ােমরা ফাঁদ’  বা ক ােমরা ািপংেয়র মাধ েম উেঠ আসা এ সংখ ািট মাটামিুট
বা ব সংখ ার কাছাকািছ।  বনিবভােগর একজন জিরপ কমকতা  জানান,  রবেন য  অ ল েলােত
বােঘর আনােগানা  সবেচেয় বিশ সই এলাকা েলােত জিরপ চালােনা  হেয়েছ।  ফেল কৃত সংখ াটা
পাওয়া গেছ।

বন িবভােগর তথ  অ যায়ী, ২০০১ সাল থেক ২০১৮ সাল পয  ৩৫িট বােঘর মতুৃ  হেয়েছ। এর মেধ
াভািবকভােব মারা গেছ মা  ১০িট। বািক ২৫িটর মেধ  ১৪িট বাঘ িপিটেয় মেরেছন ানীয় জনতা,

১০িট িনহত হেয়েছ িশকািরেদর হােত এবং একিট িনহত হেয়েছ ২০০৭ সােলর িসডের। স ত য, চলিত
মােসর র িদেক জািতসংেঘর নতুন এক িতেবদেন বলা হয়, িব ব াপী জলবায়ু পিরবতন ও বি ক
উ ায়েন বাড়েছ সমু পৃে র উ তা। এ অব ায় হািরেয় যেত পাের রবেনর রেয়ল ব ল টাইগার।

আেরা পড়নু: ভমূধ সাগের নৗকা ডুিবেত বেঁচ যাওয়া ১৫ জন দেশ

২০৭০ সােলর  মেধ  বাংলােদেশ  বােঘর  জ  কােনা  উপযু  জায়গা  থাকেব  না।  কননা,  িবে র
তাপমা া মাগত বিৃ সহ উে খেযাগ  পিরবতন এই বেন িটেক থাকা কেয়ক শত বাঘ িবলীন হওয়ার
জ  যেথ । বাংলােদশ ও ভারেতর চার হাজার বগমাইল এলাকা িনেয় রবন। রবেন এই াণীর
আবাস ল এখন চরম মিকর মেুখ।

এিদেক িবিবিসর খবের বলা হয়, রবনই হে  এিশয়ার মেধ  ব  াণীর বহৃ ম আবাসভূিম। বতমােন
রবেন ৩৭৫ জািতর ব  াণী  রেয়েছ।  বন িবভােগর দওয়া তথ া যায়ী,  ২০০০ থেক ২০১৮

সােলর ৩০ জনু পয  রবন অ েল ৪৪িট বাঘ হত ার ঘটনা ঘেট।

ইে ফাক/ মা ািফজ
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