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বাংলােদেশর িবলু ায় ইরাবিত  ও গাে য় ডলিফন র ায় রবেনর নদ-নদীেত অভয়া ম  এলাকা
বাড়েছ। এরই মেধ  রবেনর িতনিট এলাকায় নতুন কের আেরা ২২ বগিকেলািমটার এলাকা অভয়া ম
ঘাষণার াব দওয়া হেয়েছ। এিট বা বািয়ত হেল রবন ও এর আশপাশ এলাকায় রি ত অব ায়

উপ লীয় িতেবেশর হরী বেল খ াত ডলিফন া ে  িবচরণ করেত পারেব।

রবন বন িবভাগ সূ  জানায়, বাংলােদেশর রবন পৃিথবীর সববহৃত্ ম ানে াভ বন। রবেনর
নদ-নদীসহ বাংলােদেশ আট জািতর ডলিফেনর িবচরণ রেয়েছ। এই আট জািতর ডলিফেনর মেধ
রেয়েছ, ইরাবিত, গাে য়,  ঘিূণ, ইে া-প ািসিফক হা ব াক, ইে া-প ািসিফক বাতলনাক, িচ া,  রাফ
টেুথড  ও  পাখনািবহীন  ডলিফন।  গাে য়  ডলিফন  বাংলােদেশর  িমঠাপািনর  নদীর  ধান  ডলিফন।

রবেনর নদ-নদীেত ইরাবিত ডলিফন ও গাে য় ডলিফন সহেজই দখেত পাওয়া যায়।  রবেন
দিশ-িবেদিশ পযটকরা  এেস   ইরাবিত  ও গাে য়  ডলিফেনর ি বিলং  দেখ  মু  হন।  িক  এই  ই
জািতর ডলিফনই বতমােন বাংলােদশসহ সারা িবে  িবপ  অব ায় রেয়েছ।

ইরাবিত ডলিফন ও গাে য় ডলিফেনর িবচরণ এলাকা মলূত রবেনর চাঁদপাই,  ধমখুী ও ঢাংমাির
এলাকার িবিভ  নদ-নদী। এরই মেধ  বাংলােদেশ ডলিফন ও িতিম িশকার িনিষ  করা হেয়েছ। ২০১২
সােলর ণীত আইন অ যায়ী ডলিফন অথবা িতিম িশকার করা হেল িতন বছেরর কারাদ  ও ৩ লাখ টাকা
জিরমানাসহ উভয় দ  কাযকর করা হে । একই অপরােধর পুনরাবিৃ  ঘটেল পাচঁ বছেরর কারাদ  অথবা
৫ লাখ টাকা জিরমানা অথবা উভয় দ  দওয়া হে ।

জলজ পিরেবেশর ভারসাম  র ায় ডলিফেনর পূণ  অবদান  রেয়েছ।  জলজ খাদ -শৃ েলর মেধ
ডলিফন সবার শীেষ। ডলিফন পািনেত অবি ত মাছ ও  অে াপাস জাতীয় াণী খেয় তােদর জনসংখ া
িনয় ণ ও জলজ িতেবেশর ভারসাম  র া  কের। ডলিফনেক উপ লীয় িতেবেশর হরী  বলা হয়।
সাধারণত ডলিফেনর শারীিরক অব া খারাপ দখেল ধের নওয়া যায় য,  পািনেত দষূণ  িকংবা  অ
কােনা িত ল পিরেবেশর সিৃ  হেয়েছ। উপর  বাতলনাক ডলিফন পািনেত বীভূত িতকারক দষূক

পদাথ তার িনজ শরীের েষ িনেয় পািনেক দষূণমু  কের।

সূ  জানায়,  বতমােন  রবেন  ১০.০৭  বগিকেলািমটার এলাকায়  ডলিফেনর জ  িতনিট  অভয়া ম
এলাকা রেয়েছ। এই িতনিট অভয়ারণ  হে : ঢাংমাির ব ািণ অভয়ারণ , চাদঁপাই ব ািণ অভয়ারণ  ও

ধমখুী ব ািণ অভয়ারণ । ২০১৭ সােলর ১৭ অে াবর জািতসংেঘর উ য়ন কমসিূচ (ইউএনিডিপ) এবং
াবাল এনভায়রনেম টাল ফ াসািলিটর (িজইএফ) সহেযািগতায় রবন বন িবভাগ িতন বছর ময়ািদ
রবেনর ইরাবিত ও গাে য় ডলিফনসহ িবপ  জািতর জলজ াণী র া ও তােদর িবচরণ এলাকা

স সারেণ কায ম  কের। এ কে র নাম দওয়া হয়: ‘ পূণ জলজ িতেবশ ব ব াপনার জ
রি ত এলাকা স সারণ ক ।’ এ কে র ব য় ধরা হয় ায় ১৩ কািট টাকা। যার কাজ শষ হে
আগামী িডেস ের।

  এনামলু হক, খুলনা অিফস
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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।

|

ঢাংমাির ােমর আ লু ওয়া দ জানান, ছােটােবলা থেকই মাছ িশকার িছল তার পশা। িক  ২০১২
সােল ঢাংমাির নদীেক ডলিফেনর অভয়া ম ঘাষণা করার পর িতিন জানেত পােরন, তারা যভােব নদীেত
মাছ িশকার কেরন তােত িবিভ  জািতর মাছসহ ডলিফেনর িত হয়। তাই িতিন এ পশা ছেড় এখন
ছা  একিট টু ির  নৗকা তির কেরেছন। ডলিফন ক  ব ব াপক রজাউল কিরম চৗধরুী  বেলন,
বি কভােব দেশর পূণ জলজ বিচে র টকসই ব ব াপনা ক িটর দীঘেময়ািদ ল ।
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