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অনোনে, 2020) 86 
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ভেোদরিার উদ্ধৃত করা হদয়দছ 101 

 

 

  



 

ভিদযর থেভ্ে সমহূ 

ভিয1 : ভ্দেষদণ ভ্দ্ভিত জী্ব্ভিযে স্তরগুভে হদে - (A) প্রািুয বতা-ভিভত্তক জী্ব্ভিদযের অেুণ্ণতা। 

(B) সমৃন্সদ্ধ-ভিভত্তক জী্ব্ভিদযের অেুণ্ণতা। (C) ইদকাভরন্সজওয়ন অেুণ্ণতা। (D) মানুষ দ্বারা েোদনা 

পভর্তবন। (E) স্তনেপায়ী সম্প্রদাদয়র অেুণ্ণতা। (F) সরুভেত এোকা সম্প্রসারদণর থেদয ব্ভিক 

অগ্রাভধকার-ভিভত্তক এোকাসমূহ। (G) সুরভেত এোকা সম্প্রসারদণর থেদয জাতীয় অগ্রাভধকার-ভিভত্তক 

এোকাসমূহ। (H) উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (I) পাভখ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (J) স্তনেপায়ী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (K) 

হুমভকর মদধে োকা উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (L) হুমভকর মদধে োকা পাভখর প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধত। (M) 

হুমভকর মদধে োকা স্তনেপায়ী প্রাণী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (N) ব্ভিক ভ্পন্নতা সহ এদন্ডভমজদমর পভরমাপ। 

স্তরগুভের মদধে অপ্রদয়াজনীয়তা কমাদত  B, D, H, I এ্ং J স্তরগুভে অ্দশদষ ভ্দেষণ থেদক ্াদ থদওয়া 

হয়। ........................................................................................................................................................................................ 7 

ভিয2 : ভ্দেমান ব্ভিক জী্ব্ভিযে সংরেণ অগ্রাভধকার প্রকেসমূহ (ক) অেত ্নিূভম। (খ) 

ন্সক্রটেকোে ইদকাভসদেম পােবনারভশপ ফান্ড ্াদয়াডাইিারভসটে হেস্পে। (C) থলা্াে 200 ইদকাভরন্সজওন। 

(D) মূে জী্ব্ভিযে এোকা। (ঙ) International Finance Corporation Performance Standard 6 গুরুত্বপূণ ব 

আ্াসস্থে। ........................................................................................................................................................................ 13 

ভিয3 : এভশয়ান োভড এোকা জদুড় 1 ভকভম থরদজাভেউশদন কদম্পান্সজে ্াদয়াডাইিারভসটে ইনদডক্স - 

Composite biodiversity index (CBI)। জী্ব্ভিদযের সকে ইনপুে স্তর জদুড় থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত 

মানগুভের ভমভডয়ান ভহসাদ্ CBI গণনা করা হদয়দছ। ............................................................................................. 18 

ভিয4 : ইনপুে স্তর জদুড় জী্ব্ভিদযের মাদনর ভিন্নতা। প্রভতটে পোদনে প্রভতটে ভগ্রড থসদের জনে নয়টে 

থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত মাদনর (প্রভত জী্ব্ভিযে স্তদরর জনে একটে) থসে থেদক গণনা করা একটে 

সংভেপ্ত পভরসংখোন থদখায়: সদ্ বাচ্চ থকায়ান্টাইে (উপদরর ্াদম), স্ বভনম্ন থকায়ান্টাইে (উপদরর ডাদন), 

থকায়ান্টাইদের মান ভ্িুেভত (ভনদি ্াদম) , এ্ং থকায়ান্টাইে> 0.9 (ভনদি ডানভদদক) মান সহ স্তরগুভের 

সংখো। ................................................................................................................................................................................ 19 

ভিয5 : উচ্চ জী্ব্ভিযে মান ভনধ বারদণর জনে 0.9 (উপদরর পোদনে), 0.8 (মধেম পোদনে) অে্া 0.7 

(ভনদির পোদনে) মাদনর একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড অনুযায়ী কভন্টদনন্টাে-থস্কদে ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে 

থকার সমহূ (গাঢ় স্ুজ পোিগুভে)। ............................................................................................................................ 20 

ভিয6 : উচ্চ জী্ব্ভিযে মান ভনধ বারদণর জনে 0.9 (উপদরর পোদনে), 0.8 (মধেম পোদনে) অে্া 0.7 

(ভনদির পোদনে) মাদনর একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড অনুযায়ী আঞ্চভেক-থস্কদে ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকার 

সমূহ। গাঢ়-থশইদডর পোিগুভে থকার ভনদদবশ কদর এ্ং হােকা রদঙর ্োকগ্রাউন্ড ভ্ভিন্ন অঞ্চে থ্াঝায় 

(স্ুজ = মধে এভশয়া, কমো = পূ্ ব এভশয়া, ্াদামী = দভেণ এভশয়া, োে = দভেণ-পূ্ ব এভশয়া)। ................ 21 

ভিয7 : উচ্চ জী্ব্ভিযে মান ভনধ বারদণর জনে 0.9 (উপদরর পোদনে), 0.8 (মধেম পোদনে) অে্া 0.7 

(ভনদির পোদনে) মাদনর একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড অনুযায়ী জাতীয়-থস্কদে ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকার 
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ভিয10 : এভশয়ার ভন্ বাভিত অঞ্চদের মদধে প্রস্তাভ্ত LI রুদের সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চে (PEZs) এ্ং 
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সকে সুরভেত এোকা, ্াফার থজান, ্নাঞ্চেীয় কভরদডার এ্ং উচ্চ ্াে েনদত্বর এোকা সহ সম্পূণ ব 
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ভনদদবশ কদর থয ভ্দেমান ্া পভরকভেত LI থহাম থরদঞ্জর সাদে থকাোয় থকাোয় থছদ কদর। ......................... 74 
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SASEC  South Asia Subregional Economic Cooperation Program 

TAL  থতরাই আকব েোন্ডদস্কপ 

TSH  ট্রাি-সুমাযান হাইওদয় 

USAID  জাভতসংে আন্তজবাভতক উন্নয়ন সংস্থা 

WCS  ্নেপ্রাণী সংরেণ সভমভত 

WTI  Western Transportation Institute 

WWF  World Wide Fund for Nature (পূদ্ বকার World Wildlife Fund) 
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সূচনা 

জী্ ব্ভিদযের উপর ভেভনয়ার অ্কাঠাদমার (LI) প্রিা্গুভে স্বিা্তই স্থান-সম্পভকবত ্া স্থাভনক। LI 

রুেগুভের অ্স্থান এ্ং এগুদো বজভ্কিাদ্ গুরুত্বপূণ ব থযস্ ব্ভশষ্টেগুভেদক প্রিাভ্ত কদর (থযমন 

সুরভেত এোকা, গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে এ্ং ্নেপ্রাণী কভরদডার) থসগুদো সম্পদকব না জানা োকদে LI-

এর প্রিা্ সম্পদকব আমাদদর উপেভি সীভমত োকদ্। স্থাভনক ভ্দেষদণর মাধেদম প্রিাদ্র মাযা এ্ং 

প্রকাদরর ব্ভশষ্টে ভনণ বয় করা, প্রিা্গুভে থকাোয় স্দিদয় গুরুতর হদ্ (্া হদত পাদর) তা ভিভিত করা 

এ্ং প্রিা্গুভে এড়াদনার ্া কমাদনার জনে থনওয়া প্রদিষ্টাদক অগ্রাভধকার থদওয়া যায়। 

সাম্প্রভতক ্ছরগুদোদত এভশয়ার জী্ব্ভিদযের উপর ভ্দেমান সড়ক, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর 

পভরেভেত প্রিা্ নভেিুক্ত করার জনে অদনক স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিাভেত হদয়দছ; আমরা এই 

প্রভতদ্দদনর পভরভশষ্ট 4 -এ এই পূ্ ব্ তী গদ্ষণার পয বাদোিনা কদরভছ। তদ্, প্রকদের পভরকেনা পয বাদয় 

এ্ং ভনম বাণ কাদজর আদগ প্রস্তাভ্ত LI জী্ব্ভিদযের উপর কী প্রিা্ থফেদ্ থসই সম্পদকব ধারণা 

পাওয়ার জনে সম্ভা্ে গদ্ষণার প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ থযখাদন স্থাভনক ভ্দেষণ ্ে্হার করা হয় । LI -এর 

সম্ভা্ে প্রিা্গুভের স্থাভনক ভ্দেষণ পূ্ ব্ তী ভেদেদরিাদর তুেনামূেকিাদ্ ভ্রে। তদ্, এগুভে 

ভ্দশষিাদ্ মূেে্ান কারণ তারা LI-এর কারদণ জী্ব্ভিদযের েভত কীিাদ্ এ্ং থকাোয় থরাধ ্া 

কমাদনা যায় থস সম্পদকব ভনদদবশনা প্রদান কদর, যা LI ভনম বাণ করার পদর জী্ব্ভিদযের েভত থমাকাদ্ো 

করার থিষ্টার থিদয়  অদনক সহজ। 

এই পভরভশদষ্ট ভ্ভিন্ন স্থাভনক থস্কে, িূদগাে, LI-এর থমাড এ্ং গুরুত্বপূণ ব প্রাণীর প্রজাভত ভ্দ্িনায় ভনদয় 

প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়ন কম বকাদন্ডর ফদে জী্ব্ভিদযের সম্ভা্ে হুমভক মূেোয়দনর জনে কীিাদ্ স্থাভনক 

ভ্দেষণ ্ে্হার করা যায় তা তুদে ধরা হদয়দছ । United States Agency for International Development-

এর জনে করা এই প্রভতদ্দদন  থমৌভেক ভ্দেষদণর সাদে অনোনে গদ্ষকদদর দ্বারা পূদ্ ব পভরিাভেত 

অনুকরণীয় ভ্দেষদণর পয বাদোিনা যুক্ত করা হদয়দছ। স্থাভনক ভ্দেষণ পদ্ধভতর ব্ভিযে এ্ং এগুদোর 

িাদো ভদক এ্ং সীমা্দ্ধতার ভিয তুদে ধদর এমন কদয়কটে উদাহরণ এখাদন উপস্থাপন করা হদয়দছ। 

এই পভরভশষ্টটে ভতনটে িাদগ ভ্িক্ত। 

প্রেম অংদশ, আমরা প্রধান LI উন্নয়ন প্রকেগুভে্র কারদণ এভশয়া জদুড় জী্ব্ভিদযের জনে হুমভকর 

একটে থমৌভেক স্থাভনক ভ্দেষণ  তুদে ধদরভছ। সাম্প্রভতক ভকছু স্থাভনক ভ্দেষদণ জী্ব্ভিদযের উপর 

পুদরা এভশয়ায় ্া এভশয়ার অভধকাংশ স্থাদন  LI উন্নয়দনর সম্ভা্ে প্রিা্গুভে খু্ থমাো দাদগ অনুসন্ধান 

করা হয় এ্ং শুধু িীদনর থ্ল্ট অোন্ড থরাড উদদোদগর (BRI) সাদে যুক্ত হাই-থপ্রাফাইে সড়ক এ্ং থরে 

প্রকেগুদো ভ্দ্িনায় থনওয়া হয়(Hughes, 2019; Ng et al., 2020) । BRI ্েতীত অনোনে আন্তজবাভতক 

অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোদগর সাদে যুক্ত ভ্দুেৎ োইন প্রকে এ্ং প্রকেগুভে সহ LI প্রকেগুভের একটে 

্ৃহৎ থসে ভ্দ্িনা কদর আমরা আদগর ভ্দেষণগুদোরর সূয ধদর এভগদয়ভছ। এভশয়া জদুড় 

জী্ব্ভিদযের মান পভরমাদপর জনে একটে একক থমটট্রকও বতভর করা হদয়দছ এ্ং ্েভতক্রমী 

জী্ব্ভিদযের থেযগুভের অ্স্থান শনাক্ত করা হদয়দছ থযখাদন LI থডদিেপদমন্ট সম্পূণ বিাদ্ এড়াদনা 

উভিত।  

আমাদদর ভনজস্ব এ্ং পূদ্ ব পভরিাভেত অসকূ্ষ্মিাদ্ থমাো দাদগ করা ভ্দেষণগুদো (Coarse-scale 

analyses) জাতীয় এ্ং উপ-জাতীয় পয বাদয় পভরকভেত এ্ং অে বাভয়ত LI প্রকেগুভের সম্ভা্ে প্রিা্গুভে 

তুদে ধদর না। উপরন্তু, থমাো দাদগর স্থাভনক গদ্ষণার জনে ্ে্হৃত জী্ব্ভিদযের মহাদদশীয় ্া ব্ভিক 

কিাদরদজর তদেের উপর এগুদো ভনিবর কদর। এই থমাো-থস্কে ভ্দেষণগুভে এশীয় জী্ব্ভিদযের উপর 

LI থডদিেপদমদন্টর ঝুুঁ ভক ভিভিত করার জনে উপদযাগী হদেও  এগুদো ভনভদবষ্ট স্থান ্া প্রাণীর উপর 

জী্ব্ভিদযের হুমভকদক সটঠক ও ভ্শদিাদ্ ্ণ বনা করদত পাদর না; এর জনে সকূ্ষ্ম থস্কদের স্থাভনক 
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ভ্দেষণ (finer-scale spatial analyses) প্রদয়াজন। এই পভরভশদষ্টর ভদ্বতীয় অংদশ এভশয়ার মদধে ভন্ বাভিত 

েোন্ডদস্কদপ সংরেদণর  উদদ্বগ রদয়দছ এমন প্রাণীর উপর LI এর সম্ভা্ে প্রিা্গুভের ছয়টে থমৌভেক, 

সূক্ষ্ম থস্কে ও রে্াভপড মূেোয়দনর ্ণ বনা রদয়দছ। এই মেূোয়নগুভে স্থানীয় অংশীদারদদর সহদযাভগতায় 

পভরিাভেত হয় যারা এস্ েোন্ডদস্কদপ ্নেপ্রাণী সংরেণ প্রদিষ্টায় সন্সক্রয় রদয়দছ এ্ং যাদদর প্রাণীর 

জী্ভ্জ্ঞান এ্ং LI উন্নয়ন পভরকেনার ভ্স্তাভরত জ্ঞান রদয়দছ। তুেনামূেকিাদ্ সহজ স্থাভনক 

ভ্দেষণগুভে কীিাদ্  জী্ব্ভিদযের উপর LI-এর হুমভকদক ভিভিত করদত পাদর এ্ং েয়েভত 

কমাদনার থকৌশেগুভের পরামশ ব ভদদত পাদর তার ভকছু উদাহরণ এস্ মূেোয়দন পাওয়া যাদ্। 

এই প্রকদের সংভেপ্ত সময়কাদের জনে সংখো, ভ্শদ ্োখো এ্ং কদঠার ব্জ্ঞাভনক মাদনর ভদক থেদক 

আমাদদর পভরিাভেত এস্ সূক্ষ্ম থস্কে স্থাভনক ভ্দেষদণ ভকছু সীমা্দ্ধতা রদয়দছ। এভশয়ায় LI-এর 

প্রিাদ্র সম্ভা্ে, সূক্ষ্ম থস্কে স্থাভনক ভ্দেষদণর ভিন্নতা এ্ং ্াস্ত্তার আরও সম্পূণ ব ভিয পাওয়ার জনে, 

এই অনুদেদদর তৃতীয় অংদশ ব্জ্ঞাভনক জান বাে এ্ং অপ্রিভেত ভেদেদরিাদর  প্রকাভশত সাম্প্রভতক 

গদ্ষণাগুদোর একটে সংভেপ্তসার তুদে ধরা হদয়দছ। প্রভতটে গদ্ষণায় একটে থদদশর মদধে অে্া একটে 

থদদশর মদধে একটে থছাে িূখদন্ডর উপর প্রস্তাভ্ত সড়ক, থরেপে ্া ভ্দুেৎ োইন প্রকদের সম্ভা্ে 

প্রিা্গুভের  অনুসন্ধান করা হদয়দছ। আমরা প্রভতটে োভডর ্ণ বনার পাশাপাভশ অনোনে োভড থেদকও 

তেে তুদে ধদরভছ যার মাধেদম  সংভেষ্ট প্রকদে ভ্জ্ঞাদনর ্ে্হার এ্ং পর্তী অগ্রগভতর ভ্ষদয় ধারণা 

পাওয়া যায়।  

সকে ভতনটে অংশ থেদক প্রাপ্ত মূে ফোফেগুদো এ্ং এগুদোর উপর ভিভত্ত কদর থদওয়া ভকছু 

সুপাভরদশর মধে ভদদয় এই পভরভশদষ্টর সমাভপ্ত োনা হদয়দছ, থযস্ সুপাভরশ জী্ব্ভিদযের উপর LI-এর 

প্রিা্ সম্পভকবত আরও উন্নত ও েমতাসম্পন্ন স্থাভনক ভ্দেষণ করদত সহায়তা করদত পাদর। 

  



5     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

অংশ I: এক্ষশযার জীবববক্ষচপযের উের ক্ষিক্ষনযার অবকাঠাপ ার হু ক্ষক 

সংক্রান্ত ম াটা-মেপির স্থাক্ষনক ক্ষবপেষণ 

এভশয়া ভ্দির স্দিদয় ব্ভিযেময় এ্ং জটেে ইদকাভসদেমগুভের মদধে একটে, থযগুদো প্রাকৃভতক 

সম্পদদর আধার, অে ববনভতক কম বকাদন্ডর উৎস এ্ং পভরদ্শগত পভর্তবদনর ভ্রুদদ্ধ রুদখ দাড়া ুঁদত 

পাদর। তদ্, এভশয়ার সমৃদ্ধ প্রাকৃভতক থহভরদেদজর থ্ভশরিাগই সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন সহ 

ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা (LI) প্রকদের দ্রুত সম্প্রসারদণর কারদণ হুমভকর মদুখ রদয়দছ। যোযে সুরো ছাড়া, 

LI-এর িেমান এ্ং প্রতোভশত সম্প্রসারণ ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থেদক আরও ভ্িক্ত কদর থফেদ্, 

্নেপ্রাণীর মৃতুে ্াড়াদ্ এ্ং জী্ব্ভিযেদক হুমভকর মুদখ থফেদ্। 

United States Agency for International Development (USAID) LI-এর জনে ভনরাপত্তা ্ে্স্থা গ্রহণ ও 

্াস্ত্ায়দনর ধীরতা সংক্রান্ত িোদেঞ্জ এ্ং ্াধা থ্াঝার উদদোগ ভনদয়দছ এ্ং এভশয়ায় িেমান এ্ং 

প্রস্তাভ্ত অ্কাঠাদমা প্রকেগুভের গণনা এ্ং পয বাদোিনা করদছ থযগুদো জী্ব্ভিযে এ্ং ্নেপ্রাণীর 

গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদের উপর স্দিদয় থ্ভশ প্রিা্ থফেদ্। । এজনে সমদৃ্ধ জী্ব্ভিদযের এোকা এ্ং 

LI উন্নয়দনর ভ্দেমান, িেমান ও িভ্ষেত স্থানগুদো থযখাদন থছদ কদর থসই স্থান সংক্রান্ত জ্ঞান োকা 

দরকার।  

এই প্রভতদ্দদন থমাো দাদগর স্থাভনক ভ্দেষণ এ্ং ভ্স্তৃত স্থাভনক পভরসদরর থডো থসে ্ে্হার কদর 

এভশয়ার জী্ব্ভিদযের উপর প্রস্তাভ্ত LI-এর হুমভকর একটে ভিয তুদে ধরা হদয়দছ। এই মূেোয়নটের 

ভতনটে উপাদান রদয়দছ: (1) এভশয়া জদুড় জী্ব্ভিদযের িোেু পভরমাপ এ্ং মোভপং, (2) প্রস্তাভ্ত LI 

প্রকদের রুদের স্থাভনক তেে সংকেন, এ্ং (3) প্রস্তাভ্ত LI-এর জনে থকাোয় জী্ব্ভিদযের েভত 

হওয়ার সম্ভা্না স্দিদয় থ্ভশ তা ভনণ বয় করা। এই থমাো-থস্কে মূেোয়নটে থ্শ কদয়কটে উদেদশে করা 

হদয়দছ: সমগ্র এভশয়া জদুড় জী্ব্ভিযে িোেুর একটে সামঞ্জসেপূণ ব থ্সোইন মানভিয প্রদান; ্েভতক্রমী 

জী্ব্ভিযে িোেুর আদছ এমন স্থাদন "অোিয়দডদির থেযগুভে" ভিভিত করা থযখাদন িভ্ষেদত LI-এর 

উন্নয়দনর ফদে প্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থদের অপূরণীয় েভত হদত পাদর এ্ং থসখাদন থক্ে থশষ 

উপায় ভহসাদ্ই LI-এর অনুমভত থদওয়া উভিত; িভ্ষেদত LI-এর প্রিা্ মূেোয়দন ্ে্হাদরর জনে প্রস্তাভ্ত 

LI প্রকেগুভের একটে ভ্সতৃ্ত স্থাভনক ডাোদ্জ বতভর করা; জী্ব্ভিদযের জনে LI-এর হুমভকর মাযা 

এ্ং থিৌগভেক ্ন্টন অনুমান করা; এ্ং সমদৃ্ধ জী্ব্ভিযে আদছ এভশয়ার এমন েুদ্র অগ্রাভধকারমূেক 

অঞ্চে ভন্ বািন করা, থযখাদন USAID জী্ব্ভিযে এ্ং LI প্রকেগুভের উপর আরও স্থানীয় তেে ্ে্হার 

কদর সকূ্ষ্ম থস্কে ভ্দেষণ পভরিােনা করদত পাদর। 

েদ্ধক্ষি 

জী্ব্ভিযে সংরেণদক অগ্রাভধকার থদওয়া 

জী্ব্ভিযে - জীদ্র মদধে ব্ভিযে - ভ্ভিন্নিাদ্ পভরমাপ করা থযদত পাদর, যার মদধে রদয়দছ বজভ্ক 

ভ্নোদসর ভ্ভিন্ন স্তর (থযমন, ন্সজন (gene), প্রজাভত, ইদকাভসদেম) এ্ং ভ্ভিন্ন থশ্রণীভ্নোস (থযমন, পাভখ, 

স্তনেপায়ী, অদমরুদণ্ডী প্রাণী)। একটে স্থাদন ভ্দেমান থকাদনা প্রাণীর প্রজাভতর সংখো, যা প্রজাভত সমৃন্সদ্ধ 

নাদম পভরভিত, জী্ব্ভিযে পভরমাদপর অনেতম সহজ এ্ং সাধারণ উপায়।  জী্ব্ভিযে সংরেদণর 

জনে একটে এোকার মান ্া সিূদকর অভতভরক্ত ব্ভশদষ্টের ্োপাদর আরও সকূ্ষ্ম ভ্ষয়াভদ আমদে থনওয়া 

থযদত পাদর থযমন একটে একক থিৌদগাভেক এোকায় থকাদনা প্রাণীর প্রজাভতর উপভস্থভত (এদন্ডভমজম-

endemism); ্েন্সক্তদদর প্রািুয ব; ভ্েুভপ্তর হুমভকদত োকা প্রজাভতর থদখা পাওয়া; েোন্ডদস্কপ পভর্তবদনর 

থপছদন মানুদষর কায বকোদপর (পভরদ্শগত অ্স্থা) পভরভধ; থমৌভেক প্রজাভতর থয িগ্াংশ প্রকৃভতদত 
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অ্ভশষ্ট আদছ (অেুণ্নতা - intactness); এ্ং ভ্দির  ভনভদবষ্ট ভকছু এোকায় ্াদয়াম ্া  ্নেপ্রাণীর ভ্ভিন্ন 

আ্াসস্থদের উপভস্থভত (ভ্রেতা-rarity)। 

অগ্রাভধকারমূেক জী্ব্ভিযে সংরেণ মোভপংদয়র জনে আমরা ভ্ভিন্ন ব্ভিযেপণূ ব উৎস থেদক তেে 

তুদে ধরা  থয তেে জী্ব্ভিদযের ভ্ভিন্ন উপাদান, েোক্সা-taxa এ্ং ভ্নোদসর স্তরগুভে ভনদদবশ কদর এ্ং 

এস্ উত্সগুভের মদধে সামঞ্জসেতা ভিভিত কদর। আমরা এমন থিৌদগাভেক এোকায় দৃটষ্টপাত কদরভছ 

থযখাদন জী্ব্ভিযে সংরেদণর িোেু থ্ভশ োকার তেে রদয়দছ, এর ফদে আমরা ভ্িাসী থয তদেের 

উৎদসর ধরন ভনভ্ বদশদষ এস্ এোকাগুভেদত অে বপূণ ব ও অগ্রাভধকারমূেক সংরেণ কায বক্রম করার 

সুদযাগ রদয়দছ । 

আমরা প্রােভমকিাদ্ থডো থসদের উপর ভনিবর কভর যা অপরূণীয়তা-irreplaceability ভিভিত কদর, যা 

একটে সাইে সংরেদণর েেে অজবদনর জনে কতো গুরুত্বপূণ ব তা ভনদদবশ কদর কারণ এটে সহদজই 

অনোনে সাইে দ্বারা প্রভতস্থাভপত হদত পাদর না (কারণ হদত পাদর - উচ্চ এদন্ডভমজম, হুমভকর মুদখ োকা 

প্রজাভত ্া ভ্রেতা)। ভকছু অগ্রাভধকারমূেক জী্ব্ভিযে সংরেদণর থেদয সুরোর অিা্-vulnerability 

সংক্রান্ত তেেও অন্তিুবক্ত করা হয়, যা হুমভকর কারদণ জী্ব্ভিদযের ব্ভশদষ্টের েভতর মাধেদম থকানও 

স্থাদনর রূপান্তভরত হওয়ার ঝুুঁ ভকদক থ্াঝায়(Kukkala & Moilanen, 2013) । যভদও সংরেণদক অগ্রাভধকার 

থদওয়ার সময় সুরোর অিা্ একটে গুরুত্বপূণ ব ভ্দ্িে ভ্ষয়, আমরা সাধারণত জী্ব্ভিযে সম্পদকব 

আমাদদর ভ্দেষণ থেদক সরুোর অিাদ্র তেে ্াদ ভদদয় ভদই কারণ আমাদদর উদেশে এমন এোকা 

ভিভিত করা যা জী্ব্ভিদযের উচ্চ মাযা ধদর রাখদত পাদর (থযমন, অোিয়দডি এোকা সমূহ)। আমরা 

সুরোর অিা্দক ভ্দ্িনায় ভনই কারণ এটে LI উন্নয়ন এ্ং এই মূেোয়দনর আদরকটে অংদশর সাদে 

সম্পভকবত -উচ্চ জী্ব্ভিদযের স্থান এ্ং প্রস্তাভ্ত LI-এর রুেগুভের মদধে ওিারেোদপর ভ্দেষণ।  

জী্ব্ভিদযের ইনপুে স্তর 

আমরা 14টে জী্ব্ভিযে ইনপুে স্তদরর জনে স্থাভনক তেে সংগ্রহ কদরভছ (ভিয1,থেভ্ে1)।  এই স্তরগুভে 

সম্প্রভত উন্নত (্া আপদডে করা) সূিক ভহদসদ্ থডদিেপ করা হয় থযখাদন এক ্া একাভধক 

জী্ব্ভিদযের উপাদানদক পুদরা োভড এোকায় ভগ্রড থসদের মাধেদম ক্রমাগত (রাোর ফম বোে) থডো 

ভহসাদ্ তুদে ধরা হয়। স্তরগুভেদত ভনদদবভশত জী্ব্ভিদযের উপাদানগুভের মদধে রদয়দছ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ, 

এদন্ডভমজম, জনসংখোর প্রািুয ব, জী্ব্ভিযে অেুণ্নতা, পভরদ্শগত অ্স্থা, ভ্রেতা এ্ং পভরপূরকতা। 

থ্ভশরিাগ স্তরগুভে স্থেজ ্নেপ্রাণীর জী্ব্ভিযে ও  তাদদর ্াসস্থাদনর অ্স্থার উপর আদোকপাত 

কদর কারণ ্নেপ্রাণীর উপর LI -এর প্রিা্ হদে USAID-এর ভ্শদ ভরদপাদেবর মূে  থফাকাস। 
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ভিয1 : ভ্দেষদণ ভ্দ্ভিত জী্ব্ভিযে স্তরগুভে হদে - (A) প্রািুয বতা-ভিভত্তক জী্ব্ভিদযের অেুণ্ণতা। (B) সমৃন্সদ্ধ-ভিভত্তক জী্ব্ভিদযের অেুণ্ণতা। (C) ইদকাভরন্সজওয়ন অেুণ্ণতা। 

(D) মানুষ দ্বারা েোদনা পভর্তবন। (E) স্তনেপায়ী সম্প্রদাদয়র অেুণ্ণতা। (F) সুরভেত এোকা সম্প্রসারদণর থেদয ব্ভিক অগ্রাভধকার-ভিভত্তক এোকাসমূহ। (G) সুরভেত এোকা 

সম্প্রসারদণর থেদয জাতীয় অগ্রাভধকার-ভিভত্তক এোকাসমূহ। (H) উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (I) পাভখ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (J) স্তনেপায়ী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (K) হুমভকর মদধে োকা 

উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (L) হুমভকর মদধে োকা পাভখর প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধত। (M) হুমভকর মদধে োকা স্তনেপায়ী প্রাণী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ। (N) ব্ভিক ভ্পন্নতা সহ এদন্ডভমজদমর 

পভরমাপ। স্তরগুভের মদধে অপ্রদয়াজনীয়তা কমাদত  B, D, H, I এ্ং J স্তরগুভে অ্দশদষ ভ্দেষণ থেদক ্াদ থদওয়া হয়। 
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থেভ্ে1 : জী্ব্ভিযে থডো থসদের ্ণ বনা 

মটক্ষবি 1: ম াটা-মেপি জীবববক্ষচযে ক্ষবপেষপণ ক্ষবপবক্ষচি মেটা মসপটর বণ ণনা 

থডো থসে ্ণ বনা প্রকাশ/ আপদডে 
করার ্ছর 

স্থাভনক 
থরজেুেশন 

সূয/ প্রকাশনা 

জী্ব্ভিযে অেুন্নতা 

(প্রািুয ব ভিভত্তক) 

অেুণ্ণ আ্াসস্থদে োকা সংখোর 

তুেনায় অনোনে প্রজাভতর মাদঝ 

থকাদনা ভ্স্তৃত এোকা জদুড় 

থকাদনা একটে ভনভদবষ্ট প্রজাভতর 

প্রাণীর গড় সংখো,  

2019  1 ভকভম Newbold et al. 

(2016); Sanchez-

Ortiz et al. 

(2019)  

জী্ব্ভিযে অেুন্নতা 

(সমৃন্সদ্ধ ভিভত্তক) 

অেুণ্ণ আ্াসস্থদে োকা প্রািুদয বর 

তুেনায় অনোনে প্রজাভতর মাদঝ 

থকাদনা ভ্স্তৃত এোকা জদুড় 

থকাদনা একটে ভনভদবষ্ট প্রজাভতর 

প্রাণীর  প্রািুদয বর গড়,  

2019  1 ভকভম Newbold et al. 

(2016); Sanchez-

Ortiz et al. 

(2019) 

ইদকাভরন্সজওন 

অেুণ্নতা 

আ্াসস্থে অেুণ্নতার একটে 

পভরমাপ যা নৃতান্সিক ভ্শৃঙ্খোর 

কারদণ উদ্িূত ্াসস্থান হ্রাস, 

ভ্িন্সক্ত এ্ং অ্েদয়র সন্সিভেত 

প্রিা্ ্নু্সঝদয় োদক 

2020 1 ভকভম Beyer et al. 

(2020) 

ভ্দি মানুষ দ্বারা 

েোদনা পভর্তবন 

স্থেজ িূভমদত মানুদষর দ্বারা 

েোদনা পভর্তবদনর একটে 

সামটষ্টক পভরমাপ থযখাদন 13টে 

নৃতান্সিক িাপ সৃটষ্টকারী ফোির ও 

তাদদর সম্ভা্ে প্রিাদ্র মদডে 

বতভর কদর থকাদনা ভনভদবষ্ট িূভমর 

কতেুকু পভর্তবন হদয়দছ তা 

থ্াঝার থিষ্টা করা হয়  

2019 1 ভকভম Kennedy et al. 

(2019) 

স্তনেপায়ী সম্প্রদাদয়র 

অেুণ্নতা 

সমকােীন এ্ং অতীদতর 

পুনগ বটঠত থরদঞ্জর উপর ভিভত্ত 

কদর করা ্তবমান ও অতীদতর 

স্তনেপায়ী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধর 

অনুপাদতর হার  

2020 96.5 ভকভম Belote et al. 

(2020) 

সুরভেত এোকা 

সম্প্রসারদণর থেদয 

ব্ভিক অগ্রাভধকার-

ভিভত্তক এোকাসমূহ 

স্থে থমরুদণ্ডী প্রাণীর প্রজাভত 

এ্ং ইদকাভরন্সজওন স্ বাভধক 

(maximize) করার েদেে ব্ভিক 

সুরভেত অঞ্চদের থনেওয়াকব 

্ৃন্সদ্ধর জনে স্থান-ভিভত্তক 

অগ্রাভধকারসমূহ  

2014 0.2 ভডগ্রী 

(ভনরেদরখায় 

~20 ভকভম) 

Pouzols et al. 

(2014) 

সুরভেত এোকা 

সম্প্রসারদণর থেদয 

জাতীয় অগ্রাভধকার-

ভিভত্তক এোকাসমূহ 

স্থে থমরুদণ্ডী প্রাণীর প্রজাভত 

এ্ং ইদকাভরন্সজওন স্ বাভধক 

(maximize) করার েদেে জাতীয় 

সুরভেত অঞ্চদের থনেওয়াকব 

2014 0.2 ভডগ্রী 

(ভনরেদরখায় 

~20 ভকভম) 

Pouzols et al. 

(2014) 
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মটক্ষবি 1: ম াটা-মেপি জীবববক্ষচযে ক্ষবপেষপণ ক্ষবপবক্ষচি মেটা মসপটর বণ ণনা 

থডো থসে ্ণ বনা প্রকাশ/ আপদডে 
করার ্ছর 

স্থাভনক 
থরজেুেশন 

সূয/ প্রকাশনা 

্ৃন্সদ্ধর জনে স্থান-ভিভত্তক 

অগ্রাভধকারসমূহ 

উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ IUCN প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয 

অনুযায়ী প্রভত 10 ভকদোভমোর 

ভগ্রড থসদের মদধে োকা উিির 

প্রাণী প্রজাভতর সংখো 

2017 10 ভকভম Jenkins & Pimm 

(2013) 

পাভখ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ IUCN প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয 

অনুযায়ী প্রভত 10 ভকদোভমোর 

ভগ্রড থসদের মদধে োকা পাভখ 

প্রজাভতর সংখো 

2017 10 ভকভম Jenkins & Pimm 

(2013) 

স্তনেপায়ী প্রজাভতর 

সমৃন্সদ্ধ 

IUCN প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয 

অনুযায়ী প্রভত 10 ভকদোভমোর 

ভগ্রড থসদের মদধে োকা স্তনেপায়ী 

প্রাণী প্রজাভতর সংখো 

2017 10 ভকভম Jenkins & Pimm 

(2013) 

হুমভকর মদধে োকা 

উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ 

IUCN প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয 

অনুযায়ী প্রভত 10 ভকদোভমোর 

ভগ্রড থসদের মদধে োকা হুমভকর 

সিুখীন উিির প্রাণী প্রজাভতর 

সংখো 

2017 10 ভকভম Jenkins & Pimm 

(2013) 

হুমভকর মদধে োকা 

পাভখ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ 

IUCN প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয 

অনুযায়ী প্রভত 10 ভকদোভমোর 

ভগ্রড থসদের মদধে োকা হুমভকর 

সিুখীন পাভখ প্রজাভতর সংখো 

2017 10 ভকভম Jenkins & Pimm 

(2013) 

হুমভকর মদধে োকা 

স্তনেপায়ী প্রাণী 

প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ 

IUCN প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয 

অনুযায়ী প্রভত 10 ভকদোভমোর 

ভগ্রড থসদের মদধে োকা হুমভকর 

সিুখীন স্তনেপায়ী প্রাণী প্রজাভতর 

সংখো 

2017 10 ভকভম Jenkins & Pimm 

(2013) 

ব্ভিক ভ্পন্নতা সহ 

এদন্ডভমজদমর পভরমাপ 

স্থেজ থমরুদণ্ডী প্রাণী প্রজাভতর 

সমৃন্সদ্ধ, তাদদর এদন্ডভমজম এ্ং 

তাদদর ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভকর উপর 

ভিভত্ত কদর বতভর করা একটে 

জী্ব্ভিদযের সূিক 

2020 100 ভকভম Farooq et al. 

(2020) 
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থেয়ার প্রদসভসং (স্তর প্রন্সক্রয়াকরণ) 

আমরা সকে স্থাভনক স্তরগুভেদক একটে সাধারণ সমিয় ্ে্স্থার (Albers Conic Equal Area) মদধে ভনদয় 

এসভছ, থযখাদন থরদজাভেউশন (1 ভকভম 2 ), ্োভপ্ত (28 এভশয়ান থদশ;ভিয1 ), এ্ং ভগ্রড থসে 

অোোইনদমন্ট রাখা হদয়দছ। তারপর আমরা প্রভতটে স্তদরর মূে িোেুগুভেদক থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত 

কদরভছ, থযমন 0 থেদক 1 পয বন্ত, থযখাদন 0 স্ বভনম্ন জী্ব্ভিযে সংরেদণর িোেু এ্ং 1 সদ্ বাচ্চ িোেুর 

ভনদদবশ কদর। থকায়ান্টাইে রূপান্তদরর মাধেদম ভ্ভিন্ন িোেু থরঞ্জ সমৃদ্ধ ভ্ভিন্ন স্তদরর মদধে থযৌন্সক্তক 

তুেনা করার সদুযাগ পাওয়া যায়। এর ফদে পৃেক থডো থসদের ব্ভিযেও ্ৃন্সদ্ধ করা যায়।  

জী্ব্ভিদযের ভকছু স্তর পাওয়া যায় অনুরূপ তেে থেদক (থযমন, International Union of the 

Conservation of Nature [IUCN] থেদক প্রাপ্ত প্রাণী প্রজাভতর থরদঞ্জর মানভিয) ্া জী্ব্ভিযে পভরমাদপর 

জনে অনুরূপ থকাদনা পন্থার ্ে্হার থেদক থযগুদো অপ্রদয়াজনীয় ্দে ভ্দ্িনা করা থযদত পাদর। 

থযদহতু আমাদদর উদেশে ভছে জী্ব্ভিদযের তদেের স্বাধীন উৎসগুভের মদধে সামঞ্জসেতার থেযগুভে 

ভিভিত করা, তাই আমরা অপ্রদয়াজনীয় স্তরগুভে ্াদ থদওয়া এ্ং সামভগ্রক জী্ব্ভিযে মূেোয়ন করার 

সময় "গ্রুপ ভেংক" এড়াদনার জনে একটে প্রােভমক ভফল্টাভরং সম্পন্ন কদরভছ। আমরা থকায়ান্টাইে-

রূপান্তভরত স্তরগুভের প্রভতটে থজাড়ার জনে থসে-ভিভত্তক Pearson থকাভরদেশন থকাভয়ভফভশদয়ন্ট গণনা 

কদরভছ, তারপর প্রভতটে ভ্দেষণ থেদক | r |> 0.7 মাদনর প্রভতটে থজাড়ার একটে কদর স্তর ্াদ 

ভদদয়ভছ(Dormann et al., 2013) । এই ভফল্টাভরংদয়র ফদে পাুঁিটে অপ্রদয়াজনীয় জী্ব্ভিযে স্তর ্াদ 

থদওয়া হদয়দছ। সমৃন্সদ্ধ-ভিভত্তক এ্ং প্রািুয ব-ভিভত্তক জী্ব্ভিযে অেুন্নতার সিূকগুভে পারস্পভরকিাদ্ 

অদনকোই সম্পভকবত হওয়ায় আমরা সমৃন্সদ্ধ-ভিভত্তক স্তরটে ্াদ ভদদয়ভছ এ্ং প্রািুয ব-ভিভত্তক স্তরটে থরদখ 

ভদদয়ভছ কারণ প্রাণী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধর তেে অনোনে কদয়কটে স্তদর অন্তিুবক্ত করা হদয়ভছে। থলা্াে 

ভহউমোন মভডভফদকশন (ভ্দি মানুষ দ্বারা েোদনা পভর্তবন) এ্ং ইদকাভরন্সজওয়ন অেণ্নতা 

পারস্পভরকিাদ্ অদনকোই সম্পভকবত হওয়ায় আমরা ভ্দি মানুষ দ্বারা েোদনা পভর্তবন স্তরটে ্াদ 

ভদদয়ভছ এ্ং ইদকাভরন্সজওন অেণ্নতা স্তরটে থরদখ ভদদয়ভছ কারণ পদর থয স্তরটে উদেখ করা হদয়দছ 

থসখাদন প্রাণীর ্াসস্থাদন ভ্িন্সক্ত সংক্রান্ত অভতভরক্ত তেে অন্তিুবক্ত করা হদয়দছ। উিির, পাভখ এ্ং 

স্তনেপায়ী প্রাণী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ ভনদজদদর থশ্রভণর মদধে এ্ং এদন্ডভমজদমর সাদে অদনকোই সম্পভকবত 

হওয়ায় আমরা এই ভতনটে প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ স্তরগুভে ্াদ ভদদয়ভছ, তদ্ একই প্রজাভতর মদধে োকা 

হুমভকর মদধে োকা প্রাণীর স্তরগুভে আমরা থরদখ ভদদয়ভছ, কারণ জী্ব্ভিযে সংরেদণর  

অগ্রাভধকারসমূহ ভনধ বারদণর জনে হুমভকর মদধে োকা প্রাণী প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ সংক্রান্ত তেোভদ আরও 

প্রাসভগক হদত পাদর(Brooks et al., 2006) । 

ভ্ভমশ্র জী্ব্ভিয সূিক 

ভ্দেষদণ অন্তিুবক্ত প্রভতটে ভগ্রড থসদের জনে ্াভক স্গুভে স্তর জদুড় জী্ব্ভিদযের গড় মান 

প্রভতফভেত করার জনে আমরা একটে ভ্ভমশ্র জী্ব্ভিযে সূিক-composite biodiversity index (CBI)  

বতভর কদরভছ। প্রভতটে ভগ্রড থসদের থকায়ান্টাইে-ট্রািফম বড থেয়ার িোেুগুভের ভমভডয়ান ভদদয় CBI গণনা 

করা হয়। এস্ ভকছুর আউেপুে ভছে 1-ভকভম 2 থরদজাভেউশদন পুদরা োভড এোকা জদুড় একটে 

ধারা্াভহক মানভিয, CBI মান 1 এর কাছাকাভছ হদে  ভনদদবশ কদর থয একটে ভনভদবষ্ট স্থান জী্ব্ভিযে 

সংরেদণর থেদয উচ্চ অগ্রাভধকার পাদ্ এ্ং 0 এর কাছাকাভছ মান ভনদদবশ কদর থয একটে ভনভদবষ্ট 

স্থানদক কম অগ্রাভধকার থদওয়া হদ্। মডাদরে CBI মান ভনদদবশ কদর থয থয একটে ভনভদবষ্ট স্থানদক 

মডাদরে ্া মাঝাভর অগ্রাভধকার, থদওয়া হদ্ অে্া উচ্চ এ্ং ভনম্ন অগ্রাভধকার প্রাপ্ত স্তরগুভের ভমশ্রণ 

হদ্; এইিাদ্ স্তরগুভের মদধে ব্ভিযেদক আরও িাদোিাদ্ থ্াঝার জনে আমরা প্রভতটে ভগ্রড থসদের 

পভরমাদপর একটে সারমম ব বতভর কভর: নূেনতম, স্ বাভধক, মান ভ্িুেভত এ্ং থকায়ান্টাইে সহ স্তরগুভের 

সংখো> 0.9 (অে বাৎ শীষ ব দদশর মদধে)  
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জী্ব্ভিযে থকার-CORE শনাক্তকরণ  

সম্ভা্ে অোিয়দডি এোকাগুদো তুদে ধরা এ্ং সকূ্ষ্ম থস্কে ভ্দেষদণর জনে অঞ্চেগুভেদক হাইোইে 

করার জনে আমরা আমাদদর CBI মান ভদদয় করা ধারা্াভহক মানভিযদক একটে কোোগভরকাে মানভিদয 

রূপান্তভরত কদরভছ যা উচ্চ-CBI ভগ্রড থসেগুভের সমটষ্ট থদখায়, যাদক আমরা "্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকার" 

্দে উদেখ কদরভছ। আমরা প্রেদম একটে Gaussian kernel-এর মদধে 10 ভকদোভমোদরর মান ভ্িুেভত সহ 

CBI মানগুভের গড় কদর একটে স্মুভেং ফাংশন প্রদয়াগ কদর CBI মানগুভের ভকছু সূক্ষ্ম থস্কদের ভিন্নতা-

variation দরূ কদরভছ। এই ধাপটেদত সংরেদণর সম্ভা্না কম হদত পাদর এমন উচ্চ-মান সম্পন্ন  

থসেগুভেদক ভফল্টার করা হদয়দছ কারণ থসগুদো উচ্চ-মাদনর থসেগুভের ্ৃহত্তর সমটষ্টর ্াইদর 

অ্ভস্থত। আমরা এই পভরমান্সজবত স্তরদক থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত কদরভছ এ্ং পদুরা োভড এোকা জদুড় 

োকা মান ্ন্টদনর গণনা কদর একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাদল্ডর উপর ভিভত্ত কদর প্রভতটে ভগ্রড থসেদক 

উচ্চ ্া ভনম্ন জী্ব্ভিদযের িোেু ভহসাদ্ ভ্নোস কদরভছ। উচ্চ মান ভনধ বারদণর জনে আমরা ভতনটে ভিন্ন 

থেশদহাল্ড (90 তম, 80 তম, এ্ং 70 তম পাদস বন্টাইে, যা যোক্রদম ভগ্রড থসদের শীষ ব 10, 20, এ্ং 30 

শতাংশদক ভনদদবশ কদর ) ্ে্হার কদরভছ, যাদত USAID অোিয়দডি এোকা ভনধ বারদণ নমনীয় হদত পাদর 

এ্ং ভ্দেমান আন্তজবাভতক িুন্সক্ত ও সংরেদণর উদদোদগর আদোদক শতাংশ-ভিভত্তক সংরেদণর 

েেেমাযার িোভরদয়শন তুদে ধরদত পাদর। অ্দশদষ, আমরা 8-থনই্ার অোডদজদসন্সি ভনয়ম ্ে্হার 

কদর উচ্চ-মাদনর থসেগুভের ("থকার") সুংযুক্ত পোিগুভে শনাক্ত কদরভছ এ্ং 500 ভকভম 2 এর থিদয় থছাে 

থকারগুভে ভফল্টার কদরভছ, থযগুদো সংরেদণর জনে উদদ্বগ রদয়দছ এমন থ্শ কদয়কটে ্ড় স্তনেপায়ী 

প্রজাভতর থহাম থরদঞ্জর আকাদরর সাদে থমাোমুটে ভমদে যায় (থযমন, ্াে, থনা থেপাডব, এভশয়ান হাভত)।  

500 ভকদোভমোর 2 এর থিদয় থছাে এোকায় অদপোকৃত থছাে থহাম থরদঞ্জর প্রজাভতর ্াসস্থান ভহসাদ্ ্া 

্ৃহত্তর ্নেপ্রাণী ছভড়দয় থদওয়ার জনে "থেভপং থোন" ভহসাদ্ উচ্চ সংরেদণর িোেু োকদত পাদর, তদ্ 

আমাদদর উদেশে ভছে অসামানে জী্ব্ভিযে সংরেদণর িোেু আদছ এমন স্থান ভনদদবশ করা ্ড় 

থকারগুভেদক তুদে ধরা থযখাদন সম্ভা্েিাদ্ সকে স্থানীয় ্নেপ্রাণী প্রজাভতর সংকুোন করা থযদত পাদর।  

আমাদদর জী্ব্ভিদযের থ্শ কদয়কটে স্তর ভছে থযগুদো আংভশকিাদ্ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধর সাদে 

সম্পভকবত, যা একটে স্পষ্ট অোংশীয় থগ্রভডদয়ন্ট প্রদশ বন কদর, থযখাদন ভ্ষু্দরখার কাছাকাভছ সমৃন্সদ্ধ 

স্দিদয় থ্ভশ এ্ং থমরু অঞ্চদের কাদছ সমৃন্সদ্ধ স্দিদয় কম(Hillebrand, 2004) । এর ফদে মহাদদশীয় 

থস্কদে থদখা যায় উচ্চ জী্ব্ভিযে সংরেদণর িোেু সম্পন্ন অঞ্চেগুভে এভশয়ার দভেণাঞ্চদের ভনকদে 

অ্ভস্থত। তদ্, USAID িাইদে এভশয়ার অনে থকাোও জী্ব্ভিযে অগ্রাভধকার ভ্দ্িনা করদত পাদর 

থযগুদো জাতীয় ্া আঞ্চভেকিাদ্ গুরুত্বপূণ ব, এমনভক যভদ তাদদর মহাদদশীয় ্া ব্ভিক থস্কদে কম 

সংরেদণর গুরুত্ব থেদকও োদক। এজনে আমরা জাতীয় থস্কদে (অে বাৎ 28টে োভড অঞ্চদের প্রভতটে 

থদদশর মদধে) এ্ং আঞ্চভেক থস্কদে (অে বাৎ জাভতসংদের ন্সজওভস্কম ফর এভশয়ায় ্ভণ বত িারটে এশীয় উপ 

-অঞ্চদের মদধে প্রভতটেদত)  জী্ব্ভিযে থকারগুভের পৃেক ভ্দেষণ পভরিােনা কদরভছ থযখাদন পুদরা 

মহাদদশীয় োভড এোকার পভর্দতব প্রভতটে থদশ ্া অঞ্চদের মদধে থেদক CBI থকায়ান্টাইে থেশদহাদল্ডর 

গণনা করা হয়।  

আমাদদর ভ্দেষদণ ভিভিত থকার জী্ব্ভিযে অঞ্চদের পভরদ্শগত ব্ভশষ্টেগুভে আরও িাদোিাদ্ 

থ্াঝার জনে আমাদদর  োভড এোকায় ভ্দেমান 13টে স্থেজ ্াদয়াদমর মদধে প্রভতটে থকাদরর থমাে 

থেদযর (এভরয়া-area) অনুপাত গণনা কদরভছ(Olson et al., 2001) । থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড (70 তম, 80 

তম এ্ং 90 তম পাদস বন্টাইে) এ্ং থিৌগভেক থস্কে (মহাদদশীয়, আঞ্চভেক এ্ং জাতীয়) এর প্রভতটে 

কভবদনশদনর গণনা করা হদয়দছ। 
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ব্ভিক অগ্রাভধকার প্রকদের সাদে তুেনা 

অতীদত ্হৃত্তর থস্কদে জী্ব্ভিযে সংরেদণর জনে স্থাভনক অগ্রাভধকার প্রভতষ্ঠার থ্শ ভকছু প্রদিষ্টা থনওয়া 

হদয়ভছে(Brooks et al., 2006) । আমরা আমাদদর ভ্দেষদণ ভিভিত ্হৃৎ থকার জী্ব্ভিযে অঞ্চেগুভেদক 

পাুঁিটে সুপভরভিত ব্ভিক সংরেণ অগ্রাভধকার ভস্কম দ্বারা ভিভিত জী্ব্ভিদযের অগ্রাভধকারমূেক 

এোকার সাদে তুেনা কদরভছ (ভিয2 ,থেভ্ে2 ) এর মাধেদম পদূ্ ব প্রভতটষ্ঠত ব্ভিক অগ্রাভধকারগুভের সাদে 

এশীয় অগ্রাভধকারগুভে কতো সামঞ্জসেপূণ ব তার একো িাে ধারণা পাওয়া যায়।। এই ব্ভিক অগ্রাভধকার 

ভস্কমগুভের মদধে রদয়দছ Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) ্াদয়াডাইিারভসটে হেস্পে(Myers 

et al., 2000) ; থলা্াে 200 Ecoregions(Olson & Dinerstein, 2002) ; International Finance Corporation 

Performance Standard 6 (IFCPS6) গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থান(Brauneder et al., 2018) ; অেত ্নিূভম(Potapov 

et al., 2017) ; এ্ং মূে জী্ব্ভিদযের এোকাসমূহ([KBAs], IUCN, 2016) । ব্ভিক অগ্রাভধকার 

ভস্কমগুভের জনে িূ-স্থাভনক স্তরগুভে ভছে কোোগভরকাে (থিির ফরমোে) থডো থযখাদন পভেগদনর 

মাধেদম জী্ব্ভিদযের ব্ভশষ্টে (থযমন, হেস্পে, অেত ্নিূভম) তুদে ধরা হয়, যা আমরা আমাদদর 

ভ্দেষদণ ্ে্হৃত জী্ব্ভিযে স্তদরর সাদে ভমভেদয় 1-ভকভম রে্াোর (raster) থডোদত রূপান্তভরত কদরভছ। 

আমরা আমাদদর ভনজস্ব ভ্দেষদণ ব্ভিক অগ্রাভধকার ভস্কম এ্ং মহাদদশীয় থস্কদের ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে 

থকাদরর ব্ভশষ্টেগুভের মদধে স্থাভনক ওিারেোপদক দুটে উপাদয় পভরমাপ কদরভছ: (1) প্রভতটে অগ্রাভধকার 

ভস্কম থেদক জী্ব্ভিদযের ব্ভশষ্টে সম্পন্ন অঞ্চদের থমাে অনুপাত থযো থকারগুভের সাদে ওিারেোপ 

কদর এ্ং (2) থকার অঞ্চদের থমাে অনুপাত থযো প্রভতটে অগ্রাভধকার ভস্কম থেদক জী্ব্ভিদযের 

ব্ভশষ্টেগুভের সাদে ওিারেোপ কদর। আমরা ্ৃহত্তর জী্ব্ভিযে থকার (70 তম, 80 তম এ্ং 90 তম 

পাদস বন্টাইে) এ্ং ভতনটে থিৌদগাভেক থস্কে (মহাদদশীয়, আঞ্চভেক এ্ং জাতীয়) প্রভতষ্ঠার জনে ্ে্হৃত 

ভতনটে থকায়ান্টাইে থেশদহাদল্ডর জনে এই অনুপাতগুভে আোদািাদ্ গণনা কদরভছ।  
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ভিয2 : ভ্দেমান ব্ভিক জী্ব্ভিযে সংরেণ অগ্রাভধকার প্রকেসমূহ (ক) অেত ্নিূভম। (খ) ন্সক্রটেকোে ইদকাভসদেম পােবনারভশপ ফান্ড ্াদয়াডাইিারভসটে হেস্পে। (C) 

থলা্াে 200 ইদকাভরন্সজওন। (D) মূে জী্ব্ভিযে এোকা। (ঙ) International Finance Corporation Performance Standard 6 গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে। 
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থেভ্ে2 : ভ্দেমান ব্ভিক জী্ব্ভিযে অগ্রাভধকার প্রকেসমূদহর ্ণ বনা 

মোভপং দ্বারা প্রস্তাভ্ত LI 

ব্ভিক এ্ং আঞ্চভেক অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোদগর সাদে যুক্ত এভশয়ায় প্রস্তাভ্ত সড়ক, থরেপে এ্ং 

ভ্দুেৎ োইদনর রুেগুভের একটে িূ -স্থাভনক ডাোদ্ইজ আমরা সংকেন কদরভছ (থেভ্ে3 )। এই 

উদদোগগুভে এভশয়ার স্দিদয় ্ড় অদনকগুভে প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়ন কম বকাদন্ডর অংশ যা ্হুপাভেক 

উন্নয়ন ্োংকগুভে দ্বারা অে বাভয়ত হদয় োদক। যভদও জাতীয়, রাজে এ্ং স্থানীয় উদদোদগর সাদে যুক্ত LI 

উন্নয়ন সমগ্র এভশয়া জদুড়ই েেদছ, পদুরা মহাদদশ জদুড় এস্ প্রকদের তেে সংকেন করা এই গদ্ষণার 

জনে সম্ভ্পর ভছে না। ভকছু LI প্রকদের রুে ভ্ভিন্ন উদদোদগর জনে িূ -স্থাভনক থডো ফরমোদে উপেিে 

ভছে, ভকন্তু থ্ভশরিাগ থেদয, আমরা রুে অ্স্থান ভনধ বারদণর জনে ভরদপােব এ্ং পভরকেনা নভেদত 

পাওয়া মানভিদযর উপর ভনিবর কদরভছ, যা আমরা ArcGIS 10.8 ্ে্হার কদর ভডন্সজোোইজড কদরভছ। 

মটক্ষবি 2: ক্ষবদ্ে ান ববক্ষিক জীবববক্ষচযে অগ্রাক্ষিকার প্রকল্পস ূপের বণ ণনা 

থডো থসে ্ণ বনা 
প্রকাশ/ আপদডে করার 
্ছর 

সূয/ প্রকাশনা 

ন্সক্রটেকোে ইদকাভসদেম 

পােবনারভশপ ফান্ড 

্াদয়াডাইিারভসটে 

হেস্পে 

36টে ব্ভিক হেস্পে থযগুদো স্থানীয় 

িাসু্কোর উন্সিদ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ এ্ং মূে 

প্রাকৃভতক উন্সিদদর েভতর উপর ভিভত্ত কদর 

ভনণ বয় করা হদয়দছ 

2016 Myers et al. (2000) 

থলা্াে 200 

ইদকাভরন্সজওন 

প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ, এদন্ডভমজম, থকাদনা 

প্রজাভতর অসামানে উপভস্থভত, অসাধারণ 

পভরদ্শগত ্া ভ্্তবনীয় েেনা এ্ং 

আ্াদসর ব্ভিক ভ্রেতা দ্বারা ভনদদবভশত 

ভহসাদ্ উচ্চ অপূরণীয়তা ্া স্বতন্ত্রতা সম্পন্ন 

পভরদ্শ 

2002 Olson & Dinerstein 

(2002) 

International Finance 

Corporation 

Performance Standard 6 

গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থান 

পাুঁিটে মানদদণ্ডর উপর ভিভত্ত কদর 

গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদের ন্সিভনং স্তর যা 

হুমভকর মুদখ োকা, স্থানীয়, একসাদে হওয়া-

কংভগ্রদগেভর এ্ং পভরযায়ী-মাইদগ্রেভর 

প্রজাভত, হুমভকর মুদখ োকা ্া অননে 

ইদকাভসদেম এ্ং থমৌভেক ভ্্তবনীয় 

প্রন্সক্রয়াগুভের উপর ভনিবর কদর 

2018 Brauneder et al. 

(2018)  

অেত ্নিূভম ্নাঞ্চদের অঞ্চদের মদধে প্রাকৃভতক 

্াস্তুতদন্ত্রর অখণ্ড ভ্স্তার যা উদেখদযাগে 

মানভ্ক কায বকোদপর থকান েেণ থদখায় 

না এ্ং এত ্ড় থয ভ্স্তৃত প্রজাভতর 

কায বকর জনসংখো সহ সকে থদশীয় 

জী্ব্ভিযে ্জায় রাখা যায় 

2016 Potapov et al. 

(2017) 

মূে জী্ব্ভিযে এোকা ঝুুঁ ভকপূণ ব জী্ব্ভিযে, থিৌদগাভেকিাদ্ 

সীভমত জী্ব্ভিযে, পভরদ্শগত অখণ্ডতা, 

বজভ্ক প্রন্সক্রয়া ্া অপূরণীয়তার উপর ভিভত্ত 

কদর ভ্ি্োপী সংরেদণর জনে গুরুত্বপূণ ব 

সাইেগুভে 

2020 IUCN (2016) 
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ভকছু LI রুে একাভধক উদদোদগ অন্তিুবক্ত করা হদয়ভছে এ্ং আমরা এই ডুভিদকেগুভের জনে আমাদদর 

ডাোদ্ইজ ন্সিন কদর সাম্প্রভতক ্া আরও ভ্স্তাভরত মানভিয থেদক তেে গ্রহণ কদরভছ। থসাস ব মানভিয ্া 

ডাোদ্ইদজ ভনদদবভশত ্তবমান িেমান োকা LI রুেগুভে আমরা ভফল্টার কদর ভনদয়ভছ।  যভদও আমরা LI 

প্রকেগুভের অ্স্থা সম্পদকব পাওয়া সাম্প্রভতক তেেগুভে ্ে্হার কদরভছ, আমরা স্বীকার কভর থয 

আমাদদর িূড়ান্ত থডো থসদে অন্তিুবক্ত ভকছু প্রকদের কাজ হয়ত সম্প্রভত থশষ হদয়দছ। সম্পূণ ব নতুন LI 

রুে এ্ং ভ্দেমান রুেগুভের উন্নয়ন  (থযমন, একটে সড়ক দুই থেদক িার থেদন প্রশস্ত করা) এমন 

প্রকেগুভে আমাদদর ডাোদ্ইদজ অন্তিুবক্ত করা হদয়দছ। 

থেভ্ে3 : ভেভনয়ার অ্কাঠাদমার তেের উৎস 

মটক্ষবি 3: ক্ষিক্ষনযার অবকাঠাপ ার িথ্ের উৎস  

উদদোগ LI থমাড অঞ্চে তেে সূয 

থ্ল্ট অোন্ড থরাড ইভনভশদয়টেি (BRI) সড়ক, থরেপে এভশয়া-্োপী Reed & Trubetskoy 

(2019) 

Asian Development Bank (ADB) Regional 

Transport Infrastructure - এশীয় উন্নয়ন ্োংক 

(এভডভ্) আঞ্চভেক পভর্হন অ্কাঠাদমা  

সড়ক, থরেপে দভেণ এ্ং 

দভেণ -পূ্ ব 

Morgan et al. (2015) 

এভশয়ান হাইওদয় থনেওয়াকব সড়ক এভশয়া-্োপী UNESCAP (2019a) 

Great Mekong Subregion Economic Cooperation 

Program (GMS) 

সড়ক, থরেপে, ভ্দুেৎ 

োইন 

দভেণ -পূ্ ব ADB (2018c); GMS, 

(2018, 2020) 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 

ইনফ্রাস্ট্রাকিার প্রদজি ইভনভশয়াে পাইপোইন 

সড়ক, থরেপে, ভ্দুেৎ 

োইন 

দভেণ -পূ্ ব ASEAN (2019) 

Central Asia Regional Economic Cooperation 

Program (CAREC) 

সড়ক, থরেপে থকন্দ্রীয় ADB (2017, 2020a) 

South Asia Subregional Economic Cooperation 

Program (SASEC) 

সড়ক, থরেপে, ভ্দুেৎ 

োইন 

দভেণ (ADB, 2020b) 

ট্রাি-এভশয়ান থরেপে থনেওয়াকব থরেপে এভশয়া-্োপী UNESCAP (2019b) 

CASA-1000 ভ্দুেৎ োইন থকন্দ্রীয় CASA-1000 (2018) 

উত্তর-পূ্ ব এভশয়ান সুপার ভগ্রড/থগাভ্দেক ভ্দুেৎ োইন পূ্ ব Mano et al. (2014) 

ASEAN ভ্দুেৎ ভগ্রড ভ্দুেৎ োইন দভেণ -পূ্ ব IEA (2019) 

সম্ভা্ে প্রিা্ মূেোয়ন 

আমরা প্রভতটে LI থমাদডর জনে প্রস্তাভ্ত রুদের থমাে বদে বে গণনা কদরভছ, এ্ং প্রস্তাভ্ত নতুন রুে এ্ং 

ভ্দেমান রুেগুভের প্রস্তাভ্ত উন্নয়ন (থযমন, ভ্দেমান সড়কগুভে পাকা করা ্া প্রশস্ত করা)-এর মদধে  

পাে বকে তুদে ধদরভছ। আমরা অে সংখেক প্রস্তাভ্ত সড়ক প্রকদের জনে নতুন রুে এ্ং উন্নয়দনর মদধে 

পাে বকে করদত পাভরভন। থকান একটে থদদশর সীমানার থিতদর প্রভতটে থমাদডর প্রস্তাভ্ত LI -এর বদে বে এ্ং 

প্রস্তাভ্ত LI -এর েনত্ব অনুসাদর আমরা ভ্ভিন্ন থদদশর রে্াংভকং কদরভছ। 

ভডন্সজোোইজড LI রুেগুদো থযখাদন থযখাদন জী্ব্ভিদযের থকারগুভেদক থছদ কদর, থসখাদন 

জী্ব্ভিযে এ্ং LI উন্নয়দনর মদধে ভ্দরাদধর সম্ভা্ে থেযগুভে আমরা মোপ কদরভছ। রুদের থস্কদের 
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উৎদসর মানভিয থেদক ভডন্সজোইজ করা LI ব্ভশষ্টেগুভের দু্ বে স্থাভনক ভনিুবেতা এ্ং প্রােভমক 

পভরকেনা এ্ং ভনম বাদণর মদধে রুে ভডজাইদনর সম্ভা্ে পভর্তবদনর কারদণ আমরা রুেগুভের সটঠক 

অ্স্থাদনর অভনশ্চয়তার জনে উিয় পাদশ 25 ভকদোভমোর রুে ্াফার কদরভছ। এই ্াফারটে ্নেপ্রাণীর 

উপর থ্ভশরিাগ LI প্রিাদ্র সম্ভা্ে স্থাভনক ্োভপ্তদক ভনদদবশ কদর োদক, যার মদধে রদয়দছ সরাসভর 

প্রিা্ (থযমন, শব্দ, কৃন্সযম আদো ্া যান্াহন থেদক ভনগ বত থধা ুঁয়া; প্রান্ত-সীমায় োকার প্রিা্; 

যান্াহদনর সাদে সংেদষ ব ্া ব্দুেভতক সংস্পদশ ব এদস মৃতুে) যা সাধারণত LI এর 5 ভকভম এর মদধে েদে 

োদক(Benítez-López et al., 2010) এ্ং থসদকন্ডাভর প্রিা্ (থযমন, ্নেপ্রাণী ভশকার এ্ং পািার করা; 

অব্ধ গাছ কাো থেদক সৃষ্ট আ্াসস্থদের েভত) যা LI-এর স্থান থেদক আরও দদূর থকাোও েদে োদক(Ng 

et al., 2020) । আমরা এখন থেদক প্রস্তাভ্ত LI ব্ভশষ্টেগুভের রুেগুভের 25 ভকদোভমোদরর মদধে এই 

অঞ্চেগুভেদক "সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চে" ্া PEZ ভহসাদ্ উদেখ করভছ। প্রভতটে LI থমাড এ্ং প্রভতটে 

জী্ব্ভিযে থকারদক সংজ্ঞাভয়ত করার জনে আমরা এভশয়ার PEZ-গুভের মদধে োকা থকার এোকাগুভের 

থমাে অনুপাত গণনা কদরভছ। একটে থদদশর থমাে থকার এোকা থযগুদো PEZ-থক থছদ কদর এ্ং থসই 

সংক্রান্ত শতকরা ভহসাদ্র উপর ভিভত্ত কদর আমরা থদশগুভের রে্াংভকং কদরভছ।  

আমরা এভশয়ার PEZs এ্ং PA- এর মদধে ওিারেোপ থখা ুঁজার থিষ্টা কদরভছ। আমরা ভ্দশষিাদ্ IUCN 

কোোগভর 1a (ভনয়ভন্ত্রত প্রাকৃভতক ভরজািব) এ্ং 1b (্দুনা এোকা) এর PA- থত  থফাকাস কদরভছ কারণ এই 

অঞ্চেগুভেদত মানুদষর থতমন প্রিা্ থনই এ্ং জী্ব্ভিদযের জনে কদঠার সুরো ্েয় রদয়দছ, তাই 

প্রস্তাভ্ত LI- এর প্রিা্গুভে এই এোকায় জী্ব্ভিদযের সুরো ্েয়দক েভতগ্রস্ত করদত পাদর। আমরা 

প্রভতটে LI থমাদডর জনে PEZs এর মদধে 1a এ্ং 1b PA কোোগভরর সংখো এ্ং থমাে এোকা গণনা 

কদরভছ, থসইসাদে PEZs এর মদধে োকা থমাে PA এোকার অনুপাত এ্ং PA-এর মদধে োকা PEZ এোকার 

থমাে অনুপাতও গণনা কদরভছ। 

ফিাফি 

জী্ব্ভিযে মোভপং 

এভশয়া জদুড় CBI (অে বাৎ, নয়টে জী্ব্ভিযে স্তর জদুড় ভ্দেমান  ভমভডয়ান থকায়ান্টাইে মান) মাদনর থ্শ 

তারতমে রদয়দছ, স্ বভনম্ন মান রদয়দছ মধে ও পূ্ ব এভশয়ায় আর সদ্ বাচ্চ মান রদয়দছ দভেণ ও দভেণ -পূ্ ব 

এভশয়ায় (ভিয3 )। ভ্ষু্দরখার কাছাকাভছ জী্ব্ভিযে ্ৃন্সদ্ধর এই পয বদ্েণ পূদ্ ব উভেভখত ও নভেিুক্ত 

করা অোংদশর জী্ব্ভিদযের থগ্রভডদয়দন্টর সাদে সামঞ্জসেপূণ ব। ভ্দশষ কদর উচ্চতর CBI মানসম্পন্ন 

অঞ্চেগুভের মদধে রদয়দছ মােয় উপদ্বীপ, থ্াভন বও, সমুাযা, দভেণ -পন্সশ্চম িারত, উত্তর -পূ্ ব িারত, 

ভহমােদয়র পাদদদশ, উত্তর ভতব্বতীয় মােিূভম এ্ং পূ্ ব কদবাভডয়া। 

থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত জী্ব্ভিযে স্তর থেদক প্রাপ্ত অনোনে সংভেপ্ত পভরমাদপর একটে পরীো থেদক 

থ্াঝা যায় থয সদ্ বাচ্চ জী্ব্ভিযে িোেুর থেযগুভের ্োপাদর স্তরগুভের মদধে শন্সক্তশােী সম্পকব 

রদয়দছ। উচ্চ CBI (ভমভডয়ান থকায়ান্টাইে িোেু) এর থেদযও সদ্ বাচ্চ এ্ং স্ বভনম্ন মান রদয়দছ এ্ং 

সকে ্া প্রায় সকে জী্ব্ভিযে স্তদরর থেদয এগুদোর থস্কার শীষ ব দশদকর মদধে রদয়দছ (ভিয4 )। মধেম 

এ্ং কম িোেুর অঞ্চেগুভের থেদয  জী্ব্ভিযে স্তরগুভের মদধে দু্ বে সম্পকব রদয়দছ । 

উদাহরণস্বরূপ, থকায়ান্টাইে মান (স্তরগুভের মদধে সম্পদকবর একটে সিূক) এর মান ভ্িুেভত-standard 

deviation পন্সশ্চম িীদন থ্ভশ, একটে অঞ্চে থযখাদন কম প্রজাভতর প্রাণী আদছ ভকন্তু তা পভরদ্শগতিাদ্ 

অেত রদয়দছ, এ্ং উত্তর মধে িারদত, যা প্রাণী প্রজাভতর ভদক থেদক সমৃদ্ধ ভকন্তু থসখাদনর পভরদ্দশর 

অ্নভত ভ্দেমান। এভশয়ার অনোনে অদনক এোকা কম মাযায় হদেও জী্ব্ভিদযের ভ্ভিন্ন উপাদাদনর 

িোেুর মদধে অসগভত প্রদশ বন কদর োদক। 

CBI থেদক প্রাপ্ত কভন্টদনন্টাে-থস্কদের ্হৃৎ জী্ব্ভিযে থকার উপদর ্ভণ বত উচ্চ-CBI অঞ্চদের সাদে 

েভনষ্ঠিাদ্ সম্পভকবত এ্ং থসগুদো দভেণ এভশয়ায়-ভ্দশষ কদর দভেণ-পূ্ ব এভশয়ায় ভ্সতৃ্ত রদয়দছ 
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(ভিয 5)। উচ্চ িোেুর জী্ব্ভিযে অঞ্চদের (CBI মানগুভের 80তম ও 70তম পাদস বন্টাইে) ভনিু 

থেশদহাদল্ড থকারগুভে দভেণ-পূ্ ব এভশয়ার  প্রায় পদুরাো জদুড়ই ভ্স্তৃত এ্ং আরও ভকছু থকার মধে 

িারত, দভেণ িীন এ্ং উত্তর িীন এ্ং মদগাভেয়ার ভ্ভেপ্ত এোকায় থদখা যায় (ভিয5 )। আঞ্চভেক 

থস্কদে ভিভিত থকারগুভের মদধে রদয়দছ মহাদদশীয়-থস্কে ভ্দেষদণ ভিভিত দভেণ ও দভেণ-পূ্ ব এভশয়ার 

একই অঞ্চদের অদনকগুভে থকার ভ্দেমান রদয়দছ, এছাড়াও মধে ও পূ্ ব এভশয়ায় ভকছু অভতভরক্ত থকার 

রদয়দছ (ভিয6 )। দভেণ এভশয়ার আঞ্চভেক থকারগুভে মূেত উত্তর -পূ্ ব এ্ং দভেণ -পন্সশ্চম িারদত, 

থতরাই আকব (িারত, থনপাে এ্ং িুোদনর অংশ সহ) এ্ং শ্রীেঙ্কার অিেন্তদর অ্ভস্থত। দভেণ -পূ্ ব 

এভশয়ায় আঞ্চভেক থকারগুভে মূেত  থপভননসুোর মােদয়ভশয়া, মধে থ্াভন বও, সমুাযা এ্ং উত্তর 

মায়ানমাদর অ্ভস্থত। মধে এভশয়ার আঞ্চভেক থকারগুভে মূেত দভেণ এ্ং পূ্ ব কাজাখস্তাদন অ্ভস্থত। 

পূ্ ব এভশয়ায় আঞ্চভেক থকারগুভে মূেত উত্তর ভতব্বতীয় মােিূভম এ্ং দভেণ িীদন মায়ানমার, োওস 

এ্ং ভিদয়তনাদমর সীমাদন্তর কাদছ অ্ভস্থত। জাতীয় থস্কদে ভিভিত থকারগুভে আঞ্চভেক থকারগুভের 

অনুরূপ (ভিয7 )। 
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ভিয3 : এভশয়ান োভড এোকা জদুড় 1 ভকভম থরদজাভেউশদন কদম্পান্সজে ্াদয়াডাইিারভসটে ইনদডক্স - Composite biodiversity index (CBI)। জী্ব্ভিদযের সকে ইনপুে স্তর জদুড় 

থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত মানগুভের ভমভডয়ান ভহসাদ্ CBI গণনা করা হদয়দছ। 
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ভিয4 : ইনপুে স্তর জদুড় জী্ব্ভিদযের মাদনর ভিন্নতা। প্রভতটে পোদনে প্রভতটে ভগ্রড থসদের জনে নয়টে থকায়ান্টাইদে রূপান্তভরত মাদনর (প্রভত জী্ব্ভিযে স্তদরর জনে একটে) 

থসে থেদক গণনা করা একটে সংভেপ্ত পভরসংখোন থদখায়: সদ্ বাচ্চ থকায়ান্টাইে (উপদরর ্াদম), স্ বভনম্ন থকায়ান্টাইে (উপদরর ডাদন), থকায়ান্টাইদের মান ভ্িুেভত (ভনদি ্াদম) , 

এ্ং থকায়ান্টাইে> 0.9 (ভনদি ডানভদদক) মান সহ স্তরগুভের সংখো।



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     20 

 

ভিয5 : উচ্চ জী্ব্ভিযে মান ভনধ বারদণর জনে 0.9 (উপদরর পোদনে), 0.8 (মধেম পোদনে) অে্া 0.7 (ভনদির পোদনে) মাদনর 

একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড অনুযায়ী কভন্টদনন্টাে-থস্কদে ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকার সমূহ (গাঢ় স্ুজ পোিগুভে)। 
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ভিয6 : উচ্চ জী্ব্ভিযে মান ভনধ বারদণর জনে 0.9 (উপদরর পোদনে), 0.8 (মধেম পোদনে) অে্া 0.7 (ভনদির পোদনে) মাদনর 

একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড অনুযায়ী আঞ্চভেক-থস্কদে ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকার সমূহ। গাঢ়-থশইদডর পোিগুভে থকার ভনদদবশ 

কদর এ্ং হােকা রদঙর ্োকগ্রাউন্ড ভ্ভিন্ন অঞ্চে থ্াঝায় (স্ুজ = মধে এভশয়া, কমো = পূ্ ব এভশয়া, ্াদামী = দভেণ এভশয়া, 

োে = দভেণ-পূ্ ব এভশয়া)। 
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ভিয7 : উচ্চ জী্ব্ভিযে মান ভনধ বারদণর জনে 0.9 (উপদরর পোদনে), 0.8 (মধেম পোদনে) অে্া 0.7 (ভনদির পোদনে) মাদনর 

একটে থকায়ান্টাইে থেশদহাল্ড অনুযায়ী জাতীয়-থস্কদে ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকার সমূহ। ভ্ভিন্ন থদদশ থকারগুভের মদধে পাে বকে 

করার জনে ভ্ভিন্ন রং ্ে্হার করা হয়। 
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থ্ভশরিাগ মহাদদশীয় থকারগুভে (থকায়ান্টাইে থেশদহাদল্ডর উপর ভনিবর কদর থমাে মূে এোকার 59-72 

শতাংশ) ক্রান্তীয় এ্ং উপ-ক্রান্তীয় আদ্রব িওড়া পাতার গাদছর ্নিূভমর ্াদয়াদমর মদধে রদয়দছ, যা 

দভেণ-পূ্ ব এভশয়ার থ্ভশরিাগ অংশ জদুড় ছভড়দয় আদছ (থেভ্ে4 )। মদন্টন তৃণিূভম এ্ং গুল্মিূভমর 

্াদয়াম মহাদদশীয় থকারগুভের জনে পর্তী স্দিদয় কমন ্াদয়াম (10-13 শতাংশ)। অনোনে সকে 

্াদয়াম মহাদদশীয় থস্কদে সকে থকায়ান্টাইে থেশদহাদল্ডর থমাে মূে এোকার নয় শতাংদশরও কম। 

আঞ্চভেক থস্কদে থকারগুভের মদধে ক্রান্তীয় ্নাঞ্চে (36-38 শতাংশ)-এর ভ্স্তার কম এ্ং আঞ্চভেক 

থকাদরর একটে উদেখদযাগে অংশ জদুড় োকা আরও উত্তদরর অনোনে ্াদয়াদমর মদধে রদয়দছ মদন্টন 

তৃণিূভম এ্ং গুল্মিূভম (18-21 শতাংশ), মরুিূভম এ্ং শুষ্ক গুল্মিূভম (11) -16 শতাংশ), নাভতশীদতাষ্ণ 

কভনফার ্ন (7-10 শতাংশ), নাভতশীদতাষ্ণ িওড়া পাতার গাছ এ্ং ভমশ্র ্ন (7-8 শতাংশ) এ্ং 

নাভতশীদতাষ্ণ তৃণিূভম, সািানা ও গুল্মিূভম (7 শতাংশ)। জাতীয় থস্কদে থকাদরর মদধে োকা ্াদয়াম আর 

আঞ্চভেক থস্কদে থকাদরর মদধে োকা ্াদয়াম প্রায় একই। মহাদদশীয় থস্কদে ভনম্ন থকায়ান্টাইে থেশদহাদল্ড 

োকা থকারগুভেদত (অে বাৎ এভশয়ার মদধে আরও এোকা অন্তিুবক্ত করার উপর ভিভত্ত কদর) ্াদয়ামগুভের 

মদধে একো িারসামে থদখা থগদেও আঞ্চভেক ্া জাতীয় থস্কদে তা থদখা যায় না। 

মহাদদশীয়-থস্কদের থকারগুভে ভ্দেমান জী্ব্ভিদযের জনে অগ্রাভধকারমূেক  ব্ভিক প্রকদে োকা 

জী্ব্ভিদযের ব্ভশষ্টেগুভের সাদে যদেষ্ট ওিারেোপ কদর এ্ং অগ্রাভধকার প্রকদের ব্ভশষ্টেগুভের 

তুেনায় ওিারেোদপর ভডগ্রী আংভশকিাদ্ থকাদর অন্তিুবক্ত অনুরূপ এোকার উপর ভনিবর কদর (থেভ্ে5 

)। উদাহরণস্বরূপ, অেত ্নিূভম এভশয়ার একটে েুদ্র অংশ জদুড় ভ্স্তৃত এ্ং 70 তম পাদস বন্টাইে 

থেশদহাল্ড ্ে্হার কদর ভিভিত করা মহাদদশীয় থস্কদের থকাদরর মদধে প্রায় পদুরাোই অন্তিুবক্ত। এর 

ভ্পরীদত, 70 তম পাদস বন্টাইে থকারগুভের তুেনায় থলা্াে 200 ইদকাভরন্সজওন যদেষ্ট থ্ভশ এোকা কিার 

কদর োদক আর তাই থকারগুভে সম্পূণ বিাদ্ থলা্াে 200 ইদকাভরন্সজওয়নদক কিার কিার করদত পাদর 

না। থ্ভশরিাগ ব্ভিক অগ্রাভধকারমূেক প্রকদের জনে আঞ্চভেক ্া জাতীয় থকারগুভের সাদে 

ওিারেোদপর থিদয় মহাদদশীয় থকারগুভের সাদে ওিারেোপ থ্ভশ। এটে ভ্দশষ কদর ইনদেি ফদরে 

েোন্ডদস্কদপর থেদয  সতে এ্ং CEPF ্াদয়াডাইিারভসটে হেস্পে, থলা্াে 200 ইদকাভরন্সজওন এ্ং IFCPS6 

গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদের জনে ভকছুো হদেও সতে। মজার ভ্ষয় হে, KBA এ্ং জী্ব্ভিযে থকাদরর মদধে 

ওিারেোপ সকে থিৌগভেক থস্কদের জনে একই রকম। সকে থিৌগভেক থস্কে এ্ং থকায়ান্টাইে 

থেশদহাদল্ড কমপদে 78 শতাংশ থকার সকে ব্ভিক অগ্রাভধকারমূেক ভস্কদমর আওতার মদধে পদড়, যার 

মদধে 90 তম পাদস বন্টাইে থেশদহাদল্ড 99 শতাংশ মহাদদশীয় থকার রদয়দছ।  
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থেভ্ে4 : প্রভতটে ্াদয়াদমর মদধে মহাদদশীয় থস্কদের ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকাদরর অনুপাত 

মটক্ষবি 4: প্রক্ষিটট বাপযাপ র  পিে  োপদ্শীয মেপির বৃেৎ জীবববক্ষচযে মকাপরর অনুোি, ক্ষিনটট ক্ষিন্ন মকাযান্টাইি মেশপোল্ড এবং উচ্চির জীবববক্ষচযে  ান 
ক্ষনি ণারণ করপি বেবহৃি ক্ষিনটট ক্ষিন্ন মিৌগক্ষিক মেপির জনে 

 মহাদদশীয় আঞ্চভেক জাতীয় 

্াদয়াম শীষ ব 10  শীষ ব 20 শীষ ব 30 শীষ ব 10 শীষ ব 20 শীষ ব 30 শীষ ব 10 শীষ ব 20 শীষ ব 30 

থ্াভরয়াে ্ন/তাইগা 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 

মরুিূভম এ্ং শুষ্ক গুল্মিূভম 0.01 0.03 0.05 0.11 0.14 0.16 0.15 0.17 0.19 

িাভ্ত তৃণিূভম ও সািানা 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

মোনদগ্রাি 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

মদন্টন তৃণিূভম এ্ং গুল্মিূভম 0.11 0.10 0.12 0.21 0.19 0.18 0.21 0.19 0.18 

পাের ও ্রফ 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

নাভতশীদতাষ্ণ িওড়া পাতার গাছ এ্ং ভমশ্র ্ন 0.04 0.04 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.08 0.08 

নাভতশীদতাষ্ণ কভনফার ্ন 0.05 0.05 0.05 0.10 0.07 0.07 0.10 0.07 0.07 

নাভতশীদতাষ্ণ তৃণিূভম, সািানা এ্ং গুল্মিূভম 0.00 0.00 0.01 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 

ক্রান্তীয় এ্ং উপ -ক্রান্তীয় কভনফার ্ন 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

ক্রান্তীয় এ্ং উপ -ক্রান্তীয় শুষ্ক িওড়া পাতার গাদছর ্ন 0.04 0.07 0.09 0.02 0.04 0.05 0.01 0.03 0.04 

ক্রান্তীয় এ্ং উপ -ক্রান্তীয় তৃণিূভম, সািানা এ্ং গুল্মিূভম 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 

ক্রান্তীয় এ্ং উপ -ক্রান্তীয় আদ্রব িওড়া পাতার গাদছর ্ন 0.72 0.68 0.59 0.38 0.38 0.36 0.34 0.36 0.35 
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থেভ্ে5 : পূ্ ব্ তী ব্ভিক অগ্রাভধকারমূেক পভরকেনায় ভিভিত জী্ব্ভিদযের ব্ভশষ্টে এ্ং এই ভ্দেষদণর ্ৃহৎ জী্ব্ভিযে থকাদরর মদধে ওিারেোপ 

মটক্ষবি 5: েূব ণবিী ববক্ষিক অগ্রাক্ষিকার ূিক েক্ষরকল্পনায ক্ষচক্ষিি জীবববক্ষচপযের ববক্ষশষ্ট্ে এবং এই ক্ষবপেষপণর বৃেৎ জীবববক্ষচযে মকাপরর  পিে ওিারিোে। 
বৃেৎ জীবববক্ষচযে মকার ক্ষনি ণারপণর জনে বেবহৃি ক্ষিনটট ক্ষিন্ন মকাযান্টাইি মেশপোপল্ডর জনে ফিাফি মদ্খাপনা েপযপে। স্ল্োশ ক্ষচপির বা  ক্ষদ্পকর 
সংখোগুক্ষি েি জীবববক্ষচপযের ববক্ষশষ্ট্ে সম্পন্ন ম াট এিাকার সাপথ্ বৃেৎ জীবববক্ষচযে মকাপরর ওিারিোক্ষেং-এর অনুোি ; স্ল্োশ ক্ষচপির োনক্ষদ্পকর 
সংখোগুক্ষি েি ম াট মকার এিাকার সাপথ্ জীবববক্ষচপযের ববক্ষশষ্ট্েগুক্ষির ওিারিোক্ষেং-এর অনুোি 

 মহাদদশীয় থকার আঞ্চভেক থকার জাতীয় থকার 

ব্ভিক অগ্রাভধকারমূেক 
পভরকেনার ব্ভশষ্টেসমূহ-
GLOBAL PRIORITIZATION 
SCHEME FEATURE 

শীষ ব 10  শীষ ব 20 শীষ ব 30 শীষ ব 10 শীষ ব 20 শীষ ব 30 শীষ ব 10 শীষ ব 20 শীষ ব 30 

CEPF ্াদয়াডাইিাভস বটে 

হেস্পে 

0.31 / 0.85 0.56 / 0.76 0.67 / 0.61 0.21 / 0.58 0.34 / 0.47 0.44 / 0.41 0.20 / 0.54 0.32 / 0.44 0.43 / 0.39 

অেত ্নিূভম 0.59 / 0.11 0.83 / 0.08 0.91 / 0.06 0.36 / 0.07 0.52 / 0.05 0.59 / 0.04 0.38 / 0.07 0.52 / 0.05 0.57 / 0.04 

IFCPS6 গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে 0.32 / 0.63 0.52 / 0.50 0.65 / 0.42 0.25 / 0.48 0.41 / 0.40 0.52 / 0.34 0.24 / 0.47 0.40 / 0.39 0.51 / 0.33 

থলা্াে 200 ইদকাভরন্সজওন 0.17 / 0.76 0.31 / 0.71 0.44 / 0.66 0.15 / 0.71 0.30 / 0.67 0.41 / 0.63 0.15 / 0.68 0.28 / 0.65 0.40 / 0.61 

KBAs 0.29 / 0.31 0.44 / 0.24 0.58 / 0.21 0.29 / 0.32 0.47 / 0.25 0.56 / 0.20 0.30 / 0.32 0.47 / 0.25 0.57 / 0.20 

সকে ভস্কম একন্সযত কদর 0.17 / 0.99 0.33 / 0.96 0.45 / 0.90 0.16 / 0.92 0.29 / 0.85 0.40 / 0.79 0.15 / 0.90 0.28 / 0.83 0.40 / 0.78 
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প্রস্তাভ্ত LI-এর পভরসর 

আমরা এভশয়ার প্রধান আন্তজবাভতক অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোদগর সাদে যুক্ত 81,000 ভকদোভমোদররও 

থ্ভশ প্রস্তাভ্ত LI ভিভিত কদরভছ (থেভ্ে6 ,ভিয8 )। এর প্রায় 36,000 ভকভম (44 শতাংশ) প্রস্তাভ্ত থরেপে, 

তারপদর সড়ক (~ 28,000 ভকভম; 34 শতাংশ) এ্ং ভ্দুেৎ োইন (~ 18,000 ভকভম; 22 শতাংশ)। প্রস্তাভ্ত LI 

বদদে বের 62 শতাংশ নতুন রুে এ্ং 36 শতাংশ হে ভ্দেমান রুদের উন্নয়ন। স্ বাভধক বদদে বের প্রস্তাভ্ত 

থরেপেগুভে রদয়দছ দভেণ ও পূ্ ব এভশয়ায় (ভ্দশষ কদর পাভকস্তান, মদগাভেয়া এ্ং আফগাভনস্তান), ভকন্তু 

প্রস্তাভ্ত থরেপদের সদ্ বাচ্চ েনদত্বর থদশগুভে থ্ভশরিাগই দভেণ -পূ্ ব এভশয়ায় অ্ভস্থত (ভসগাপরু, 

ভিদয়তনাম এ্ং োওস সহ)। প্রস্তাভ্ত সড়কগুভে রদয়দছ দভেণ ও দভেণ -পূ্ ব এভশয়ায়, ভ্দশষ কদর 

মায়ানমার, িারত, পাভকস্তান এ্ং ্াংোদদদশ। এই অঞ্চদের থদশগুভেদত প্রস্তাভ্ত সড়কর েনত্বও 

স্দিদয় থ্ভশ, দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার থদশ থযমন কদবাভডয়া এ্ং োওস এই তাভেকার শীদষ ব আদছ। 

স্ বাভধক বদদে বের প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন রদয়দছ পূ্ ব এভশয়ায় (িীন ও মদগাভেয়া) এ্ং দভেণ -পূ্ ব এভশয়ায় 

(কদবাভডয়া এ্ং োওস) এ্ং দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার থদশগুভেদত প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর স্ বাভধক েনত্ব 

রদয়দছ (কদবাভডয়া, োওস, ব্রুনাই এ্ং মােদয়ভশয়া)। সকে LI থমাড জদুড়, প্রস্তাভ্ত LI এর স্ বাভধক বদে বে 

প্রােভমকিাদ্ দভেণ ও পূ্ ব এভশয়ার থদশগুভেদত (পাভকস্তান, মদগাভেয়া এ্ং িীন), ভকন্তু স্ বাভধক েনত্ব 

রদয়দছ মূেত দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার থদশগুভেদত (কদবাভডয়া, োওস এ্ং ভিদয়তনাম)। 

থেভ্ে6 : এভশয়ায় প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের বদে বে 

মটক্ষবি 6: ক্ষিক্ষনযার অবকাঠাপ া ম াে (মরিেথ্, সড়ক, বা ক্ষবদ্েুৎ িাইন) এবং প্রকপল্পর িরন (নিুন রুট বা ক্ষবদ্ে ান 
রুপটর উন্নযন) অনুযাযী এক্ষশযায প্রস্তাক্ষবি LI প্রকল্পগুক্ষির বদ্র্ঘ ণে 

LI থমাড প্রকদের ধরন 
সন্সিভেত বদে বে 

(KM) 

প্রস্তাভ্ত LI বদে বে দ্বারা 

শীষ ব 5 থদশ 

প্রস্তাভ্ত LI েনত্ব সম্পন্ন শীষ ব 

5 থদশ 

থরেপে 

উন্নয়ন-

Improvement 

8,648 

পাভকস্তান, মদগাভেয়া, 

আফগাভনস্তান, োইেোন্ড, 

িীন 

ভসগাপুর, ভিদয়তনাম, 

আফগাভনস্তান, ্াংোদদশ, 

োওস 

নতুন 27,051 

অস্পষ্ট 0 

স্ ধরদনর 

প্রদজি 

35,698 

সড়ক 

উন্নয়ন-

Improvement 

20,402 

মায়ানমার, িারত, 

পাভকস্তান, ্াংোদদশ, 

আফগাভনস্তান 

্াংোদদশ, কদবাভডয়া, 

মায়ানমার, োওস, 

তান্সজভকস্তান 

নতুন 5,560 

অস্পষ্ট 1,957 

স্ ধরদনর 

প্রদজি 

27,919 

ভ্দুেৎ োইন 

উন্নয়ন-

Improvement 

0 

িীন, কদবাভডয়া, োওস, 

মদগাভেয়া, জাপান 

কদবাভডয়া, োওস, ব্রুনাই 

দারুসসাোম, জাপান, 

মােদয়ভশয়া 

নতুন 17,991 

অস্পষ্ট 0 

স্ ধরদনর 

প্রদজি 

17,991 
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সকে LI থমাড 

উন্নয়ন-

Improvement 

29,050 

পাভকস্তান, মদগাভেয়া, 

িীন, আফগাভনস্তান, 

মায়ানমার 

কদবাভডয়া, ভসগাপুর, 

্াংোদদশ, োওস, ভিদয়তনাম 

নতুন 50,602 

অস্পষ্ট 1,957 

স্ ধরদনর 

প্রদজি 

81,608 
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ভিয8 : এভশয়া জদুড় প্রস্তাভ্ত ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা প্রকদের রুে এ্ং সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চে (PEZs)। 
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জী্ব্ভিদযের উপরLI -এর সম্ভা্ে প্রিা্সমূহ 

জী্ব্ভিযে থকার এ্ং PEZ- এর মদধে ওিারেোদপর ভডগ্রী LI থমাড এ্ং থকার এোকার সংজ্ঞা (থযমন, 

থিৌদগাভেক থস্কে এ্ং CBI পাদস বন্টাইে থেশদহাল্ড) অনুযায়ী ভিন্ন হদয় োদকদেভ্ে7 । কীিাদ্ থকার 

এোকা সংজ্ঞাভয়ত করা হদয়দছ তার উপর ভনিবর কদর সকে LI থমাদডর মদধে োকা PEZ-গুভে থকাদরর 

12-20 শতাংশ থছদ কদর োদক। (ভিয9 ,ভিয10 )। থরেওদয় PEZ-গুভে 7-12 শতাংশ থকারদক থছদ কদর, 

সড়ক PEZ 4-9 শতাংশ থকার এ্ং ভ্দুেৎ োইন PEZ 2-6 শতাংশ থকারদক থছদ কদর। সকে থকারগুদোর 

মদধে থরেওদয় PEZ-গুভে থকার এোকার সাদে স্দিদয় থ্ভশ ওিারেোপ কদরদছ, এরপদর আদছ সড়ক 

PEZ এ্ং তারপদর আদছ ভ্দুেৎ োইন PEZ। পূ্ ব এভশয়া এ্ং দভেণ এভশয়ার থদশগুভেদত জাতীয় এ্ং 

আঞ্চভেক জী্ব্ভিদযের স্দিদয় ্ড় অঞ্চেগুভে PEZ- এর সাদে ওিারেোপ কদর, ভ্দশষ কদর িীন, 

িারত, পাভকস্তান এ্ং আফগাভনস্তাদনর মদধে। মহাদদশীয় থকারগুভের সাদে ওিারেোদপর ্হৃত্তম 

এোকাগুভে দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার থদশগুভেদত অ্ভস্থত, ভ্দশষ কদর োওস, মায়ানমার, কদবাভডয়া এ্ং 

মােদয়ভশয়ায়। তদ্, যখন একটে থদদশর মদধে জী্ব্ভিযে থকাদরর অনুপাত ভ্দ্িনা করা হয় থযখাদন 

PEZs-এর সাদে (ওিারেোদপর থমাে এোকার তুেনায়) ওিারেোপ হদয় োদক, তখন স্ বাভধক সম্ভা্ে 

প্রিা্ হওয়ার সম্ভা্না দভেণ এ্ং দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার থছাে থদশগুভেদত থ্ভশ, থযমন- থনপাে, 

্াংোদদশ, োওস, কদবাভডয়া, এ্ং ভিদয়তনাম। 

PEZ-গুভে 363টে PA-থক থছদ কদর  থযগুদো IUCN ভনয়ভন্ত্রত প্রাকৃভতক ভরজািব (1a) ্া ্ুদনা এোকা (1b) 

ভহদসদ্ থশ্রভণভ্নোস কদরদছ। 

থেভ্ে8). 1a এ্ং 1b PA এর 25,000 ভকভম 2 এর থ্ভশ এোকা PEZ- এর মদধে পদড়, যা এই PA-গুভের 

সন্সিভেত এোকার প্রায় 8 শতাংশ। ভতনটে LI থমাদডর মদধে সড়ক PEZ-গুভে  স্দিদয় থ্ভশ সংখেক PA-

থক থছদ কদর, ভকন্তু ভ্দুেৎ োইন PEZ-গুভে PAs এর স্দিদয় ভ্স্তৃত এোকাদক থছদ কদর। 
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থেভ্ে7 : প্রস্তাভ্ত ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা রুেগুভের সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চদের (PEZ) মদধে জী্ব্ভিযে থকার এোকার থমাে অনুপাত। 

 

মটক্ষবি 7: প্রস্তাক্ষবি ক্ষিক্ষনযার অবকাঠাপ া রুটগুক্ষির সম্ভাবে প্রিাব অঞ্চপির (PEZ)  পিে জীবববক্ষচযে মকার এিাকার ম াট অনুোি। প্রক্ষিটট জীবববক্ষচপযের 
মকার এবং প্রক্ষিটট LI ম াপের জনে ফিাফি মদ্খাপনা েপযপে 

জী্ব্ভিযে থকার থরেপে সড়ক ভ্দুেৎ োইন সকে LI থমাড এোকা অনুযায়ী শীষ ব 5 থদশ (স্ 
থমাড) 

অনুপাত অনুযায়ী শীষ ব 5 থদশ 
(সকে থমাড) 

জাতীয়, শীষ ব 10%। 0.10 0.06 0.02 0.16 িীন, িারত, পাভকস্তান, কাজাখস্তান, 

আফগাভনস্তান 

থনপাে, োওস, ্াংোদদশ, 

ভিদয়তনাম, পাভকস্তান 

জাতীয়, শীষ ব 20% 0.10 0.05 0.02 0.15 িীন, িারত, মদগাভেয়া, পাভকস্তান, 

আফগাভনস্তান 

থনপাে, োওস, ্াংোদদশ, 

কদবাভডয়া, ভিদয়তনাম 

জাতীয়, শীষ ব 30% 0.09 0.05 0.02 0.15 িীন, মদগাভেয়া, িারত, পাভকস্তান, 

আফগাভনস্তান 

থনপাে, োওস, ্াংোদদশ, 

কদবাভডয়া, ভিদয়তনাম 

আঞ্চভেক, শীষ ব 10%। 0.07 0.06 0.03 0.13 িীন, িারত, থনপাে, মােদয়ভশয়া, 

কাজাখস্তান 

্াংোদদশ, োওস, থনপাে, 

কদবাভডয়া, ভকরভগজস্তান 

আঞ্চভেক, শীষ ব 20% 0.07 0.05 0.03 0.12 িীন, িারত, মােদয়ভশয়া, থনপাে, 

কাজাখস্তান 

োওস, কদবাভডয়া, ্াংোদদশ, 

থনপাে, শ্রীেঙ্কা 

আঞ্চভেক, শীষ ব 30% 0.07 0.04 0.02 0.12 িীন, িারত, মােদয়ভশয়া, মদগাভেয়া, 

থনপাে 

োওস, কদবাভডয়া, ্াংোদদশ, 

থনপাে, শ্রীেঙ্কা 

মহাদদশীয়, শীষ ব 10% 0.12 0.07 0.06 0.20 মােদয়ভশয়া, কদবাভডয়া, িারত, 

োওস, ইদদাদনভশয়া 

্াংোদদশ, থনপাে, োওস, 

কদবাভডয়া, ভিদয়তনাম 

মহাদদশীয়, শীষ ব 20% 0.12 0.09 0.06 0.20 োওস, মায়ানমার, মােদয়ভশয়া, 

কদবাভডয়া, িীন 

োওস, কদবাভডয়া, ভিদয়তনাম, 

্াংোদদশ, থনপাে 

মহাদদশীয়, শীষ ব 30% 0.11 0.08 0.05 0.18 মায়ানমার, োওস, কদবাভডয়া, 

োইেোন্ড, মােদয়ভশয়া 

কদবাভডয়া, োওস, ্াংোদদশ, 

ভিদয়তনাম, ব্রুনাই দারুসসাোম 
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ভিয9 : মহাদদশীয় থস্কদে (উপদরর পোদনে) এ্ং জাতীয় থস্কদে (ভনদির পোদনে) প্রস্তাভ্ত LI রুদের সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চেগুভের 

(PEZ) এ্ং শীষ ব 20% জী্ব্ভিযে থকারগুভের মদধে ওিারেোপ। 
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ভিয10 : এভশয়ার ভন্ বাভিত অঞ্চদের মদধে প্রস্তাভ্ত LI রুদের সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চে (PEZs) এ্ং জী্ব্ভিযে থকারগুভের মদধে 

ওিারেোপ। জী্ব্ভিযে থকার জাতীয় থস্কদে CBI-এর শীষ ব 20% িোেুর উপর ভিভত্ত কদর জী্ব্ভিযে থকারগুভে থদখাদনা 

হদয়দছ। প্রদভশ বত LI রুেগুভের মদধে ভতনটে থমাড (সড়ক, থরেওদয়, ভ্দুেৎ োইন) অন্তিুবক্ত রদয়দছ। 

 

থেভ্ে8 : প্রস্তাভ্ত LI রুে এ্ং সংরভেত এোকার সম্ভা্ে প্রিা্ অঞ্চে (PEZ) এর মদধে ওিারেোপ 

মটক্ষবি 8: প্রস্তাক্ষবি LI রুট এবং সংরক্ষিি এিাকার সম্ভাবে প্রিাব অঞ্চি (PEZS) এর  পিে ওিারিোে (IUCN 
কোটাগক্ষর 1A এবং 1B) 

LI থমাড PEZ-এর মদধে PA-এর সংখো 
ওিারেোদপর এোকা (ভকভম 
2 ) 

অনুপাত অে্া থমাে PEZ-
এর মদধে PA এোকা 

থরেপে 156 9,119 0.028 

সড়ক 184 6,254 0.019 

ভ্দুেৎ োইন 132 13,014 0.041 

সকে LI মদডে 363 25,295 0.079 
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আপিাচনা 

আমরা এভশয়া জদুড় জী্ব্ভিযে সংরেদণর িোেুগুভে মোপ কদরভছ এ্ং ্হৃৎ জী্ব্ভিযে থকার ভিভিত 

কদরভছ যা ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ LI উন্নয়ন এ্ং ভমটেদগশদনর ্োপাদর USAID-এর থকৌশে ভনধ বারদণ সহায়ক 

হদত পাদর। প্রস্তাভ্ত সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর রুেগুভে জী্ব্ভিযে থকাদরর উপর ভ্স্তৃত-

overlay কদর আমরা এমন এোকাসমূহ ভিভিত কদরভছ থযখাদন িভ্ষেদত LI উন্নয়ন জী্ব্ভিদযের জনে 

স্দিদয় ্ড় ঝুুঁ ভক হদত পাদর। আমাদদর ফোফেগুভে িভ্ষেদতর LI উন্নয়দনর প্রিা্ ভতনটে থিৌগভেক 

থস্কদে: এভশয়া-জদুড়, আঞ্চভেক এ্ং জাতীয়িাদ্ এড়াদনা, কমাদনা ্া হ্রাস করার েদেে সংরেদণর জনে 

সম্ভা্ে অগ্রাভধকারগুভের একটে থরঞ্জ তুদে ধদর।  

একটে অোিয়দডি স্তর ্ানাদত এই ভ্দেষদণর থকার মানভিদযর সাহাযে থনওয়া হদয়দছ যাদত োভড 

এোকার অধীদন োকা এভশয়ার 28টে থদদশর স্দিদয় জী্ব্ভিযেপূণ ব স্থানগুভেদক িভ্ষেদতর LI  

প্রকদের প্রিা্ থেদক রো করা যায়।  আমরা মহাভ্দির প্রায় 10, 20 ্া 30 শতাংশ জদুড় োকা উচ্চ 

জী্ব্ভিযে িোেু সম্পন্ন থকারগুভের জনে ভতনটে থেশদহাল্ড ্ে্হার কদর ্ৃহত্তর জী্ব্ভিযে থকারগুভে 

ভিভিত কদরভছ। LI এ্ং জী্ব্ভিদযের মদধে দ্বে কমাদনার থেয ভনধ বারদণ এই পদ্ধভত USAID-থক 

থলন্সক্সভ্ভেটে প্রদান কদর োদক। এই ভ্দেষণ থেদক প্রাপ্ত জী্ব্ভিযে থকাদরর স্দিদয় যোযে থশ্রভণদক 

(থযমন, 90 তম পাদস বন্টাইে থেশদহাল্ড) কাদজ োগাদনা থযদত পাদর যখন সংরেদণর জনে ভনদ্ভদত 

সম্পদ সীভমত োদক এ্ং ্েভতক্রমী জী্ব্ভিযেপূণ ব অ্স্থাদনর একটে থছাে পভরসদর LI-এর সম্ভা্ে দ্বে 

থমাকাদ্োয় থসগুদোর ্ে্হার করা আ্শেক হদয় পদড়। তদ্, ক্রম্ধ বমান ঐকেমতে ্েদছ থয 

ভ্েুভপ্তর সংকে ্ন্ধ করদত এ্ং জে্ায় ুপভর্তবদনর স্দিদয় খারাপ প্রিা্ এড়াদত পৃভে্ীর একটে ্ড় 

অংশদক, সম্ভ্ত 30 থেদক 50 শতাংশ পয বন্ত, রো করা প্রদয়াজন। বজ্ ব্ভিদযের কনদিনশন ফর 

্াদয়াডাইিারভসটের স্ট্রোদেন্সজক িোন ফর ্াদয়াডাইিারভসটে 2011-2020 প্রভতটে স্বােরকারী থদশদক 

কমপদে 17 শতাংশ স্থেিাগ ও  জোিূভম এ্ং 10 শতাংশ উপকূেীয় এ্ং সামুভদ্রক অঞ্চেগুভেদক 

একটে সুগটঠত PA ্ে্স্থার মাধেদম সংরেদণর আহ্বান জাভনদয়দছ। অভত সম্প্রভত, হাফ আে ব(Wilson, 

2016) , থনিার ভনডস হাফ(Locke, 2014) , এ্ং োটেব ্াই োটেব(Dinerstein et al., 2019) আদদােনগুভে 

আরও উচ্চাভিোষী জী্ব্ভিযে সংরেদণর েদেের জনে আহ্বান জাভনদয়দছ এ্ং ভ্জ্ঞানী এ্ং 

পভরকেনাকারীদদর দৃটষ্ট আকষ বণ করদত থপদরদছ। জী্ব্ভিযে থকাদরর আদরকেু ভ্সতৃ্ত থশ্রভণ (থযমন, 

আমাদদর ভ্দেষণ থেদক প্রাপ্ত 80তম ্া 70 তম পাদস বন্টাইে থেশদহাল্ড) ্তবমান ভিন্তািা্নার সাদে 

সামঞ্জসেপূণ ব হদত পাদর, অে্া কমপদে একটে উচ্চাকাঙ্ক্ষী েেে ভহসাদ্ কাজ করদত পাদর। 

সংরেদণর অগ্রাভধকার মূেোয়ন করার সময় আমাদদর ফোফেগুভে থিৌগভেক থস্কদের প্রিা্দক তুদে 

ধদর। অোংদশর জী্ব্ভিদযের থগ্রভডদয়ন্ট মাদন হে ভ্ি্োপী অগ্রাভধকারগুভে প্রায়ই ভনম্ন-অোংশ, 

ক্রান্তীয় ্াদয়াদমর ভদদক থ্ভশ ভনভ্ষ্ট হদয় োদক থযখাদন প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ স্দিদয় থ্ভশ। এই গদ্ষণার 

দ্বারা প্রাপ্ত কভন্টদনন্টাে-থস্কে CBI মোভপংও প্রস্তা্ কদর থয সদ্ বাচ্চ জী্ব্ভিযে িোেুর এোকাগুভে 

মূেত দভেণ-পূ্ ব এ্ং দভেণ এভশয়ায় অ্ভস্থত। তদ্, আঞ্চভেক- এ্ং জাতীয়-থস্কদের অগ্রাভধকারগুভে 

যদেষ্ট ভিন্ন এ্ং তা মধে ও পূ্ ব এভশয়ায় ভ্ভিন্ন ্াদয়াম এ্ং আরও অদনক থ্ভশ এোকা জদুড় ভ্স্তৃত 

রদয়দছ। ভ্ভিন্ন থিৌগভেক থস্কদের ফোফে LI পভরকেনা এ্ং ভমটেদগশদনর জনে ভিন্নিাদ্ প্রদয়াগ করা 

থযদত পাদর; উদাহরণস্বরূপ, স্থানীয় ্া জাতীয় সংরেণ কম বসিূীর জনে জাতীয় থকাদরর মানভিয ্ে্হার 

করা থযদত পাদর, তদ্ মহাদদশীয় থকাদরর মানভিয সমগ্র এভশয়া জদুড় USAID-এর সংরেণ থকৌশেদক 

অ্ভহত এ্ং গাইড করদত পাদর। সংরেদণর প্রােভমক প্রদিষ্টার ্োপাদর থফাকাস করার জনে ভতনটে 

থিৌদগাভেক থস্কদের  মদধে োকা কমন অঞ্চেগুভে হে উৎকৃষ্ট জায়গা।  

আমরা CBI থডদিেপ এ্ং ্ড় জী্ব্ভিযে থকারগুভে শনাক্ত করার জনে থয পদ্ধভতটে ্ে্হার কদরভছ 

তা জী্ব্ভিদযের তদেের অদনকগুভে ভনরদপে উৎদসর মধেকার ঐকেমদতের উপর ভিভত্ত কদর করা 

হদয়দছ।  আমরা স্বীকার কভর থয CBI গণনা করার জনে আমরা থয থডো থসে ্ে্হার কদরভছ তার মদধে 
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ভকছু অপ্রদয়াজনীয়তা-redundancy ভ্দেমান ভছে (থযমন, জী্ব্ভিদযের িোেু ভনণ বয় করদত অদনদকই 

প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধর উপর ভনিবর কদর োদকন), ভকন্তু আমরা থকা-ভরদেদেড স্তরগুভে সভরদয় ভদদয় এই 

অপ্রদয়াজনীয়তা কমাদনার থিষ্টা কদরভছ। এভশয়ার ভকছু অঞ্চদের জনে স্তরগুভের মদধে জী্ব্ভিযে  

িোেুর ভিন্ন ভিন্ন অনুমান (ভিয4 , ভনদি ্াদম) ইভগত কদর থয অ্ভশষ্ট স্তরগুভেদত স্বাধীন এ্ং পভরপূরক 

তেে অন্তিুবক্ত করা হদয়দছ। অভধকন্তু, এই স্তরগুভের মদধে সামঞ্জসেতা সদ্ বাচ্চ-CBI অঞ্চদের জনে 

এতোই থ্ভশ ভছে (ভিয4 , ভনদি ডাদন)  থয এর ফদে এো পভরষ্কার হদয় উদঠ এই স্তরগুভে জী্ব্ভিযে 

সংরেদণর জনে গুরুত্বপূণ ব অগ্রাভধকাদরর থেয এ্ং জী্ব্ভিযে কীিাদ্ পভরমাপ করা হয় তার উপর 

এগুভে স্ সময় ভনিবরশীে নয়। 

CBI গণনা করার সময় আমরা সকে জী্ব্ভিযে স্তরদক সমান গুরুত্ব ভদদয় ভ্দ্িনা কদরভছ, কারণ 

স্তদরর আদপভেক গুরুত্ব মূেোয়দনর থকাদনা ভনরদপে পন্থা আমাদদর কাদছ ভছে না। তদ্, 

জী্ব্ভিদযের গড় িোেু গণনার থেদয িভ্ষেদতর অনুসন্ধাদন ভনভদবষ্ট স্তদরর জনে ভিন্ন ভিন্ন মান 

ভনধ বারণ কদর ভদদত পাদর, থযই মান ভনিবর করদত পাদর স্তরগুভে কতো জী্ব্ভিদযে সংরেদণর উদেশে 

পূরণ করদছ তার উপর অে্া স্থাভনক থরদজাভেউশদনর উপর ভিভত্ত কদর পাওয়া তদেের ভনিবরদযাগেতার 

উপর অে্া তেে সংগ্রদহর সাম্প্রভতক অ্স্থার উপর।  

ভ্দেমান ব্ভিক অগ্রাভধকার ভস্কমগুভের মূে থকার এ্ং জী্ব্ভিদযের ব্ভশষ্টেগুভের মদধে স্থাভনক 

ওিারেোপ যদেষ্ট পভর্তবনশীে এ্ং ভকছু থেদয এই ওিারেোপ কম হওয়ার কদয়কটে সম্ভা্ে ্োখোও 

রদয়দছ। প্রেমত, স্থাভনক থস্কদে পাে বকে (ব্ভিক ্নাম মহাদদশীয়, আঞ্চভেক ্া জাতীয়) সম্ভ্ত 

অগ্রাভধকাদরর ্োপাদরও ভকছু পাে বকে সামদন ভনদয় আদস। ভদ্বতীয়ত, ব্ভিক অগ্রাভধকার পভরকেনায় 

আমদে থনওয়া জী্ব্ভিদযের উপাদানগুভে আমাদদর ্ে্হৃত জী্ব্ভিযে স্তরগুভের অনুরূপ নয়; 

উদাহরণস্বরূপ, উন্সিদ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ এ্ং অস্বািাভ্ক পভরদ্শগত ্া ভ্্তবনীয় েেনা উিয়ই ব্ভিক 

অগ্রাভধকার ভস্কদমর অংশ ভকন্তু আমাদদর ্ে্হৃত স্তরগুভেদত তা অন্তিুবক্ত করা হয়ভন, যা মূেত 

স্থেিাদগর ্নেপ্রাণীর ভদদক ভনদদবশ কদর োদক। তৃতীয়ত, জী্ব্ভিদযের ব্ভশষ্টে এ্ং এই ভ্দেষদণ 

ভিভিত থকারগুভের থমাে এোকা কখনও কখনও খু্ই আোদা, যার ফদে উচ্চ মাযার ওিারেোপ সম্ভ্ 

নয়। এস্ সদিও, জী্ব্ভিযে ব্ভশষ্টে এ্ং থকাদরর স্থাভনক ্ন্টন থমাোমুটে একই রকম, এ্ং কায বত 

সকে থকার কমপদে থযদকাদনা একটে ব্ভিক অগ্রাভধকার প্রকদে ভিভিত একটে ভনভদবষ্ট জী্ব্ভিযে 

ব্ভশদষ্টের সাদে ওিারেোপ কদর োদক। 

জী্ব্ভিদযের জনে হুমভক 

আমাদদর ভ্দেষণ এভশয়ায় প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর থ্শ কদয়কটে গুরুত্বপূণ ব ব্ভশষ্টে তুদে ধদরদছ। LI 

উন্নয়ন দ্বারা জী্ব্ভিদযের জনে হুমভকর একটে প্রধান উপাদান হে প্রস্তাভ্ত সড়কগুভে, তদ্ অনোনে 

LI থমাদডর হুমভকগুভেও একইিাদ্ গুরুত্বপূণ ব হদয় উঠদত পাদর। আমরা এভশয়ায় প্রস্তাভ্ত সড়দকর 

থমাে বদে বে ভিভিত কদরভছ যা প্রস্তাভ্ত থরেপদের বদদে বের থিদয় থছাে, অভধকাংশ অঞ্চদে সংরেণ্াদী 

এ্ং গদ্ষদকরা সড়দকর তুেনায় থরেপদের উপর  কম নজর ভদদয়দছ, এ্ং এর ফদে জী্ব্ভিদযের 

উপর থরেপদের প্রিা্গুভে এখনও িাদোিাদ্ থ্াঝা সম্ভ্ হয়ভন(Popp & Boyle, 2017) । LI প্রিা্গুভের 

থ্ভশরিাগ মূেোয়ন থেদক জী্ব্ভিদযের উপর ভ্দুেৎ োইনগুভের প্রিা্ সম্পূণ বিাদ্ ্াদ থদওয়া 

হদয়দছ, ত্ুও আমাদদর ভ্দেষণ থেদক থ্াঝা যায় থয তাদদর প্রিা্ যদেষ্ট হদত পাদর। আমাদদর 

ভ্দেষদণ ভিভিত প্রস্তাভ্ত LI -এর থমাে বদদে বের এক -পঞ্চমাংদশর থ্ভশ ভ্দুেৎ োইন রদয়দছ এ্ং 

প্রধানত দভেণ -পূ্ ব এভশয়ায় তা থকন্দ্রীিূত, থযখাদন জী্ব্ভিদযের মান তুেনামূেকিাদ্ থ্ভশ। 

আমাদদর ভ্দেষণ ্েদছ PA-এর উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রস্তাভ্ত রুেগুভের  প্রিাদ্র সম্ভা্নাও থ্ভশ 

হদত পাদর। এই অনুসন্ধান থেদক থ্াঝা যায় থয LI দ্বারা জী্ব্ভিদযের উপর হুমভক ভ্দ্িনা করার সময় 

থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর উপর আরও থ্ভশ মদনাদযাগ থদওয়া উভিত, ভ্দশষত থসই অঞ্চদে থযখাদন 

প্রস্তাভ্ত সড়কগুভে LI উন্নয়ন কম বকাদন্ডর অংশ। 
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LI উন্নয়দনর মাযা দভেণ -পূ্ ব এভশয়ায় থ্ভশ, যা এভশয়ার থমাে এোকার 18 শতাংশ, ভকন্তু প্রস্তাভ্ত LI -এর 

থমাে বদদে বের 37 শতাংশ এই অঞ্চদের অন্তিুবক্ত। আমাদদর ভ্দেষদণ ভিভিত মহাদদশীয়-থস্কদে 

জী্ব্ভিদযের মূে থকারগুভেও দভেণ-পূ্ ব এভশয়ায় ্োপকিাদ্ থকন্দ্রীিূত। LI উন্নয়দনর ফদে এই 

অঞ্চদের ভকছু এোকায় হুমভকর ্োপারটে গদ্ষকদদর কাছ থেদক যদেষ্ট ভমভডয়া কিাদরজ এ্ং 

মদনাদযাগ থপদয়দছ কারণ এগুভে ইদকাভসদেম ্া ্নেপ্রাণীদক প্রিাভ্ত কদর যা সংরেদণর অগ্রাভধকার 

ভহসাদ্ ্োপকিাদ্ স্বীকৃত, থযমন হােব অফ থ্াভন বও এ্ং সমুাযার ভেউজার-Leuser ইদকাভসদেম। তদ্, 

দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার মদধে অদনক কম আইকভনক এোকায় উচ্চ জী্ব্ভিযে িোেু ও LI উন্নয়দনর 

পভরকেনা রদয়দছ এ্ং এই অঞ্চদের হুমভক অদনক কম মদনাদযাগ আকষ বণ কদরদছ। উদাহরণস্বরূপ, 

কদবাভডয়া, োওস এ্ং ভিদয়তনাদম জী্ব্ভিযে থকার এ্ং প্রস্তাভ্ত LI- এর মদধে অদনক ওিারেোপ 

আদছ ভকন্তু LI উন্নয়দনর কারদণ হুমভকর আদোিনায় খু্ কমই এদদরদক উদেখ করা হদয়দছ, যভদও 

Mekong Infrastructure Tracker-থমকং ইনফ্রাস্ট্রাকিার ট্রোকাদরর মদতা প্রদিষ্টা(Stimson Center, 2021) 

এটে পভর্তবন করদত সাহাযে করদছ। 

এভশয়ার LI উন্নয়দনর প্রিা্ সম্পভকবত সাম্প্রভতক ভ্দেষণগুভেদত িীদনর থ্ল্ট অোন্ড থরাড ইভনভশদয়টেি 

্া BRI -এর সাদে সংভেষ্ট LI প্রকেগুভের উপর আদোকপাত করা হদয়দছ(Foggin et al., 2021; Hughes, 

2019; Hughes et al., 2020; Lechner et al., 2018; Ng et al., 2020) । BRI প্রকেগুভে থিৌদগাভেকিাদ্ 

ভ্স্তৃত, যদেষ্ট গণমাধেম কিাদরজ পায়, এগুভের গুরুত্বপূণ ব িূ -রাজবনভতক প্রিা্ োদক এ্ং ভ্দেমান 

স্থাভনক থডোদ্ইদজ িাদোিাদ্ ধরা পদড়, যার স্ই এগুভের উপর আদোকপাত করার মাযা ্াড়াদত 

অ্দান রাদখ। তদ্, আমাদদর ভ্দেষণ থেদক জানা যায় থয এভশয়ার LI উন্নয়ন থেদক জী্ব্ভিদযের 

হুমভক BRI -এর ্াইদরও ভ্স্তৃত। আমাদদর ভ্দেষদণ প্রস্তাভ্ত LI রুদের থমাে বদদে বের মায 34 শতাংশ 

BRI-এর সাদে যুক্ত ভছে। প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর ্াভক দইু-তৃতীয়াংশ আমরা নভেিুক্ত কদরভছ থযমন South 

Asia Subregional Economic Cooperation Program (SASEC), Central Asia Subregional Economic 

Cooperation Program (CAREC), Greater Mekong Subregion Program (GMS) এ্ং Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN)-এর মত আঞ্চভেক উদদোগসমূহ। অে সংখেক প্রকে BRI এ্ং অনে 

থকাদনা একটে আন্তজবাভতক উদদোগ (থযমন, CAREC, ASEAN) উিদয়র সাদে যুক্ত ভছে। উপরন্তু, ভকছু 

এশীয় থদদশর LI উন্নয়দনর জনে উচ্চাভিোষী পভরকেনা রদয়দছ যা জাতীয়িাদ্ অে বায়ন করা হদ্, এ্ং 

আন্তজবাভতক অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোদগর উপর আদোকপাত কদর এমন থকাদনা ভকছু আমাদদর 

মূেোয়দন অন্তিুবক্ত করা হয়ভন। উদাহরণস্বরূপ, িারত এ্ং িীন আমাদদর প্রস্তাভ্ত LI -এর মানভিদয 

অদপোকৃত ফাুঁকা এোকা ভহদসদ্ থদখা থগদছ (ভিয8 ), ভকন্তু উিয় থদশই দ্রুত এ্ং একতরফািাদ্ 

তাদদর LI থনেওয়াকব সম্প্রসাভরত করদছ। 2050 সাদের মদধে থমাে ব্ভিক থরে কম বকাদন্ডর 40 শতাংশ 

হদ্ িারদত এ্ং 2030 সাদের মদধে থরে অ্কাঠাদমাদত থদশটে 715 ভ্ভেয়ন মাভকবন ডোর ভ্ভনদয়াগ 

করদ্ ্দে আশা করা হদে।(IBEF, 2021a) । িারত সরকাদরর 2021-22 ্াদজদে ভ্দুেৎ ভ্তরণ খাদতর 

পুনভন বম বাণ প্রকদের জনে 42 ভ্ভেয়ন মাভকবন ডোর ্রাে রদয়দছ(IBEF, 2021b) , পাশাপাভশ 19,500 ভকভম 

সড়ক এ্ং অনোনে ভনম বাণ প্রকদের জনে অে বায়ন রাখা হদয়দছ(Chakravarty, 2021) । িীদন েমতাসীন 

কভমউভনে পাটেবর থকন্দ্রীয় কভমটে এ্ং থেে কাউন্সিদের সম্প্রভত প্রকাভশত একটে ্্েুভপ্রদন্ট আগামী 15 

্ছদর থদদশর থরে থনেওয়াকব 200,000 ভকভম এ্ং হাইওদয় থনেওয়াকব 460,000 ভকদোভমোর সম্প্রসাভরত 

করার কো ্ো হদয়দছ(Wang, 2021) । এভশয়ায় LI উন্নয়দনর দ্বারা সষৃ্ট জী্ব্ভিদযের উপর হুমভকদক 

সম্পূণ বরূদপ ভিভিত করার জনে জাতীয় এ্ং আঞ্চভেক উদদোদগর অন্তগ বত LI উন্নয়ন পভরকেনাগুভের 

ট্রোভকং করা প্রদয়াজন। 

LI-এর হুমভক আরও িাদোওিাদ্ থ্াঝার জনে 

আমাদদর ভ্দেষণ এভশয়ার জী্ব্ভিদযর উপর LI-এর সম্ভা্ে প্রিাদ্র সাধারণ মাযা এ্ং থিৌগভেক 

্ন্টন থ্াঝার জনে একটে ভিভত্ত প্রদান কদর। এভশয়ায় LI প্রিাদ্র ভ্দেমান ভ্দেষদণর উপর ভিভত্ত কদর 
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LI পভরকেনার জনে উপদযাগী একটে কদম্পান্সজে জী্ব্ভিযে সিূক বতভর করার জনে BRI -এর সাদে 

যুক্ত LI প্রকেগুভেদক অন্তিুবক্ত করা, ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ ভ্দ্িনা করা এ্ং অদনকগুভে উৎস থেদক 

জী্ব্ভিযের তেে সভন্নদ্ভশত করা হদয়দছ। ত্ওু আমাদদর ভ্দেষণ এভশয়ার জনে LI-এর স্থাভনক তদেের 

ভতনটে ভদক দ্বারা উদেখদযাগেিাদ্ সীভমত ভছে: 

1. উপেিেতা প্রস্তাভ্ত LI-এর জনে স্থাভনক তেে অজবন এই গদ্ষণার স্দিদয় সময়সাদপে এ্ং 

িোদেন্সঞ্জং ভদক ভছে। আমরা প্রােভমকিাদ্ আশা কদরভছোম থয ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংকগুভে 

তাদদর অে বায়নকৃত প্রস্তাভ্ত LI প্রকেগুভের তেে একটে িূতান্সিক ফরমোদে প্রদান করদত সেম 

হদ্ ভকন্তু পদর জানা যায় থয এই তেেগুভে পভরকভেতিাদ্ ভ্নেস্ত করা হয়ভন। থযদহতু এভশয়া 

জদুড় প্রস্তাভ্ত সকে LI প্রকদের তেে সংকেন করা সম্ভ্ ভছে না, তাই আমরা আমাদদর 

ভ্দেষদণ আন্তজবাভতক অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোদগর সাদে যুক্ত প্রকেগুভের উপর আদোকপাত 

কদরভছ থযগুদোর প্রভতদ্দন এ্ং ওদয়্সাইে থেদক মানভিয পাওয়া থগদছ যা ্ে্হার কদর 

আমরা রুেগুভেদক মোনুয়াভে ভডন্সজোইজ করদত থপদরভছ। ভকছু ভকছু প্রস্তাভ্ত LI রুদের ্োপাদর 

উপেিে স্থাভনক তদেের এই অিাদ্র অে ব হে থয আমাদদর ভ্দেষণ থক্েমায LI প্রকেগুভের 

একটে নমুনা ভ্দ্িনা কদর যা এভশয়ার জী্ব্ভিযেদক প্রিাভ্ত করদত পাদর এ্ং আমরা 

সহদজই তেে খুুঁদজ থপদত সেম হদয়ভছ এমন প্রকেগুভের ভদদকই ইভগত কদর। LI প্রকদের 

ভ্শদ এ্ং ভনয়ভমতিাদ্ আপদডে হওয়া িূ -স্থাভনক থডোদ্ইজ যা LI প্রকে অে বায়নকারী ্া 

পভরকেনাকারীদদর দ্বারা রেণাদ্েণ করা হয় তা িভ্ষেদত সম্ভা্ে LI প্রিা্গুভের ভ্দেষদণর 

পূণ বাগতাদক ্োপকিাদ্ উন্নত করদ্। 

2. প্রকদের ভ্স্তাভরত। আমাদদর প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের ডাোদ্ইজ বতভরদত ্ে্হৃত তদেের 

থসাস বগুভে LI ব্ভশদষ্টের উপর থয পভরমাণ ভ্শদ তেে প্রদান কদরদছ তাদত ভিন্নতা েেে করা 

থগদছ। ভকছু প্রকদের জনে, আমরা LI থমাড ছাড়া আর থ্ভশ ভকছু ভনধ বারণ করদত পাভরভন। LI 

ব্ভশদষ্টের উপর অভতভরক্ত তেে, থযমন থেইদনর সংখো এ্ং সড়দকর প্রতোভশত ট্রাভফক িভেউম, 

থরেওদয়র ট্রোক থগজ ্া ভ্দুেৎ োইদনর থিাদল্টজ, এগুভে ভদদয় সম্ভা্ে প্রিা্গুভের আরও সূক্ষ্ম 

মূেোয়ন করা সম্ভ্ হদ্।  উদাহরণস্বরূপ, প্রস্তাভ্ত সকে সড়কগুভে ভনজ ভনজ এোকায় 

জী্ব্ভিদযের েভত করার সম্ভা্নার ভ্ষয়টে আমাদদর মাোয় রাখদত হদয়দছ। এছাড়া, দুই-থেন 

অভ্িক্ত মহাসড়ক এ্ং িার-থেন ভ্িক্ত মহাসড়দকর মদধে পাে বকে কদর (যা প্রাণী এ্ং 

ইদকাভসদেদমর উপর থ্শ ভিন্ন প্রিা্ থফেদত পাদর) ) এমন একটে ভ্দেষণ থেদক প্রাপ্ত 

ফোফে LI পভরকেনা এ্ং সংরেদণর জনে আদরা দরকারী তেে প্রদান করদত পাদর। 

3. স্থাভনক যোে বতা। আমরা প্রস্তাভ্ত LI রুদের িারপাদশ একটে ভ্স্তৃত ্াফার ্ে্হার কদরভছ 

থযগুভে এই রুেগুভে (PEZ) দ্বারা প্রিাভ্ত হদত পাদর, রুেগুভের সাদে সম্পভকবত সম্ভা্ে ্ড় 

স্থাভনক ত্রুটের কারদণ এটে করা প্রদয়াজনীয় ভছে এ্ং থমাো-থস্কদের মানভিয থেদক রুেগুভে 

মোনুয়াভে ভডন্সজোইজ করা হদয়ভছে। ভকছু প্রস্তাভ্ত LI রুেগুভে জী্ব্ভিযে সংরেদণর জনে 

গুরুত্বপূণ ব অঞ্চেগুভেদক সরাসভর থছদ করার ্োপাদর স্পষ্ট হওয়া যায়ভন, থযমন PA ্া 

জী্ব্ভিদযের মূে থকার অঞ্চে যা আমরা এই ভ্দেষদণ ভিভিত কদরভছ। LI উন্নয়দনর প্রিা্গুভে 

LI এোকার থিৌত সীমানার ্াইদরও ভ্সতৃ্ত-উদাহরণস্বরূপ, LI উন্নয়দনর ফদে প্রাণী ভশকার ও 

পািার করা ্া অব্ধিাদ্ গাছ কাো একটে সড়ক ্া থরেপে থেদক অদনক ভকদোভমোর দদূর 

েেদত পাদর-এ্ং জী্ব্ভিদযের উপর LI এর এই ভ্সতৃ্ত থসদকন্ডাভর প্রিা্ সম্পদকব ্ুঝদত  

আমাদদর ্াফার-ভিভত্তক ভ্দেষণ কাদজ আসদত পাদর। তদ্, প্রস্তাভ্ত LI রুদের আদরা সুভনভদবষ্ট 

স্থাভনক তেে এমন এোকা ভিভিত করদত কাদজ আসদ্ থযগুদো অভধকতর স্থানীয় LI দ্বারা 

প্রিাভ্ত হদত পাদর (থযমন, ্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংেষ ব, ব্দুেভতক সংস্পশ ব, শব্দ দষূণ, 

্নেপ্রাণীর িোিদের কভরদডার কদম যাওয়া)। 
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এভশয়ার জনে LI থডোর প্রাপেতা, তদেের ভ্শদতা এ্ং স্থাভনক যোে বতার উন্নভত দ্বারা এই সীমা্দ্ধতাগুভে 

না কমাদনা পয বন্ত, আমাদদর পরামশ ব হে আমাদদর থমাো-থস্কদের এই ভ্দেষণটেদক থযন একটে প্রােভমক 

ন্সিভনং েুে ভহসাদ্ ্ে্হার করা হয় যা ভদদয় এমন এোকা ভিভিত করা হয় থযগুভের জনে আরও সকু্ষ্ম-

থস্কে ভ্দেষণ করা প্রদয়াজন কারণ থসখাদন জী্ব্ভিযে এ্ং প্রস্তাভ্ত LI- এর মদধে দ্বদের উচ্চ 

সম্ভা্না রদয়দছ। একটে সকূ্ষ্ম থস্কে ভ্দেষণ করা উভিত যা (1) প্রকে-স্তদরর পভরকেনা নভে যা প্রস্তাভ্ত 

LI- এর ব্ভশষ্টেগুভে যোসম্ভ্ ্ণ বনা কদর; (2) স্থাভনক তেে অজবন কদর থযখাদন ্তবমান সমদয় 

পভরকেনাকারীদদর কাছ থেদক প্রাপ্ত তদেের মাধেদম সম্ভা্ে রুে সম্পদকব একটে ধারণা পাওয়া যায়; এ্ং 

(3) জী্ব্ভিদযের তেে সংকেন কদর যা স্থানীয়িাদ্ এ্ং যতো সম্ভ্ সূক্ষ্ম স্থাভনক থরদজাভেউশদনর 

মাধেদম সংগ্রহ করা হদয়ভছে এ্ং প্রকে এোকায় সংরেদণর উদদ্বদগর মদধে োকা প্রাণীর উপর 

আদোকপাত কদর োদক। এই কাজগুভের জনে থয ধরদনর প্রদিষ্টার প্রদয়াজন হয় তা আমাদদর পদে 

সমগ্র এভশয়া জদুড় প্রদয়াগ করা সম্ভ্ হয়ভন, ভকন্তু পৃেক LI প্রকদের সম্ভা্ে প্রিা্গুভে পয বাপ্তিাদ্ 

মূেোয়দনর জনে এমনটে করা প্রদয়াজনীয়। আমরা এই পভরভশদষ্টর ভদ্বতীয় অংদশ ছয়টে সূক্ষ্ম থস্কে 

ভ্দেষণ উপস্থাপন কদরভছ যা ্োখো কদর থয কীিাদ্ প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের প্রিা্গুভে এভশয়ার মদধে 

ভন্ বাভিত েোন্ডদস্কদপ সংরেদণর উদদ্বদগর মদধে োকা প্রাণীদদর জনে মূেোয়ন করা যায়। 

অবদ্ানস ূে 

োইোর ন্সক্রি (Center for Large Landscape Conservation [CLLC]) স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদর 

প্রভতদ্দনটের খসড়া বতভর কদরদছন। থগ্রস থোনভসফার (CLLC) এ্ং মোে থ্ে (Western 

Transportation Institute–Montana State University [WTI]) প্রস্তাভ্ত LI রুদের তেে সংকেন এ্ং থসগুভে 

ভডন্সজোোইজ কদরদছন। র্ অোদমন্ট (CLLC/WTI) এ্ং েভন ভক্লদিঞ্জার (WTI) প্রভতদ্দনটের নকশা ও 

পয বাদোিনা করদত সাহাযে কদরদছন। 

িপথ্ের উেিিেিা 

জী্ব্ভিদযের থকার, প্রস্তাভ্ত LI রুে ও PEZ সহ এই ভ্দেষদণর জী্ব্ভিদযের থকার অঞ্চদের স্থাভনক 

তেোভদ  USAID-এর Development Data Library-থত আকবাইি করা আদছ। 

ক্ষিিীয অংশ: ক্ষনব ণাক্ষচি এশীয িোন্ডপেপে LI-এর সম্ভাবে প্রিাবগুক্ষির 

সূক্ষ্ম-মেপির ক্ষবপেষণ 

এই পভরভশদষ্টর প্রেম অংদশ তুদে ধরা থমাো-থস্কদের ভ্দেষণ একটে সাধারণ এোকা ভিভিত করার জনে 

কাদজ োদগ থযখাদন প্রস্তাভ্ত LI-এর কারদণ জী্ব্ভিদযের উপর প্রিা্গুভে উদেখদযাগে মাযায় হদত 

পাদর। ত্ওু এই ভ্দেষণগুভেদত সাধারণত সংরেদণর উদদ্বদগর মদধে োকা প্রাণী ্া ইদকাভসদেদমর 

উপর ভনভদবষ্ট LI প্রকদের সম্ভা্ে প্রিা্গুভে পয বাপ্তিাদ্ মূেোয়দনর জনে প্রদয়াজনীয় ভ্শদতা এ্ং 

স্থাভনক থরদজাভেউশদনর োেভত রদয়দছ। ভদ্বতীয় অংদশ এই প্রভতদ্দদনর জনে পভরিাভেত হুমভকর মুদখ 

োকা প্রাণী ্া প্রজাভতর উপর করা ছয়টে থমৌভেক সকূ্ষ্ম থস্কদের ভ্দেষদণর উদাহরণ প্রদান কদর এ্ং 

প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়ন প্রকদের সম্ভা্ে প্রিা্গুভে তুদে ধদর। এই ভ্দেষণগুভে হে এক প্রকাদরর দ্রুত 

মূেোয়ন যা উপেিে বজভ্ক এ্ং LI থডো ্ে্হার কদর স্বে সমদয়র মদধে সম্পন্ন করা হয়। এগুভে 

স্থানীয় থ্সরকাভর সংস্থা (NGO)পােবনারদদর সহদযাভগতায় পভরিাভেত হয় যারা ্নেপ্রাণী গদ্ষণার থেদয 

এ্ং সংরেণ প্রদিষ্টায় সন্সক্রয় রদয়দছ এ্ং ্নেপ্রাণী জনসংখোর উপর LI প্রিা্ সম্পদকব অভিজ্ঞ।  

আমাদদর ছয়টে ভ্দেষণগুভে থশ্রণীভ্নোসগতিাদ্ ব্ভিযেময় থযগুভে ্ড় মাংসাশী, েুর যুক্ত প্রাণী, 

পাভখ, হাপ বোইে-সরীসৃপ ্া উিির প্রাণী এ্ং অনোনে প্রজাভতর প্রাণীর উপর আদোকপাত কদর। এই 
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ভ্দেষণগুভেদত ভতনটে থমাদডর LI প্রকে (সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন) এ্ং নতুন রুে এ্ং 

ভ্দেমান রুদের উন্নয়ন আমদে থনওয়া হদয়দছ। ভ্দেষণগুভে থিৌদগাভেকিাদ্ ব্ভিযেময়, যার মদধে 

রদয়দছ দভেণ, দভেণ -পূ্ ব, পূ্ ব এ্ং মধে এভশয়ার োভড এোকা। এগুভে ভ্ভিন্ন ধরদনর বজভ্ক তেে 

(থযমন, ্নেপ্রাণী থেভেদমটট্র, সড়দক প্রাণী হতোর জভরপ, প্রাণীর জনসংখোর েনদত্বর অনুমান, এ্ং 

্নেপ্রাণী কভরদডাদরর মানভিয) এ্ং ভ্ভিন্ন স্থাভনক ভ্দেষণ পদ্ধভতর উপর ভনিবর কদর। ঝুুঁ ভকপূণ ব 

প্রজাভতর উপর থ্শ কদয়কটে হাই-থপ্রাফাইে LI প্রকদের সম্ভা্ে প্রিা্গুভে ভিভিত করার পাশাপাভশ দ্রুত 

ও সম্ভা্ে স্থাভনক মূেোয়দনর ফদে জী্ব্ভিযে রোর প্রদিষ্টাদক থয অ্ভহত করা যায় থসই ্োপাদর এই 

সূক্ষ্ম থস্কে ভ্দেষণগুভে একটে দৃষ্টান্ত হদয় োকদ্।  

ছয়টে ভ্দেষদণর প্রদতেকটে ভনদি একটে স্বতন্ত্র োভড ভহসাদ্ উপস্থাপন করা হদয়দছ, তদ্ আমরা ভদ্বতীয় 

অংদশর সমাভপ্তদত সকে ভ্দেষণ থেদক প্রাপ্ত মূে ফোফেগুভের একটে সারসংদেপ তুদে ধদরভছ। 

ক্ষবপেষণ 1: িুষার ক্ষচিার উের  পগাক্ষিযায প্রস্তাক্ষবি োকা সড়ক এবং মরিেপথ্র সম্ভাবে প্রিাব 

তুষার ভিতা-snow leopard একটে শীষ ব ভশকারী প্রাণী এ্ং মধে ও দভেণ এভশয়ার উচ্চ প্ বত 

ইদকাভসদেদমর িারসামেপণূ ব পভরদ্দশর ভনদদবশক। তুষার ভিতার জনসংখো অতীদতর স্তর থেদক 

অদনকাংদশ কদম থগদছ কারণ আ্াসস্থে হ্রাস, ভশকার এ্ং জে্ায়ু পভর্তবদনর প্রিাদ্র ফদে তাদদর 

পভরসর সীভমত হদয় পদড়দছ। তুষার ভিতার উপভস্থভত আদছ এমন 12টে এভশয়ার থদশগুভের মদধে ভদ্বতীয় 

্ৃহত্তম তুষার ভিতার জনসংখো-আনুমাভনক 1,000টে ؙ, মদগাভেয়ায় রদয়দছ এ্ং Global Snow Leopard 

Ecosystem Protection Program দ্বারা ভনণীত ভতনটে অগ্রাভধকামূ বেক েোন্ডদস্কপ মদগাভেয়াদত 

রদয়দছ(WWF, 2015) । মদগাভেয়ার জনে নতুন প্রকাভশত জভরদপর তেে ইভগত থদয় থয ভশকার-থরাদধ 

েহে থদওয়া, প্রাভণসম্পদ েভতপূরণ কম বসূিী এ্ং জনসদিতনামূেক প্রিারণার মদতা সংরেণ প্রদিষ্টার 

কারদণ থদদশর তুষার ভিতার জনসংখো এখন ভস্থভতশীে(Bayandonoi et al., 2021) রদয়দছ। 

সংরেদণর থেদয এই সাফেে সদিও, মদগাভেয়ার তুষার ভিতাগুভে এখনও অদনক হুমভকর মুদখামুভখ, 

এ্ং LI উন্নয়ন এর মদধে অনেতম। মদগাভেয়া খভনজ এ্ং অনোনে উদত্তােনদযাগে সম্পদদ সমৃদ্ধ, এ্ং 

এই সম্পদগুভে িীন এ্ং রাভশয়ার মত প্রভতদ্শী থদশগুভেদত পভর্হদনর জনে একটে ্ড় সড়ক এ্ং 

থরেওদয় থনেওয়াকব বতভর করা হদে। মদগাভেয়ার ~ 50,000 ভকদোভমোর সড়ক থনেওয়াদকবর মায 13 

শতাংশই ্তবমাদন প্রশস্ত এ্ং সড়ক থনেওয়াদকবর আরও উন্নভতর প্রস্তা্ থদওয়া হদয়দছ মাদকবদে 

অোদক্সস ্াড়াদনার জনে এ্ং ্াভসদাদদর জনে থযাগাদযাগ এ্ং ভনরাপত্তা উন্নত করার জনে(ADB, 

2018a) । মদগাভেয়ার Sustainable Development Vision 2030-থত  প্রায় 3,000 ভকদোভমোর ভপি ঢাো সড়ক 

সম্প্রসাভরত করার এ্ং আন্তজবাভতক ও অিেন্তরীণ যাতায়াত এ্ং কৃভষ, ভশে ও খভন খনদনর খাদতর 

সুভ্ধাদে ব থ্শ ভকছু নতুন থরেপে ভনম বাদণর আহ্বান জাভনদয়দছ।(Government of Mongolia, 2016) ।  

LI ভতনটে পদ্ধভতর মাধেদম তুষার ভিতাদদর েভত করদত পাদর। প্রেমত, LI তুষার ভিতার আ্াসস্থদের 

অ্নভত এ্ং ভ্িাজন করদত পাদর। তুষার ভিতা মানুদষর কম বকাদন্ডর স্থানগুভে এভড়দয় যায়(Wolf & Ale, 

2009) এ্ং নতুন সড়ক এ্ং থরেপে প্রায়ই স্থানীয় মানুদষর জনসংখোর েনত্ব ্াভড়দয় থদয়। প্রাকৃভতক 

িূভমদক কৃভষ জভমদত রূপান্তভরত করা হদত পাদর কারণ কৃষকরা পভর্হদনর সুভ্ধার জনে সড়ক ্া 

থরেওদয়র কাছাকাভছ জভম ক্রয় কদর োদক(Diener & Batjav, 2019) । সম্প্রসাভরত এ্ং উন্নত ভেভনয়ার 

অ্কাঠাদমা নতুন এোকায় প্রাকৃভতক সম্পদ উদত্তােনদক সহজতর করদত পাদর যা তখন তুষার ভিতার 

আ্াসস্থে ভহদসদ্ কম উপযুক্ত হদয় উঠদত পাদর। পাকা সড়ক এ্ং থরেপে তুষার ভিতার িোিদে ্াধা 

বতভর করদত পাদর, ্ংশগভত টঠক রাখদত এ্ং জে্ায় ুপভর্তবদনর থমাকাদ্োয় অোডাদেশদনর জনে 

প্রদয়াজনীয় ্াসস্থান পোিগুভের মদধে িোিে থরাধ করদত পাদর(Snow Leopard Network, 2014) ।  
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ভদ্বতীয়ত, নতুন LI-এর ফদে মানুদষর প্রদ্শাভধকার ্ৃন্সদ্ধ এ্ং িূভম ্ে্হাদর পভর্তবদনর কারদণ মানুষ 

সরাসভর তুষার ভিতদক হতো করদত পাদর। তুষার ভিতার িামড়া, হাড় এ্ং শরীদরর অনোনে অংশ 

থট্রভডশনাে ঔষদধ ্ে্হৃত হদয় োদক(Wingard & Zahler, 2006) । গ্াভদ পশুর উপর হানা থদওয়ার 

প্রভতদশাধ ভহদসদ্ও তাদদরদক হতো করা হদয় োদক(Jackson & Wangchuk, 2001) ।  

তৃতীয়ত, নতুন সড়ক ও থরেপদে মানুদষর উপভস্থভত এ্ং িূভম ্ে্হার সম্প্রসাভরত করদে তুষার ভিতার 

খাদে ভহদসদ্ থযস্ প্রাণী ভশকার কদর োদক তাদদর সংখো কদম থযদত পাদর।। তুষার ভিতার ভ্িরণ এমন 

এোকায় োদক থযখাদন অদনক েুরযুক্ত প্রাণী ্স্াস কদর , এ্ং ভশকার ও পািার, গ্াভদ পশুর সাদে 

প্রভতদযাভগতা ্া কৃভষ উন্নয়দনর ফদে প্রাণীর আ্াসস্থদের অ্নভতর কারদণ এই েুরযুক্ত প্রাণীর সংখো 

িোিদের কভরদডাদরর কাদছ কদম থযদত পাদর।(WWF, 2015) । 

এখাদন, আমরা তুষার ভিতা এ্ং মদগাভেয়ায় প্রস্তাভ্ত LI -এর মদধে সংেদষ বর সম্ভা্ে থেযগুভের একটে 

দ্রুত মূেোয়ন উপস্থাপন করভছ। আমাদদর উদেশে হে প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক ও থরেপদের মাধেদম 

থদদশর তুষার ভিতার জনসংখোর জনে হুমভকর মাযা এ্ং থিৌদগাভেক ্ন্টনদক ভিভিত করা এ্ং 

স্দিদয় মারাত্মক প্রিা্ এড়াদনার জনে থযস্ এোকায় পদদেপ থনওয়া প্রদয়াজন তা তুদে ধরা। 

পদ্ধভত 

আমরা তুষার ভিতা দ্বারা অভধকৃত আ্াসস্থদের পোি সহ এ্ং আ্াসস্থে পোদির মদধে তুষার ভিতার 

িোিদের রুেগুভের সাদে প্রস্তাভ্ত LI -এর স্থানগুভে ভমভেদয় থদদখভছ। আমরা Wildlife Conservation 

Society-এর Mongolia Program থেদক প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক এ্ং প্রস্তাভ্ত থরেওদয় (্তবমাদন ভনম বাণাধীন 

আদছ এমন একটে সহ) সম্পভকবত স্থাভনক তেে সংগ্রহ কদরভছ। আমরা World Wide Fund for Nature’s 

Mongolian Programme Office থেদক তুষার ভিতা দ্বারা অভধকৃত ্াসস্থা্দনর পোি এ্ং িোিদের 

কভরদডাদরর স্থাভনক তেে সংগ্রহ কদরভছ। সাম্প্রভতক সমদয় কদয়ক ্ছর ধদর করা থদশ্োপী শুমাভরর 

জনে এই তুষার ভিতার তেে বতভর করা হয় যা মদগাভেয়া জদুড় তুষার ভিতার স্থাভনক ভ্তরণ এ্ং েনদত্বর 

অনুমান প্রদান কদর(Bayandonoi et al., 2021) । সাইন-ভিভত্তক অকুদপন্সি জভরপ এ্ং কোদমরা-ভিভত্তক 

কোপিার-ভরকোপিার পদ্ধভত ্ে্হার কদর তুষার ভিতার েনদত্বর একটে স্তরযুক্ত মানভিয বতভর করা 

হদয়দছ যা আ্াসস্থেদক উচ্চ, মাঝাভর এ্ং ভনম্ন-েনদত্বর থশ্রণীদত িাগকদর। েদপাগ্রাভফ এ্ং মানুদষর 

উপভস্থভতর মদতা েোন্ডদস্কপ ব্ভশদষ্টের উপর ভিভত্ত কদর তুষার ভিতাযুক্ত আইদসাদেদেড অঞ্চেগুভেদত 

কম খরদির মদধে করা যায় এমন উপদযাগী িোিদের কভরদডাদরর মদডে ্ে্হার করা হয়। তুষার ভিতার 

িোিদের জনে ্েয় সাশ্রদয়র উপর ভিভত্ত কদর কভরদডারগুভেদক পাুঁিটে থশ্রণীদত িাগ করা হয় (অে বাৎ, 

িোিদের জনে থযেুকু শন্সক্তর প্রদয়াজন পড়দ্)। 

আমরা দুটে উপাদয় প্রস্তাভ্ত LI দ্বারা তুষার ভিতার জনসংখোদক প্রিাভ্ত করার সম্ভা্েতা পভরমাপ 

কদরভছ: (১) আমরা প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক এ্ং থরেপদের থমাে বদে বে গণনা কদরভছ যা প্রভতটে েনত্ব 

থশ্রণীদত োকা তুষার ভিতার অভধকৃত আ্াসস্থেদক থছদ করদ্ এ্ং থসখাদন আ্াসস্থদের সম্ভা্ে েভতর 

অনুমান কদরভছ; এ্ং (2) আমরা প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক ্া থরেপে এ্ং কম খরদি িোিদের 

কভরদডাদরর মদধে থছদ পদয়দন্টর সংখো গণনা কদরভছ যা ভদদয় সংদযাদগর সম্ভা্ে েভতর অনুমান করা 

হদয়দছ। আমরা সম্ভা্ে সংরেদণর উদদ্বদগর এই স্থানগুভে ভিজেুয়াোইজ করার জনে এই দইু ধরদনর 

থছদদর মানভিয বতভর কদরভছ। থযদহতু PA-এর জনে LI প্রকেগুভেদত অভধকতর সরুোর ভনশ্চয়তা 

োকদত পাদর, তাই আমাদদরদক এোও ভনধ বারণ করদত হয় থয প্রস্তাভ্ত LI এ্ং তুষার ভিতার অভধকৃত 

আ্াসস্থদের মদধে থছদ েদেদছ ভকনা এ্ং World Database on Protected Areas দ্বারা সংজ্ঞাভয়ত PA-

গুভের মদধে েদেদছ ভকনা (UNEP-WCMC & IUCN, 2021) । 

ফোফে 
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প্রস্তাভ্ত LI এর 1,900 ভকদোভমোদররও থ্ভশ অংশ মদগাভেয়ায় তুষার ভিতার অভধকৃত আ্াসস্থেদক থছদ 

করদ্, যার মদধে পাকা সড়ক এ্ং থরেপে প্রভতটেই প্রায় অদধ বক অংশ জদুড় োকদ্ (থেভ্ে9 )। এই 

থছদগুভের থ্ভশরিাগ এোকা মাঝাভর েনদত্বর অভধকৃত আ্াসস্থদের মদধে অ্ভস্থত, ভকন্তু প্রায় 370 ভকভম 

উচ্চ েনদত্বর আ্াসস্থেও এর মদধে রদয়দছ, থযখাদন তুষার ভিতার উপর প্রিা্ মারাত্মক হদত পাদর। 

যভদও অদনক থছদ এোকা অভধকৃত আ্াসস্থেগুভের মান্সজবন ্রা্র েদে (থযমন, উপতেকার পাদদদদশর 

কাছাকাভছ), প্রস্তাভ্ত LI থ্শ কদয়কটে স্থাদন অভধকৃত আ্াসস্থদের থিতর ভদদয় অভতক্রম কদর যাদ্ 

(ভিয11 )। উত্তর-পন্সশ্চম এ্ং দভেণ মদগাভেয়ার মদধে আেতাই প্ বতমাোয় ভ্সতৃ্ত অভধকৃত 

আ্াসস্থেদক দুটে প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক (দায়ান-উেভগ ভসটে থরাড এ্ং আেতাই ভসটে-্ুগাত-্ুরগাস্তাই 

থরাড) এ্ং দুটে প্রস্তাভ্ত থরেপে (আেতাই ভসটে-্ুগ বাস্তাই থরেপে এ্ং আেতাই শহর-্ুেগান থরেপে) 

ভ্িক্ত করদ্। এই উন্নয়দনর ফদে এই ভনরন্সেন্ন আ্াসস্থদে পোিটে অদনকগুভে থছাে পোদি িাগ হদয় 

থযদত পাদর।  

তুষার ভিতার অভধকৃত আ্াসস্থদের মদধে প্রস্তাভ্ত LI-এর প্রায় 200 ভকভম (10 শতাংশ) PA-এর মদধে 

পদড়দছ, যার মদধে রদয়দছ: আেতাই তািান ্গড নোশনাে পাদকবর মাঝাভর েনদত্বর অভধকৃত 

আ্াসস্থদের মদধে 56 ভকদোভমোর প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক; মায়াগান উগােজাত নোশনাে পাদকবর মাঝাভর 

এ্ং কম েনদত্বর আ্াসস্থদের মদধে 37 ভকদোভমোর প্রস্তাভ্ত থরেপে; ইখ থ্াগদ উে নোশনাে পাদকবর 

উচ্চ এ্ং মাঝাভর েনদত্বর আ্াসস্থদের মদধে 28 ভকদোভমোর প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক; এ্ং খার-উস নুর 

নোশনাে পাদকবর উচ্চ এ্ং মাঝাভর েনদত্বর আ্াসস্থদের মদধে 16 ভকদোভমোর প্রস্তাভ্ত সড়ক। 

প্রস্তাভ্ত LI 59টে স্থাদন িোিদের কভরদডারদক থছদ করদ্ (থেভ্ে9 ), যার মদধে থ্ভশরিাগই সদ্ বাচ্চ 

কে-ইদফভিিদনস কোোগভরর কভরদডাদরর পাশ ভদদয় যাদ্ থযগুদো িোিদের জনে থ্ভশ ্ে্হার করা 

হদত পাদর। যভদ তুষার ভিতা এই কভরদডার ্রা্র নতুন পাকা সড়ক এ্ং থরেপেদক িোিদে ্াধা 

ভহদসদ্ থদদখ োদক, তদ্ অদনক অভধকৃত অদনক থছাে আ্াসস্থদের পোিগুভে ্ৃহত্তর তুষার ভিতার 

থমোপপুদেশন থেদক ভ্ন্সেন্ন হদয় থযদত পাদর। প্রস্তাভ্ত LI-এর থয ব্ভশষ্টেগুভের কারদণ আ্াসস্থদের 

েভত হওয়ার সম্ভা্না থ্ভশ আর থয ব্ভশষ্টেগুভের কারদণ সংদযাদগর েভত হওয়ার সম্ভা্না থ্ভশ - 

থসগুদো এক নয়; উদাহরণস্বরূপ, দভেণ মদগাভেয়ায় প্রস্তাভ্ত আেতাই শহর-গুরিাদন্তস-দাোনজাদগাদ 

শহর থরেপে অদপোকৃত কম অভধকৃত আ্াসস্থেদক থছদ করদ্ ভকন্তু 11টে িোিদের কভরদডারদক 

ভ্িক্ত করদ্। 

থেভ্ে9 : প্রস্তাভ্ত ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা (পাকা সড়ক ও থরেপে) এ্ং তুষার ভিতা্াদের অভধকৃত এোকা এ্ং সম্ভা্ে 

িোিদের কভরদডাদরর মদধে ওিারেোদপর ্োভপ্ত 

মটক্ষবি 9: প্রস্তাক্ষবি ক্ষিক্ষনযার অবকাঠাপ া (োকা সড়ক ও মরিেথ্) এবং িুষার ক্ষচিাবাপর্ঘর অক্ষিকৃি এিাকা এবং 
সম্ভাবে চিাচপির কক্ষরপোপরর  পিে ওিারিোপের বোক্ষপ্ত 

  অভধকৃত এোকার সাদে থছদকৃত এোকার বদে বে (ভকভম) 

প্রস্তাভ্ত LI-এর 
ধরন 

িোিদের কভরদডাদরর 
সদগ থছদ 

কম েনদত্বর পোি মাঝাভর েনদত্বর 
পোি 

উচ্চ েনদত্বর 
পোি 

সকে পোি 

পাকা সড়ক 25 284.3 488.4 204.5 977.2 

থরেপে 34 208.0 561.5 164.0 933.5 
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ভিয11 : তুষার ভিতা এ্ং প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক এ্ং থরেপদের মদধে সম্ভা্ে দ্বদের থেয। উপদরর পোদনে: প্রস্তাভ্ত LI এ্ং 

তুষার ভিতা দ্বারা অভধকৃত এোকার মদধে ওিারেোপ। প্রস্তাভ্ত LI ব্ভশষ্টেগুভের থয অংশ অভধকৃত অঞ্চেগুভেদক ওিারেোপ 
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কদর তা েন োইন ভদদয় থদখাদনা হদয়দছ। ভনদির পোদনে: প্রস্তাভ্ত LI এ্ং তুষার ভিতার জনে িোিদের সম্ভা্ে কভরদডাদরর 

মদধে সংদযাগস্থে। েন স্ুজ থরখাগুভে এমন কভরদডারদক ভনদদবশ কদর যা তুষার ভিতার িোিদের জনে থ্ভশ কায বকর। 

আদোিনা 

আমাদদর ভ্দেষণ থেদক থ্াঝা যায় থয প্রস্তাভ্ত LI মদগাভেয়ায় ভ্সতৃ্ত পভরসদর তুষার ভিতাদক 

থনভত্ািকিাদ্ প্রিাভ্ত করার সম্ভা্না রাদখ। নতুন পাকা সড়ক এ্ং থরেপে প্রস্তাভ্তিাদ্ সম্পন্ন 

হদে তা থ্শ কদয়কটে প্রতেন্ত অঞ্চে অভতক্রম করদ্ থযখাদন ্তবমাদন তুষার ভিতার জনসংখোর 

অদপোকৃত উচ্চ েনত্ব, মাঝাভর ্া কম েনদত্বর অদনক অঞ্চে রদয়দছ। তুষার ভিতা্াে এ্ং তাদদর 

আ্াসস্থদের থেদয LI উন্নয়দনর প্রিা্ ভনিবর করদ্ উন্নত ও সম্প্রসাভরত LI-এর ফদে মানুদষর িাপ 

কতেুকু ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ তার উপর, থযমন নতুন খভনর উন্নয়ন কাজ, নতুন স্থায়ী কৃভষজভমর সৃটষ্ট ও িাষা্াদ,  

প্রাণী ভশকার ও পািাদরর েেনা এ্ং ্নেপ্রাণীর খাদে হ্রাস পাওয়া। এই িাপ কতো তীব্র হদ্ তা অনুমান 

করা কটঠন, তদ্ মদগাভেয়ায় অতীদত সড়দকর উন্নয়্দনর পদর মানুদষর মাইদগ্রশন েদেদছ এ্ং পাকা 

সড়দকর পাদশ ্সভত স্থাপন করা হদয়দছ(Diener & Batjav, 2019) , এ্ং এই ধারা অ্োহত োকদ্ ্দে 

আশা করা যুন্সক্তসগত ্দে মদন হয়। তুষার ভিতা এ্ং অনোনে ্নেপ্রাণীদদর জনে LI জভনত সুরো 

্ে্স্থা প্রণয়দনর সদুযাগ প্রস্তাভ্ত পাকা সড়ক এ্ং থরেওদয়র অংশগুভের জনে স্দিদয় থ্ভশ হদত 

পাদর যা জাতীয় উদোন এ্ং অনোনে PA-থক অভতক্রম কদর যায় থযগুদো ভ্দশষিাদ্ ্নেপ্রাণীর 

জনসংখো সংরেদণর জনে ভনদ্ভদত। 

মদগাভেয়ার তুষার ভিতা থমোপপুদেশদনর সংদযাদগর উপর প্রস্তাভ্ত LI -এর প্রিা্ও যদেষ্ট হদত পাদর, 

আমাদদর ভ্দেষদণর মাধেদম থদখা যায় থয আ্াসস্থদের মদধে িোিদের অদনকগুভে কভরদডার একটে 

নতুন পাকা সড়ক ্া একটে নতুন থরেপে দ্বারা ভ্িক্ত হদত পাদর। এই LI ব্ভশষ্টেগুভে যভদ তুষার ভিতার 

িোিদে ্াধা হদয় োদক তদ্ সংদযাগ েভতগ্রস্ত হওয়ার সম্ভা্না থ্ভশ, তদ্ এটে সড়ক এ্ং থরেপদের 

ভনভদবষ্ট ব্ভশদষ্টের উপর ভনিবর কদর এ্ং তুষার ভিতা কীিাদ্ তাদদর প্রভতন্সক্রয়া জানায় তার উপর ভনিবর 

কদর। উদাহরণস্বরূপ, সড়দকর প্রস্থ এ্ং ট্রাভফক িভেউম অদনক ্নেপ্রাণী প্রজাভতর জনে সড়ক 

পারাপাদরর আিরদণর গুরুত্বপূণ ব ভনণ বায়ক(Jacobson et al., 2016) , ভকন্তু এই ভ্ষয়গুভে কীিাদ্ তুষার 

ভিতার সড়ক পারাপাদরর আিরণদক প্রিাভ্ত কদর তা এখনও িাদোিাদ্ থ্াঝা সম্ভ্ হয়ভন। একইিাদ্, 

সড়ক এ্ং থরেপদে থ্ড়া থদওয়া অদনক প্রজাভতর িোিদে একটে শন্সক্তশােী প্রভত্ন্ধকতা বতভর 

কদর(McInturff et al., 2020) । ্তবমান মানদণ্ড অনুযায়ী মদগাভেয়ায় থরেপদে কাুঁোতাদরর থ্ড়া োগাদনা 

প্রদয়াজন এ্ং এই থ্ড়াগুভে খুোন-khulan, গয়োডব গোদজে-goitered gazelle এ্ং মদগাভেয়ান 

গোদজদের মদতা যাযা্র েুরযুক্ত প্রাণীর গভতশীেতা হ্রাস কদরদছ এ্ং মৃতুেহার (থ্ড়ায় থপভিদয় ভগদয়) 

্ৃন্সদ্ধ কদরদছ(Batsaikhan et al., 2014) । এই থনভত্ািক প্রিা্গুভে েুরযুক্ত প্রাণীর জনসংখো কভমদয় ভদদয় 

মদগাভেয়ার তুষার ভিতাদক তাদদর ভশকাদরর ো ুঁটে গুটেদয় ভনদত প্রিাভ্ত করদত পাদর। তদ্, থরেওদয়র 

থ্ড়া তুষার ভিতার িোিদে ্াধা ্া সরাসভর  মৃতুের ঝুুঁ ভক বতভর কদর ভকনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। 

আমাদদর দ্রুত মূেোয়দন উপেিে স্থাভনক তেে ্ে্হার করা হদয়দছ এ্ং এমন স্থানগুভেদক হাইোইে 

করা হদয়দছ থযখাদন তুষার ভিতার উপর প্রিা্ সম্ভ্ত স্দিদয় থ্ভশ, ভকন্তু তুষার ভিতার ঝুুঁ ভক 

সম্পূণ বরূদপ থ্াঝার জনে এই স্থানগুভেদত আরও ভ্স্তাভরত ফদো-আপ গদ্ষণার প্রদয়াজন। তুষার ভিতার 

উপভস্থভত এ্ং েনত্ব, নৃতান্সিক িাপ এ্ং প্রস্তাভ্ত সড়ক এ্ং থরেওদয়র ব্ভশষ্টে সম্পদকব সূক্ষ্ম থস্কদের 

তেোভদ আরও ্োপক এ্ং স্থানীয় মূেোয়ন করার থেদয কাদজ আসদ্, যা তুষার ভিতার উপর LI 

উন্নয়দনর প্রিা্ কমাদনার জনে কায বকরী থকৌশে প্রণয়দনর জনে গুরুত্বপূণ ব হদ্। 

মদগাভেয়া এখনও তাদদর উদীয়মান Sustainable Development Vision 2030 কম বসভূিদত সড়ক ্া থরেওদয় 

প্রকেগুভের মদধে ্নেপ্রাণী ক্রভসংদয়র মদতা ভমটেদগশন ্ে্স্থা অন্তিুবক্ত করদত পাদরভন। ওয়-ুথতােদগাই 

খভন থেদক িীনা সীমান্ত পয বন্ত একটে নতুন সড়দকর জনে একটে সকূ্ষ্ম থস্কে মূেোয়ন এ্ং ভমটেদগশন 
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সুপাভরশগুভে খুোন-khulan, আরগাভে-argali, গয়োডব গাদজে-goitered gazelle এ্ং মদগাভেয়ান 

গোদজদের উপর প্রিা্ হ্রাস করার জনে প্রস্তুত করা হদয়ভছে; তদ্, আমাদদর জানামদত এই ্ে্স্থাগুভে 

্াস্ত্াভয়ত হয়ভন(Huijser et al., 2013) । LI প্রিা্ হ্রাস করার জনে তুষার ভিতার ভ্ষয়টে তাদদর অভধকৃত 

অঞ্চদের রুে িূখণ্ড এ্ং জে্ায়ু অ্স্থার কারদণ একটে অননে িোদেঞ্জ উপস্থাপন কদর। পাহাভড় 

পভরদ্দশ অদনক LI প্রকে মাে্াহী থরেপদের জনে দুই শতাংশ ্া তার থিদয় কম থগ্রদডর থেদয োদনে 

এ্ং ্ড় িায়াডাি ্ে্হার কদর। এই ব্ভশষ্টেগুভে ্নেপ্রাণীর উপর LI-এর প্রিা্গুভে হ্রাস করার 

স্দিদয় কায বকর পন্থা কারণ এগুভে ্াসস্থাদনর থকাদনা পভর্তবন েোয় না(Clevenger & Huijser, 2011) । 

তুষার ভিতার জনসংখোদক সংযুক্ত রাখদত এ্ং প্রিা্গুভে কভমদয় আনার জনে এই ব্ভশষ্টেগুভে থয 

সটঠকিাদ্ অ্ভস্থত তা ভনন্সশ্চত করা গুরুত্বপূণ ব। 

অ্দানসমূহ 

ভিদমদদজব ্ুয়ানা এ্ং গান্তুেগা ্ায়ানদদানই (WWF Mongolia) তুষার ভিতার েনত্ব এ্ং িোিদের 

কভরদডাদরর স্থাভনক তেে প্রদান কদরদছন এ্ং এই প্রভতদ্দন বতভরদত অ্দান থরদখদছন। ্দুিই্াতার 

্ায়ার্াতার এ্ং নারাগুয়া ্াতদজব (WCS Mongolia) প্রস্তাভ্ত সড়ক এ্ং থরেপদের স্থাভনক তেে 

সর্রাহ কদরদছন। োইোর ন্সক্রি (CLLC) স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদর প্রভতদ্দনটের খসড়া বতভর 

কদরদছন। র্ অোদমন্ট (CLLC/WTI) এ্ং েভন ভক্লদিঞ্জারও (WTI) এই প্রভতদ্দন বতভরদত অ্দান 

থরদখদছন। 
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ক্ষবপেষণ 2: মনোপির মিরাই আকণ িোন্ডপেপে বাপর্ঘর উের সড়ক ও মরি উন্নযপনর সম্ভাবে প্রিাব 

থতরাই আকব েোন্ডদস্কপ (TAL) হে িারত-থনপাে সীমাদন্ত ্ন, তৃণিূভম এ্ং জোিূভমর ~ 50,000-ভকভম 2 জদুড় ভ্সতৃ্ত একটে 

এোকা যা ব্ভিক সংরেণ অগ্রাভধকাদরর একটে থেয কারণ এদত রদয়দছ উচ্চ জী্ব্ভিযে এ্ং 

আকষ বণীয় ও ভ্পন্ন প্রাণীকুদের উপভস্থভত, থযমন হাভত, গণ্ডার, এ্ং ্াে। TAL- এর প্রাকৃভতক আ্াসস্থদে 

অতীতকাে থেদকই ্াে এ্ং তাদদর ভশকাদরর প্রাণীর জনসংখোর উচ্চ েনত্ব ভ্রাজমান, ভকন্তু প্রাকৃভতক 

িূভমর অদনকোই মানুদষর ্ে্হৃত িূভমদত পভরণত হদয়দছ এ্ং PA-এর থিতদর ভকছু আইদসাদেদেড 

সা্-পপদুেশদনর মদধে ্াদের আনাদগানা থদখা যায়(Thapa et al., 2017) । ্াে এ্ং অনোনে ভ্স্তৃত 

প্রজাভত শুধুমায PA-এর মাধেদম সংরেণ করা যাদ্ না; ্াদের থজদনটেক ব্ভিযে এ্ং জনসংখোর 

িারসামে ্জায় রাখার জনে সা্-পপুদেশদনর মদধে িোিে এ্ং থমৌসুমী থযাগাদযাগ প্রদয়াজন(Thatte et 

al., 2018) । এই প্রদয়াজন আমদে ভনদয় থনপাে এ্ং িারত 2004 সাদে TAL- এর জনে একটে েোন্ডদস্কপ-

থস্কে সংরেণ পদ্ধভত গ্রহণ কদর যাদত উিয় থদদশর PA- এর মদধে আ্াসস্থে সংদযাগ রো করা যায়। 

তদ্, এই অঞ্চদে, ভ্দশষ কদর থনপাদে, দ্রুত LI উন্নয়দনর ফদে এখন ্াসস্থান হ্রাস, প্রাকৃভতক িূভমর 

ভ্িাজন এ্ং যান্াহদনর সাদে সংেদষ বর ফদে মতুৃের হার ্ৃন্সদ্ধর মাধেদম ্াদের জনসংখোর েভত হওয়া 

সহ ভ্ভিন্ন হুমভক রদয়দছ।(Carter et al., 2020) ।  

ভতনটে প্রধান LI প্রকে যা TAL- এর থনপাে অংদশর পূ্ ব-পন্সশ্চম ভদক জদুড় রদয়দছ তা ্াদের জনে 

ভ্দশষিাদ্ েভতকর হদত পাদর। পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয় একটে প্রস্তাভ্ত নতুন 945 ভকদোভমোর 

ভ্দুেতাভয়ত থরেপে, যার মদধে থক্ে TAL-এর পূ্ ব সীমানায় একটে থছাে অংদশর ভনম বাণ সম্পন্ন করা 

হদয়দছ। 1,028 ভকদোভমোর মদহন্দ্র হাইওদয় হে থনপাদের দীে বতম ভ্দেমান মহাসড়ক এ্ং এটে দইু 

থেদনর অভ্িক্ত মহাসড়ক থেদক ভ্ভিন্ন অংদশ িার থেদনর ভ্িক্ত মহাসড়দক উন্নীত করা হদে। এই 

পদের প্রায় 200 ভকদোভমোর অংশ যা পারসা নোশনাে পাকবদক ভ্িক্ত কদর এ্ং ভিতওয়ান নোশনাে 

পাদকবর সীমানা স্পশ ব কদর, এটে আংভশকিাদ্ ভনম বাণাধীন রদয়দছ এ্ং এটে থনপাদের TAL-এর অনেতম 

গুরুত্বপূণ ব ্াদের আ্াসস্থেদক ভ্িক্ত কদর থফেদ্। (DNPWC, 2016) । সাম্প্রভতক জভরপ অনুযায়ী 

ভিতওয়ান-পারসা অঞ্চদে ১১১ টে ্াে রদয়দছ(DNPWC & DoFSC, 2018) । 1,792 ভকদোভমোর থপাোে 

হাইওদয় একটে পাকা দইু থেদনর সড়ক যা 1930-এর দশদক ভনভম বত একটে কাুঁিা সড়ক পদের উপর ভদদয় 

ভনভম বত হদে এ্ং এর বদদে বের প্রায় 60 শতাংদশর ভনম বাণ কাজ এরই মদধে সম্পন্ন হদয়দছ। এখাদন, আমরা 

TAL ্াদের জনসংখোর উপর এই LI ব্ভশষ্টেগুভের ভনম বাণ এ্ং আপদগ্রদডর সম্ভা্ে প্রিা্গুভের একটে 

সহজ স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদরভছ। 

পদ্ধভত 

আমরা TAL -এ ্াে সংরেদণর জনে িার ধরদনর অগ্রাভধকার অঞ্চদের সাদে LI রুেগুভে স্থাভনকিাদ্ 

ভমভেদয় থদদখভছ: PA, PA -এর িারপাদশ ্াফার থজান, PA -এর মদধে ্নিূভমর কভরদডার এ্ং ্াদের উচ্চ 

েনদত্বর অঞ্চে। আমরা World Database on Protected Areas থেদক PA এ্ং ্াফার থজাদনর স্থাভনক 

তেে থপদয়ভছ(UNEP-WCMC & IUCN, 2021) , যার মদধে ভছে পাুঁিটে PA (্ানদক, ্ারভদয়া, ভিতওয়ান, 

পারসা এ্ং শুক্লাফান্তা নোশনাে পাকব) এ্ং প্রভতটে PA -থক ভেদর বতভর করা একটে ্াফার থজান। 

আমরা থনপাদের মদধে নয়টে ্নাঞ্চেীয় কভরদডাদরর উপর WWF- Nepal থেদক স্থাভনক তেে থপদয়ভছ যা 

TAL- এ ্াদের সা্-পপুদেশনদক সংযুক্ত কদর, যার মদধে রদয়দছ িোিদের কভরদডার যা থনপাদের সা্-

পপুদেশনদক িারদতর সীমাদন্তর ওপাদরর পপুদেশদনর সাদে সংযুক্ত কদর। আমরা Department of 

National Parks and Wildlife Conservation (DNPWC) থেদক ্াদের েনদত্বর ্োপাদর 2018 সাদে 

থদশ্োপী পভরিাভেত ্াদের জভরপ থেদক স্থাভনক তেে থপদয়ভছ যা 2 × 2 ভকভম ভগ্রড থসদের মদধে ্াদের 

আনুমাভনক েনত্ব থ্াঝাদত কোদমরা ফাুঁদ ্ে্হার কদর থনপাদে ্াে আদছ এমন সকে PA এ্ং সংেগ্ 

্নদক অন্তিুবক্ত কদর (DNPWC & DoFSC, 2018) । আমরা ্াদের েনদত্বর অনুমানগুভে ভনদয় ্াদের 
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উচ্চ েনদত্বর অঞ্চেগুভের একটে স্পষ্ট মানভিয বতভর কদরভছ, এই উচ্চ েনত্ব আমরা সকে জভরপকৃত 

নন-ন্সজদরা থডনভসটের থসদের মদধে শীষ ব থকায়ােবাইদে োকা সকে ভগ্রড থসে দ্বারা ্ুন্সঝদয়ভছ।  

আমরা ্াদের জনসংখোর জনে প্রধান হুমভক ভহদসদ্ উপদর ্ভণ বত ভতনটে LI ব্ভশদষ্টের উপর 

আদোকপাত কদরভছ: পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয়, মদহন্দ্র হাইওদয় এ্ং থপাোে হাইওদয়। আমরা WWF- 

Nepal থেদক এই LI ব্ভশষ্টেগুভের রুে সংক্রান্ত স্থাভনক তেে থপদয়ভছ। এই প্রভতদ্দন থেখার সময় 

রুেগুভের ্োপাদর উপেিে থসরা তেেই ্ে্হার করা হদয়দছ, ভকন্তু প্রস্তাভ্ত নতুন ভনম বাদণর ভকছু 

অংদশর জনে রুে অোোইনদমন্ট এখনও িূড়ান্ত করা হদে (থযমন, প্রস্তাভ্ত পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয়র 

একটে অংশ যা ভিতওয়ান নোশনাে পাদকবর উত্তদর নতুন কদর করা হদয়দছ), আর এজনে প্রস্তাভ্ত নতুন 

রুেগুভেদক আনুমাভনক ভহদসদ্ ভ্দ্িনা করা উভিত। LI রুেগুভের ভকছু অংশ ইদতামদধে বতভর ্া 

আপদগ্রড করা হদয়দছ, ভকন্তু এই অংশগুভে ভিভিত করার জনে আমাদদর কাদছ ভনিবরদযাগে তদেের 

অিা্ ভছে, তাই আমরা আমাদদর ভ্দেষদণ সকে রুেগুভের সম্পূণ ব বদে বে অন্তিুবক্ত করার ভসদ্ধান্ত 

ভনদয়ভছ যাদত সকে সম্ভা্ে হুমভক ভ্দ্িনা করা যায়। আমরা প্রভতটে LI ব্ভশদষ্টের বদে বে গণনা কদরভছ 

যাদত ্াে সংরেদণর অগ্রাভধকারমূেক প্রভতটে এোকাদক (PA, ্াফার থজান, কভরদডার, ্া উচ্চ ্াদের 

েনত্ব এোকা) থয ব্ভশষ্টেগুভে থছদ কদর তা দ্বারা সৃষ্ট হুমভকর একটে আনুমাভনক ভিয পাওয়া যায়। 

আমরা থছদ করার এই জায়গাগুভেদক মোপ কদরভছ যাদত থসই জায়গাগুভেদক তুদে ধরা যায় থযখাদন 

্াদের উপর প্রিা্ স্দিদয় মারাত্মক হদ্ ্দে আশা করা হদে যভদ নতুন ভনম বাণ এ্ং LI আপদগ্রদডর 

কাজদক পভরকেনা অনুযায়ী এ্ং পয বাপ্ত ভমটেদগশন ্ে্স্থা ছাড়াই এভগদয় থনওয়া হয়। 

ফোফে 

প্রস্তাভ্ত LI রুেগুভের 800 ভকদোভমোদররও থ্ভশ ্াে সংরেদণর জনে অগ্রাভধকারমূেক অঞ্চেদক থছদ 

কদর এ্ং যভদ এই স্থাদন নতুন ভনম বাণ ্া আপদগ্রদডর কাজ করা হয় তদ্ ্াদের জনসংখোদক তা 

থনভত্ািকিাদ্ প্রিাভ্ত করদত পাদর (থেভ্ে10 ,ভিয12 )। মদহন্দ্র হাইওদয় হে থসই LI ব্ভশষ্টে যার ্াে 

সংরেদণর (319 ভকদোভমোর) অগ্রাভধকারমূেক অঞ্চদের সাদে স্ বাভধক বদদে বের থছদ রদয়দছ, যভদও 

থপাোে হাইওদয় (270 ভকদোভমোর) এ্ং পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয়ও (215 ভকদোভমোর) অগ্রাভধকারমূেক 

অঞ্চেদক থছদ কদর।  

 LI ব্ভশষ্টেগুভে থযন সাধারণত PA-থক এভড়দয় থযদত পাদর এমনিাদ্ রুে করা হদয় োদক, ভকন্তু এমন 

ভকছু এোকা আদছ থযখাদন এগুভে PA-থক থছদ কদর: থপাোে হাইওদয় পন্সশ্চম ভিতওয়ান নোশনাে 

পাদকবর মধে ভদদয় যায়; মদহন্দ্র হাইওদয় পন্সশ্চম ্ারভদয়া নোশনাে পাকব এ্ং পারসা নোশনাে পাদকবর 

মধে ভদদয় যায়; এ্ং থপাোে হাইওদয়, মদহন্দ্র হাইওদয়, এ্ং পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেপে স্ই শুক্লাফান্তা 

নোশনাে পাদকবর মধে ভদদয় যায়।  

প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়ন থেদক সম্ভা্ে প্রিাদ্র অভধকাংশ এোকা PA এ্ং উচ্চ ্াে েনদত্বর অঞ্চদের ্াইদর, 

তদ্ থসগুভে ্াফার থজান এ্ং ্নিূভম কভরদডাদরর মদধে পদড়দছ। LI ব্ভশষ্টেগুভে সাধারণত ্াদের 

েনদত্বর স্ বাভধক এোকাগুভে এভড়দয় যায়, তদ্ দুটে উদেখদযাগে ্েভতক্রম রদয়দছ: মদহন্দ্র হাইওদয় 

উত্তর-পন্সশ্চম ্ারভদয়া নোশনাে পাদকবর একটে উচ্চ-েনদত্বর এোকার মধে ভদদয় যায় এ্ং থপাোে 

হাইওদয় দভেণ ভিতওয়ান নোশনাে পাদকবর থ্শ কদয়কটে উচ্চ-েনদত্বর অঞ্চেদক থছদ কদর।  

PA-এর আদশপাদশর ্াফার থজান কমপদে একটে LI ব্ভশষ্টে দ্বারা থছভদত হয় এ্ং অদনক থেদয 

একাভধক ব্ভশষ্টেও থছদ করদত পাদর।  শুক্লাফান্তা নোশনাে পাদকবর আদশপাদশর ্াফার থজান মদহন্দ্র 

হাইওদয়, পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয় এ্ং থপাোে হাইওদয় দ্বারা থছভদত। ্ানদক-্ারভদয়া অঞ্চদের ্াফার 

থজানটে মদহন্দ্র হাইওদয় দ্বারা এ্ং ভকছুো হদেও পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয় এ্ং থপাোে হাইওদয় দ্বারা 



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     46 

্াইদরর প্রাদন্ত থছভদত হদয়দছ। ভিতওয়ান-পারসা অঞ্চদের ্াফার থজানটে থপাোে হাইওদয় দ্বারা এ্ং 

ভকছুো হদেও পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয় এ্ং মদহন্দ্র হাইওদয় দ্বারা ্াইদরর প্রাদন্ত থছভদত হদয়দছ। 

সম্ভ্ত প্রস্তাভ্ত LI -এর স্দিদয় মারাত্মক সম্ভা্ে প্রিা্ হে থনপাে এ্ং িারদতর PA -থক সংযুক্ত করা 

নয়টে ্নাঞ্চেীয় কভরদডার। ভতনটে LI ব্ভশষ্টে দ্বারাই কণ বােী, ্সন্ত এ্ং োেঝাভদ কভরদডাদরর প্রদতেকটে 

থছভদত হদয়দছ। খাতা, োমাহী, ্ারাদািার এ্ং কামভদ কভরদডার দুটে LI ব্ভশষ্টে দ্বারা থছভদত, কামভদ 

কভরদডাদরর সীমান্ত থেুঁদষ তৃতীয় একটে LI ব্ভশষ্টে িদে থগদছ। শুধুমায ব্রহ্মদদ্ এ্ং থদািান 

কভরদডারগুভে LI ব্ভশষ্টেগুভে দ্বারা থছভদত হয়ভন। 

থেভ্ে10 : থতরাই আদকব ্াে সংরেদণর জনে গুরুত্বপূণ ব এোকাদক থছদ কদর এমন প্রস্তাভ্ত/ভনম বাণাধীন সড়ক ও থরেপদের 

বদে বে (ভকভম) 

মটক্ষবি 10: মিরাই আপকণ বার্ঘ সংরিপণর জনে গুরুত্বেূণ ণ এিাকাপক মেদ্ কপর এ ন প্রস্তাক্ষবি/ক্ষন ণাণািীন সড়ক ও 
মরিেপথ্র বদ্র্ঘ ণে (ক্ষকক্ষ ) 

  ্াে সংরেদণর জনে অগ্রাভধকারমূেক এোকা 

  সুরভেত 
এোকাসমূহ 

্াফার 
থজান 

্নাঞ্চেীয় 
কভরদডার 

উচ্চ ্াে 
েনদত্বর এোকা 

সকে 
অগ্রাভধকারমূেক 
এোকা 1 

ভেভনয়ার 
অ্কাঠাদমা 
ব্ভশষ্টে 

পূ্ ব-পন্সশ্চম 
থরেপে 

4.5 106.3 83.0 21.6 215.4 

মাদহন্দ্র হাইওদয় 58.2 119.6 93.0 48.3 319.1 

থপাোে হাইওদয়  67.3 100.1 64.5 37.7 269.5 

সকে ব্ভশষ্টে 130.0 326.0 240.5 107.6 804.1 

1 সকে অগ্রাভধকারমূেক অঞ্চদের সন্সিভেত বদে বে ভনভদবষ্ট অগ্রাভধকামূ বেক অঞ্চদের বদদে বের সমটষ্ট থেদক কম কারণ ভকছু ভকছু 

স্থান (থযমন, সুরভেত এোকা এ্ং উচ্চ ্াদের েনদত্বর এোকা) এদক অপদরর সাদে ওিারেোপ কদর োদক 
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ভিয12 : ্াে সংরেদণর জনে প্রস্তাভ্ত LI রুে এ্ং অগ্রাভধকারমূেক এোকার মদধে থছদ। LI রুেগুভের থয অংশগুভে 

সংরেদণর জনে গুরুত্বপূণ ব অঞ্চেদক থছদ কদর তা থমাো োইন ভদদয় থদখাদনা হদয়দছ। (A) সকে সুরভেত এোকা, ্াফার 

থজান, ্নাঞ্চেীয় কভরদডার এ্ং উচ্চ ্াে েনদত্বর এোকা সহ সম্পূণ ব োভড এোকা; (খ) শুক্লাফান্তা নোশনাে পাদকবর 

আশপাদশর এোকা; (গ) ্ানদক-্ারভদয়া অঞ্চদের আশপাদশর এোকা; এ্ং (D) ভিতওয়ান-পারসা অঞ্চদের আশপাদশর 

এোকা। 
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আদোিনা 

আমাদদর ভ্দেষণ থেদক জানা যায় থয, সড়ক ও থরে ভনম বাণ ্া আপদগ্রড থনপাদের ্াদের সা্-

পপুদেশন এ্ং TAL- এ োকা সীমান্ত্তী থমোপপুদেশদনর জনে হুমভক হদত পাদর। PA- এর মদধে 

প্রিা্ অদপোকৃত থছাে হদত পাদর, ভকন্তু ্াফার থজান এ্ং ্নিূভম কভরদডাদর LI উন্নয়দনর প্রিা্ 

যদেষ্ট হদ্ ্দে আশা করা হদে। এই কম সুরভেত অঞ্চেগুভে সা্-পপুদেশদনর জনে গুরুত্বপূণ ব 

আ্াসস্থদের সংদযাগ ভহদসদ্ কাজ কদর, এ্ং নতুন LI রুে ভনম বাদণর মাধেদম ্া ভ্দেমান LI রুেগুভের 

উন্নয়দনর মাধেদম তা ভ্ন্সেন্ন হদয় থগদে থমোপপদুেশদনর সাদে সংদযাগ হ্রাস থপদত পাদর যা ট্রাভফদকর 

পভরমাণ ্ৃন্সদ্ধ এ্ং ্াদের জনে একটে শন্সক্তশােী প্রভত্ন্ধতা সৃটষ্ট করদ্। ্াদের পভরসদরর অনোনে 

অংদশ সংদযাগ হারাদনার ফদে থজদনটেক ব্ভিযে হ্রাস ও ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভক ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ, এ্ং TAL- এ  

অপয বাপ্ত ভমটেদগশন ্ে্স্থা সম্পন্ন LI উন্নয়ন অ্স্থার অ্নভত েোদত পাদর, যা সাম্প্রভতক দশদক ্াে 

সংরেদণর সাফেেদক হ্রাস করদত পাদর।(Carter et al., 2020; DNPWC, 2016) । 

সন্সিভেত প্রিা্ থনপাদেও উদদ্বদগর ভ্ষয়, থযখাদন মানুদষর জনসংখো ্াড়দছ এ্ং স্থানীয় অে বনীভতর 

উন্নয়দনর জনে LI প্রকেগুভেও ্ৃন্সদ্ধ পাদে(ADB, 2018b; NEFEJ, 2020) । নতুন ্া আপদগ্রড করা LI দ্বারা 

ভ্িক্ত হদ্ এমন ভকছু ্নাঞ্চেীয় কভরদডার ইদতামদধে মানুদষর ্াড়দত োকা কম বকাদন্ডর জনে ভ্িক্ত 

হদয় থগদছ। শুক্লাফান্তা নোশনাে পাকব এ্ং ্ারভদয়া নোশনাে পাদকবর মদধে ্সন্ত ও োেঝাভদ 

কভরদডাদরর আশপাদশ মান্ ্সভতর ্ৃন্সদ্ধ ্াদের জনে তাদদর সংদযাদগর মাযা কভমদয় 

ভদদয়দছ(Chanchani et al., 2014; Thapa et al., 2017) , এ্ং এই কভরদডারগুভের মধে ভদদয় প্রস্তাভ্ত মদহন্দ্র 

হাইওদয় এ্ং পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেপদের ফদে এগুভে ্াে িোিদের জনে সম্পূণ বরূদপ অকায বকর হদয় থযদত 

পাদর যভদ িাদোিাদ্ থকাদনা ভমটেদগশন ্ে্স্থা গ্রহণ না করা হয়। থনপােদক একাভধক LI প্রকে এ্ং 

মানুদষর উন্নয়দনর ক্রম্ধ বমান প্রিা্গুভে ভ্দ্িনা করদত হদ্ থযখাদন প্রকেগুভেদক একক এ্ং 

ভ্ন্সেন্ন ভহদসদ্ ভ্দ্িনা না কদর একটে সমভিত পদ্ধভত ্ে্হার কদর ভমটেদগশন ্ে্স্থা গ্রহদণর 

পভরকেনা করা হদ্। অ্কাঠাদমা-উন্নয়দনর ওিারেোভপংদয়র একটে উদাহরণ হে পূ্ ব পারসা নোশনাে 

পাকব, থযখাদন মদহন্দ্র হাইওদয়, পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেপে, িারত-থনপাে থতে পাইপোইন, একটে উচ্চ-

থিাদল্টদজর ভ্দুেৎ োইন এ্ং একটে নতুন ভ্মান্দর (ভসমারা) ্তবমাদন প্রস্তাভ্ত ্া ভনম বাণ করা 

হদয়দছ । এই প্রকেগুভে কায বকরিাদ্ পূ্ ব TAL- এর প্রধান ্নেপ্রাণী জনসংখোর জনে আঞ্চভেক থস্কদের 

েোন্ডদস্কদপর মধেকার সংদযাগ ভ্ন্সেন্ন করদ্।  

আমরা প্রস্তাভ্ত LI রুে এ্ং ্াে সংরেণ অগ্রাভধকাদরর এোকার মদধে সরাসভর সংদযাগস্থদের স্থানগুভে 

ভ্দ্িনা কদরভছ, ভকন্তু সড়ক এ্ং থরেগুভের প্রিা্ থিৌত সীমানার ্াইদরও ভ্সতৃ্ত হদত পাদর। নতুন 

এ্ং আপদগ্রড করা LI রুেগুভে থেদক সৃষ্ট উন্নত অোদক্সদসর ফদে মানুদষর ্সভত, প্রাকৃভতক সম্পদদর 

্ে্হার, প্রাণী ভশকাদরর িাপ এ্ং এই রুেগুভেদত অনোনে সড়দকর উন্নয়ন ত্বরাভিত করদত পাদর। 

আমাদদর ভ্দেষদণ শুধু TAL- এর থনপাভে ভদদকর LI উন্নয়দনর উপর দৃটষ্টপাত করা হদয়দছ, ভকন্তু িারতীয় 

ভদদকর উন্নয়নও একটে উদেখদযাগে হুমভক বতভর কদরদছ(Biswas et al., 2020) । উদাহরণস্বরূপ, িারত 

কতৃবক ভনভম বত শশাস্ত্র থসমা ্াে থরাড 558 ভকদোভমোর পয বন্ত িারত-থনপাে সীমান্ত ্রা্র িেদ্ এ্ং 

উিয় ভদদকর সুরভেত এোকাগুভেদক সংযুক্ত কদর একাভধক কভরদডারদক ভদ্বখন্সণ্ডত করদ্।  

থনপাদের িতুে ব ্ড় LI প্রকে, কাঠমান্ডু-থতরাই ফাে ট্রোক আমাদদর ভ্দেষণ থেদক ্াদ থদওয়া হদয়দছ 

কারণ এটে ্াে সংরেণ অগ্রাভধকার থেযদক থছদ কদর না, ভকন্তু এটে ্াে এ্ং হাভতর জনসংখোদক 

প্রিাভ্ত করদত পাদর। এই 74 ভকদোভমোর হাইওদয় পারসা নোশনাে পাদকবর পূ্ ব সীমাদন্তর কাদছ উত্তর-

দভেণ ভদক ভদদয় িেদ্ এ্ং TAL-এর পূ্ ব ভদদক ভিতওয়ান-পারসা কমদিক্স এ্ং ্নেপ্রাণীর 

আ্াসস্থদের মদধে িোিে সীভমত কদর ভদদত পাদর। ফাে ট্রোক রুদের ট্রোক অদপভনং ্া প্রােভমক 

ভনম বাণ প্রায় 40 শতাংশ হদয় থগদছ, ভকন্তু থকান রুে এখদনা পাকা করা হয়ভন। 
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TAL-এর জদনে করা থনপাদের Strategy and Action Plan 2015-2025-এ PA এ্ং কভরদডাদর নতুন LI 

স্থাপনা এভড়দয় যাওয়ার আহ্বান; PA, ্াফার থজান এ্ং কভরদডাদরর মদধে LI- এর সংরেণ-্ান্ধ্ নকশা 

এ্ং পভরিােনা ভনন্সশ্চত করা; এ্ং পভরদ্শগত ভ্দেষণগুভের উচ্চমাদন এ্ং ভমটেদগশন ্ে্স্থাগুভের 

ভিভিতকরণ ভনন্সশ্চত করার কো ্ো হদয়দছ। । ভকছু পদদেপ ইদতামদধে থনওয়া হদয়দছ। উদাহরণস্বরূপ, 

প্রস্তাভ্ত পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেওদয়র একটে অংশ PAগুভেদক ্াইপাস করার জনে এ্ং উচ্চ ্াে েনদত্বর 

এোকায় প্রিা্ এড়াদত ভিতওয়ান-পারসা কমদিদক্সর উত্তদর নতুন কদর আ্ার রুে টঠক করা হদয়ভছে। 

পুনরায় অোোইন করা থরেওদয় ্াদের জনে হুমভক বতভর কদর কারণ এটে এখন ্ারাদািার ্নিূভম 

কভরদডারদক ভ্িক্ত কদর, যা ভিতওয়ান-পারসা কমদিদক্সর ভনম্নিূভমদত োকা ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থে এ্ং 

উত্তদর মহািারত থরদঞ্জর পাদদদদশ উুঁিু আ্াসস্থদের মদধে একটে গুরুত্বপূণ ব সংদযাগ ভহদসদ্ কাজ 

কদর।(Aryal et al., 2012) । সুতরাং, PA-গুভে এড়াদনার ভ্ষয়টে প্রশংসনীয় হদেও যোযে ভমটেদগশন 

পভরকেনার জনে সড়ক এ্ং থরেওদয় প্রকেগুভের মদধে সমিয় করদত হদ্ যাদত ক্রম্ধ বমান প্রিা্ 

কভমদয় আনা যায় এ্ং ্াদের কভরদডারগুভেদক কায বকর রাখা যায় তা ভনন্সশ্চত করদত হদ্। 

থনপাে সম্প্রভত হাইওদয় প্রকদে ্নেপ্রাণী ক্রভসং  কাঠাদমা অন্তিুবক্ত করা শুরু কদরদছ এ্ং ্নেপ্রাণী-

্ান্ধ্ LI-এর জনে সদ্ বাত্তম পদ্ধভতর একটে মোনুয়াে বতভর করদত শুরু কদরদছ, যার মদধে রদয়দছ থসদির 

জনে খাে, ভ্দুেৎ োইন এ্ং পভর্হন অ্কাঠাদমা (থনপাদের Ministry of Forest and Environment দ্বারা 

এখন তা প্রস্তুভতর পয বাদয় আদছ)। ভিতওয়ান নোশনাে পাকব থেদক ্াদের উত্তর-দভেণ িোিদের সুভ্ধাদে ব 

নারায়ণোে-মগুভেন মহাসড়দকর ্ারাদািার আ্াসস্থদের মদধে থনপাদের প্রেম ্নেপ্রাণীর জনে 

আন্ডারপাস বতভর করা হদয়দছ। কোদমরা ট্রোভপং জভরদপ 15 টে স্তনেপায়ী প্রজাভত (প্রােভমকিাদ্ ্দুনা 

শুকর এ্ং সাধারণ ভিতা) এ্ং িারটে পাভখর প্রজাভতদক ক্রভসং ্ে্হার করদত থদখা থগদছ যা নভেিুক্ত 

করা হদয়দছ(Poudel et al., 2020; WWF, 2019) । এই গদ্ষণার নমুনার সংগ্রদহর সমদয়র ্াইদর ্াে এ্ং 

েুরযুক্ত প্রাণীদক (সাবার, মায়া হভরণ) আন্ডারপাস ্ে্হার করদত থদখা থগদছ। 

নতুন Asian Development Bank (ADB) গাইডোইদন সকে কোোগভর এ প্রকদে ্নেপ্রাণীর ক্রভসং 

কাঠাদমা সহ পভরদ্শগত সুরো ্ে্স্থা প্রদয়াজন, যার মদধে রদয়দছ মদহন্দ্র হাইওদয় এ্ং পূ্ ব-পন্সশ্চম 

থরেওদয়। এই দুটে LI ব্ভশষ্টে ভিতওয়ান-পারসা কমদিদক্সর উত্তর সীমান্ত ্রা্র খু্ কাছ ভদদয় অভতক্রম 

কদর যাদ্। মদহন্দ্র হাইওদয়র 115 ভকদোভমোর নারায়ণোে-্ুেওয়াে অংশটে ্তবমাদন দুই থেদক িার 

থেদন উন্নীত করা হদে এ্ং থসখাদন ্নেপ্রাণীর জনে 112টে আন্ডারপাস এ্ং দুটে 50 ভমোর প্রশস্ত 

ওিারপাস সংক্রান্ত একটে ভমটেদগশন থকৌশে থনওয়া হদয়দছ(Karki, 2020) । পূ্ ব ভদদক নারায়ণোে, 

থহতাউদা এ্ং পােোইয়াদক (108-ভকদোভমোদরর একটে অংশ) সংযুক্ত করার মধে ভদদয় ADB-অে বাভয়ত 

আপদগ্রডটে 2022 সাদে একই ধরদনর ্নেপ্রাণী ক্রভসংদয়র থকৌশে ্াস্ত্ায়ন করদ্(Clevenger et al., 

2020) । এই নতুন সুরোর থকৌশেটে জী্ব্ভিযে সংরেদণর জনে আরও ভ্শদ পদ্ধভতর উন্নয়দনর 

েদেে থনপাে সরকার এ্ং ADB-এর থযৌে প্রভতশ্রুভতর প্রভতফেন েোয়। পূ্ ব-পন্সশ্চম থরেপদের জনে 

্নেপ্রাণী ক্রভসং কাঠাদমাও পভরকেনা করা হদে থয থরেপেটে ভিতওয়ান-পারসা কমদিক্স (কাম বা 

ইয়ানদজাম, ADB মোভনো, ভফভেপাইন, ্েন্সক্তগত থযাগাদযাদগর মাধেদম পাওয়া) এ্ং ্ারভদয়ার মদহন্দ্র 

হাইওদয় এ্ং ্ানদক নোশনাে পাদকবর পাশ ভদদয় িেদ্।  

্াে এ্ং অনোনে ্নেপ্রাণী সংরেদণর জনে থনপাদের PA গুরুত্বপূণ ব কারণ এগুভে থসাস ব পপদুেশনদক 

ধারণ কদর োদক যা থদদশর অিেন্তদর ্হৃত্তর এ্ং সীমাদন্তর েোন্ডদস্কদপ ছভড়দয় পড়ার মাধেদম 

জনসংখোদক উজ্জীভ্ত করদত পাদর(Carter et al., 2020) । তদ্, থনপাে ্তবমাদন ্োপক LI উন্নয়দনর 

ভদদক এভগদয় যাদে, এ্ং থদশটের উন্নয়ন মদডে এ্ং সংরেদণর প্রভতশ্রুভতর মদধে একটে সুষম 

িারসামে ্জায় রাখা একটে িোদেঞ্জ। থনপাদে ্নেপ্রাণী ক্রভসংদয়র কদঠার পয বদ্েদণর মাধেদম 

থসগুদো প্রাণীরা কীিাদ্ ্ে্হার করদছ থসই সম্পদকব গুরুত্বপূণ ব তেে পাওয়া যাদ্ এ্ং LI প্রকে দ্বারা 

প্রিাভ্ত ্াে এ্ং অনোনে প্রজাভতর িোিেদক সহজতর করদত ভনভদবষ্ট ভডজাইন সম্পদকব ধারণা থপদত 
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সাহাযে করদ্।। িেমান এ্ং িভ্ষেদতর LI উন্নয়দনর জনে সটঠকিাদ্ সরুোর পভরকেনা করার জনে 

স্থানীয় এ্ং আঞ্চভেক থস্কদে ্াদের িোিে এ্ং উৎস এ্ং থডা্া এোকাগুভে সম্পদকব ধারণা োকদত 

হদ্। এই ভ্ি্োপী গুরুত্বপূণ ব িূখদণ্ড ্াদের আ্াসস্থে এ্ং থজদনটেক সংদযাগ এ্ং দীে বদময়াদী স্থাভয়ত্ব 

ভনন্সশ্চত করার জনে িারত এ্ং থনপাদের মদধে সীমান্ত সহদযাভগতার প্রদয়াজন হদ্।  

অ্দানসমূহ 

WWF-Nepal স্থাভনক তেে সর্রাহ কদরদছ এ্ং এই প্রভতদ্দদনর উন্নয়দন অ্দান থরদখদছ। োইোর 

ন্সক্রি (CLLC) স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদর প্রভতদ্দনটের খসড়া বতভর কদরদছন। র্ অোদমন্ট 

(CLLC/WTI), েভন ভক্লদিঞ্জার (WTI), এ্ং থগ্রস থোনসাইফারও (CLLC) এই প্রভতদ্দন বতভরদত অ্দান 

থরদখদছন। 

ক্ষবপেষণ 3: িারপির আসাপ  নোশনাি োইওপয 37 সম্প্রসারপণর ফপি বনেপ্রাণীর উের প্রিাব হ্রাস করা 

নোশনাে হাইওদয় 37 (NH-37) উত্তর-পূ্ ব আসামদক িারদতর ্াভক অংদশর সাদে সংযুক্ত কদর থযখাদন 

প্রভতভদন গদড় 5,500 যান্াহন িোিে কদর।(Menon et al., 2017) । 60 ভকভম পয বন্ত NH-37 কান্সজরাগা 

নোশনাে পাদকবর দভেণ সীমাদন্ত প্রসাভরত হদয়দছ থযটে িারদতর অনেতম জী্ব্ভিযেপূণ ব এ্ং 

গুরুত্বপূণ ব একটে PA। কান্সজরাগা নোশনাে পাদকব থ্গে ্াে, এভশয়ান হাভত এ্ং ভ্দির এক তৃতীয়াংশ 

এক ভশং-ওয়াো গণ্ডাদরর পাশাপাভশ থছাে স্তনেপায়ী, সরীসৃপ, উিির এ্ং পাভখর ্স্াস রদয়দছ। 

কান্সজরাগা জাতীয় উদোদনর উত্তদর রদয়দছ ব্রহ্মপুয নদী, যা প্রভত ্ষ বা থমৌসুদম (জনু -থসদেবর) পাকবদক 

িাভ্ত কদর। ্ৃটষ্ট শুরু হওয়ার সাদে সাদে, অদনক প্রাণী দভেদণ কাভ্ ব-আংেং থজোর উুঁিু পাহাদড় 

যাওয়ার জনে NH-37 অভতক্রম করদত ্াধে হয়, যার ফদে ্নেপ্রাণীরা যান্াহদনর সাদে সংেষ ব হওয়ার 

ঝুুঁ ভকর মদধে রদয়দছ।  থ্শ কদয়কটে ্নেপ্রাণী কভরদডার এই দুটে অঞ্চেদক সংযকু্ত কদর, যার মদধে আদছ 

হাভতর ্ে্হার করা িারটে কভরদডার(Menon et al., 2017) এ্ং কমপদে একটে কভরদডার যা ্াে, 

ভিতা্াে এ্ং এভশয়াটেক থসানাভে ভ্ড়াদের মত ভ্ভিয প্রজাভতর প্রাণীরা ্ে্হার কদর োদক(Lalthanpuia 

et al., 2014) । এই কভরদডারগুভের মদধে অদনকগুভে িা ্াগান, গ্রাম, ধানদেত, এ্ং থসগুন গাদছর 

্াগাদনর মদধে পদড়দছ যা NH-37-এর সীমাদন্ত অ্ভস্থত, এর ফদে পশুদদর কভরদডার ভহদসদ্ ্ে্হাদরর 

জনে প্রাকৃভতক ্দনর থক্ে সরু ভস্ট্রপগুভেই ্াভক থেদক যায়(Das et al., 2007) ; ভকছু ভকছু থেদয 

িাষা্াদদর জভমও কভরদডাদরর অংশ(Menon et al., 2017) । সাম্প্রভতক সমদয় কান্সজরাগা নোশনাে 

পাদকবর পাদশ োকা NH-37 সড়দক প্রাণী হতোর তেে ভনয়মতাভন্ত্রকিাদ্ সংগ্রহ করা শুরু হদয়দছ , তদ্ 

অোদনকদডাোে ভরদপাদেব থদখা যায় থয ্ছদর 200টেরও থ্ভশ প্রাণী থসখাদন মারা যায় এ্ং সম্ভ্ত ্াস্তদ্ 

এই সংখো আরও থ্ভশ হদ্। হাভতর কভরদডাদরর কাদছ যান্াহনদক ধীরগভতর করার জনে সাইন, ভস্ট্রভপং 

এ্ং রাবে ভস্ট্রপ সহ ্নেপ্রাণীর মৃতুে থরাদধ ভকছু ভমটেদগশন ্ে্স্থা থনওয়া হদয়দছ। 

NH-37 এর কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর অংশটে দুই থেদক িার থেদন উন্নীত করার ফদে ্নেপ্রাণীর 

উপর অভতভরক্ত িাপ সৃটষ্ট হদয়দছ, এই প্রকেটে িারদতর Special Accelerated Road Development 

Programme for North-East-এর আওতায় National Highway Authority of India (NHAI) দ্বারা প্রস্তা্ করা 

হদয়দছ। NH-37 এর এই অংশ, যাদক এভশয়ান হাইওদয় 1ও ্ো হয়, এটে আন্তজবাভতক এভশয়ান হাইওদয় 

থনেওয়াদকবর অংশ, যা এভশয়া মহাদদশ জদুড় 140,000 ভকভম মহাসড়ক গদড় থতাোর একটে সমভিত 

প্রদিষ্টা। যভদও এই থনেওয়াদকবর ভ্কাশ মাে্াহী যান এ্ং মানুদষর িোিেদক সহজতর করদ্, NH-37-

এর এই আপদগ্রডটে ভতনটে উপাদয় ্নেপ্রাণীর উপর ভ্রূপ প্রিা্ বতভর করদত পাদর। প্রেমত, একটে ্ড় 

সড়ক সম্ভ্ত ট্রাভফক িভেউম এ্ং ট্রাভফদকর গভত ্াভড়দয় তুেদ্ কারণ িােকরা পূ্ ব আসাম থেদক 

িারদতর ্াভক অংদশ যাতায়াত করদ্, ্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংেদষ বর সম্ভা্না ্াড়দ্। ভদ্বতীয়ত, উচ্চতর 

ট্রাভফক িভেউম ভকছু প্রজাভতর জনে সড়ক পার হওয়ার থেদয ্াধা হদয় উঠদত পাদর, যার ফদে এগুভে 

কম উপযুক্ত ্া সম্ভ্ত অনুপযুক্ত স্থাদন আেদক োকদত পাদর, ভ্দশষ কদর ্ষ বাকাদে। পভরদশদষ, ্ভধ বত 
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সড়দকর প্রদস্থর মাধেদম কদয়কটে ভমটেদগশন ্ে্স্থাদক কম কায বকর কদর তুেদত পাদর, থযমন হাভতর 

কভরদডাদরর ক্রভসংগুভে। 

সড়কটে সম্প্রসাভরত হওয়ার সাদে সাদে ্নেপ্রাণীর উপর প্রিা্ কমাদত অভতভরক্ত ভমটেদগশন ্ে্স্থা িােু 

করার সুদযাগ রদয়দছ। এই ্ে্স্থাগুভে কায বকর হওয়ার জনে ্নেপ্রাণী-যান্াহন সংেদষ বর হেস্পে এ্ং  

্নেপ্রাণী পারাপাদরর অ্স্থাদনর ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব তেে  থযমন, থকান ধরদনর ভমটেদগশন ্ে্স্থা 

্াস্ত্ায়ন করদত হদ্ এ্ং থকাোয় করদত হদ্ তা জানা প্রদয়াজন। থসৌিাগে্শত, Aaranyak নাদমর 

আসাদমর গুয়াহাটে ভিভত্তক ্নেপ্রাণীর জনে কাজ করা একটে NGO 2018 থেদক 2020 সাে পয বন্ত NH-37 

এর কান্সজরাগা নোশনাে পাকব অংদশ সড়দক ্নেপ্রাণীর হতো এ্ং োইি ক্রভসংদয়র তেে সংগ্রহ 

কদরদছ। এই কাজটে U.S Fish and Wildlife Service-এর অে বায়দন WTI- এর সাদে অংশীদাভরদত্বর মাধেদম 

পভরিাভেত হদয়দছ। এখাদন, কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর কাদছ ্নেপ্রাণীর উপর NH-37-এর সম্ভা্ে 

প্রিা্গুভে থ্াঝার জনে আমরা সড়দক প্রাণী হতো এ্ং োইি ক্রভসংগুভের স্থাভনক হেস্পদের ভ্দেষণ 

পভরিােনা করদত এই তেে ্ে্হার কদরভছ। 
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পদ্ধভত 

NH-37 এর কান্সজরাগা নোশনাে পাকব অংদশ গাভড় িাভেদয় কদর নদিবর 2018 থেদক মািব 2020 পয বন্ত 

প্রভত দুই থেদক িার ভদন পর পর সড়দক প্রাণী হতো এ্ং োইি ক্রভসংদয়র তেে সংগ্রহ করা হদয়দছ। 

থমাের্াইদক কদর একজন ্েন্সক্তদক ভদদয়  কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর বদে বে ড্রাইি কদর উিয় ভদক 

থেদক ROaDS নামক থমা্াইে ভডিাইস অোভিদকশন ্ে্হার কদর জভরদপর তেে সংগ্রহ করা 

হয়([Roadkill Observation and Data Systems], Ament et al., 2021), থযখাদন ইউজারদক পন্সজশভনং 

ভসদেম (ন্সজভপএস) দ্বারা অ্স্থান, তাভরখ এ্ং সময় অনুযায়ী প্রাণীর প্রজাভত, প্রাণীর সংখো ও অ্স্থা 

(মৃত, জীভ্ত অ্স্থায় সড়ক পার হদয়দছ, সড়দকর কাছাকাভছ থকাোও জীভ্ত আদছ), ভিভিত প্রজাভতর 

মদধে আস্থা বতভর করা, ন্সজও-ভসংকড ছভ্ এ্ং অনোনে তেে থরকডব করা যায়। 

আমরা প্রভতটে ROaDS এভিদত ভনভদবষ্ট প্রাণী সম্পভকবত পয বদ্েদণর তেে আোদা আোদা কদর থরদখভছ, 

তারপর প্রভতটে পয বদ্েণদক ভতনটে প্রধান কোোগভরদত িাগ কদরভছ: (1) ্ষ বা (জনু-থসদেবর) ্নাম শুষ্ক 

থমৌসুম (অদিা্র-থম), (2) প্রাণীর থশ্রণীভ্নোদসর ধরন ( মধেম সাভরর মাংসাশী ও হাপ বোইে-সরীসপৃ ও 

উিির প্রাণী) , প্রাইদমে, পাভখ, েুরযুক্ত প্রাণী ও অনোনে স্তনেপায়ী), এ্ং (3) পয বদ্েদণর েোোস (মতৃ, 

জীভ্ত অ্স্থায় সড়ক পার হদয়দছ, সড়দকর কাছাকাভছ থকাোও জীভ্ত আদছ)। এরপদর আমরা উপদরর 

উপ-ভ্িাগগুভের প্রভতটে পয বদ্েদণর জনে NH-37 এর 60 ভকদোভমোর অংদশ পভরসংখোনগতিাদ্ 

উদেখদযাগে স্থাভনক গুেগুভে ("হেস্পে") শনাক্ত করার জনে ভ্ভিন্ন অপটেমাইজড হেস্পদের ভ্দেষণ 

পভরিােনা কদরভছ। আমরা একাভধক থশ্রণীর (থযমন, েুরযুক্ত প্রাণীর োইি ক্রভসং) পয বদ্েদণর মাদঝ 

োকা হেস্পেগুভে থখা ুঁজার থিষ্টা কদরভছ। অ্দশদষ, আমরা Wildlife Trust of India দ্বারা মোপ করা হাভতর 

কভরদডারগুভেদক (Menon et al., 2017) োইি ক্রভসং ্া সড়দকর কাছাকাভছ হেস্পদের মানভিদযর সাদে 

ভমভেদয় থদদখভছ এো থদখার জনে থয হাভতর কভরদডাদরর অ্স্থানগুভে পয বদ্েণকৃত ROaDS 

হেস্পেগুভের সাদে অোোইন করা হদয়দছ ভকনা। 

ফোফে 

আরণেক কমীরা NH-37 এর কান্সজরাগা নোশনাে পাকব অংদশ ্নেপ্রাণীর তেে সংগ্রহ কদরদছন নদিবর 

2018 থেদক মািব 2020 পয বন্ত  প্রভত মাদস গদড় থমাে 10 ভদন ধদর, যার ফদে জভরদপর সময়কাে হয় থমাে 

162 ভদন, যার মদধে 41 ভদন ভছে ্ষ বাকাদে এ্ং 121 ভদন ভছে শুষ্ক থমৌসুদম। নদিবর 2018 থেদক মািব 

2020 পয বন্ত 17 মাদসর মদধে থমাে 1,423টে প্রাণীর পয বদ্েণ করা হদয়দছ। এর মদধে 582 টে প্রাণী মারা 

ভগদয়ভছে, 685 টে সড়দকর কাদছ জীভ্ত অ্স্থায় ভছে এ্ং 156 টে সন্সক্রয়িাদ্ সড়ক পার হদয়ভছে 

(থেভ্ে11 )। 157টে এভশয়ান হাভত এ্ং 79টে এক-ভশংওয়াো গন্ডাদরর পাশাপাভশ েুরযুক্ত প্রাণীদদরদকও 

(708টে) থদখা থগদছ। এরপর স্দিদয় থ্ভশ থদখা থগদছ হাপ বোইে-সরীসৃপ ও উিির প্রাণীদদরদক (303টে) 

যার মদধে ভছে  15টে প্রজাভত যা অনে প্রাণী প্রজাভতর তুেনায় থ্ভশ ভছে।  পুদরা োভডর সময় থকান ্ড় 

মাংসাশী প্রাণী, থযমন থ্গে ্াে, পভরেভেত হয়ভন। অদিা্র 2019 সাদে 13 ভদন্োপী গদ্ষণায় এক 

মাদসর মদধে সদ্ বাচ্চ থমাে প্রাণী (179টে) থদখা থগদছ; স্দিদয় ্ড় বদভনক গড় (17টে) নদিবর 2018 সাদে 

েদেদছ, যখন 2 ভদদন 34টে প্রাণীদক থদখা থগদছ। 2019 সাদের  জেুাই থেদক নদিবর পয বন্ত গ্রীষ্ম এ্ং 

শরদতর সময় মতৃ প্রাণীর স্ বাভধক সংখো থরকডব করা হদয়ভছে, যা প্রভতভদন গদড় 6.4 থেদক 8 টে প্রাণী 

ভছে। সড়ক অভতক্রমকারী প্রাণীদদর স্দিদয় থ্ভশ পয বদ্েণ 2018 সাদের নদিবদর করা হয় এ্ং 

সড়দকর কাছাকাভছ স্দিদয় থ্ভশ সংখেক প্রাণী 2018-2019 এর শীতকাদে থদখা যায়, যা প্রভতভদন গদড় 

5.3 থেদক 9.7টে প্রাণী ভছে। 
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থেভ্ে11 : প্রভতটে থশ্রণীভ্নোদস পভরেভেত প্রাণীর সংখো 

মটক্ষবি 11: কাজীরাগা নোশনাি োপকণর 60 ক্ষকপিাক্ষ টার অংপশ নপিম্বর 2018 মথ্পক  াচণ 2020 েয ণন্ত প্রক্ষিটট 
মেণীক্ষবনোস ক্ষবিাপগ প্রাণীর সংখো েয ণপবিণ করা েপযপে ( ৃি, জীক্ষবি অবস্থায সড়ক োর েপযপে, সড়পকর 
কাোকাক্ষে মকাথ্াও জীক্ষবি আপে) 

 মৃত 
জীভ্ত অ্স্থায় 
সড়ক পার হদয়দছ 

সড়দকর কাছাকাভছ 
থকাোও জীভ্ত 
আদছ 

থমাে 

হাপ বোইে - সরীসৃপ ও 
উিির প্রাণী 

330 0 0 330 

পাভখ 195 1 0 196 

মধেম সাভরর মাংসাশী 
প্রাণী 

27 0 37 64 

প্রাইদমে 3 40 57 100 

েুরযুক্ত প্রাণী 2 115 591 708 

অনোনে স্তনেপায়ী 25 0 0 25 

থমাে 582 156 685 1423 

প্রাণীর অ্স্থা থ্ভশরিাগ সমদয় সরাসভর সংভেষ্ট প্রজাভতর সাদে সম্পভকবত ভছে; পয বদ্েণ করা 

হাপ বোইদের 100 শতাংশ মতৃ ভছে, এছাড়াও 99 শতাংশ পাভখ এ্ং অনোনে স্তনেপায়ী প্রাণীদদরদকও মৃত 

অ্স্থায় পাওয়া থগদছ। তদ্ মৃত প্রাইদমেদদর খু্ কমই থদখা থগদছ, 97 শতাংশ হয় সড়ক অভতক্রম 

কদরদছ অে্া সড়দকর কাছাকাভছ থকাদনা অ্স্থাদন ভছে। একইিাদ্, সড়দকর কাদছ েুরযুক্ত প্রাণীর 83 

শতাংশদক জীভ্ত থদখা থগদছ, 16 শতাংশ জীভ্ত অ্স্থায় সড়ক পার হদয়দছ, এ্ং মায এক শতাংশ মতৃ 

ভছে।  মধেম সাভরর মাংসাশী প্রাণীদদর সংখো ভ্িক্ত ভছে, 42 শতাংশ মৃত এ্ং 58 শতাংশদক সড়দকর 

আশপাদশ জীভ্ত অ্স্থায় থদখা থগদছ। ্ষ বাকাদে থকান প্রাইদমেদক থদখা যায়ভন এ্ং হারভপোইেদদর 

উপভস্থভতর মাযায় অসামঞ্জসেতা েেে করা থগদছ, ্ষ বার ্াইদর প্রভত 1.5 ভদদনর ভহসাদ্র তুেনায় ্ষ বায় 

প্রভতভদন প্রায় 3.5টে হাপ বোইেদক থদখা থগদছ। ্ষ বাকাদে থ্ভশ মৃত প্রাণী থদখা থগদছ - ্ষ বার ্াইদর বদভনক 

ভহসা্ 3-এর তুেনায় ্ষ বায় প্রভতভদন গদড় 5.3টে মতৃ প্রাণী থদখা থগদছ আর ্ষ বার ্াইদর অনে সমদয় থ্ভশ 

জীভ্ত প্রাণীদদরদক (ক্রভসং করা অ্স্থায় ্া সড়দকর আশপাদশ) থদখা থগদছ - ্ষ বার বদভনক ভহসা্ 3.9-

এর তুেনায় ্ষ বার ্াইদর প্রভতভদন গদড় 5.6টে প্রাণী থদখা থগদছ। 

অপটেমাইজড হেস্পে ভ্দেষদণ NH-37 ্রা্র ্নেপ্রাণীদদর অ্স্থা সম্পভকবত স্থাভনক পোোন ব প্রকাশ 

থপদয়দছ। সকে পয বদ্েণ জদুড়, কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর পন্সশ্চম প্রাদন্তর িারপাদশ NH-37 এর 

ভ্স্তৃত অংদশ স্ বাভধক সংখেক প্রাণী থরকডব করা হদয়দছ, যার মদধে কাঞ্চনজভুর এ্ং থদওিুদর হাভতর 

কভরদডার অন্তিুবক্ত রদয়দছ। সড়দকর কাছাকাভছ এ্ং সড়ক পার হওয়া জী্ন্ত প্রাণীর হেস্পেগুভেও এই 

কভরদডার এ্ং তাদদর মধে্তী এোকার সাদে সম্পভকবত, পূ্ ব কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর কাদছ 

পান্াড়ী কভরদডাদরর পূ্ ব ভদদক একটে অভতভরক্ত োইি ক্রভসং হেস্পে রদয়দছ। মৃত প্রাণীদদর হেস্পে 

ভ্ভিন্ন স্থাদন ভছে: কাঞ্চনজভুর কভরদডাদরর পূ্ বভদদক 4 ভকদোভমোদরর মদধে এ্ং হেভদ্াভড় ও পান্াভড় 

কভরদডাদরর মধে্তী স্থাদন প্রাণীদদর উচ্চ মৃতুেহার ভছে (ভিয13 )। ্নেপ্রাণী মৃতুের জনে হেস্পেও 

ঋতুদিদদ পভর্ভতবত হদয়দছ; কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর পন্সশ্চম প্রান্তটে সারা ্ছর একটে উচ্চ-মৃতুে 

ঝুুঁ ভকর এোকা ভছে, ্ষ বাকাদে হেভদ্াভড় কভরদডাদরর টঠক পূ্ ব ভদদক এ্ং ্ষ বার ্াইদরর সমদয় পান্াভড় 

কভরদডাদরর টঠক পন্সশ্চদম থ্ভশ মৃত প্রাণী েেে করা থগদছ।  



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     54 

প্রাণীর প্রজাভতগুভের সড়ক পারাপার এ্ং/অে্া মৃতুেহাদরর ভ্ভিন্ন স্থাভনক এ্ং সামভয়ক পোোন বও েেে 

করা থগদছ (ভিয14 )। পাভখ এ্ং হাপ বোইে সহ থছাে প্রাণীগুভে একই জায়গায় থদখা থগদছ (অভধকাংশই 

মৃত ভছে), তদ্ ভ্ভিন্ন ঋতুদত ভিন্নতা েেে করা থগদছ। এই দুই প্রকার প্রাণীদক কাঞ্চনজভুর কভরদডাদর 

সারা ্ছর ধদরই মধেম সাভরর মাংসাশী প্রাণী সহ থদখা থগদছ। ্ষ বার ্াইদর পান্াড়ী কভরদডাদরর পন্সশ্চদম 

হাপ বোইে এ্ং ্ষ বাকাদে একই স্থাদন পাভখর উপভস্থভত পাওয়া থগদছ ্ষ বাকাদে হেভদ্াভড় কভরদডাদরর দুই 

পাদশ হাপ বোইেদদরদকও েেে করা থগদছ। কাঞ্চনজভুর এ্ং থদওিুর কভরদডার ্রা্র সড়ক পারাপার 

করা অ্স্থায় ্া সড়দকর কাছাকাভছ স্থাদন েুরযুক্ত প্রাণীদদরদক জীভ্ত েেে করা থগদছ, এ্ং আরও 

পন্সশ্চদম জীভ্ত প্রাইদমেদদরদকও থদখা থগদছ। ্ষ বা থমৌসুদমর ্াইদর কাঞ্চনজভুর এ্ং হেভদ্াভড় 

কভরদডাদরর কাদছ এ্ং ্ষ বা মাদস থদওিুর ও পান্াড়ী কভরদডাদরর কাদছ েুরযুক্ত প্রাণীরা প্রায়ই সড়ক 

অভতক্রম কদর োদক। মধেম সাভরর মাংসাশী ্া অনোনে স্তনেপায়ী প্রাণীদদর ্োপাদর ঋতুদিদদ ভিন্ন ভিন্ন 

পয বদ্েদণর পয বাপ্ত তেে  ভছে না। 

 

ভিয13 : িারটে অপটেমাইজড হেস্পে ভ্দেষদণর ফোফেসমূহ থযখাদন গাঢ় োে রঙ পয বদ্েদণর একটে ্ৃহত্তর েনদত্বর 

ভনদদবশ কদর এ্ং সাদা রঙ দ্বারা থযগুদো পভরসংখোনগতিাদ্ উদেখদযাগে হেস্পে নয় থসগুদো ভনদদবশ কদর। ক) মৃত প্রাণীর 



55     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

হেস্পে। খ) সড়ক পার হওয়া জীভ্ত প্রাণীর হেস্পে। গ) সড়দকর কাদছ জীভ্ত প্রাণীর হেস্পে। থ্গুভন পভেগনগুভে হে 

থমনন ও অনোনে দ্বারা ভিভিত করা হাভতর কভরদডারসমূহ।(2017) । 

 

 

ভিয14 : িারটে অপটেমাইজড হেস্পে ভ্দেষদণর ফোফেসমূহ থযখাদন গাঢ় োে রঙ পয বদ্েদণর একটে ্ৃহত্তর েনদত্বর 

ভনদদবশ কদর এ্ং সাদা রঙ দ্বারা থযগুদো পভরসংখোনগতিাদ্ উদেখদযাগে হেস্পে নয় থসগুদো ভনদদবশ কদর। ক) ্ষ বার ্াইদর 
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মৃত হাপ বোইদের হেস্পে। খ) ্ষ বাকাদে মৃত হাপ বোইদের হেস্পে। গ) ্ষ বার ্াইদর জীভ্ত েুরযুক্ত প্রাণীদদর (সড়দকর 

কাছাকাভছ ্া ক্রভসং করা অ্স্থায়) হেস্পে। ে) ্ষ বাকাদে জীভ্ত েুরযুক্ত প্রাণীদদর (সড়দকর কাছাকাভছ ্া ক্রভসং করা অ্স্থায়) 

হেস্পে। থ্গুভন পভেগনগুভে হে থমনন ও অনোনে দ্বারা ভিভিত করা হাভতর কভরদডারসমূহ।(2017) । 

 

আদোিনা 

সড়দকর ভ্দেমান সীমানা প্রশস্ত করার মূে প্রস্তা্ থদওয়ার সময় থেদক জানা থগদছ থয ভতনটে লাইওিার 

্া মহাসড়দকর উুঁিু অংশগুভের একটে ভসভরজ ভনম বাণ করা হদ্(Parashar, 2019) । এই লাইওিারগুভে 18, 

11 এ্ং 6 ভকভম প্রসাভরত হদ্ যা কান্সজরাগা নোশনাে পাদকব প্রদ্দশর জনে প্রভতটে গ্রাদমর কাছাকাভছ 

িদে আসদ্। সন্সিভেতিাদ্, এই লাইওিারগুভে আমাদদর 60 ভকদোভমোর োভড এোকার অদধ বদকর 

থ্ভশ হদ্। লাইওিার হাইওদয় মাদন হে থয, NH-37 এর কান্সজরাগা নোশনাে পাকব অংদশর মাধেদম 

্নেপ্রাণীদদর সাদে সংেদষ বর থতমন থকাদনা আশংকা ছাড়াই যান্াহন দ্রুত গভতদত যাতায়াত করদত 

পারদ্। ্নেপ্রাণীর জনে উপদযাগী ক্রভসংদয়র ভডজাইন ভহদসদ্ লাইওিার (োদনে সহ) স্দিদয় কায বকর 

হদত পাদর যভদ এগুদোর ভনদি োকা ্নেপ্রাণীর ্াসস্থানদক অেত রাখা যায় (Clevenger & Huijser, 2011) 

। তদ্, এটে জানা থগদছ থয প্রােভমকিাদ্ স্থানীয় কভমউভনটে ট্রাভফক এ্ং কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর 

প্রদ্শদ্বারগুভেদত োকা যান্াহন NH 37-এর ্তবমান দুই-থেদনর কাঠাদমা ্ে্হার করা অ্োহত রাখদ্, 

যার অে ব হে ্নেপ্রাণীর মতুৃেহার কমাদত এ্ং ্াসস্থাদনর মদধে সংদযাগ উন্নত করদত অভতভরক্ত 

ভমটেদগশন ্ে্স্থার প্রদয়াজন হদত পাদর। 

আমাদদর ভ্দেষদণ থদখা যায় থয কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর কাদছ NH-37 ্রা্র ্নেপ্রাণীর মতুৃেহার 

ইদতামদধেই একটে উদেখদযাগে সমসো হদয় দা ুঁভড়দয়দছ এ্ং ইভগত থদয় থয সড়কটে িার থেদন 

সম্প্রসাভরত করা হদে সম্ভ্ত ্নেপ্রাণীর আরও মৃতুে হদত পাদর কারণ তখন সফেিাদ্ পারাপার হওয়ার 

এোকাগুভে আরও ভ্পদজনক হদয় উঠদ্। ্নেপ্রাণীর মৃতুেহার এ্ং সড়দকর কাছাকাভছ জীভ্ত প্রাণী 

এ্ং পারাপার করা অ্স্থায় োকা প্রাণীর তেে সংগ্রহ করার ফদে সড়ক পভরকেনাকারীরা গুরুত্বপূণ ব 

তেে থপদয় োদক যা ্ে্হার কদর সড়ক সম্প্রসারদণর থপ্রভেদত ভ্ভিন্ন ভমটেদগশন ্ে্স্থা ভ্দ্িনা করা 

হয়। মৃতুের তেে ভনদদবশ কদর থয ভ্দেমান সড়দক ভকছু সমসোপ্র্ণ স্থান রদয়দছ, যা সম্ভ্ত আরও থ্ভশ 

থেইন এ্ং এর ফদে সৃষ্ট থ্ভশ ট্রাভফদকর সাদে সাদে আরও খারাপ হদত পাদর। ্ভধ বত ট্রাভফক িভেউম 

সহ একটে িার থেদনর হাইওদয়দত প্রভত্ন্ধকতার থেয ্াড়দ্, হাইওদয় জদুড় ্নেপ্রাণী িোিে হ্রাস ্া 

্ন্ধ হওয়ারও সম্ভা্না রদয়দছ। প্রাণীরা সফেিাদ্ সড়ক অভতক্রম কদর োদক এমন স্থানগুভে ভিভিত 

করা ভ্দশষিাদ্ গুরুত্বপূণ বশ কারণ এই স্থানগুভেও ভমটেদগশন ্ে্স্থার অ্স্থাদনর পভরকেনা করার 

সময় ভ্দ্িনা করা উভিত(Zeller et al., 2020) । যভদও নতুন পভরকভেত লাইওিার ভকছু প্রাণীর ভনরাপদ 

ক্রভসংদয়র সুভ্ধাদে ব কাদজ আসদ্, আমাদদর ভ্দেষণ ভ্দেমান সড়দকর সীমানার মদধে মতুৃে্র 

হেস্পেগুভের জনে অভতভরক্ত ভমটেদগশন ্ে্স্থা শনাক্ত করদত পভরকেনাকারীদদর সাহাযে করদত পাদর। 

ভ্দেষদণ থদখা যায় থয, ্নেপ্রাণী পয বদ্েণ সাধারণত কান্সজরাগা নোশনাে পাদকবর পন্সশ্চম প্রাদন্তর 

িারপাদশ ক্লাোর করা োকদেও সফে ক্রভসং হেস্পেগুভের তুেনায় মতুৃের হেস্পেগুভে আরও পূদ্ ব 

অ্ভস্থত ভছে, যা ইভগত থদয় থয সড়দকর থসই অংশগুভের জনে ভ্ভিন্ন ধরদনর ভমটেদগশন ্ে্স্থার 

প্রদয়াজন হদত পাদর। 

তদেের ভ্দেষদণ আরও থদখা যায় থয, প্রাণীরা কীিাদ্ সড়কোদক ্ে্হার কদর তা থ্াঝার জনে ্ছদরর 

সময়, অ্স্থান এ্ং প্রজাভতর থশ্রণীভ্নোস আমদে থনওয়া গুরুত্বপূণ ব। ্তবমাদন, থদখা যাদে থয শুধু থছাে 

প্রজাভত (হাপ বোইে, পাভখ, অনোনে স্তনেপায়ী) মারা যাদে আর ্ড় প্রাণীরা থমােরিােকদদর কাদছ থ্ভশ 

দৃশেমান হওয়ায় সফেিাদ্ পার হদয় থযদত পাদর। তদ্, প্রাণীদদর থছাে আকাদরর কারদণ সম্ভ্ত তেে 

সংগ্রদহর সময় সড়দকর কাদছ হাপ বোইে ্া পাভখদদরদক সহদজ থদখা যায়ভন যার ফদে থডোদসদে এই 

কোোগভরর জীভ্ত প্রাণীদদর সংখো কম উদঠ এদসদছ। এো সদিও, এই গদ্ষণায় থদখা থগদছ থয সকে 
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থছাে এ্ং মাঝাভর আকাদরর স্থেজ থমরুদণ্ডী প্রাণীগুভের 95 শতাংশ মৃত ভছে, এই প্রজাভতর 

িাভহদাগুভেদক ভমটেদগশন ভস্কদমর অংশ কদর ভনদত হদ্। সড়ক প্রশস্ত করার তুেনায় লাইওিাদরর 

্ে্হার ্ৃহত্তর প্রজাভতর অভতভরক্ত মৃতুে থরাধ করদত পাদর, এছাড়া থছাে ্নেপ্রাণীদদর জনে পোদসজ, 

কােিােব এ্ং কোদনাভপদত োকা প্রাণীদদর জনে আরদ্াভরয়াে ক্রভসংও মৃতুের মাযা কভমদয় আনদত 

সহায়ক হদ্। আন্ডারপাস ্া কােিাদেবর মত ভমটেদগশন ্ে্স্থার জনে নকশার থেদয ্ষ বা এ্ং ্নোর 

ভ্ষয়টেও আমদে থনওয়া উভিত থযদহতু ্ষ বাকাদে হাপ বোইে এ্ং সাভ্ বকিাদ্ মৃত প্রাণীর অনুপাত থ্ভশ 

্দে পয বদ্েদণ উদঠ এদসদছ। সামভগ্রকিাদ্, ্ষ বাকাদে আনুপাভতকিাদ্ থ্ভশ মৃত প্রাণী পভরেভেত 

হওয়ার পরও ্ষ বার প্রিা্ প্রতোশার িাইদত কম ভছে, মূেত পাভখ এ্ং হাপ বোইদের উপদরই এই প্রিা্টে 

ভছে। অনোনে প্রজাভত-েুরযুক্ত প্রাণী, প্রাইদমেস এ্ং মধেম সাভরর মাংসাশী প্রাণীদদরদক ্ছদরর ্াভক 

সময়গুভেদত প্রায়ই থদখা থগদছ। 

হেস্পে ভ্দেষদণ থমনন ও অনোনে দ্বারা ভিভিত হাভতর কভরদডাদরর সতেতা পাওয়া থগদছ।(2017) ভ্দশষ 

কদর থদওিুর এ্ং কাঞ্চনজভুর কভরদডারগুভে েুরযকু্ত প্রাণীরাও সফেিাদ্ পারাপাদরর জনে ্ে্হার 

কদর োদক। এটে ইভগত কদর থয ভ্দেমান ভমটেদগশন ্ে্স্থা উদেশে অনুযায়ী কাজ করদছ, থযমন রাবে 

ভস্ট্রপ যা যান্াহদনর গভত ধীর করদত ্াধে কদর।। পভরকভেত লাইওিারগুভের থেদযও এই অঞ্চেগুভে 

পুনরায় পভরদশ বন করা গুরুত্বপূণ ব যাদত ভনন্সশ্চত করা যায় থয, গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদের সংদযাগ পদয়দন্ট 

স্দিদয় উপযুক্ত ভমটেদগশন ্ে্স্থা ভডজাইন এ্ং প্রদয়াগ করা হদয়দছ, ভ্দশষ কদর এশীয় হাভত এ্ং 

এক-ভশংওয়াো গণ্ডাদরর মদতা থফাকাে প্রজাভতর প্রাণীদদর জনে। প্রাণীদদর মদধে এই কভরদডারগুভের 

উচ্চ ্ে্হাদরর ফদে দীে বদময়াদদ অভতভরক্ত মান্ উন্নয়দনর িাপ থেদক এই অঞ্চেগুভেদক রো করার 

গুরুত্ব থ্দড় থগদছ। ্নেপ্রাণীর হেস্পদের পয বদ্েদণর মাধেদম স্থেিাদগ আরও সম্ভা্ে ক্রভসং এোকা 

ভিভিত করদত NH-37 এর আদশপাদশর িূভমর ্ে্হার সম্পদকব অভধকতর গদ্ষণা সহায়ক হদত পাদর। 

অ্দানসমূহ 

ভ্িূভত োহকর, থজোভত দাস, এ্ং অরূপ কুমার দাস (আরণেক) NH-37 ্রা্র ্নেপ্রাণী পয বদ্েদণর 

তেে সংগ্রহ কদরদছন এ্ং এই প্রভতদ্দন বতভরদত অ্দান থরদখদছন। অভনদমক হাজাভরকা, অঙ্কুর 

নাদহাক এ্ং থজোভতষ রঞ্জন থডকা (আরণেক) তেে সংগ্রহ এ্ং  এই প্রভতদ্দন বতভরদত সহায়তা 

কদরদছন। উপাসনা গাগুেী (Wildlife Trust of India) হাভতর কভরদডার সম্পভকবত স্থাভনক তেে সর্রাহ 

কদরদছন। থগ্রস থোনসাইফার (CLLC) স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদর প্রভতদ্দনটের খসড়া বতভর 

কদরদছন। োইোর ন্সক্রি (CLLC), র্ অোদমন্ট (CLLC/WTI), এ্ং েভন ভক্লদিঞ্জারও (WTI ) এই 

প্রভতদ্দন বতভরদত অ্দান থরদখদছন। 
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ক্ষবপেষণ 4: কাজাখস্তাপনর মবিোক-োিা সাইগা েক্ষরণ জনপগাষ্ঠীর উের মসন্টার-ওপযস্ট মরাপের সম্ভাবে 

প্রিাব 

সাইগা হভরণ হে একটে যাযা্র প্রজাভতর প্রাণী যারা  মধে এভশয়ার আধা শুষ্ক মরুিূভম এ্ং তৃণিূভমর 

প্রান্তদর ভ্িরণ কদর োদক। এটেদক IUCN দ্বারা ন্সক্রটেকোভে ভ্পন্ন প্রাণী ভহদসদ্ ভিভিত করা হদয়দছ এ্ং 

1990-এর দশদকর থশদষর ভদদক অভতভরক্ত ভশকাদরর িাপ, জে্ায়ুর পভর্তবনশীেতা এ্ং থরাদগর কারদণ  

এই হভরদণর জনসংখোর উদদ্বগজনকিাদ্ হ্রাস থপদয়দছ(Milner-Gulland et al., 2001) । গ্রীষ্মকােীন থরঞ্জ 

এ্ং দভেণ শীতকােীন থরদঞ্জর মদধে খাদদের প্রাপেতা এ্ং তুষাদরর গিীরতার  উপর ভনিবর কদর সাইগা 

হভরণ ঋতুভিভত্তক মাইদগ্রশন কদর োদক এ্ং এই থমৌসুমী থরঞ্জগুভে 1,200 ভকভম পয বন্ত দদূর অ্ভস্থত হদত 

পাদর। থমৌসুমী থরদঞ্জর থিতদরও উত্তম খাদে ্া পাভনর থখা ুঁদজ এ্ং আগুন, ্নো ও িরম আ্হাওয়ার 

অ্স্থা থেদক রো থপদত সাইগা হভরণ এক স্থান থেদক আদরক স্থাদন িোিে কদর োদক।(Bekenov et al., 

1998) ।  

মধে কাজাখস্তাদনর থ্তপাক-দাো হভরদণর জনসংখো সহ কাজাখস্তাদন ভ্দির 97 শতাংদশরও থ্ভশ 

সাইগা রদয়দছ থযটে জানা মদত এই হভরদণর স্দিদয় ্ড় জনসংখো। 2015 সাদে একটে থরাদগর প্রাদুিবাদ্ 

200,000 এরও থ্ভশ হভরণ (এই অঞ্চদের জনসংখোর 88 শতাংশ) মারা যায়, ভকন্তু এরপর থেদক 

জনসংখোর উর্ধ্ বগভত েেে করা থগদছ যার ফদে ্তবমাদন প্রায় 285,000টে হভরণ রদয়দছ(Altyn Dala 

Conservation Initiative, 2021) । তদ্, থ্তপাক-দাো হভরদণর জনসংখোর থরদঞ্জর মদধে LI উন্নয়দনর 

ফদে হভরদণর জনসংখোর এই পুনজবাগরণ ্ন্ধ ্া ভ্পরীত ভদদক থমাড় ভনদত পাদর। কাজাখস্তান সরকার 

নুর-সুেতান এ্ং আকতাউ শহদরর মদধে থসন্টার-ওদয়ে থরাড নাদম 2,000 ভকদোভমোর পাকা সড়ক 

ভনম বাদণর পভরকেনা কদরদছ, এটে 9 ভ্ভেয়ন মাভকবন ডোর সমমূদেের নুরভে থঝাে অে ববনভতক প্রদণাদনা 

পভরকেনার অংশ যার মাধেদম সড়ক, থরেপে এ্ং অনোনে অ্কাঠাদমা উন্নয়ন ও আধুভনকায়ন করা 

হদ্। থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুদের একটে উদেখদযাগে অংশ কাুঁিা সড়ক ভহদসদ্ ভ্দেমান, 

এ্ং ভকছু ভকছু অংদশ পাকা কাজ হদয়দছ ্া িেদছ। সাইগা হভরণ সংরেদণর জনে ভ্দশষ উদদ্বদগর ভ্ষয় 

হে নূর-সুেতান এ্ং ইরভগদজর মদধে 612 ভকদোভমোদরর একটে অংশ যা থ্তপাক-দাোর হভরদণর 

জনসংখোর থরঞ্জদক ভ্িক্ত করদ্। এই অংদশর থ্ভশরিাগই প্রাকৃভতক তৃণিূভম থযখাদন প্রস্তাভ্ত রুদের 

পাশাপাভশ অনে থকাদনা সড়ক ভ্দেমান থনই, যভদও ভকছু স্থাদন কাুঁিা ্া পাকা সড়ক রদয়দছ।  

নুর-সুেতান এ্ং ইরভগদজর মদধে পাকা থসন্টার-ওদয়ে থরাড ভনম বাদণর ফদে সাইগা হভরণ অদনকিাদ্ 

েভতগ্রস্ত হদত পাদর। স্ বাদগ্র, একটে পাকা সড়ক থমৌসুমী থরদঞ্জর মদধে সাইগার িোিদে ্াধা ভহদসদ্ 

কাজ করদ্। পূদ্ বর থেভেদমটট্র গদ্ষণা এ্ং অোদনকদডাোে প্রমাণগুভে ইভগত থদয় থয LI এ্ং মানুদষর 

উপভস্থভতর ্োপাদর সাইগা অতেন্ত সংদ্দনশীে এ্ং উচ্চ ট্রাভফক আদছ এমন  সড়ক এ্ং থরেপে পার 

হওয়া এভড়দয় িদে (Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan, 2021, অপ্রকাভশত 

থডো)। সড়দকর উত্তর ভদদক হভরদণর জনসংখোর গ্রীষ্মকােীন থরদঞ্জর একটে উদেখদযাগে অংদশর 

প্রদ্শাভধকার সীভমত ্া ্ন্ধ হদয় থযদত পাদর পাকা সড়দকর ্াধার প্রিাদ্র কারদণ, যার ফদে হভরদণর 

জনে খাদে ও অনোনে ভরদসাদস বর োেভত হদত পাদর, থছাে এোকায় প্রাণীর েনদত্বর কারদণ থরাদগর ঝুুঁ ভক 

্াড়দত পাদর এ্ং প্রজনদনর সুদযাগ কদম থযদত পাদর(Wingard et al., 2014b) । থসন্টার-ওদয়ে থরাড 

দ্বারা মানুদষর অোদক্সস সহজতর হদে সাইগাদক আরও থ্ভশ ভশকার করা হদত পাদর। পভরদশদষ, সড়দকর 

উন্নয়ন ট্রাভফক িভেউম ্ৃন্সদ্ধ করদ্, যা সড়ক পারাপাদরর থিষ্টা করার সময় যান্াহদনর সাদে সংেদষ ব 

সাইগা ভনহত হওয়ার হার ্নৃ্সদ্ধ করদত পাদর।  

এখাদন, আমরা একটে স্থাভনক ভ্দেষণ উপস্থাপন কদরভছ যা সাইগার অ্স্থাদনর তেে ্ে্হার কদর ্োখো 

করার থিষ্টা করা হদয়দছ থয কীিাদ্ থসন্টার-ওদয়ে থরাড প্রকে থ্তপাক-দাোর হভরদণর জনসংখোর 

েভত করদত পাদর। 
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পদ্ধভত 

আমরা সাইগা হভরদণর GPS কোর থেদক থেভেদমটট্র তেে ্ে্হার কদরভছ যাদত থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর 

প্রস্তাভ্ত রুদে ভ্দেমান সড়দকর উপভস্থভত এ্ং পৃদষ্ঠর ধরন দ্বারা কীিাদ্ প্রাণীরা সড়দক িোিে কদর 

এ্ং সড়দকর জায়গা ্ে্হার কদর োদক তা জানা যায় এ্ং অভতভরক্ত সড়ক ভনম বাণ এ্ং উন্নয়ন কীিাদ্ 

প্রাণীদদরদক প্রিাভ্ত করদত পাদর তা অনুসন্ধান করা যায়। আমরা কাজাখস্তাদনর Ministry of Industry 

and Infrastructure Development কতৃবক উত্পাভদত পভরকেনা নভে থেদক থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর 

প্রস্তাভ্ত রুে এ্ং ভ্দেমান সারদফস োইপ (পাকা সড়ক, কাুঁিা সড়ক ্া থকাদনা সড়ক থনই) সম্পদকব 

স্থাভনক তেে থপদয়ভছ। Altyn Dala Conservation Initiative (ADCI) এর থফ্রমওয়াকব থমদন পভরিাভেত একটে 

গদ্ষণার অংশ ভহদসদ্ আমরা 2009 and থেদক 2017 সাদের মদধে GPS কোর োকা 81 সাইগা হভরদণর 

থেভেদমটট্র তেে থপদয়ভছ। হভরদণর দুটে গ্রুপ থেভগজ এ্ং থতারগাইদক কোর পরাদনা হয়, এই দুটে গ্রুপ 

থ্তপাক-দাোর ভ্ভিন্ন  ভ্স্তৃত িূভমদত ভ্িরণ কদর োদক। প্রভতটে গ্রুপ ্তবমাদন ভ্ভিন্ন থমৌসুদম 

থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর উত্তর এ্ং দভেদণর স্থানগুভেদত ভ্িরণ কদর োদক। হভরণগুদোদক 2.5 ্ছর 

পয বন্ত ট্রোক করা হয়, এরপর পদয়ন্ট কোরগুদো প্রাণীগুদোর গো থেদক পদড় যায়। 

আমরা দুটে উপাদয় সড়ক পাকা করার প্রিা্ পরীো কদরভছ। প্রেমত, আমরা গভতশীে ব্রাউভনয়ান ভব্রজ 

মুিদমন্ট মদডে ্ে্হার কদরভছ(Horne et al., 2007; Kranstauber et al., 2012) প্রভতটে কোডব হভরদণর 

্াসস্থাদনর পভরসীমা মোপ করার জনে। এই মদডদে হভরণগুভের থরকডব করা GPS অ্স্থান এ্ং ভ্ভিন্ন 

অ্স্থাদনর মদধে অভত্াভহত সমদয়র উপর ভিভত্ত কদর সাইগা হভরণ কীিাদ্ িূভম ্ে্হার কদর তা 

অনুমান করা হদয়দছ। আমরা প্রভতটে হভরদণর থহাম থরঞ্জ গণনা কদরভছ যা ভছে যোক্রদম 99 শতাংশ 

(থেভগজ গ্রুপ) ও 99.5 শতাংশ (থতারগাই গ্রুপ) , এরপর প্রভতটে গ্রুদপর সকে হভরদণর সন্সিভেত থহাম 

থরঞ্জ গণনা কদরভছ যা ঐ গ্রুদপর সামভগ্রক িূভম ্ে্হাদরর ধরন প্রভতফভেত কদরদছ। তারপর আমরা 

প্রভতটে গ্রুদপর থহাম থরঞ্জ আর থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুেটে ভমভেদয় থদভখ এ্ং থহাম থরঞ্জদক 

থছদ কদর এমন রুে ্রা্র প্রভতটে সারদফস োইপ (পাকা সড়ক, কাুঁিা সড়ক ্া থকাদনা সড়ক থনই) এর 

বদে বে ভনধ বারণ কভর।  

ভদ্বতীয়ত, আমরা 43টে কোডব হভরদণর িোিদের পে পয বদ্েণ কদরভছ থযখাদন গদ্ষণা িোর সময় 

অন্তত এক্ার হদেও হভরণদক থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুে অভতক্রম করদত থদখা থগদছ। 

প্রভতটে হভরণ গদ্ষণার সময়কাদে কত্ার রুে অভতক্রম কদরদছ এ্ং প্রভতটে ক্রভসং থোদকশদন 

ভ্দেমান সারদফদসর ধরন (পাকা সড়ক, কাুঁিা সড়ক ্া থকাদনা সড়ক থনই) তা ভনণ বয় করা হয়। প্রস্তাভ্ত 

রুদের দইু ভদদক GPS কোর থেদক পাওয়া স্ অ্স্থাদনর মদধে একটে সরে থরখার পে ধদর ভনদয় 

প্রাণীদদর ক্রভসংদয়র স্থানগুভে অনুমান করা হয়। হভরদণর জনসংখো জদুড় রুে ক্রভসং সংক্রান্ত আিরদণর 

সারসংদেপ করার জনে আমরা সকে হভরদণর ক্রভসং পভরসংখোদনর সমটষ্ট ভনণ বয় কদরভছ।   

ফোফে 

থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুদের দুই ভদদকই থেভগজ এ্ং থতারগাই হভরদণর গ্রুদপর থহাম থরঞ্জ 

রদয়দছ। থেভগজ থহাম থরদঞ্জর আনুমাভনক 19 শতাংশ এ্ং থতারগাই থহাম থরদঞ্জর 26 শতাংশ রুেটের 

উত্তদর অ্ভস্থত এ্ং ভনম বাণ কাজ থশষ হদে রুেটের দভেদণ ্ৃহত্তর থহাম থরঞ্জ এোকা থেদক এই 

অংশগুভে সম্ভ্ত ভ্ন্সেন্ন হদয় থযদত পাদর (ভিয15 )। 

থহাম থরদঞ্জর মানভিযগুভে ইভগত কদর থয প্রস্তাভ্ত রুে জদুড় িূভমর ্ে্হার এ্ং হভরদণর িোিে ভ্দেমান সড়দকর কারদণ 

অদনকাংদশই সীভমত ( 

থেভ্ে12). থেভগজ গ্রুদপর থহাম থরঞ্জ 53 ভকদোভমোর পেদক ওিারেোপ কদর থযখাদন ্তবমাদন থকাদনা 

ধরদনর সড়ক থনই।  থতারগাই গ্রুদপর থহাম থরঞ্জ 125 ভকদোভমোর পেদক ওিারেোপ কদর, যার মদধে 
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4.8 ভকদোভমোর ছাড়া ্াভক স্ই কাুঁিা সড়ক ্া থসখাদন থকাদনা ধরদনর সড়ক থনই।  রুেটের প্রায় 5 

ভকদোভমোদরর পাকা অংশ উিয় গ্রুদপর থহাম থরদঞ্জর ্াইদর পদড়দছ। (ভিয15 )। 

থেভগজ গ্রুদপর ন্সযশটে এ্ং থতারগাই গ্রুদপর 13 টে কোর পরাদনা সাইগা হভরণ গদ্ষণা িোকােীন 

সমদয় থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুে অভতক্রম কদরদছ। গদ্ষণার সময়কাদে হভরদণরা গদড় 5.8 

্ার রুে অভতক্রম কদরদছ, ভকছু হভরণ 20 ্ারও অভতক্রম কদরদছ। সন্সিভেতিাদ্, কোর পরাদনা সাইগা 

হভরণ প্রস্তাভ্ত রুে জদুড় 249 ্ার িোিে কদরদছ, যার মদধে মায 2 শতাংশ  হে পাকা সড়দকর অংশ।  

থেভ্ে13). প্রস্তাভ্ত রুেটের 2 শতাংদশরও থ্ভশ অংশ থতারগাই এ্ং থেভগজ গ্রুদপর অভধকৃত এোকার 

মদধে পদড়দছ (ভিয15 ) এ্ং থদখা থগদছ থয সাইগা হভরণ পাকা সড়ক অংশগুভে এভড়দয় যাওয়ার একটে 

শন্সক্তশােী পোোন ব প্রদশ বন কদর; এর পভর্দতব, কাুঁিা সড়ক ্া থকাদনা সড়ক থনই এমন স্থান ভদদয় সাইগা 

হভরণ ক্রভসং করদত থ্ভশ স্বােদে থ্াধ কদর োদক।।  

 

ভিয15 : মধে কাজাখস্তাদনর থ্তপাক-দাো সাইগা হভরদণর থতারগাই গ্রুপ (মাঝ খাদনর ্াদম) এ্ং থেভগজ গ্রুদপর (উপদরর 

ডাদন) থহাম থরঞ্জ। থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুে উিয় গ্রুদপর থহাম থরঞ্জদক ভ্িক্ত কদর। 

 

থেভ্ে12 : থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুদের সাদে থ্তপাক-দাো সাইগা হভরদণর থেভগজ এ্ং থতারগাই গ্রুদপর থহাম 

থরদঞ্জর ওিারেোপ 

মটক্ষবি 12: মসন্টার-ওপযস্ট মরাপের প্রস্তাক্ষবি রুপটর সাপথ্ মবিোক-দ্ািা সাইগা েক্ষরপণর মটক্ষগজ এবং 
মিারগাই গ্রুপের মো  মরপের ওিারিোে  
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 থহাম থরদঞ্জর সাদে ওিারেোদপর বদে বে (ভকভম) 

ভ্দেমান িূপৃদষ্ঠর ধরন থেভগজ গ্রুপ থতারগাই গ্রুপ 

থকাদনা রাস্তা থনই 53.6 75.4 

কাুঁিা সড়ক 0 44.4 

পাকা সড়ক 0 4.8 

 

থেভ্ে13 : গদ্ষণা িোকােীন সমদয় থ্তপাক-দাোর 43টে কোর পরাদনা সাইগা হভরদণর থসন্টার-ওদয়ে থরাড পারাপাদরর 

েেনার সংখো 

মটক্ষবি 13: গপবষণা চিাকািীন স পয মবিোক-দ্ািার 43টট কিার েরাপনা সাইগা েক্ষরপণর মসন্টার-ওপযস্ট 
মরাে োরাোপরর র্ঘটনার সংখো   

ভ্দেমান িূপৃদষ্ঠর ধরন ক্রভসং সংখো ক্রভসং এর শতকরা 

থকাদনা রাস্তা থনই 203 81 

কাুঁিা সড়ক 40 16 

পাকা সড়ক 6 2 

আদোিনা 

আমাদদর স্থাভনক ভ্দেষদণর ফোফে দৃঢ় ইভগত থদয় থয থ্তপাক-দাোর সাইগা হভরদণর িোিে এ্ং 

স্থান ্ে্হার পাকা সড়দকর কারদণ সীভমত হদয় এদসদছ। থেভগজ এ্ং থতারগাই গ্রুদপর থহাম থরঞ্জগুভে 

থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রস্তাভ্ত রুেটের ্ড় অংশ জদুড় ভ্সতৃ্ত ভকন্তু পদুরাপভুর পাকা সড়দকর অংশ 

এ্ং তাদদর আদশপাদশর এোকাগুভে এভড়দয় থগদছ। িোিদের তেে ইভগত থদয় থয সাইগা ভনয়ভমতিাদ্ 

থমৌসুমী স্থানান্তদরর সময় প্রস্তাভ্ত থসন্টার-ওদয়ে থরাড অভতক্রম কদর, ভকন্তু এই ক্রভসংগুভে এমন স্থাদন 

হয় থযখাদন কাুঁিা সড়ক আদছ ্া থকাদনা ধরদনর সড়ক থনই। প্রস্তাভ্ত থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর সম্পূণ ব 

পাকা সড়ক ্রা্র হভরদণর ্াসস্থাদনর মান কদম থযদত পাদর, এ্ং আদরা উদেখদযাগেিাদ্, গুরুত্বপূণ ব 

থমৌসুমী ্াসস্থাদন অোদক্সদসর জনে সড়ক জদুড় সাইগা হভরদণর িোিে ্াধাগ্রস্ত হদ্।  

এো আশা করা যুন্সক্তসগত থয সম্পূণ ব পাকা সড়ক উিয় গ্রুদপর থহাম থরঞ্জগুভেদক উত্তর এ্ং দভেণ 

অংদশ ভ্িক্ত করদ্ এ্ং থসস্ স্থাদনর মদধে  হভরদণর িোিে সীভমত হদয় পড়দ্। পাকা সড়ক জদুড় 

িোিে কতো হয় তা ভনিবর কদর যান্াহদনর ট্রাভফক িভেউদমর উপর। যভদ ট্রাভফক িভেউম যদেষ্ট 

থ্ভশ হয় থয পুদরা সড়কটে একটে ্াধা হদয় দা ুঁড়ায় তখন সাইগা হভরদণর থহাম থরদঞ্জর একটে 

উদেখদযাগে অংদশ অোদক্সস ্ন্ধ হদয় যাদ্ এ্ং গ্রীষ্মকাদে সাইগা হভরদণর উচ্চ জনসংখোর েনত্ব 

োকার ফদে খাদে সংকে থদখা ভদদত পাদর এ্ং শীতকাদে কদঠার আ্হাওয়ার স্থান থেদক অনেয সদর 

যাওয়া কটঠন হদয় পড়দ্। যভদ ট্রাভফক িভেউম কম োদক এ্ং িোিদে থক্ে আংভশক প্রভত্ন্ধকতা 

োদক, তদ্ তখনও সাইগা হভরণ সম্ভ্ত সড়ক অভতক্রম করদত ভদ্বধাগ্রস্ত হদ্ এ্ং এদদর গ্রীষ্মকােীন 

থহাম থরদঞ্জ থপৌৌঁছাদত এ্ং থসখাদন উন্নত মাদনর খাদে সংগ্রহ করদত ভ্েব হদত পাদর। দীে বদময়াদদ 

থসন্টার-ওদয়ে থরাড প্রকদের কারদণ সাইগা হভরদণর জনে উপেিে সম্পদ কদম যাওয়ার ফদে 

থজদনটেক ব্ভিযে এ্ং জনসংখোর আকার হ্রাস থপদত পাদর। এই সড়দকর প্রিা্ সাইগা হভরদণর উপর 

োকা অনোনে হুমভকর প্রিাদ্র সাদে যুক্ত হদয় যাদ্, যার মদধে রদয়দছ ভশকার, সংক্রামক থরাগ, জে্ায় ু

পভর্তবন এ্ং িরম আ্হাওয়া(IUCN, 2018) ।   
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থসন্টার-ওদয়ে থরাড পাকা করার বজভ্ক প্রিা্ শুধু সাইগা হভরদণই সীমা্দ্ধ োকদ্ না। প্রস্তাভ্ত 

রুদের কাুঁিা সড়দকর অংশগুভে "Turgaiskiy state nature zakaznik" (অিয়ারণে)-এর মত একটে PA-এর 

মদধে োকা প্রাকৃভতক অেত তৃণিূভমদক থছদ করদ্, এই স্থানটে 1976 সাে থেদক রামসার সাইে এ্ং 

একটে গুরুত্বপূণ ব জী্ব্ভিযেপূণ ব এোকা। রুেটে ইভগ বজ-থতারগাই-ন্সঝোনভশক ইদকােন্সজকাে কভরদডার, 

ইরভগজ-তুরগাই থেে থনিার ভরজািব এ্ং আেভতন দাো থেে থনিার ভরজাদিবর মদধে ভদদয় যায়, যা স্ই 

সাইগা হভরদণর িোিে, প্রজনন এ্ং গ্রীদষ্মর িারণিূভম রোর জনে প্রভতটষ্ঠত হদয়ভছে এ্ং এই 

স্থানগুভের মদধে িাদো সংদযাগ োকা খু্ই গুরুত্বপূণ ব। এই অংশগুভেদত একটে পাকা সড়ক বতভর করা 

সংরেদণর উদদ্বদগর অনোনে প্রাণীদদরদকও প্রিাভ্ত করদত পাদর। এোকার জোিূভমগুভে অদনক 

ভ্রে পাভখর প্রজাভতর জনে পােক ছাড়াদনার-molting-এর জায়গা এ্ং ডােদমভশয়ান থপভেকান এ্ং 

থহায়াইে-থহদডড ডাক সহ 25,000 থজাড়া জেজ পাভখর প্রজনন স্থান ভহদসদ্ও কাজ কদর োদক। 

কাজাখস্তাদনর Ministry of Industry and Infrastructure Development সাইগা হভরণ এ্ং অনোনে 

্নেপ্রাণীর উপর থসন্টার-ওদয়ে থরাদডর প্রিা্ প্রশভমত করার জনে ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর একটে ভসভরজ 

(থযমন, ওিারপাস এ্ং আন্ডারপাস) প্রস্তা্ কদরদছ যা পাকা সড়ক জদুড় ্নেপ্রাণীর ভনরাপদ িোিদের 

সুভ্ধাদে ব স্থাপন করা হদ্। তদ্, জী্ভ্জ্ঞানীরা ভ্িাস কদরন থয সাইগা হভরদণর এই কাঠাদমাগুভে 

্ে্হার করার সম্ভা্না কম এ্ং সড়কটে পাকা হদয় থগদে ও ট্রাভফক িভেউম থ্দড় থগদে সাইগা হভরণ 

তখন সড়কটে পুদরাপুভর এভড়দয় িেদ্।  সাইগা ক্রভসংদয়র সুদযাগ ্াড়াদনার জনে ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভে 

আদশ বিাদ্ থকাোয় োকা উভিত তাও অস্পষ্ট কারণ সাইগা দ্বারা ্ে্হৃত মাইদগ্রশদনর পেগুভে ভনভদবষ্ট 

হভরণ এ্ং ্ছর অনুযায়ী উদেখদযাগেিাদ্ পভর্ভতবত হয়।  

উপদর ্ভণ বত ভমটেদগশন িোদেঞ্জগুভে পরামশ ব থদয় থয থ্তপাক-দাোর হভরদণর থরদঞ্জর ভ্িাজন এড়াদত 

থসন্টার-ওদয়ে থরাডটের রুে নতুন কদর ভনধ বারণ করা হদে সাইগা হভরদণর উপর মারাত্মক প্রিা্ দরূ 

করার জনে সদ্ বাত্তম ভ্কে হদত পাদর। ADCI একটে ভ্কে রুে ভিভিত কদরদছ যা প্রােভমক সম্ভা্েতা 

যািাইদয়র সময় সরকাভর পভরকেনাভ্দদরা ভ্দ্িনায় থরদখভছদেন; এটে সাইগা থরঞ্জ ্াইপাস কদর 

সাইগার উপর প্রিা্ কভমদয় থদদ্ আর থমাে রুে বদদে বে মায 50 ভকভম থযাগ করদ্। এই ভ্কে রুে 

সামভগ্রক ভনম বাণ ্েয় কভমদয় ভদদত পাদর কারণ এটে ভ্দেমান, ইদতামদধে োকা উন্নত সড়ক পদের উপর 

ভিভত্ত কদর করা হদ্।  এর ফদে েুদ্র মান্ ্সভতগুভেদক এই অঞ্চদের ্ৃহত্তর জনদগাষ্ঠীর সাদে যুক্ত 

কদর অে ববনভতক সুভ্ধা প্রদান করা যাদ্। 

অ্দানসমূহ 

কাজাখস্তাদনর ADCI থফ্রমওয়াকব থেদক সাইগা হভরদণর িোিদের তেে সংগ্রহ করা হদয়দছ। ভেদফন 

জেুার এ্ং অোে্ােব সাদেমগাদরি তেে সংগ্রহ, প্রন্সক্রয়াজাতকরণ এ্ং ভ্দেষণ কদরদছন। থেফাভন 

ওয়াডব ADCI এর পে থেদক ভরদপােবটে পয বাদোিনা কদরদছন, যা মূেত কাজাখস্তাদনর জী্ব্ভিযে 

সংরেণ সংস্থার দ্বারা ্াস্ত্াভয়ত হয় এ্ং  Fauna & Flora International, Frankfurt Zoological Society ও 

the Royal Society for the Protection of Birds দ্বারা অে বাভয়ত ও কাভরগভরিাদ্ সমভে বত। কাজাখস্তাদনর  

Committee for Forestry and Wildlife of the Ministry of Ecology, Geology and Natural Resources এটেদত 

সহদযাভগতা কদরদছ। োইোর ন্সক্রি (ভসএেএেভস) প্রভতদ্দনটে বতভর কদরদছন। র্ অোদমন্ট 

(CLLC/WTI) এ্ং েভন ভক্লদিঞ্জারও (WTI) এই প্রভতদ্দন বতভরদত অ্দান থরদখদছন। 
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ক্ষবপেষণ 5: থ্াইিোপন্ডর িক্ষবষেি ক্ষবদ্েুৎ িাইন মেপিিেপ পন্টর ফপি গুরুত্বেূণ ণ োক্ষখ অঞ্চপির হু ক্ষক 

ভ্দুেৎ োইন ভ্দুেৎ উৎপাদন থকন্দ্র (থযমন, জেভ্দুেৎ ্া ুঁধ, পারমাণভ্ক িান্ট এ্ং থসৌর ভ্দুেদতর িান্ট) 

থেদক শহর এ্ং ভশে থকন্দ্রগুভের মত অঞ্চদে ও থসইসাদে সা্দেশন থেদক   ভ্দুেদতর িাভহদা রদয়দছ 

এমন থছাে অঞ্চদেও পাওয়ার সর্রাহ কদর োদক। এোকা জদুড় ভ্দুেৎ োইদনর থনেওয়াকব পভরদ্শদক 

েভতগ্রস্ত, অ্নভত এ্ং প্রাণীর আ্াসস্থে ভ্িক্ত করা, শব্দ এ্ং ইদেদরামোগদনটেক ্োোত, ব্দুেভতক 

সংস্পশ ব এ্ং োইদনর সাদে সংেদষ বর মাধেদম ্নেপ্রাণীর সরাসভর মৃতুে সহ নানািাদ্ পভরদ্শদক 

প্রিাভ্ত করদত পাদর(Biasotto & Kindel, 2018; Ferrer & Janns, 1999) । ভ্দুেৎ োইন জভনত মতুৃে অদনক 

পাভখ প্রজাভতর জনে একটে উদেখদযাগে সমসো, ভ্দশষ কদর ্ড় পাভখদদর জনে থযগুদো সিরাির ভ্দুেৎ 

তাদরর উপর ভগদয় ্দস পদড় (Chevallier et al., 2015) । পাভখর গ্রুপগুভে সাধারণত ভ্দুেদতর সংস্পদশ ব ্া 

ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংেদষ ব ভনহত হয় যার মদধে রদয়দছ ্াোডব, থলভমংদগা, থক্রন, ওয়াোরফাউে, 

থশার্াডবস, থগম্াডবস এ্ং রে্াের; ভ্ভিন্ন পাভখ প্রজাভতর জনসংখো হ্রাদসর একটে কারণ ভহদসদ্ ভ্দুেৎ 

োইন জভনত মতুৃেদক ভিভিত করা হদয়দছ(A. R. Jenkins et al., 2010) ।  

োইেোন্ড থ্শ কদয়কটে ভ্পন্ন পাভখ প্রজাভতর ্াসস্থান এ্ং এর জাতীয় ভ্দুেৎ ভগ্রড সম্প্রসারদণর 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী পভরকেনা রদয়দছ, তাই ভ্দুেৎ োইদনর উন্নয়দনর কারদণ জী্ব্ভিদযের জনে হুমভকও 

থ্ভশ। োইেোন্ড ইদদা-্াম বা জী্ব্ভিযে হেস্পদের অংশ(Myers et al., 2000) যা পৃভে্ীর অনেতম 

বজভ্কিাদ্ গুরুত্বপূণ ব অঞ্চে। সকে থদদশর মদধে 17 তম সদ্ বাচ্চ পাভখ প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ রদয়দছ 

োইেোদন্ড, থদশটেদত 936টে পাভখর প্রজাভত রদয়দছ। থদশটেদত ভ্ি্োপী হুমভকর মুদখ োকা 67 টে পাভখর 

প্রজাভত রদয়দছ, যা সদ্ বাদচ্চর ভহসাদ্ সকে থদদশর মদধে 12 তম(BLI, 2021) । ভকন্তু ্াসস্থান হ্রাস এ্ং 

প্রজাভতর উপর অনোনে হুমভকও ্াড়দছ। 1961 এ্ং 2009 সাদের মদধে স্থেজ ্নিূভম থদদশর 53 শতাংশ 

থেদক কদম 32 শতাংদশ থনদম এদসদছ(Convention on Biological Diversity, 2021), যার ফদে ্দন োকা 

পাভখ এ্ং অনোনে ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থদের অদনক ্ড় েভত হদয়দছ। োইেোদন্ড ভ্দুেৎ িাভহদা 

থমোদনার জনে ভ্দুেৎ োইন ভনম বাদণর ফদে অদরূ িভ্ষেদত পাভখর অভতভরক্ত ্াসস্থাদনর েভত এ্ং 

সরাসভর মতুৃের সম্ভা্না রদয়দছ, যা 2017 থেদক 2036 সাদের মদধে 78 শতাংশ ্ৃন্সদ্ধ পাদ্ ্দে আশংকা 

করা হদয়দছ(IRENA, 2017) । 

এখাদন, আমরা োইেোদন্ড গুরুত্বপূণ ব ্েভতক্রমী পাভখর প্রজাভতদদর জনে প্রিাদ্র থেযগুভের সম্ভা্না 

সংক্রান্ত একটে সহজ স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদরভছ। 

পদ্ধভত 

আমরা গুরুত্বপূণ ব পাভখ এ্ং জী্ব্ভিযে অঞ্চে (IBA)-এর সাদে োইেোদন্ড প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর 

রুেগুভে ভমভেদয় থদদখভছ। ভ্ি্োপী হুমভকর সিুখীন, সীভমত থরদঞ্জর এ্ং সমদ্ত প্রজাভতর উপভস্থভতর 

উপর ভিভত্ত কদর IBA-গুভে প্রকৃভতদত ভ্দেমান পাভখর জনসংখোর দীে বদময়াদী থেকসই ধারার জনে 

গুরুত্বপূণ ব ্দে মদন করা হয়। আমরা সাধারণ KBA-এর পভর্দতব IBA -থত মনদযাগ ভদদয়ভছ কারণ আমরা 

ভ্দশষ কদর পাভখদদর প্রিাদ্র প্রভত আগ্রহী ভছোম কারণ এদদর উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রিাদ্র ঝুুঁ ভক 

থ্ভশ। (পভরভশষ্ট 4 থদখুন)। আমরা BirdLife International থেদক IBA -এর স্থাভনক তেে থপদয়ভছ(BLI, 2020) । 

আমরা এই দ্রুত মূেোয়দনর জনে সরাসভর সরকাদরর কাছ থেদক স্থাভনক তেে থপদত পাভরভন, তাই আমরা 

সাম্প্রভতকতম Thailand Power Development Plan-এর একটে মানভিয থেদক প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর 

রুেগুভে ভডন্সজোইজ কদরভছ(Energy Policy and Planning Office, 2019) । 2018 সাদের পভরকেনায় প্রদত্ত 

তেে ্ে্হার কদর আমরা প্রভতটে প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইনদক একটে নতুন ভনম বাণ প্রকে (থযমন, থযটে 

একটে ভ্দেমান ভ্দুেৎ োইদনর রুে অনুসরণ কদর না) ্া একটে উন্নয়ন (থযমন, একটে ভ্দেমান রুদে 

নতুন োইন যুক্ত করা হদয়দছ) ভহসাদ্ থশ্রণী্দ্ধ কদরভছ। আমরা প্রভতটে প্রকেদক ্তবমাদন ভনম বাণাধীন ্া 
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িভ্ষেদত ভনভম বত্ে প্রকে ভহসাদ্ থশ্রণী্দ্ধ কদরভছ ( এভপ্রে 2019-এ প্রকাভশত োইেোদন্ডর পভরকেনা 

অনুসাদর)। 

আমরা প্রকদের ধরন (নতুন ্া উন্নয়ন) এ্ং প্রকদের অ্স্থা (ভনম বাণাধীন ্া িভ্ষেদতর প্রকে) অনুযায়ী 

প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর থমাে বদে বে গণনা কদর প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ ভগ্রড সম্প্রসারদণর ্োভপ্ত ভিভিত কদরভছ। 

আমরা পাভখর জনসংখোর েভতর সম্ভা্নার পভরমাপ ভহসাদ্ প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর থযস্ অংশ IBA-

থক থছদ কদর থসগুদোর বদে বে গণনা কদরভছ। থযদহতু ভকছু ভ্দুেৎ ট্রািভমশন রুদের একাভধক ও 

সমান্তরাে োইন আদছ, আমরা রুে বদে বে এ্ং সাভকবে বদে বে উিয়ই গণনা কদরভছ, সাভকবে বদে বে গণনায় 

রুদের বদে বে এ্ং রুে ্রা্র সমান্তরাে োইদনর সংখো আমদে থনওয়া হদয়দছ। 

ফোফে 

োইেোদন্ডর Power Development Plan-এর আওতায় 2037 সাদের মদধে থমাে রুে বদে বে হদ্ 7,026 

ভকদোভমোর এ্ং 12,718 ভকদোভমোর সাভকবে বদদে বের ভ্দুেৎ োইনগুভেদক ভ্দুেৎ ভগ্রদড যুক্ত করার 

প্রস্তা্ করা হদয়দছ (থেভ্ে14 ,ভিয16 )। এই আনুমাভনক রুে বদদে বের ্ৃন্সদ্ধর প্রায় 65 শতাংশ নতুন রুদে 

ভনভম বত ভ্দুেৎ োইন ভনদয় গটঠত হদ্, ্াভক 35 শতাংশ ভ্দেমান রুেগুভেদত যকু্ত ভ্দুেৎ োইন (অে বাৎ 

উন্নয়ন) ভনদয় গটঠত হদ্। এভপ্রে 2019 পয বন্ত প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর রুে বদদে বের 73 শতাংশ এ্ং 

সাভকবে বদদে বের 81 শতাংশ ইদতামদধে ভনম বাণাধীন ভছে। 

প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইনগুভে োইেোদন্ডর নয়টে IBA-থক থছদ করদ্: ্ ুথদা-সুগাই পাভদ, িাদোদয়ম প্রা 

ভকদয়ত, কাদয়ং ক্রািান, খাও ্ান্থাদ, খাও নর িুভি, খাও ইয়াই, থোয়ার থসিাে থ্ভসন, োদে্ান এ্ং 

তনপাভরওয়াত (ভিয16 )। প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর থমাে রুে বদদে বের প্রায় 468 ভকদোভমোর (6.7 percent 

শতাংশ) IBA-থক থছদ করদ্ এ্ং সাভকবদের বদে বে ভ্দ্িনা করা হদে এই পভরসংখোন থ্ভশ (880 ভকভম, 

6.9 শতাংশ)। প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন দ্বারা থছভদত IBA-গুভে প্রধানত দভেণ থপভননসুোর োইেোদন্ড ্া 

রাজধানী ্োংকদকর আদশপাদশ অ্ভস্থত। যভদও ভকছু প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন সরাসভর IBA-এর মধে ভদদয় 

িদে থগদছ, IBA -এর সীমানার কাছাকাভছ োকা োইনগুভের সংখোই থ্ভশ। 

থেভ্ে14 : োইেোদন্ড এ্ং গুরুত্বপূণ ব পাভখ ও জী্ব্ভিযে অঞ্চদের (IBA)-এর মদধে প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর বদে বে  

মটক্ষবি 14: থ্াইিোপন্ড এবং গুরুত্বেূণ ণ োক্ষখ ও জীবববক্ষচযে অঞ্চপির (IBA)-এর  পিে প্রস্তাক্ষবি ক্ষবদ্েুৎ িাইপনর 
বদ্র্ঘ ণে রুটটটর বদ্র্ঘ ণে এবং রুট বরাবর স ান্তরাি ক্ষবদ্েুৎ িাইপনর সংখো গুণ কপর সাক্ষকণপটর বদ্র্ঘ ণে ক্ষেসাব করা 
েপযপে। 

  
সকে ভ্দুেৎ 
োইন 

IBA-এর মদধে ভ্দুেৎ 
োইন 

IBA -এর মদধে শতকরা 
হার 

রুে বদে বে (ভকভম) 

নতুন 4,579 315 6.9 

উন্নয়ন-Improvement 2,448 153 6.2 

িভ্ষেত 1,902 53 2.8 

ভনম বানাধীন 5,124 415 8.1 

সকে কোোগভর 7,026 468 6.7 

সাভকবে বদে বে (ভকভম) 

নতুন 9,291 660 7.1 

উন্নয়ন-Improvement 3,427 221 6.4 

িভ্ষেত 2,443 72 2.9 
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ভনম বানাধীন 10,275 809 7.9 

সকে কোোগভর 12,718 880 6.9 

 

ভিয16 : োইেোদন্ড প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন এ্ং গুরুত্বপূণ ব পাভখ ও জী্ব্ভিযে এোকা (IBA)। থমাো োইনগুভে প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ 

োইদনর অংশদক ভনদদবশ কদর যা IBA-থক থছদ করদ্। 

আদোিনা 

Thailand Power Plan-এ  জাতীয় ভ্দুেৎ ভগ্রদডর যদেষ্ট প্রসাদরর আহ্বান জানাদনা হদয়দছ যার মদধে পাভখ 

এ্ং অনোনে প্রাণী প্রজাভত সংরেদণর জনে গুরুত্বপূণ ব এোকাও রদয়দছ। যভদ সকে প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ 
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োইন ভনম বাণ করা হয়, তাহদে তা মািব 2017-এর ভহসাদ্র তুেনায় জাতীয় ভগ্রদডর থমাে সাভকবে বদে বে 38 

শতাংশ ্ৃন্সদ্ধ পাদ্(IRENA, 2017) । প্রস্তাভ্ত সম্প্রসারদণর থ্ভশরিাগই ভ্দেমান রুেগুভের উন্নয়দনর 

পভর্দতব নতুন সড়দকর ভনম বাণ কাজ (সংভেষ্ট সড়ক ভনম বাণ, গাছপাো পভরষ্কার, মাটে স্থানান্তর ইতোভদ) 

অন্তিুবক্ত করদ্, তাই প্রাণীদদর অেত ্াসস্থাদনর উপর ভ্ঘ্ন েোর সম্ভা্না প্র্ে। 

িারটে IBA-থত পাভখ্র জনসংখোর েভতর সম্ভা্না থ্ভশ কারণ এই এোকায় প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন 

উন্নয়দনর ্োভপ্ত থ্ভশ। খাও ইয়াই নোশনাে পাকব, ্োংকক থেদক প্রায় 100 ভকদোভমোর উত্তর -পদূ্ ব 

োইেোদন্ডর তৃতীয় ্ৃহত্তম জাতীয় উদোন এ্ং থসখাদন  80 শতাংশই ্নিূভম। এটে দং ফায়াদয়ন-খাও 

ইয়াই ফদরে কমদিদক্সর একটে অংশ যা একটে নোিরাে ওয়াল্ডব থহভরদেজ ভসভরয়াে সাইেও ্দে। খাও 

ইয়াই হে ব্ভিকিাদ্ হুমভকর মুদখ োকা ভসেিার অভরওে পাভখর একটে অনেতম শীতকােীন ্াসস্থান 

এ্ং এটে ভ্ি্োপী হুমভকর কাদছ োকা ্া ঝুুঁ ভকপূণ ব অনোনে পাভখর প্রজাভতরও ্াসস্থান যার মদধে 

রদয়দছ ্াদামী হন বভ্ে, থগ্রে হন বভ্ে, ওভরদয়ন্টাে ডােবার, স্পে-ভ্ল্ড থপভেকান, থপইে-কোপড ক্ুতর, 

এ্ং থকারাে-ভ্ল্ড গ্রাউন্ড-থকাভকে(BLI, 2021a; IUCN and UNEP, 2017) । প্রস্তাভ্ত নতুন ভ্দুেৎ োইন 

যার বদে বে 34 ভকদোভমোর এ্ং সাভকবে বদে বে 68 ভকদোভমোর এই জাতীয় উদোনদক ভ্িক্ত করদ্। 

দভেণ থপভননসুোর োইেোদন্ডর খাও ্ানোদ ্নেপ্রাণী অিয়ারণে হে িুনাপাের পাহাড় সমৃদ্ধ একটে 

ভিরস্ুজ ্ন। এই IBA ভ্ি্োপী হুমভকর সিুখীন ওয়াদেস হক ঈগে এ্ং 32 টে ভ্ি্োপী হুমভকর 

কাদছ োকা পাভখর ্াসস্থান ভহদসদ্ কাজ কদর োদক, যার মদধে রদয়দছ ভরংদকেড হন বভ্ে এ্ং থসানাভে 

গোযুক্ত ্ারদ্ে পাভখ।(BLI, 2021c) । প্রস্তাভ্ত নতুন ভ্দুেৎ োইন যার বদে বে 73 ভকদোভমোর এ্ং সাভকবে 

বদে বে 146 ভকদোভমোর এই IBA-এর পূ্ ব প্রাদন্তর সীমানা অভতক্রম কদর যাদ্।  

থোয়ার থসিাে থ্ভসন IBA ্োংকক শহর সহ িাও থফ্রয়া নদীর থোয়ার থসিাে থিইন ভনদয় গটঠত। এই 

অঞ্চেটে একসময় প্রাকৃভতক জোিূভম ভছে ভকন্তু পর্তীদত তা ্োপকিাদ্ ধান িাদষ ্ে্হার হদয়দছ 

এ্ং থসখাদন মানুদষর জনসংখোর েনত্ব থ্ভশ, যভদও থসখাদন ভকছু থছাে থছাে পোি ভশকার-ভনভষদ্ধ 

এোকা ভহসাদ্ সুরভেত রদয়দছ। এই IBA ভনয়ভমতিাদ্ 20,000 এরও থ্ভশ জেজ পাভখদক ধারণ কদর  

োদক এ্ং ভ্ি্োপী হুমভকর মুদখ োকা পাভখ প্রজাভত দ্বারা ্ে্হৃত হয় যার মদধে রদয়দছ থগ্রোর স্পদেে 

ঈগে, ইদম্পভরয়াে ঈগে, স্পে-ভ্ল্ড থপভেকান এ্ং থগ্রোর অোডজেুোন্ট পাভখ।(BLI, 2021d) । থোয়ার 

থসিাে থ্ভসন IBA -থত 184 ভকভম রুে বদে বে এ্ং 398 ভকভম সাভকবে বদদে বের নতুন ভ্দুেৎ োইদনর প্রস্তা্ 

করা হদয়দছ, এর সাদে ভ্দেমান ভ্দুেৎ োইদনর উন্নয়ন করা হদ্ যার রুে বদে বে 85 ভকভম এ্ং সাভকবে 

বদে বে 113 ভকভম।  

্োংকদকর দভেণ -পন্সশ্চদম মায়ানমাদরর সীমাদন্ত অ্ভস্থত থকং ক্রািান নোশনাে পাকব হে োইেোদন্ডর 

্ৃহত্তম জাতীয় উদোন। এটে কাদয়ং ক্রািান ফদরে কমদিদক্সর একটে অংশ, যা একটে নোিরাে ওয়াল্ডব 

থহভরদেজ সাইে ভহদসদ্ মদনানীত হদয়দছ। এই IBA থতনাদসভরম থরদঞ্জর পা্ বতে অঞ্চদে ভ্সতৃ্ত 

ভিরস্ুজ এ্ং আধা-ভিরস্ুজ ্নিূভম ভনদয় গটঠত এ্ং এখাদন থদদশর থযদকাদনা একক স্থাদন স্ বাভধক 

সংখেক থরকডব করা পাভখর প্রজাভত রদয়দছ। কমপদে পাুঁিটে ভ্ি্োপী হুমভকর মদুখ োকা পাভখর 

প্রজাভত (থিইন-পাউিড হন বভ্ে, ্্েু-্োন্ডড ভকংভফশার, থহায়াইে-ফ্রদন্টড স্কপস থপুঁিা, ভসেিার অভরওে 

এ্ং থগ্র-সাইদডড োশ) কাদয়ং ক্রািাদন থদখা যায়, এছাড়াও কমপদে ভ্ি্োপী হুমভকর কাদছ োকা 25 

টে প্রজাভতও রদয়দছ(BLI, 2021b) । প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর উন্নভত 40 ভকদোভমোর রুে বদে বে এ্ং 80 

ভকদোভমোর সাভকবে বদে বে এই IBA-এর পূ্ ব প্রাদন্তর সীমানা অভতক্রম কদর যাদ্। 

োইেোদন্ড ভ্দুেৎ োইন থডদিেপদমদন্টর ফদে পাভখ নয় এমন ্নেপ্রাণীর জী্ব্ভিযেদক প্রিাভ্ত 

করার সম্ভা্নাও রদয়দছ। প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর মাধেদম থয IBA-গুভে থছদ করা হদ্ থসগুভে  IUCN 

দ্বারা োে তাভেকািুক্ত স্তনেপায়ী প্রাণীদদর ধারণ কদর োদক থযমন, এভশয়ান হাভত, গুয়ার, ্াে, থমেো 

ভিতা্াে, এভশয়ান থসানাভে ভ্ড়াে, থঢাে-dhole, এভশয়ান জায়ান্ট কেপ, ভপগ-থেইেড মোকাক, 



67     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

পাইভেদয়দেড ভগ্ন এ্ং পূ্ ব এভশয়ান শজারু। োে তাভেকািুক্ত সরীসপৃ এ্ং উিির প্রাণী, থযমন 

এভশয়ান জায়ান্ট কেপ, িান্তা্ুভর ওয়াদেবড টট্রফ্রগ এ্ং োই থলন্ডার থোড, এই IBA-থত থদখা যায়। 

আদ্ বাভরয়াে প্রাইদমে এ্ং ্াদুদড়র ভ্দুেৎ োইদনর সংস্পশ ব জভনত মৃতুের ঝুুঁ ভক রদয়দছ,এ্ং ভ্দুেৎ 

োইদনর পদে গাছপাো কাোর ফদে মাটেদত ্স্াসকারী স্তনেপায়ী প্রাণী এ্ং হাপ বোইেদদর 

আ্াসস্থদের েভত হদত পাদর (পভরভশষ্ট 4 থদখুন)। কোদনাভপদত থব্রদকর কারদণ আদ্ বাভরয়াে প্রজাভতর 

আ্াসস্থে ভ্িক্ত হদয় পড়দ্ এ্ং ভ্দশষ কদর ভগ্দনর মদতা প্রজাভতর জনে েভতকর হদত পাদর যা 

কদঠারিাদ্ আদ্ বাভরয়াে এ্ং কখনও মাটেদত থনদম কোদনাভপ থব্রক অভতক্রম কদর না। 

আমরা IBA -থত ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ থ্দছ ভনদয়ভছ কারণ পাভখ এ্ং অনোনে প্রজাভত সংরেদণর জনে 

এই এোকার মূেে অদনক থ্ভশ এ্ং সপু্রভতটষ্ঠত। তদ্, IBA-এর ্াইদর নতুন ্া উন্নত ভ্দুেৎ োইনগুভে 

জী্ব্ভিদযের উপদরও প্রিা্ ভ্স্তার করদ্। োইেোন্ড পূ্ ব এভশয়ান-অদস্ট্রোভসয়ান লাইওদয়র মদধে 

রদয়দছ, থযখাদন েে েে পভরযায়ী পাভখ আকবটেক, দভেণ-পূ্ ব এভশয়া এ্ং অদস্ট্রদেভশয়ার শীতকােীন 

প্রজননদেদযর মদধে ভ্রমণ কদর োদক। োইেোদন্ডর মধে ভদদয় ভ্রমণরত পাভখরা নতুন ভ্দুেৎ োইদনর 

মুদখামুভখ হদত পাদর এ্ং েভতগ্রস্ত হদত পাদর, যার মদধে IBA-এর ্াইদর োকা েপওিার সাইেগুভেও 

রদয়দছ। 

পাভখ এ্ং অনোনে প্রজাভতর উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ কমাদত ভ্ভিন্ন ভ্কে রদয়দছ। প্রজাভতর উপর 

প্রিা্ থযখাদন অগ্রহণদযাগে, থযমন ভপএ এ্ং গুরুত্বপণূ ব আ্াসস্থদের পোিগুভে, এগুভে এড়াদনার জনে 

ভ্দুেৎ োইনগুভের রুে নতুন কদর ভনধ বারণ করা উভিত। থযখাদন পুনরায় রুে ভনধ বারণ করা সম্ভ্ নয় 

থসখাদন মাটের ভনদি ভ্দুেদতর োইন ভনদয় যাওয়া থশ্রয় হদত পাদর (Silva et al., 2014) , ভ্দুেতাভয়ত হওয়া 

এ্ং োইদনর সাদে সংেষ ব হওয়া থেদক পাভখর মতুৃে এড়াদনার ্ে্স্থা থনওয়া ্েয়্হুে হদত পাদর এ্ং 

ভনম বাদণর সমদয়ও প্রাণীদদর উপর প্রিা্ থফেদত পাদর। থযখাদন পুনরায় রুে করা ্া মাটের ভনদি থনওয়া 

সম্ভ্ নয়, থসখাদন পাভখর মৃতুেহার কমাদত ভ্ভিন্ন ধরদনর ভমটেদগশন ্ে্স্থা সফেিাদ্ ্ে্হার করা 

হদয়দছ: এমন ্ে্স্থা যা পাভখদদর োইদন আেকাদত ্াধা থদয় (থযমন, েূণ বায়মান আয়না, ব্রাশ ভডদলির 

এ্ং স্পাইক), এমন ্ে্স্থা যা ভ্দুে্দতর তার থেদক পাভখদদর  দদূর রাদখ (থযমন, ইনসুদেের কোপ এ্ং 

তাদরর পুনগ বঠন), এ্ং সংেষ ব কমাদত তাদরর দৃশেমানতা ্াড়াদনার ্ে্স্থা থনওয়া (থযমন, লাইে 

ডাইিােবার এ্ং তাদরর ভিভিতকরণ)। এই ্ে্স্থাগুভের কায বকাভরতার থেদয ভিন্নতা রদয়দছ, তদ্ ভকছু 

ভকছু ্ে্স্থা 91 শতাংশ পয বন্ত মৃতুের হার কমাদত পাদর ্দে থদখা থগদছ(Barrientos et al., 2012; Dixon et 

al., 2018, 2019) , এ্ং অদনকগুভে অদপোকৃত কম খরদি এ্ং প্রযুন্সক্তগতিাদ্ ইনেে করা 

সহজ(Mahood, 2021) । প্রাইদমেদদর আ্াসস্থে অভতক্রম কদর যাওয়া ভ্দুেৎ োইদনর কারদণ মতুৃেহার 

কমাদত ভমটেদগশন ্ে্স্থা থদখা যায়, থযমন প্রাইদমেদদর উপদর থপৌৌঁছাদত ্াধা থদওয়ার জনে 

ভ্দুেৎোইদনর খুুঁটেদত ধাত্ ভশল্ড ্সাদনা। 

আমাদদর ভ্দেষদণ ্ে্হৃত ভ্দুেৎ োইন রুেগুভে ভকছুো স্থানীয় অস্পষ্টতায় িুগদছ কারণ থসগুভে একটে 

থদশীয়-থস্কদের মানভিয থেদক মোনুয়াভে ভডন্সজোইজ করা হদয়ভছে, থযটে IBA-র সদগ ওিারেোপ 

সম্পদকব আমাদদর ভসদ্ধান্তদক প্রিাভ্ত করদত পাদর। এই সমসোটে স্দিদয় তীব্র থসস্ এোকায় 

থযখাদন একটে প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন রুে IBA-এর সীমানার কাছাকাভছ  পদড়দছ এ্ং থছাে থকাদনা 

স্থাভনক ত্রুটের কারদণ ওিারেোপ না োকদেও থসখাদন তা থদখাদনা হদত পাদর, ভ্দশষ কদর থযখাদন 

রুেগুভে উদেশেপ্রদণাভদতিাদ্ PA- এর সীমানার ্াইদর ভডজাইন করা হদয়দছ। এই কারদণ, আমাদদর 

জাতীয় থস্কে ভ্দেষণ প্রােভমক ন্সিভনং েুে ভহসাদ্ স্দিদয় উপযুক্ত এ্ং সূক্ষ্ম-থস্কে, প্রকে-স্তদরর 

ভ্দেষণগুভে থসই অঞ্চেগুভেদত ভ্দ্িনা করা উভিত থযখাদন ভ্ষয়টে উদঠ এদসদছ। তদ্, আমরা েেে 

কভর থয, থযস্ ভ্দুেৎ োইদন IBA -র মদধে থনই ভকন্ত কাছাকাভছ রদয়দছ থসগুদোও জী্ব্ভিযেদক 

প্রিাভ্ত করার সম্ভা্না রাদখ, ভ্দশষ কদর ভ্রামেমাণ পাভখর প্রজাভত যা প্রায়ই IBA-এর সীমানা অভতক্রম 

কদর োদক। 
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অ্দানসমূহ 

এই প্রভতদ্দনটে মোে থ্ে (WTI), োইোর ন্সক্রি (CLLC), র্ অোদমন্ট (CLLC/WTI), থগ্রস থোনসাইফার 

(CLLC) এ্ং েভন ভক্লদিঞ্জার (WTI) ভমদে প্রস্তুত কদরদছন। বিতনে কৃষ্ণ (পরামশ বক ্নেপ্রাণী 

জী্ভ্জ্ঞানী, িারত) এ্ং থপি মদনাপাউইভতর (পরামশ বক সংরেণ ভ্জ্ঞানী, োইেোন্ড ) এই প্রভতদ্দন 

বতভরদত অ্দান থরদখদছন। 



69     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

ক্ষবপেষণ 6:  পগাক্ষিযায েক্ষরকক্ষল্পি োকা সড়ক এবং মরিেপথ্র কারপণ খুিান এবং গযটােণ গাপজপির 

উের সম্ভাবে প্রিাব  

দভেণ -পূ্ ব মদগাভেয়ায় থগাভ্ তৃণিূভম ইদকাভসদেম মাইদগ্রেভর েুরযুক্ত প্রাণীদদর একটে অনেতম 

অেত ইদকাভসদেম ভহদসদ্ কাজ কদর োদক(Ito et al., 2013; Joly et al., 2019) এ্ং খুোন ও গয়োডব 

গাদজদের একটে ভ্শাে জনসংখোর  ্াসস্থানও এই স্থানটে(Buuveibaatar et al., 2017) । দভেণ -পূ্ ব 

মদগাভেয়ায় প্রভত ্ছর থযদকাদনা প্রজাভতর থিদয় সদ্ বাচ্চ পে পাভড় ভদদয় োদক থয প্রাণী থসটে হে খুোন- 

এটে ্ছদর 6,145 ভকভম পয বন্ত পে পাভড় ভদদত পাদর(Joly et al., 2019) । খুোন এ্ং গয়োডব গাদজে উিয়ই 

মাইদগ্রেভর ভহদসদ্ ভ্দ্ভিত হয়, তদ্ তারা প্রভতটে ঋতুদত একই পে অনুসরণ কদর না; তারা যাযা্দরর 

মত িোিে কদর োদক ভ্দশষ কদর থযখাদন ্ৃটষ্টপাদতর কারদণ পয বাপ্ত খাদে পাওয়া যায় থসখাদনই এরা 

িোিে কদর োদক।(Batsaikhan et al., 2014) । IUCN থরড ভেদে গয়োডব গাদজেদক ভ্পন্ন আর খুোনদক 

আশঙ্কাজনক ভহসাদ্ তাভেকািুক্ত করা হদয়দছ এ্ং উিয় প্রজাভতদকই Convention on Migratory 

Species-এর মাধেদম সংরেণ করা হদয়দছ। অতীদতর তুেনায় ্তবমাদন মানুদষর প্রিা্ ্াড়ার ফদে উিয় 

প্রজাভতর জনসংখো নােকীয়িাদ্ হ্রাস থপদয়দছ, যা থগাভ্ তৃণিূভম ইদকাভসদেমদক তাদদর সংরেদণর 

জনে একটে ভ্দশষ গুরুত্বপূণ ব থেদয পভরণত কদরদছ(Wingard et al., 2014a) । 

তদ্, মদগাভেয়ার LI থনেওয়াদকবর সম্প্রসারদণর ফদে থগাভ্ থেপ ইদকাভসদেদমর অখণ্ডতা হুমভকর মুদখ 

পদড়দছ। খভনজ ও জী্াশ্ম জ্বাোভন উদত্তােদনর এোকাগুভেদত অোদক্সস ্াড়াদনার জনে অসংখে থরেপে 

পভরকভেত ্া ভনম বাণাধীন আদছ, থসই সাদে  মান্ ্সভতগুভেদক সংযুক্ত করদত এ্ং মানুষ ও পণে 

পভর্হদনর সুভ্ধাদে ব নতুন পাকা সড়কও বতভর করা হদে(Batsaikhan et al., 2014) । নতুন অ্কাঠাদমা 

বতভর হওয়ার সাদে সাদে এটে প্রাকৃভতক িূভমর মদধে ভ্িাজন ও েুরযুক্ত প্রাণীর আ্াসস্থেদক ভ্িক্ত 

কদর এ্ং িোিদে ্াধা সৃটষ্ট কদর(Ito et al., 2013) । পূ্ ব্ তী গদ্ষণায় থদখা থগদছ থয খুোন থরেপে 

দ্বারা প্রিাভ্ত হয় থযগুভে সাধারণত থ্ড়াযুক্ত হয়; একটে গদ্ষণায় থদখা থগদছ থয পূ্ ব মদগাভেয়ায় ট্রাি 

মদগাভেয়া থরেপে এস্ প্রাণীর ভনয়ভন্ত্রত িোিদে ্াধা সৃটষ্ট কদর, যা খুোদনর একটে জনসংখোদক পূ্ ব 

ভদদক োকা একটে উপযুক্ত ্াসস্থান থেদক ভ্ন্সেন্ন কদর থফদে।(Kaczensky et al., 2011) । মদগাভেয়া এ্ং 

িীদনর সীমান্ত যা প্রায় পুদরাপুভর থ্ড়াযুক্ত - এটেও দভেণ মদগাভেয়ায় এস্ প্রাণীর  িোিদের থেদয ্াধা 

বতভর কদর(Linnell et al., 2016) । আ্াসস্থেদক ভ্িক্ত করা এ্ং প্রাণীর িোিে সীভমত করার পাশাপাভশ 

LI দ্বারা মানুদষর সহজতর অোদক্সদস ফদে এস্ প্রাণীদদর আরও থ্ভশ ভশকার করার সম্ভা্না 

রদয়দছ(Kaczensky et al., 2006) ্া মানুদষর জনসংখোর েনত্ব থ্দড় থগদে এস্ প্রাণী থসই অঞ্চেগুভে 

এভড়দয় থযদত িাইদ্(Batsaikhan et al., 2014) । 

এখাদন, আমরা মদগাভেয়ার দভেণাঞ্চদের খুোন এ্ং গয়োডব গাদজদের একটে নমুনার থহাম থরঞ্জ এ্ং 

িোিদের উপর পভরকভেত LI -এর সম্ভা্ে প্রিা্গুভে থদখাদনার জনে একটে স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা 

কদরভছ। 

পদ্ধভত 

আমরা ওয়াইল্ডোইফ কনজারদিশন থসাসাইটের মদগাভেয়া থপ্রাগ্রাম থেদক 20টে খুোন এ্ং 20টে 

গয়োডব গাদজদের থেভেদমটট্র তেে থপদয়ভছ, থসই সদগ পভরকভেত এ্ং ভ্দেমান পাকা সড়ক এ্ং 

পভরকভেত, ভনম বাণাধীন এ্ং ভ্দেমান থরেপদের স্থাভনক তেেও থপদয়ভছ। পৃেক িূভম ্ে্স্থাপনা এ্ং 

উন্নয়দনর ্োভপ্তর থেদয প্রাণীদদর আ্াসস্থে ্ে্হার সংক্রান্ত গদ্ষণার অংশ ভহদসদ্ কোর পরাদনা 

প্রাণীগুভেদক সংগ্রহ করা হয়, এ্ং  এই নমুনা খুোন ্া গয়োডব থগদজদের আসে জনসংখোর 

পভরসীমাদক প্রভতভনভধত্ব কদর না। আমরা থগদজেদক কোর পরাদনা এ্ং  আ্ার তা খুদে থনওয়ার 

সময়সীমার  অ্স্থানগত থডো পদয়ন্টগুভে ্াদ ভদদয়ভছ।  
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আমরা দুটে উপাদয় কোডব থগদজদের উপর ভ্দেমান এ্ং পভরকভেত LI এর সম্ভা্ে প্রিা্ অনুসন্ধান 

কদরভছ। প্রেমত, আমরা LI এ্ং থহাম থরদঞ্জর ওিারেোপ পরীো কদর  েুরযুক্ত প্রাণীদদর আ্াসস্থদের 

উপর সম্ভা্ে প্রিা্গুভে থদদখভছ। আমরা 95% কাদন বে েনত্ব অনুমান (KDI) কনেুের-contour ্ে্হার 

কদর প্রভতটে ্েন্সক্তর জনে থহাম থরঞ্জ মোপ কদরভছ(Leonard, 2017) এ্ং থহাম থরদঞ্জর গণনা কদরভছ। 

িীদন ভনভদবষ্ট স্থাদনর অিাদ্র কারদণ খুোদনর থহাম থরঞ্জ থক্ে মদগাভেয়ার অিেন্তদর সীমা্দ্ধ ভছে। 

আমরা তখন ভনভদবষ্ট থহাম থরঞ্জ পভেগদনর সাদে LI তেে ভমভেদয় থদদখভছ এ্ং উিয় প্রজাভতর জনে 

প্রভতটে থহাম থরদঞ্জ প্রভতটে LI োইদপর গড় বদে বে গণনা কদরভছ। আমরা প্রভতটে প্রজাভতর জনে মানভিয 

বতভর কদরভছ থযখাদন থদখাদনা হদয়দছ থয থহাম থরঞ্জগুভের সাদে স্দিদয় ্ড় ওিারেোপ রদয়দছ এ্ং 

থযখাদন পভরকভেত LI-এর কারদণ প্রাণীদদর থহাম থরদঞ্জর অংশগুভেদত অোদক্সদস ্াধা বতভর হদত পাদর। 

তারপদর আমরা কোরযুক্ত প্রাণীদদর সংদযাদগর জনে LI এর সম্ভা্ে প্রিা্গুভে পরীো করদত প্রভতটে 

প্রাণী ভ্দেমান এ্ং পভরকভেত LI রুে  কত্ার অভতক্রম কদরদছ  তা গণনা কদরভছ। ক্রভসং স্থানগুভে 

থেভেদমটট্র থডো থেদক অনুমান করা হদয়ভছে থয ধারা্াভহক অ্স্থাদনর থডো পদয়দন্টর মদধে একটে 

সরে থরখার ভ্রমণ পদের ইভগত রদয়দছ এ্ং পদয়দন্টর মদধে সদ্ বাচ্চ আে েন্টা পয বন্ত ্ে্ধান োকদত 

পাদর।। প্রভত্ার যখনই একটে প্রাণীর পদে LI ব্ভশদষ্টের  সাদে থছভদত হদয়দছ, তখনই তা একটে ক্রভসং 

থোদকশন ভহসাদ্ গণনা করা হদয়দছ। ভ্দশষ কদর উচ্চ ক্রভসং েনদত্বর থয থকান এোকা ভিভিত করার 

জনে আমরা এই ক্রভসং থোদকশদনর মানভিযও বতভর কদরভছ। 

ফোফে 

গযটােণ মগপজি 

গয়োডব থগদজে গদড় 310 ভদদনর জনে ট্রোক করা হদয়ভছে, 13 টে প্রাণীর জনে  প্রভত ভনভদবষ্ট পদয়দন্টর 

মদধে এক েণ্টার ভমভডয়ান ্ে্ধান এ্ং সাতটে প্রাণীর জনে আধা েন্টার ভমভডয়ান ্ে্ধান পাওয়া থগদছ। 

সকে থরকভডবং 10/14/2018 (12 টে প্রাণী) ্া 10/18/2018 (আেটে প্রাণী) থেদক শুরু হদয়ভছে। সংভেপ্ততম 

ট্রোভকং সময়কাে মায 16 ভদন স্থায়ী হদয়ভছে যা 10/30/2018 তাভরদখ থশষ হদয়দছ, আর দীে বতম ট্রোভকং 

সময়কাে 485 ভদন স্থায়ী হদয়ভছে যা 2/11/2020 তাভরদখ থশষ হদয়দছ। 

20টে গয়োডব গাদজে দুটে স্বতন্ত্র এোকা দখে কদর - একটে দভেদণ িীদনর সীমাদন্তর কাদছ এ্ং 

আদরকটে উত্তর -পূ্ ব ভদদক (ভিয17 )। গদড় গয়োডব গাদজদের থহাম থরঞ্জ পাওয়া থগদছ 143,977 থহির; 

স্দিদয় থছাে  থহাম থরঞ্জ ভছে 677 থহির, এ্ং স্দিদয় ্ড় ভছে 380,688 থহির (থেভ্ে15 )। থহাম 

থরদঞ্জর আকাদরর ্ড় তারতমে সম্ভ্ত ট্রোভকং সমদয়র বদদে বের ্ড় তারতদমের কারদণ হদয়দছ, কারণ থয 

প্রাণীদক শুধুমায 16 ভদদনর জনে ট্রোক করা হদয়ভছে তার থহাম থরঞ্জ স্দিদয় থছাে ভছে। প্রভতটে থহাম 

থরদঞ্জর মধে ভদদয় গদড় 21.5 ভকভম আর সদ্ বাচ্চ 130.5 ভকভম ভ্দেমান সড়ক রদয়দছ যার স্গুভেই 

দভেণাঞ্চদে অ্ভস্থত। থহাম থরঞ্জ ওিারেোদপর সদ্ বাচ্চ েনত্ব সরাসভর দুটে ভ্দেমান সড়দকর মদধে 

েদেদছ। গদড় 6..4 ভকভম পভরকভেত সড়দকর অোোইনদমন্ট প্রভতটে গাদজদের থহাম থরদঞ্জর সাদে 

ওিারেোপ হয় এ্ং গাদজে থহাম থরদঞ্জ গদড় 13.43 ভকভম থরেপদের ভনম বাণ কাজ িেদছ। থকাদনা 

পভরকভেত থরে ্া ভ্দেমান থরে গাদজে থহাম থরদঞ্জর সাদে ওিারেোপ হয় না। একটে গাদজদের থহাম 

থরঞ্জ সীমাদন্তর ওপাদর িীন পয বন্ত ভ্সতৃ্ত রদয়দছ; িীদন প্রাণীদদর একাভধক ভনভদবষ্ট স্থান োকার কারদণ 

আমরা আমাদদর ভ্দেষদণ তা ্হাে থরদখভছ। 

থেভ্ে15 : 20টে গয়োডব গাদজদের থহাম থরদঞ্জর সাদে LI থমাদডর ওিারেোপ 

মটক্ষবি 15: 20টট গযটােণ গাপজপির মো  মরপের সাপথ্ LI ম াপের ওিারিোে  

                             ওিারেোদপর বদে বে  
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 এোকা 
(থহির) 

পভরকভেত 
সড়ক (ভকভম) 

পভরকভেত 
থরে (ভকভম) 

ভনম বাণাধীন থরে 
(ভকভম) 

ভ্দেমান সড়ক 
(ভকভম) 

ভ্দেমান থরে 
(ভকভম) 

গড় 143,977 6.40 0 13.43 21.50 0 

নূেনতম 677 0 0 0 0 0 

সদ্ বাচ্চ 380,688 57.95 0 55.79 130.50 0 

 

 

ভিয17 : ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিার থযগুদো 20টে গাদজদের থহাম থরদঞ্জর সাদে ওিারেোপ কদর। থমাো োইনগুভে ভনদদবশ কদর 

থয ভ্দেমান ্া পভরকভেত LI থহাম থরদঞ্জর সাদে থকাোয় থকাোয় থছদ কদর। 

এই গদ্ষণায় ট্রোক করা গয়োডব থগদজে প্রভত ্ছর গদড় 1.82 ্ার পভরকভেত সড়কগুভে অভতক্রম 

কদরদছ, এ্ং কখনও পভরকভেত থরেপে অভতক্রম কদরভন (থেভ্ে16 )। এগুভে প্রভত্ছর গদড় 3.8 ্ার 

ভনম বাণাধীন থরেপে অভতক্রম কদরদছ। গাদজে কখনও ভ্দেমান থরেগুভে অভতক্রম কদরভন ভকন্তু 

ভ্দেমান সড়কগুভে ্ছদর গদড় 3.45 ্ার অভতক্রম কদরদছ। অদধ বক সংখেক গাদজে পভরকভেত সড়ক 

্া কমপদে এক্ার ভনম বাণাধীন থরে অভতক্রম কদরদছ। গাদজে ক্রভসং থোদকশনগুভে পভরকভেত 

সড়দকর অোোইনদমদন্টর ভদদকই থকন্দ্রীিূত ভছে এ্ং ভনম বাণাধীন থরেপে ্রা্র সমানিাদ্ ভ্স্তৃত 

ভছে।  (ভিয18 )। 

থেভ্ে16 : প্রভত ্ছর 20 টে গয়োডব গাদজদের  LI ধরদনর ক্রভসংদয়র হার 
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মটক্ষবি 16: প্রক্ষি বের 20 টট গযটােণ গাপজপির  LI িরপনর ক্রক্ষসংপযর োর 

 ক্রভসং থরে (ক্রভসংস/ইয়ার)  

 পভরকভেত 
সড়ক 

পভরকভেত 
থরে 

ভনম বাণাধীন থরে ভ্দেমান সড়ক ভ্দেমান থরে 

গড় 1.82 0 3.80 5.79 0 

নূেনতম  0 0 0 0 0 

সদ্ বাচ্চ  24.28 0 19.73 31.00 0 

 

ভিয18 : থযস্ স্থাদন 20টে  গয়োডব গাদজে পভরকভেত থরে, পভরকভেত সড়ক এ্ং ভনম বাণাধীন থরে অভতক্রম কদরদছ। 

খুিান 
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খুোনদক গদড় 623 ভদদনর জনে ট্রোক করা হদয়ভছে, যার মাঝখাদন এক েণ্টার ্ে্ধান ভছে। সকে 

থরকভডবং 8/23/2013 এ্ং 8/30/2018 এর মদধে শুরু হদয়ভছে। সংভেপ্ততম ট্রোভকং সময়কাে 270 ভদন স্থায়ী 

হদয়ভছে যা 5/26/2014 তাভরদখ থশষ হদয়ভছে এ্ং দীে বতম ট্রোভকং সময়কাে 727 ভদন স্থায়ী হদয়ভছে যা 

8/21/2015 তাভরদখ থশষ হদয়ভছে।  

খুোন থহাম থরঞ্জগুভে গয়োডব গাদজদের থিদয় ্ড় ভছে, যার গড় আকার 2,643,885 থহির (থেভ্ে17 

,ভিয19 )। েুদ্রতম থহাম থরঞ্জ ভছে 328,492 থহির এ্ং স্দিদয় ্ড় ভছে 5,340,698 থহির। প্রায় 215 

ভকদোভমোর নতুন সড়ক এ্ং 83 ভকদোভমোর নতুন থরে 20টে খুোন থহাম থরদঞ্জর থিতর ভদদয় গদড় 

থতাোর পভরকেনা করা হদয়দছ, এ্ং প্রভতটে থহাম থরদঞ্জর সাদে গদড় 102.27 ভকদোভমোর ভনম বাণাধীন 

থরেপদের ওিারেোপ হদ্। এখাদন 101.93 ভকভম ভ্দেমান সড়ক রদয়দছ যা ইভতমদধেই খুোদনর থহাম 

থরদঞ্জর সাদে ওিারেোপ কদর, আর ভ্দেমান থরেপদের মায 0.03 ভকভম একটে খুোদনর থহাম থরদঞ্জর 

সাদে ওিারেোপ কদর। যভদও ভকছু খুোদনর জনে KDE অোেগভরদম দ্বারা প্রাপ্ত থহাম থরঞ্জগুভে িীন 

পয বন্ত ভ্স্তৃত হদয়ভছে, সীমাদন্তর থ্ড়া এ্ং িীদনর মদধে থকানও ভনভদবষ্ট স্থাদনর থরকভডবংদয়র অিাদ্র 

কারদণ এই অঞ্চেটে থমাে গণনার মদধে অন্তিুবক্ত করা হয়ভন।  

থেভ্ে17 : 20টে খুোদনর থহাম থরদঞ্জর সাদে LI থমাদডর ওিারেোপ 

 

মটক্ষবি 17: 20টট খুিাপনর মো  মরপের সাপথ্ LI ম াপের ওিারিোে  

  ওিারেোদপর বদে বে  

 এোকা 
(থহির) 

পভরকভেত 
সড়ক (ভকভম) 

পভরকভেত 
থরে (ভকভম) 

ভনম বাণাধীন থরে 
(ভকভম) 

ভ্দেমান সড়ক 
(ভকভম) 

ভ্দেমান থরে 
(ভকভম) 

গড় 2,643,885 214.84 82.66 102.27 101.93 0.001 

নূেনতম 328,492 20.74 0 0 0 0 

সদ্ বাচ্চ 5,340,698 606.09 231.86 317.73 243.05 0.03 
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ভিয19 : ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিার 20 টে খুোদের থহাম থরদঞ্জর সাদে ওিারেোপ কদর। থমাো োইনগুভে ভনদদবশ কদর থয ভ্দেমান 

্া পভরকভেত LI থহাম থরদঞ্জর সাদে থকাোয় থকাোয় থছদ কদর। 

এই গদ্ষণায় ট্রোক করা খুোন প্রভত ্ছর গদড় 23.9 ্ার পভরকভেত সড়কগুভে এ্ং 10.4 ্ার পভরকভেত 

থরেপে অভতক্রম কদরদছ(থেভ্ে18 )। এগুভে প্রভত ্ছর গদড় 8.9 ্ার ভনম বাণাধীন থরেপে অভতক্রম 

কদরদছ। খুোন ভ্দেমান পাকা সড়কগুভে ্ছদর গদড় 5.0 ্ার অভতক্রম কদর এ্ং কখনও ভ্দেমান 

থরেপে অভতক্রম কদর না। গদ্ষণার সময়কাদে প্রভতটে খুোন একটে পভরকভেত সড়ক অোোইনদমন্ট  

অন্তত দুই ্ার অভতক্রম কদরদছ থযখাদন এক ্ছদর  ক্রভসং হার ভছে 76.6 এ্ং এর মদধে একটে খুোন 

তা 101 ্ার অভতক্রম কদরদছ। ক্রভসং থোদকশনগুভে সাধারণত পভরকভেত LI এর সম্পূণ ব বদে বে ্রা্র 

ভ্স্তৃত ভছে, এর মদধে ভকছ উচ্চ- েনদত্বর এোকায় ভছে (ভিয20 )। 

থেভ্ে18 : প্রভত ্ছর 20 টে খুোদনর  LI ধরদনর ক্রভসংদয়র হার 

মটক্ষবি 18: প্রক্ষি বের 20 টট খুিাপনর  LI িরপনর ক্রক্ষসংপযর োর 

 ক্রভসং থরে (ক্রভসংস/ইয়ার)  

 পভরকভেত 
সড়ক 

পভরকভেত 
থরে 

ভনম বাণাধীন থরে ভ্দেমান সড়ক ভ্দেমান থরে 

গড় 23.87 10.36 8.87 5.01 0 
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নূেনতম  1.29 0 0 0 0 

সদ্ বাচ্চ 76.63 31.17 29.52 26.00 0 

 

 
ভিয20 : থযস্ স্থাদন 20 টে খুোন পভরকভেত থরে, পভরকভেত সড়ক এ্ং ভনম বাণাধীন থরে অভতক্রম কদরদছ। 

ক্ষবদ্ে ান সড়ক 

দুটে োভডর সময়কাদে উিয় প্রজাভত ভ্দেমান সড়ক অভতক্রম কদরদছ, খুোন 176 ্ার ভ্দেমান সড়ক 

অভতক্রম কদরদছ এ্ং গাদজে থমাে 69 ্ার অভতক্রম কদরদছ। যভদও এই ক্রভসংগুভে সাধারণিাদ্ 

ভ্দেমান সড়দকর বদে বে ্রা্র ভ্স্তৃত ভছে, পন্সশ্চম সড়দকর ক্রভসং থোদকশদন খুোদনর ক্লাোভরং থদখা 

থগদছ, আর পূ্ ব সড়দক গাদজদের ক্লাোর থদখা থগদছ (ভিয21 )। 
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ভিয21 : ভ্দেমান পাকা সড়ক জদুড় খুোন এ্ং গয়োডব গাদজদের ক্রভসং থোদকশনসমূহ। 

আদোিনা 

আমাদদর খুোন এ্ং গয়োডব গাদজদের  থছাে নমুনার ভ্দেষণ থেদক জানা যায় থয দভেণ -পূ্ ব 

মদগাভেয়ায় এই প্রজাভতর জনসংখো পভরকভেত LI দ্বারা প্রিাভ্ত হওয়ার সম্ভা্না রদয়দছ। একাভধক 

পভরকভেত সড়ক এ্ং থরেগুভের অোোইনদমন্ট সরাসভর গয়োডব গাদজে এ্ং খুোদনর পয বদ্েণকৃত 

থহাম থরদঞ্জর মধে ভদদয় িদে থগদছ, যা উচ্চমাদনর খাদে থখা ুঁজার জনে িূভম জদুড় এদদর িোিেদক 

সীভমত কদর থতাদে। সাধারণত থদখা থগদছ থয পাকা সড়দকর থিদয় থরেপে উিয় প্রজাভতর উপর থ্ভশ 

প্রিা্ থফেদ্, কারণ উিয় প্রজাভতর কোরযুক্ত প্রাণীগুভে মাদঝ মাদঝ ভ্দেমান পাকা সড়ক অভতক্রম 

কদর ভকন্তু কখনও ভ্দেমান থরেপে অভতক্রম কদরভন। তদ্, এই 20টে গাদজদের িোিে দভেণ থহাম 

থরদঞ্জর দুটে ভ্দেমান সড়কর মদধে েদেদছ, যা ভনদদবশ কদর থয সড়কগুভে গাদজে িোিদে আংভশক ্াধা 

ভহসাদ্ কাজ করদত পাদর। খুোন সড়ক দ্বারা ভকছুো কম প্রিাভ্ত হয় ্দে মদন হদয়দছ ভকন্তু ্েন্সক্তগত 

িোিদের ট্রোকগুভের একটে পরীো থদখা যায় থয ভকছু খুোন পাকা সড়দকর সমান্তরাদে থেদক িোিে 

কদরদছ, সম্ভ্ত এরা সড়ক পার হওয়ার সুদযাগ খুুঁজভছে। েুরযুক্ত প্রাণীদদর িোিদের উপর এই সড়দকর 

সম্পূণ ব প্রিা্ সম্ভ্ত ট্রাভফক িভেউদমর উপর ভনিবরশীে(Gagnon et al., 2007) ; এই ফোফে ভনন্সশ্চত 

করার জনে আরও কোরযকু্ত প্রাণীদক সাদে ভনদয় অভতভরক্ত গদ্ষণার প্রদয়াজন রদয়দছ। 

পূ্ ব্ তী অনুসন্ধাদন জানা যায় থয খুোন কখনই ট্রাি-মদগাভেয়ান থরেপেদক পূ্ বভদদক অভতক্রম কদর 

না, এো অনুমান করা যায় থয পভরকভেত ্া ্তবমাদন ভনম বাণাধীন থরেপেগুভে, থযগুদোদত থ্ড়া থদওয়া 

হদ্ ্া হদয়দছ, থসগুভে েুরযুক্ত প্রাণীর িোিদে ্াধা হদত পাদর। ভ্কেিাদ্,  প্রাণী প্রজাভতর প্রদ্দশর 

জনে নতুন থরেপদে পয বাপ্ত নকশা, আকার, থিসদমন্ট এ্ং ভফ্রদকাদয়ন্সি (থস্পভসং) এর ্নেপ্রাণী 

পারাপাদরর অ্কাঠাদমা অন্তিুবক্ত করদত হদ্; ট্রাি-মদগাভেয়ান থরেওদয়র ভতনটে অংশ থেদক থ্ড়া 

সরাদনার পর একটে খুোনদক পার হদত থদখা থগদছ(Kimbrough, 2020) । খুেদনর জনে থরেপে ্া থ্ড়া 

ভমটেদগশন ্ে্স্থা ছাড়াই পভরকভেত থরেওদয় অোোইনদমন্ট এই 20টে প্রাণীর সন্সিভেত থহাম থরঞ্জদক 

িারটে নতুন স্বতন্ত্র এোকায় িাগ করদ্, যা আ্াসস্থদের সংদযাগদক ্োপকিাদ্ হ্রাস করদ্। স্ বাভধক 
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সংখেক থহাম থরঞ্জ ওিারেোপ হওয়া অঞ্চদের উপর ভিভত্ত কদর, কোরযুক্ত খুোনগুভে মূেত ভতনটে 

থরেপে এ্ং সীমাদন্তর থ্ড়ার মদধে আেকা পড়দ্, যা থজদনটেক আইদসাদেশন বতভর করদত পাদর। 

গয়োডব গাদজদের জনে কোরযুক্ত প্রাণীদদর উত্তর ভদদক সন্সিভেত থহাম থরঞ্জ এোকা অদধ বক ভ্িক্ত হদয় 

যাদ্; দভেদণ এদদর সন্সিভেত থহাম থরঞ্জ সুদরূ পন্সশ্চম ভদদক একটে থরেপে দ্বারা সামানে ভ্িক্ত হদ্, 

যভদও গাদজে 28 ্ার পভরকভেত অোোইনদমন্ট অভতক্রম কদরদছ। আমাদদর ফোফেগুভে পূ্ ব্ তী 

গদ্ষণার সাদে ভমে থরদখ ্ো হদয়দছ থয আ্াসস্থে ভ্িাজন এই অঞ্চদে েুরযকু্ত প্রাণীর জনসংখোর 

দীে বদময়াদী অন্সস্তত্বদক হুমভকর মুদখ থফেদত পাদর(Huijser et al., 2013; Ito et al., 2013; UNEP/CMS, 

2019) ।  

েুরযুক্ত উিয় প্রাণীই খাদদের সন্ধাদন ভনভদবষ্ট থকান পদের পভর্দতব িূভমদত যাযা্দরর মত িোিে কদর 

োদক , তাই ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর মদতা ভমটেদগশন ্ে্স্থাগুভে থকাোয় স্থাপন করদত হদ্ তা জানা আরও 

কটঠন হদয় পদড়দছ। থেভেদমটট্র থডো থদখায় থয খুোন এ্ং গাদজে উিয়ই ্তবমাদন নতুন থরেপে এ্ং 

সড়কগুভের জনে পভরকভেত অোোইনদমদন্টর সম্পূণ ব বদে বে ্রা্র অভতক্রম কদর; যভদও ক্রভসংদয়র 

েনদত্বর ভনভদবষ্ট ভকছু থেয রদয়দছ, নমুনার ্ভধ বত আকার এ্ং আরও সম্পূণ ব থিৌদগাভেক উপস্থাপনা সহ 

অভধকতর গদ্ষণা প্রদয়াজন যাদত এই ক্রভসং অ্স্থানগুভে ্ছদরর পর ্ছর ধদর সামঞ্জসেপূণ ব োদক 

এ্ং ভমটেদগশদনর েেে থরদখই করা উভিত। 

ক্রভসং স্ট্রাকিার ছাড়াও, পূ্ ব্ তী গদ্ষণায় ভ্দেমান অ্কাঠাদমা অভতক্রম করার অনুমভত থদওয়ার জনে 

অে্া ভ্দেমান অ্কাঠাদমার জনে থনা-থফি থজান ্রাে করার জনে থরেপদের থ্ড়া অপসারণ ্া 

পভর্তবদনর পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ।(Ito et al., 2013) । থযদহতু থট্রন-গ্াভদ প্রাণীর সংেষ ব থরাধ করার জনে 

সাধারণত থ্ড়াগুভে স্থাপন করা হয়, ভ্দশষত এমন জায়গায় থযখাদন থকাদনা প্রাণীর থতমন ভ্িরণ থনই 

থসখাদন এই থ্ড়া কাদজ আসদত পাদর(Batsaikhan et al., 2014) , যভদও এই সমাধানটে ্ুদনা েুরযুক্ত প্রাণী 

এ্ং থট্রদনর মদধে সংেষ ব দরূ করদ্ না। যাযা্র প্রজাভতর জনে LI প্রিা্গুভে হ্রাস করার অসুভ্ধাগুভে 

ভ্দ্িনায় থরদখ, সামভগ্রকিাদ্ সদ্ বাত্তম থকৌশে হে অোিয়দডি, ্া এই প্রজাভতগুভেদক প্রিাভ্ত 

করার সম্ভা্না কম এমন LI অোোইনদমন্ট ভন্ বািন করা। তাছাড়া, ভ্দেমান এ্ং পভরকভেত উিয় 

অ্কাঠাদমা প্রকদের ক্রম্ধ বমান প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে আঞ্চভেক থস্কদে পভরকেনা গ্রহণ করা 

অতেন্ত গুরুত্বপূণ ব(Batsaikhan et al., 2014) ।  

পভরদশদষ, এটে পুনরায় থজার থদওয়া গুরুত্বপূণ ব থয হাজার হাজার প্রাণীর জনসংখো থেদক নমুনা থনওয়া 

40টে প্রাণীর িোিে থেদক অনুভমত সম্ভা্ে LI প্রিা্গুভে সম্পূণ ব জনসংখোর উপর প্রিাদ্র প্রভতভনভধত্ব 

করদত পাদর না। দভেণ -পূ্ ব মদগাভেয়ায় খুোন এ্ং গয়োডব গাদজে উপদর থদখাদনা ভনভদবষ্ট থহাম 

থরদঞ্জর তুেনায় অদনক থ্ভশ ভ্স্তৃত এোকা দখে কদর আদছ, এ্ং এই অঞ্চদে প্রস্তাভ্ত LI এ্ং 

েুরযুক্ত প্রাণীর আ্াদসর মদধে অভতভরক্ত ওিারেোপ রদয়দছ যা উদদ্বদগর সৃটষ্ট করদত পাদর। আমাদদর 

ভ্দেষণ এই অঞ্চদে পভরকভেত LI এর সম্ভা্ে প্রিা্গুভেদক ভনন্সশ্চত কদর এ্ং িভ্ষেদত LI উন্নয়দন 

সংদযাদগর ভ্ষয়টে ভ্দ্িনা করার প্রদয়াজনীয়তা তুদে ধদর; তদ্, অে সংখেক কোরযুক্ত প্রাণীদদর ভদদয় 

ক্রভসং থোদকশদন পদুরা জনসংখোর পোোন ব থ্াঝা এ্ং ভনভদবষ্ট ভমটেদগশন ্ে্স্থার সুপাভরশ করা কটঠন 

কদর থতাদে। এই অঞ্চদের অভধকতর গদ্ষণার মাধেদম খুোন এ্ং গয়োডব গাদজদের উপর LI-এর 

সম্ভা্ে  প্রিা্গুভের সম্পণূ ব থিৌগভেক থেদযর উপর আদোকপাত করা থযদত পাদর এ্ং ভমটেদগশন 

্ে্স্থা এ্ং অনোনে সংরেদণর কম বকাদন্ডর জনে ভনভদবষ্ট অ্স্থাদনর ্োপাদর ভসদ্ধান্ত ভনদত সাহাযে 

করদত পাদর। 

 

অ্দানসমূহ 
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্ুদিই্াতার ্ায়ার্াতার, নারাগুয়া ্াতদজব, এ্ং ভককব অেসন (WCS Mongolia) খুোন এ্ং গয়োডব 

গাদজদের থেভেদমটট্র থডো এ্ং পভরকভেত ও ভ্দেমান সড়ক এ্ং থরেপদের স্থাভনক থডো প্রদান 

কদরদছন এ্ং ভরদপােবটে পয বাদোিনা কদরদছন (থপন্সন্ডং-স্থভগত আদছ)। থগ্রস থোনসাইফার (CLLC) 

স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা কদর প্রভতদ্দনটের খসড়া বতভর কদরদছন। োইোর ন্সক্রি (CLLC) এ্ং র্ 

অোদমন্ট (CLLC/WTI ) এই প্রভতদ্দদন বতভরদত অ্দান থরদখদছন। 

  



79     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

স ক্ষিি সূক্ষ্ম মেি ক্ষবপেষণ 

ভদ্বতীয় অংদশ ছয়টে সূক্ষ্ম থস্কে ভ্দেষদণ থ্শ কদয়কটে সাধারণ ভ্ষয় উদঠ এদসদছযা িভ্ষেদত এই 

ধরদনর ভ্দেষদণ সহায়তা করদত পাদর। উচ্চমাদনর এ্ং দরকারী ভ্দেষণ বতভরর জনে স্থানীয় 

ভ্দশষজ্ঞদদর সাদে কাজ করা অপভরহায ব ভছে। সংরেদণর জনে কাজ করা এনন্সজও কমীরা ভ্স্তাভরত 

বজভ্ক এ্ং LI থডোর অোদক্সস প্রদান কদরদছ যা অনেোয় দ্রুত পাওয়া সম্ভ্ হদতা না। তাদদর দেতা 

এ্ং থ্াঝাপড়ার ফদেই এই ভ্দেষণগুভের অন্তিুবক্ত োভড এোকার মদধে LI উন্নয়দনর বজভ্ক এ্ং 

সামান্সজক -রাজবনভতক থপ্রোপদে জী্ব্ভিদযের  উপর স্দিদয় ্ড় িাপ এ্ং প্রাসভগক হুমভকর উপর 

থফাকাস করদত সহায়তা কদরদছ। 

এছাড়াও তুেনামূেকিাদ্ সহজ ভ্দেষণাত্মক পদ্ধভত ্ে্হার কদর  করা দ্রুত মেূোয়দনর মাধেদম 

প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর কারদণ জী্ব্ভিযে ্া ভনভদবষ্ট ্নেপ্রাণী প্রজাভতর উপর সম্ভা্ে েভতর প্রদয়াজনীয় 

প্রমাণ পাওয়া থগদছ। আমাদদর অদনক ভ্দেষণই সময় এ্ং থডো সীমা্দ্ধতার কারদণ সহজ রাখা হয়; 

উদাহরণস্বরূপ, ্নেপ্রাণী িোিদের কভরদডার ্া PA -র মদতা সংরেণ ব্ভশষ্টেগুভের সাদে প্রস্তাভ্ত LI 

রুেগুভে ভমভেদয় থদখা। আদরা পভরশীভেত পদ্ধভত ্ে্হার কদর করা ভ্দেষণ (থযমন এই অনুদেদদর 

তৃতীয় অংদশ পয বাদোিনা করা হদয়দছ) জী্ব্ভিদযের উপর LI- এর সম্ভা্ে প্রিা্ সম্পদকব আদরা 

ভ্স্তাভরত তেে প্রদান করদত পাদর, সহজ দ্রুত মূেোয়নও গুরুত্বপূণ ব কারণ এদত প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের 

সম্ভা্ে হুমভকদক তুদে ধরা যায় থযখাদন LI উন্নয়ন প্রন্সক্রয়ায় জী্ব্ভিদযের সুরোদক অন্তিুবক্ত করার 

জনে পয বাপ্ত সময় রদয়দছ (থযমন, ভ্কে পদের পরামশ ব থদওয়া, ভমটেদগশন ্ে্স্থা ভডজাইন করা, অে্া 

আরও ভ্শদ পভরদ্শগত প্রিা্ ভ্দেষণ সম্পন্ন না হওয়া পয বন্ত ভনম বাণ কাজ ্ন্ধ রাখা)। 
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োটণ III: অনুকরণীয সকূ্ষ্ম মেি স্থাক্ষনক ক্ষবপেষপণর েয ণাপিাচনা 

জী্ব্ভিদযের উপর ভ্দেমান LI -এর প্রিা্গুভের স্থাভনক ভ্দেষণ এখন সাধারণ, এ্ং ্নেপ্রাণী 

জনসংখো ্া তাদদর ্স্াদসর আ্াসস্থদে পয বদ্েণ করা পভর্তবনগুভে নভেিুক্ত এ্ং ্োখো করার 

জনে দরকারী। এস্ পূ্ ব্ তী গদ্ষণা LI উন্নয়দন প্রজাভতর প্রভতন্সক্রয়া সম্পদকব আমাদদর থ্াঝাপড়া দৃঢ় 

করদত সাহাযে কদর, এমন এোকাগুভে ভিভিত কদর থযখাদন জী্ব্ভিদযের জনে িেমান েভত স্দিদয় 

থ্ভশ, এ্ং এই েভত হ্রাস ্া ভ্পরীত করার পদদেদপর সুপাভরশ কদর। ত্ওু তাদদর একটে ্ড় 

সীমা্দ্ধতা রদয়দছ: থযদহতু তারা ভ্দেমান LI- এর প্রিাদ্র উপর দৃটষ্টপাত কদর, অতীদতর গদ্ষণা থেদক 

নুতন LI হওয়ার আদগ জী্ব্ভিদযের েভত থরাধ করার থকৌশে জানা যায় না থযখাদন একটে ্নেপ্রাণী-

্ান্ধ্ পদ্ধভতদত LI ভডজাইন করা ্া সম্পূণ বরূদপ প্রাণীর আ্াসস্থদে LI উন্নয়ন এভড়দয় িো যায়। LI 

প্রকদের প্রস্তাভ্ত রুেগুভে ভ্দ্িনা কদর এ্ং বজভ্ক গুরুদত্বর থেযগুভের সাদে এগুভের 

ওিারেোদপর তেে পাওয়ার জনে সম্ভা্ে স্থাভনক ভ্দেষণ প্রদয়াজন, তদ্ এই ভ্দেষণগুভে 

তুেনামূেকিাদ্ কম করা হদয়দছ।। 

এই অনুদেদদর তৃতীয় অংদশ স্থাভনক ভ্দেষণ পদ্ধভত ্ে্হার কদর জী্ব্ভিদযের জনে LI হুমভকর 

সন্সক্রয়িাদ্ মূেোয়ন করার ভ্দেমান প্রদিষ্টাগুভে তুদে ধরার থিষ্টা করা হদয়দছ। আমরা ব্জ্ঞাভনক 

জান বাে থেদক সম্প্রভত প্রকাভশত সম্ভা্ে স্থাভনক ভ্দেষণ এ্ং অনানুষ্ঠাভনক থগ্র ভেোদরিার গদ্ষণা কদর 

একটে সারসংদেপ তুদে ধদরভছ।  আমরা 11 টে অনুকরণীয় গদ্ষণায় মদনাভনদ্শ কভর যা একটে একক 

থদদশর মদধে ্া থদদশর মদধে একটে থছাে েোন্ডদস্কদপ প্রস্তাভ্ত সড়ক, থরেপে, ্া ভ্দুেৎ োইন 

প্রকেগুভের সম্ভা্ে প্রিা্গুভে অদিষণ করদত স্থাভনক ভ্দেষণ ্ে্হার কদর োদক। আমরা থক্েমায 

2018 থেদক প্রকাভশত গদ্ষণাদক LI প্রকেগুভেদত থফাকাস করার জনে ভ্দ্িনা কদরভছ যা এখনও 

পভরকেনা ্া ভনম বাণ পয বাদয় রদয়দছ, যার অে ব হে এখান থেদক প্রাপ্ত ফোফেগুভে আগাম সংরেদণর 

প্রদিষ্টার জনে অতেন্ত প্রাসভগক। ভনদি, আমরা প্রভতটে োভডর একটে সংভেপ্ত সারসংদেপ প্রদান কভর, 

এরপর িভ্ষেদতর অোভিদকশন এ্ং অগ্রগভতর জনে োভডর মূে ব্ভশষ্টে এ্ং সুপাভরশগুভের মদধে 

একটে সমিয় তুদে ধরা হদয়দছ। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 1: ইপদাপনক্ষশযান মবাক্ষন ণওপি জীবববক্ষচপযের উের সড়ক ও মরিেপথ্র সম্ভাবে প্রিাব 

(আি গীর ও অনোনে, 2019)  

প্রকাশনা: আেমগীর, এম, কোম্পদ্ে, এমদজ, থলায়ান, এস, সুহারভদমন, এ, সুভপ্রয়াতনা, থজ, এ্ং 

েদরি, ডভিউএফ(2019) । উচ্চ ঝুুঁ ভকপূণ ব অ্কাঠাদমা প্রকেগুভে ইদদাদনভশয়ান থ্াভন বওদত ্দনর জনে 

আসন্ন হুমভক সৃটষ্ট কদর। সাদয়ভন্টভফক ভরদপােবস, 9 (1), 1-10। https://www.nature.com/articles/s41598-

018-36594-8 । 

স্টাক্ষের এিাকা: ইদদাদনভশয়ান থ্াভন বও (কাভেমান্তান) 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থকানটেই নয় (প্রজাভত-ভনরদপে) 

অবকাঠাপ ার িরন: সড়ক এ্ং থরেপে 

েটিূক্ষ : থ্াভন বও একটে ব্ভিক জী্ব্ভিযে হেস্পে ভহসাদ্ ্োপকিাদ্ স্বীকৃত এ্ং ভ্দি অ্ভশষ্ট 

অেত গ্রীষ্মমন্ডেীয় ্নিূভমর মদধে অনেতম।  এটে LI সম্প্রসারণ এ্ং গাছ কাো, খনন, থতদের জনে 

পাম গাদছর ্াগান, এ্ং দা্ানে সহ সংভেষ্ট হুমভকর কারদণ ্ন পভরষ্কার এ্ং হ্রাদসর উচ্চ হাদরর 

সিুখীন হদে। অে ববনভতক উন্নয়দনর ত্বরাভিতকরণ এ্ং সম্প্রসারদণর জনে ইদদাদনভশয়ান মাোর 

িোদনর অধীদন (২০১১-২০২৫), থ্াভন বও (কাভেমান্তান) এর ইদদাদনভশয়ান অংশটে কাভেমান্তান 

https://www.nature.com/articles/s41598-018-36594-8
https://www.nature.com/articles/s41598-018-36594-8
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অে ববনভতক কভরদডাদরর অংশ ভহদসদ্ থসখাদন ২০২৫ সাদের মদধে সড়ক ও থরেপে ভনম বাণ কাজ ্ৃন্সদ্ধ 

পাদ্ ্দে আশা করা হদে, এর মদধে ট্রাি-কাভেমান্তান মহাসড়দকর 3,000 ভকদোভমোদররও থ্ভশ 

প্রস্তাভ্ত সড়ক আপদগ্রড এ্ং প্রায় 2,000 ভকদোভমোর নতুন সড়ক ভনম বাণ অন্তিুবক্ত রদয়দছ। সড়ক 

থনেওয়াকব সম্প্রসারদণর ফদে ্নেিূভমদত মানুদষর প্রদ্শাভধকার ্নৃ্সদ্ধ পাদ্ এ্ং ্দনর রূপান্তর আরও 

্ৃন্সদ্ধ পাদ্। এই গদ্ষণায় স্থাভনক কাঠাদমা, সংদযাগ এ্ং কাভেমান্তাদনর স্থানীয় ্নগুভের পভরদ্শগত 

অখণ্ডতার উপর প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর সম্ভা্ে প্রিা্ পভরমাপ করা হদয়দছ ।  

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা ভ্ভিন্ন সরকাভর থডোদ্ইজ, ভরদপােব এ্ং পূ্ ব্ তী গদ্ষণা থেদক প্রস্তাভ্ত সড়ক ও 

থরেপদের স্থাভনক তেে সংকেন কদরদছন। তারা ্নিূভমর মানভিয এ্ং থশ্রভণভ্নোদসর জনে 

সোদেোইে ভিয ্ে্হার কদরদছন (থযমন, মূে ্ন এ্ং প্রাভন্তক ্ন), এ্ং তারপর ্নিূভমর পোিগুভের 

সাদে  প্রস্তাভ্ত LI-থক ভমভেদয় থদখা হয় যাদত থমাে অঞ্চে এ্ং ্নিূভমর ধরনগুভের পভর্তবনগুভে 

অনুমান করা যায়। তারা েোন্ডদস্কপ সংদযাদগর সম্ভা্ে েভতর অনুমান করদত ্তবমান েোন্ডদস্কপ এ্ং LI 

উন্নয়দনর পদর প্রতোভশত েোন্ডদস্কপদক ইকুইিোদেন্ট কাদনদিড এভরয়া ইনদডক্স নাদম একটে েোন্ডদস্কপ 

কাদনভিভিটে থমটট্রক গণনা কদরদছন। থেখদকরা ভ্দেমান PA থনেওয়াদকব প্রস্তাভ্ত LI রুেগুভে 

ওিারদেড কদরদছন। তারা ভপএ, প্রােভমক ও মাধেভমক ্ন এ্ং ভপেেোদন্ডর সাদে LI-এর থছদদনর উপর 

ভিভত্ত কদর প্রস্তাভ্ত LI এর সকে  অংশদক খু্ উচ্চ, উচ্চ, মাঝাভর ্া ভনম্ন পভরদ্শগত প্রিা্ ভহসাদ্ 

থশ্রণী্দ্ধ কদরদছন। 

উেসংোর: গদ্ষণায় পূ্ বািাস থদওয়া হদয়দছ থয কাভেমান্তাদন স্থানীয় ্নিূভমদত যদেষ্ট প্রিা্ পড়দ্ 

যভদ সড়ক এ্ং থরেপে প্রকেগুভে প্রস্তাভ্তিাদ্ এভগদয় যায়। প্রায় 237,000 থহির মূে ্নিূভম 

ভনম্নমাদনর ্াসস্থান ভহদসদ্ অনোনে নন-থকার ফদরে কোোগভরদত রূপান্তভরত হদ্ এ্ং 392,000 থহির 

ভ্দেমান "ভব্রজ" ফদরে কভরদডার যা মূে ্নাঞ্চদের মদধে সংদযাগ ভহদসদ্ কাজ করদ্ তাও প্রিাভ্ত 

হদ্। LI উন্নয়ন ইকুইিোদেন্ট কাদনদিড এভরয়া থমটট্রক দ্বারা পভরমাপ করা হয় থয, েোন্ডদস্কপ সংদযাগ 

34 শতাংশ হ্রাস পাদ্। পুঁভিশটে ভ্দেমান ভপএ-থক নতুন সড়ক ্া থরেপে দ্বারা থছদ করা হদ্, যার মদধে 

রদয়দছ কায়ান থমন্টারাং জাতীয় উদোন, যা এই অঞ্চদের স্দিদয় ্ড় অ্ভশষ্ট পভরদ্শগত অেত ভপএ-

গুভের মদধে একটে। ভ্দেমান সড়কগুভের আপদগ্রদডর ফদে আরও 17 টে ভপএ প্রিাভ্ত হদ্। ভ্দেষদণ 

3,300 ভকদোভমোদরর থ্ভশ প্রস্তাভ্ত সড়ক ও থরেপে ভিভিত করা হদয়দছ থযখাদন খু্ উচ্চ, উচ্চ, ্া 

মাঝাভর পভরদ্শগত প্রিা্ পড়ার আশংকা করা হদয়দছ। থেখদকরা সপুাভরশ কদরদছন থয খু্ উচ্চ প্রিা্ 

ভহসাদ্ থশ্রণী্দ্ধ করা প্রস্তাভ্ত সড়ক এ্ং থরেওদয় ভনম বাণ করা উভিত হদ্ না, এ্ং উচ্চ ্া মাঝাভর 

প্রিা্ ভহসাদ্ থশ্রণী্দ্ধ অংশগুভের পভরদ্শগত প্রিা্গুভে ভমটেদগশন ্া অফদসে ্ে্স্থা এ্ং 

উন্নয়দনর পদর আরও িাে আইন প্রদয়াদগর মাধেদম হ্রাস করা উভিত। থেখদকরা পরামশ ব ভদদয়দছন থয 

পভরদ্শগত, অে ববনভতক এ্ং সামান্সজক ভ্ষয়গুভের সম্পূণ ব পভরসর ভ্দ্িনা করা হদে কাভেমান্তাদন 

প্রস্তাভ্ত LI সম্প্রসারদণর থ্ভশরিাগই সাশ্রয়ী ্দে ভ্দ্ভিত হদ্ না। 

অনুকরণীয অিেযন 2: সু াযা, ইপদাপনক্ষশযার জীবববক্ষচপযের উের সড়ক এবং ক্ষবদ্েুৎ িাইপনর সম্ভাবে 

প্রিাব (মস্ল্াযান, আি ক্ষগর ও অনোনে, 2019) 

প্রকাশনা: থলায়ান, এস, আেমগীর, এম, কোম্পদ্ে, এমদজ, থসতাওয়াভত, টে, এ্ং েদরি, 

ডভিউএফ(2019) । ইদদাদনভশয়ার সুমাযায় থডদিেপদমন্ট কভরদডার এ্ং অ্ভশষ্ট ্দনর সংরেণ। 

ট্রভপকাে কনজাদিবশন সাদয়ি 12, 1-9। https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940082919889509 

। 

স্টাক্ষে এিাকা: সমুাযা, ইদদাদনভশয়া 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থকানটেই নয় (প্রজাভত-ভনরদপে) 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1940082919889509
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অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): সড়ক, ভ্দুেৎ োইন 

েটিূক্ষ : ইদদাদনভশয়ার সরকার অে ববনভতক কভরদডাদরর উন্নয়দনর মাধেদম অে ববনভতক প্র্ৃন্সদ্ধ ্াড়াদত 

সুমাযা দ্বীদপর জনে প্রধান সড়ক সম্প্রসারদণর প্রস্তা্ কদরদছ। পূ্ ব ইদদাদনভশয়ার দরূ্তী এ্ং 

পভরদ্শগতিাদ্ অেত প্রাকৃভতক িূভমদত হওয়া LI উন্নয়দনর ভ্পরীদত, সুমাযার উপর LI উন্নয়ন এমন 

একটে পভরদ্দশ েেদছ যার উপর ইদতামদধেই সড়ক, কৃভষ, টেবার এ্ং খভনর খনন কাদজর প্রিা্ 

পদড়দছ।  LI উন্নয়দনর প্রেম পয বাদয়র েভত থেদক থয ্নিূভম থ্ুঁদি থগদছ থসখাদন যাদত ভদ্বতীয় পয বাদয়র  

েভত কভমদয় আনা যায় - সমুাযার সংরেণ প্রদিষ্টাদক অ্শেই থসভদদক থফাকাস করদত হদ্। এই ভদ্বতীয় 

পয বাদয়র প্রিা্শােী ব্ভশষ্টে হে একটে প্রস্তাভ্ত 2,700 ভকদোভমোর ট্রাি-সুমাযান হাইওদয় (টেএসএইি) 

যা কৃভষকাজ ্াড়াদনার ফদে অ্ভশষ্ট ্দনর উপর িাপ ্াভড়দয় তুেদত পাদর। এই ভ্দেষণটে টেএসএইি 

এ্ং সহায়ক সড়কগুভের কারদণ ্েভতক্রমী বজভ্ক িোেু সম্পন্ন ভতনটে অ্ভশষ্ট ্নাঞ্চদের উপর 

হুমভক তুদে ধদরদছ: (1) থকভরনভস থস্োত জাতীয় উদোন, যা ইদদাদনভশয়ার ভদ্বতীয় ্ৃহত্তম ভপএ এ্ং 

ভ্ি ঐভতদহের অংশ; (2) ভেউজার ইদকাভসদেম, যা ভ্পন্ন হাভত, ্াে, গণ্ডার এ্ং ওরাগুোদনর থশষ 

অ্ভশষ্ট সাধারণ ্াসস্থান ভহদসদ্ ভ্দ্ভিত; এ্ং (3) ্াোং থতারু অঞ্চে, যা ভ্পন্ন তাপানুেী ওরাগুোদনর 

থশষ আশ্রয়স্থে। 

েদ্ধক্ষি: গদ্ষণায় LI উন্নয়ন এ্ং জী্ব্ভিদযের মদধে সম্ভা্ে দ্বদের অ্স্থান ভনধ বারদণর জনে 

সংরেদণর আগ্রদহর ব্ভশষ্টে সহ প্রস্তাভ্ত হাইওদয় রুদের সহজ স্থাভনক ওিারদে ্ে্হার করা হদয়দছ। 

এই সংরেদণর ব্ভশষ্টেগুভের মদধে রদয়দছ সোদেোইে ভিয ্ে্হার কদর অ্ভশষ্ট প্রােভমক ্ন পোি, 

তাপানুভে ওরাগুোদনর আ্াসস্থদের পোি, ্াে সংরেণ েোন্ডদস্কপ এ্ং জাতীয় উদোন এ্ং প্রকৃভত 

সংরেদণর মদতা ভপএ-এর মোভপং করা। ইদদাদনভশয়ার থপ্রভসদডদন্টর ভন্ বাহী কায বােয় কতৃবক প্রস্তুতকৃত 

একটে মানভিয থেদক হাইওদয় রুেগুভে অনুমান করা হদয়দছ। 

উেসংোর:থকভরনভস থস্োত জাতীয় উদোন  টেএসএইি সড়দকর কারদণর সংেগ্ প্রাকৃভতক ভরজািব 

থেদক আোদা হদয় যাদ্ এ্ং সড়ক এভরদয় িো, ভশকাদরর ঝুুঁ ভক ্াড়াদনা এ্ং আ্াসস্থদের সংদযাগ 

হ্রাদসর কারদণ সুমাযান ্াদের থিৌদগাভেক পভরসর হ্রাস পাদ্। টেএসএইি ভেউজার ইদকাভসদেদমর 

উত্তর -পূ্ ব প্রান্তদকও অভতক্রম করদ্, থযখাদন এটে পূদ্ বর অেত ্নাঞ্চদে পদূ্ বর কৃভষ কাজদক 

সম্প্রসাভরত ও সংহত করদ্, ভ্দশষ কদর পাম গাদছর ্াগান। ্াোং থতারু অঞ্চেটে একটে হাইওদয় 

(টেএসএইি -এর একটে সহায়ক কভরদডার) এ্ং একটে ্ড় জেভ্দুেৎ উন্নয়দনর সাদে যুক্ত ভ্দুেৎ োইন 

দ্বারা থছভদত হদ্, যা সংরেদণর অ্স্থা এ্ং স্থানীয় ্নগুভের আ্াসস্থেদক ভ্পন্ন কদর তুেদ্। এটে 

ভ্পন্ন তানাপুভে ওরাগুোদনর জনসংখোদক থনভত্ািকিাদ্ প্রিাভ্ত করদত পাদর, ভতনটে ্দনর অংদশ 

এখন মায 800টে প্রাণী ্স্াস কদর োদক। থেখদকরা সুপাভরশ কদরদছন থয অ্ভশষ্ট ্দনর অ্স্থা 

আইনগতিাদ্ শন্সক্তশােী করা উভিত এ্ং থয ভনয়মগুভে ্তবমাদন মূে ্নাঞ্চদে সড়ক উন্নয়নদক 

ভনরুৎসাভহত কদর তা নন-থকার ্নিূভমদত প্রসাভরত করা থযদত পাদর। জাতীয় থকৌশেগত সড়দকর 

(থযমন, টেএসএইি) জনে বতভর পভরদ্শগত ভ্ভধগুভে এই ্ৃহৎ সড়কগুভের সাদে সংযুক্ত স্থানীয় সড়দকর 

প্রস্তা্নাদতও প্রদয়াগ করা উভিত, যা অ্ভশষ্ট ্দনর উপর অদনক প্রিাদ্র জনে দায়ী হদত পাদর। 

থেখদকরা প্রস্তাভ্ত হাইওদয় অংদশর রুে, যা উচ্চ সংরেণ অগ্রাভধকার এ্ং ভ্পন্ন ্নেপ্রাণী প্রজাভতর 

্নগুভেদক থনভত্ািকিাদ্ প্রিাভ্ত করদত পাদর, তা নতুন কদর পুনরায় ভনধ বারণ করার পদে 

থজারাদোিাদ্ পরামশ ব ভদদয়দছন। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 3:  ািপযক্ষশযান মবাক্ষন ণওপি জীবববক্ষচপযের উের সড়পকর সম্ভাবে প্রিাব (মস্ল্াযান, 

কোম্পপবি ও অনোনে, 2019) 
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প্রকাশনা: থলায়ান, এস, কোম্পদ্ে, এমদজ, আেমগীর, এম, থেিনার, এএম, এগােব, থজ।(2019) । হােব 

অ্ থ্াভন বওদত ট্রাি-জাতীয় সংরেণ এ্ং অ্কাঠাদমা উন্নয়ন। PLOS ওয়ান, 14 (9), e0221947। 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221947 । 

 স্টাক্ষের এিাকা: মােদয়ভশয়ান থ্াভন বও (সা্াহ) 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থকানটেই নয় (প্রজাভত-ভনরদপে) 

অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): সড়ক 

েটিূক্ষ : মােদয়ভশয়া, ইদদাদনভশয়া এ্ং ব্রুনাইদয়র মদধে সহদযাভগতা ্াড়াদনার জনে 2007 সাদে হােব 

অফ থ্াভন বও উদদোগ (এইিওভ্) প্রভতটষ্ঠত হদয়ভছে কারণ এই থদশগুভে থ্াভন বও দ্বীদপ ভপএ এ্ং অনোনে 

প্রাকৃভতক অঞ্চেগুভের একটে সীমানা থনেওয়াকব সংরেদণর ভ্ষদয় কাজ কদর োদক। এটে প্রভতষ্ঠার পর 

থেদক ভপএ কিাদরজ ভদ্বগুদণরও থ্ভশ হদয়দছ, ভপএ-গুভের মদধে সংদযাগ ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ এ্ং গাছ কাোর 

প্রিা্ হ্রাস থপদয়দছ। তদ্, থফডাদরে অে ববনভতক এদজন্ডার জনে করা একতরফা LI থডদিেপদমন্ট 

ভস্কমগুভের কারদণ  ন্সযপেীয় এইিওভ্ হুমভকর সিুখীন, থযমন সা্াহ থডদিেপদমন্ট কভরদডার, যার 

মদধে রদয়দছ মােদয়ভশয়ান থ্াভন বওদত পোন-থ্াভন বও হাইওদয় থনেওয়াকব সম্প্রসারদণর পভরকেনা। এই 

সম্প্রসারদণ আনুমাভনক 1,300 ভকদোভমোর প্রস্তাভ্ত নতুন সড়ক এ্ং আরও 1,300 ভকদোভমোর 

প্রস্তাভ্ত সড়দকর আপদগ্রড রদয়দছ এ্ং এই সম্প্রসাভরত থনেওয়াদকবর থ্ভশরিাগই সরাসভর PA-থক থছদ 

করদ্ অে্া PA- এর মদধে প্রাণীর িোিেদক ্াধাগ্রস্ত করদ্। এই গদ্ষণায় পোন-থ্াভন বও হাইওদয় 

ভনম বাদণর এ্ং সা্াহদত এইিওভ্-র পভরদ্শগত অখণ্ডতার উপর  সম্ভা্ে প্রিা্গুভে পরীো করা 

হদয়দছ, যার মদধে ভপএ এ্ং অেত ্নাঞ্চদের মদধে সংদযাগ হারাদনার উপর নজর থদওয়া হদয়দছ। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা 2033 সাদের জনে সা্াহ স্ট্রাকিারাে িোন থেদক প্রস্তাভ্ত হাইওদয় রুেগুভেদক 

সোদেোইে ভিদযর সাহাদযে মোপ করা ভপএ ও অেত ্নাঞ্চদের সাদে ভমভেদয় থদদখদছন। তারা শনাক্ত 

কদরদছন থয থকান ভপএগুভে ্তবমাদন অেত ্দনর কভরদডার দ্বারা সংযুক্ত এ্ং এরপর প্রস্তাভ্ত সড়ক 

উন্নয়ন দ্বারা ভ্ন্সেন্ন হদ্ এমন সংদযাগগুভে ভিভিত করা হদয়ভছে। তারা একটে থনেওয়াকব ভেওভর থমটট্রক, 

ইভন্টগ্রাে ইনদডক্স অ্ কাদনকটেভিটে (আইআইভস) ্ে্হার কদরদছন যাদত ভনদম্নাক্ত ভ্ষয়গুভে অনুমান 

করা যায় (1) ভপএ থনেওয়াদকবর সামভগ্রক সংদযাদগ প্রতোভশত পভর্তবন যভদ সকে প্রস্তাভ্ত সড়ক ভনম বাণ 

এ্ং আপদগ্রড সম্পন্ন করা হয় এ্ং (2) উন্নয়ন-পর্তী েোন্ডদস্কদপ সামভগ্রক সংদযাদগর জনে ভনভদবষ্ট 

কভরদডাদরর গুরুত্ব, যা ্নেপ্রাণীর সংদযাদগর সুভ্ধাদে ব ভমটেদগশন ্ে্স্থাগুভের জনে স্থানগুভেদক 

অগ্রাভধকার ভদদত সাহাযে করদ্ (থযমন, ক্রভসং কাঠাদমা)।  

উেসংোর: এইিওভ্র প্রস্তাভ্ত সড়ক উন্নয়ন স্দিদয় ্ড় অেত ্নাঞ্চদে ভ্িাজন সৃটষ্ট করদ্, 

সা্াদহর ভপএগুভেদক আরও দভেদণ োকা অনোনে ভপএ থেদক ভ্ন্সেন্ন কদর থফেদ্। 10টে ভপএ-এর 

মদধে পভরদ্শগত সংদযাগ নষ্ট হদয় যাদ্। সা্াহদত হাইওদয় থডদিেপদমদন্টর প্রিা্দক প্রশভমত করার 

পভরকেনায় ্নাঞ্চদের সাদে সংযুক্ত ্নেপ্রাণীদদর জনে হাইওদয় আন্ডারপাস ভনম বাদণর কো ্ো হদয়দছ, 

ভকন্তু থেখদকরা সদদহ প্রকাশ কদরদছন থয এই থকৌশেটে সংদযাদগর েভত থরাদধ যদেষ্ট হদ্ ভকনা ্া এটে 

্াস্ত্ায়দনর জনে পয বাপ্ত অে ব ্রাে োকদ্ ভকনা। এই থকৌশদের স্ বাভধক সুভ্ধা থপদত ্ন কভরদডার 

এ্ং ্নেপ্রাণীর ওিারপাদসর অ্স্থান প্রাণীর িোিে ্া জী্ব্ভিদযের জভরদপর মাধেদম ভনধ বারণ করা 

উভিত, অতীদতর মদতা ভনম বাণগত সুভ্ধার উপর ভিভত্ত কদর নয়। থেখদকরা সপুাভরশ কদরদছন থয 

মােদয়ভশয়া, ইদদাদনভশয়া এ্ং ব্রুনাই একটে এইিওভ্ মাোর িোন বতভর করদ্ যা ন্সযপেীয় ঐকমদতের 

মাধেদম আঞ্চভেক অগ্রাভধকার সংরেণ থনেওয়াকব, কভরদডার এ্ং ্াফার থজান ভনধ বারণ করদ্। তারা 

সংরেণ এ্ং উন্নয়ন পভরকেনা আরও িাদোিাদ্ সমিয় করার পরামশ ব ভদদয়দছন থযন পোন-থ্াভন বও 

হাইওদয় ও এইিওভ্র থেদয উন্নয়ন কাদজর ফদে সংরেণ কায বক্রম ্োহত না হয়। 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221947
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অনুকরণীয স্টাক্ষে 4: িারপি বাপর্ঘর উের সড়ক এবং মরিেপথ্র সম্ভাবে প্রিাব (োক্ষরওযাকা  ও 

অনোনে, 2018) 

প্রকাশনা: পাভরওয়াকাম, এম, থজাভশ, এ, নিভগদর, এস, এ্ং ব্দোনােন, এস(2018) । মধে িারতীয় এ্ং 

ইোন ব োের ্াদের েোন্ডদস্কদপ সংদযাগ সংরেণ এ্ং স্মােব স্ুজ ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর জনে 

একটে নীভত কাঠাদমা। ওয়াইল্ডোইফ কনজাদিবশন ট্রাে, মুবাই। 

https://www.wildlifeconservationtrust.org/wp-content/uploads/2018/11/Vol-1-Policy-Framework-CI-and-

EG-Landscape-Low-Res-.pdf । 

স্টাক্ষে এিাকা: মধে িারত এ্ং ইোন ব োে 

মফাকাি প্রজাক্ষি: ্াে ( Panthera tigris ) 

অবকাঠাপ ার িরন: সড়ক, থরেপে 

েটিূক্ষ : মধে িারত এ্ং ইোন ব োদের প্রাকৃভতক িূভম িারদতর ্াদের জনসংখোর প্রায় এক-

তৃতীয়াংশদক ধারণ কদর োদক এ্ং ্াদের দখদে োকা 23 টে ্াে ভরজািব এ্ং 46 টে অনোনে ভপএ 

অন্তিুবক্ত রদয়দছ। এই িূভমদত ্াদের জনসংখো ভ্দির মদধে থজদনটেকোভে স্দিদয়  ব্ভিযেময়, ভকন্তু 

LI-এর দ্রুত ভ্কাদশর ফদে আ্াসস্থে হ্রাস এ্ং ভ্িাজন ্াদের দীে বদময়াদী স্বাদস্থের জনে হুমভক। 

িারদত প্রভতভদন প্রায় 22 ভকদোভমোর নতুন সড়ক বতভর করা হয়, যা আ্াসস্থেগুভের মদধে ্াদের 

িোিেদক সীভমত কদর থতাদে এ্ং ন্সজদনর প্র্াহ হ্রাস কদর। এই িূখদণ্ড ্াে এ্ং অনোনে ্নেপ্রাণীদদর 

দ্বারা ্ে্হৃত অদনক মুিদমন্ট কভরদডার এখদনা ভিভিত ্া ্োপকিাদ্ স্বীকৃত হয়ভন, যার ফদে 

সংদযাগস্থদে LI উন্নয়দনর ভ্দেমান ্া সম্ভা্ে প্রিা্গুভে মূেোয়ন করা ্া যোযে ভমটেদগশন ্ে্স্থা 

্াস্ত্ায়ন করা কটঠন হদয় পদড়দছ। এই গদ্ষণায় এই তেেগত ্ে্ধাদনর সমাধান করা হদয়দছ (1) 

্াদের দখদে োকা ভপএ এ্ং ্দনর িকগুভের মদধে ্নেপ্রাণী কভরদডার ভিভিত করার জনে সংদযাগ 

মদডে ্ে্হার করা হদয়দছ এ্ং (2) সড়ক ও থরেপে প্রকেগুভে এই কভরদডারগুভেদক থকাোয় থছদ 

করদ্ এ্ং ্াদের আ্াসস্থে পোিগুভের মদধে িোিে থরাধ করদ্ তা ভনধ বারণ করা হদয়দছ। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা ্াদের িোিদের থেদয িূভমগত থরন্সজেোি অনুমান করার জনে মানুদষর ্সভত 

এ্ং িূভমর স্থাভনক তেে ্ে্হার কদরদছন এ্ং এরপর ভপএ এ্ং ্নিূভমর মদধে অনুকূে িোিদের পে 

মোপ করার জনে সংদযাগ মদডে ্ে্হার কদরদছন থযখাদন ্াদের উপভস্থভত আদছ ্দে জানা যায়। তারা 

Ministry of Environment, Forests, and Climate Change কাদছ জমা থদওয়া প্রায় 1,700 টে LI উন্নয়দনর 

(সড়ক ও থরেওদয় সহ) প্রস্তা্ পয বাদোিনা কদরদছন এ্ং তারা এই প্রস্তা্গুভে থেদক প্রস্তাভ্ত LI রুদের 

স্থাভনক তেে থ্র কদরদছন। কাদনভিভিটে মদডে থেদক প্রাপ্ত ্াে কভরদডাদরর মানভিদয স্থাভনকিাদ্ এই 

রুে ভমভেদয় থদখার মাধেদম তারা প্রস্তাভ্ত LI রুেগুভে ভিভিত করদত সেম হদয়দছন যা ্াদের 

কভরদডারদক থছদ করদ্ এ্ং ্াদের আ্াসস্থে পোিগুভের মদধে সংদযাদগ হস্তদেপ করদত পাদর। 

উেসংোর: প্রায়  400 LI উন্নয়ন প্রস্তাদ্র মদধে রদয়দছ এমন অংশ যা ্াদের কভরদডাদরর মধে ভদদয় িদে 

থগদছ ্া ভদ্বখন্সণ্ডত কদরদছ। তদ্, এই প্রস্তা্গুভের 86 শতাংশ ্াদের উপর তাদদর সম্ভা্ে প্রিা্ সদিও 

"্নেপ্রাণী ছাড়পয" (অে বাৎ জাতীয় ্াে সংরেণ কতৃবপে এ্ং জাতীয় ্নেপ্রাণী থ্াদডবর অনুদমাদন) এর 

প্রদয়াজনীয়তাদক অস্বীকার কদর। গদ্ষণায় ভিভিত কভরদডারগুভের মদধে অদনকগুভে PA এ্ং ইদকা-

সংদ্দনশীে অঞ্চদের সীমানার ্াইদরও ভ্স্তৃত যার জনে ্নেপ্রাণী ছাড়পয োকা প্রদয়াজন; তাই 

থেখদকরা পরামশ ব ভদদয়দছন থয ভ্ধানগুভে আপদডে করা উভিত যাদত গদ্ষণায় ভিভিত ্াদের 

কভরদডারগুভে আমদে ভনদয় ্নেপ্রাণী ছাড়পদযর প্রদয়াজনীয়তার ভিভত্ত গদড় তুেদত পাদর। তারা আরও 

সুপাভরশ কদরদছন থয প্রকদের প্রােভমক পভরকেনার পয বাদয় উপযুক্ত ্নেপ্রাণী ভমটেদগশন ্ে্স্থা 

অন্তিুবক্ত করার জনে থমাে LI প্রকে ্াদজদের একটে থছাে অংশ ্েয় করা উভিত, যা ভনম বাণ শুরুর পদর 

https://www.wildlifeconservationtrust.org/wp-content/uploads/2018/11/Vol-1-Policy-Framework-CI-and-EG-Landscape-Low-Res-.pdf
https://www.wildlifeconservationtrust.org/wp-content/uploads/2018/11/Vol-1-Policy-Framework-CI-and-EG-Landscape-Low-Res-.pdf
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পভরকেনাগুভে সংদশাধন করদত হদ্ এমন ্েয়্হুে প্রকদে ভ্েব এভড়দয় সামভগ্রকিাদ্ খরি ্া ুঁিাদত 

পাদর। পভরকেনা প্রন্সক্রয়ার শুরুদত ্াে কভরদডাদরর একটে মানভিদযর সাদে প্রস্তাভ্ত প্রকদের 

অোোইনদমন্টদক ভমভেদয় থদখা হদে তা এদজন্সিগুভেদক প্রকে পভরকেনায় ভমটেদগশনমূেক ্ে্স্থার 

্েয় সম্পদকব আরও িাদোিাদ্ জানদত এ্ং অন্তিুবক্ত করার সদুযাগ বতভর করদ্। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 5: কপম্বাক্ষেযায মবগি মলাক্ষরকানপদ্র উের ক্ষবদ্েুৎ িাইপনর সম্ভাবে প্রিাব ( াহুদ্ ও 

অনোনে, 2018) 

প্রকাশনা: মাহুদ, এসভপ, ভসেিা, থজভপ, ডেমোন, ভপএম, এ্ং ্ান বসাইড, আরদজ(2018) । কদবাভডয়ায় 

প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ সঞ্চােন োইন সমাদোিনামূেকিাদ্ ভ্পন্ন থ্গে থলাভরকান'থদর Houbaropsis 

bengalensis ্ৃহত্তম জনসংখোর জনে একটে গুরুত্বপণূ ব নতুন হুমভক। ওভরক্স-Oryx, 52 (1), 147-155। 

https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-

constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-

houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E 

স্টাক্ষের এিাকা: কদবাভডয়া 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থ্গে থলাভরকান (Houbaropsis bengalensis) 

অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): ভ্দুেৎ োইন 

েটিূক্ষ : থ্গে থলাভরকান একটে ভ্পন্ন ্াোডব উপপ্রজাভতর পাভখ এ্ং দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার একমায 

্াোডব পাভখ প্রজাভত, যার ভ্িরণ কদবাভডয়ার থতানদে সাপ ভনম্নাঞ্চদে থদখা যায়। সাম্প্রভতক 

্ছরগুভেদত থলাভরকান জনসংখো দ্রুত হ্রাস থপদয়দছ এ্ং এই অঞ্চদে জেভ্দুেৎ ্া ুঁধ এ্ং সংভেষ্ট 

ভ্দুেৎ োইদনর উন্নয়ন এই হ্রাসদক আরও ্াভড়দয় তুেদত পাদর কারণ ্াোডব এ্ং অনোনে ্ড় 

পাভখগুভে ভ্দুেদতর োইদনর সাদে সংেদষ বর কারদণ মতুৃের ঝুুঁ ভকদত রদয়দছ। কদবাভডয়ার সরকার থতানদে 

সাপ ভনম্নাঞ্চদের উত্তর প্রাদন্ত 230-থকভি ভ্দুেৎ োইন ভনম বাদণর পভরকেনা কদরদছ, যা থলাভরকান 

জনসংখোর 81 শতাংদশর প্রজনন থেদযর কাছাকাভছ অ্ভস্থত এ্ং এর ্োভপ্ত সম্ভ্ত পাভখদদর প্রজনন 

এ্ং অ-প্রজনন এোকার মদধে োকা ভ্রমণ পে জদুড়ও রদয়দছ। এই গদ্ষণায় থলাভরকান জনসংখোর 

উপর প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইনগুভের প্রিা্গুভে অনুমান করদত থলাভরকান িোিে এ্ং মতুৃেহার 

সম্পভকবত তেে সংগ্রহ করা হয়। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা পাুঁি ্ছর ধদর 17 টে পৃেক থলাভরকোদনর িোিদের পে ট্রোক করদত থেভেদমটট্র 

ট্রািভমোর ্ে্হার কদরদছন। তারা ভ্দুেৎ োইদনর কারদণ ্াোডব মৃতুেহাদরর পূ্ ব্ তী গদ্ষণার একটে 

ভেদেদরিার পয বাদোিনা কদরদছন যাদত নতুন ভ্দুেৎ োইদনর প্রভত ভকদোভমোদর প্রতোভশত মারাত্মক 

সংেদষ বর গড় হার অনুমান করা যায়। তারা পয বদ্েণকৃত ভ্রমণ পে এ্ং প্রজনন এোকার সাদে 

প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ োইন রুেগুভে ভমভেদয় থদদখদছন থযখাদন থলাভরকানদদর ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংেদষ বর 

কারদণ উচ্চ মৃতুের হার হদত পাদর। 

উেসংোর: ট্রািভমোদরর সাদে েোগ করা থলাভরকানরা প্রভত অ-প্রজনন থমৌসদুম দুই্ার প্রস্তাভ্ত ভ্দুেৎ 

োইদনর পে অভতক্রম কদর, যা সংেদষ বর মতুৃের উচ্চ সম্ভা্না ভনদদবশ কদর। ভকছু পাভখর প্রজনন এোকা 

প্রস্তাভ্ত রুদের যদেষ্ট কাছাকাভছ অ্ভস্থত ভছে থয তারা সম্ভ্ত ভ্দুেৎ োইদনর সংস্পদশ ব আসদ্। 

ভেোদরিার পয বাদোিনা থেদক জানা থগদছ থয পূ্ ব্ তী গদ্ষণায় প্রভত ্ছর প্রভত ভকদোভমোর ভ্দুেৎ 

োইদনর সাদে সংেদষ বর কারদণ মতৃ 0.69টে ্াোডব পাভখদক শনাক্ত করা হদয়দছ। যভদও থতানদে সাপ 

ভনম্নািদে থলাভরকান জনসংখোর জনে এই মৃতুে হার সরাসভর প্রদয়াগ করা যনু্সক্তযকু্ত নয়, থেখদকরা 

https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/proposed-power-transmission-lines-in-cambodia-constitute-a-significant-new-threat-to-the-largest-population-of-the-critically-endangered-bengal-florican-houbaropsis-bengalensis/363AD7029432E2FFC81726FE8568274E
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পরামশ ব ভদদয়দছন থয এই জনসংখোর মদধে একই রকম সংেষ ব জভনত মৃতুের ফদে দভেণ -পূ্ ব এশীয় উপ 

-প্রজাভতর থলাভরকাদনর একমায উদেখদযাগে জনসংখো আরও হ্রাস থপদত পাদর। অনোনে দু্ বে পাভখর 

প্রজাভতও প্রিাভ্ত হদত পাদর, যার মদধে রদয়দছ সারুস থক্রন, স্পে-ভ্ল্ড থপভেকান এ্ং থ্শ ভকছু সারস 

এ্ং আইভ্স প্রজাভত। থেখদকরা প্রস্তাভ্ত থতানদে সাপ ভ্দুেৎ োইদনর অংদশর রুে নতুন কদর পুনরায় 

ভনধ বারণ করার সপুাভরশ কদরদছন যা সম্ভ্ত সংেদষ বর হেস্পে হদয় উঠদত পাদর এ্ং ্াডব লাইে 

ভডদলির ্া োইন মাকবার ইনেে করার কো ্দেদছন থযখাদন পুনরায় রুে  ভনধ বারণ করা সম্ভ্ নয়। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 6:  াযান াপরর ম র্ঘিা ক্ষচিাবাপর্ঘর উের সড়ক ও মরিেপথ্র সম্ভাবে প্রিাব (কাস্তা ও 

অনোনে, 2020) 

প্রকাশনা: কাসজো, ন্সজ, কুশমোন, এসএ, হুেুন, এস, নাইং, এইি, ্ান বহোম, ভড, এ্ং মোকদডানাল্ড, 

ভডডভিউ(2020) । থ্ল্ট অোন্ড থরাড উদদোদগর প্রিা্ এ্ং মায়ানমাদরর অনোনে ্ড় উন্নয়দনর অনুকরণ 

কদর একজন দতূ থফভেড, থমেো ভিতা্াে, থনওদফভেস থন্দুোসা। েোন্ডদস্কপ ইদকােন্সজ, 1-20। 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10980-020-00976-z.pdf । 

স্টাক্ষে এিাকা: মায়ানমার 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থমেো ভিতা ( Neofelis nebulosa ) 

অবকাঠাপ ার িরন: সড়ক, থরেপে 

েটিূক্ষ : মায়ানমাদর দভেণ ্া দভেণ-পূ্ ব এভশয়ার থয থকাদনা জাভতর স্দিদয় ভ্স্তৃত অ্ভশষ্ট ্নিূভম 

রদয়দছ এ্ং এটে একটে ব্ভিক জী্ব্ভিযে হেস্পে, ভকন্তু এটে প্রাকৃভতক সম্পদ আহরণ এ্ং ্ৃহৎ 

আকাদরর কৃভষ ও ভশে উন্নয়দনর সাদে যুক্ত দ্রুত ্ন উজাদড়র সিুখীন হদে। মায়ানমাদরর সমৃদ্ধ 

প্রাকৃভতক সম্পদ এ্ং দভেণ ও দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার মদধে থকৌশেগত অ্স্থান এটেদক িীদনর BRI -এর 

একটে গুরুত্বপূণ ব েেে কদর তুদেদছ, যা এভশয়া জদুড় ধারা্াভহক অে ববনভতক কভরদডার (সড়ক ও থরে 

অ্কাঠাদমা সহ) ভ্কাশ করদত িায়। ভ্দশষ কদর ভতনটে ্ড় প্রস্তাভ্ত LI প্রকে-িারত-মায়ানমার-

োইেোন্ড ন্সযপেীয় মহাসড়ক, BRI ভসল্ক থরাড, এ্ং BRI পাইপোইন থরেপদের ফদে ্নেপ্রাণীর ্াসস্থান 

হ্রাস এ্ং ভ্িাজন, সড়দক প্রাণী হতো, এ্ং ্নেপ্রাণী পািাদরর অোদক্সস ্াভড়দয় মায়ানমাদরর 

জী্ব্ভিদযের জনে উদেখদযাগে ঝুুঁ ভক সৃটষ্ট করদত পাদর। এই গদ্ষণায় এই অোম্দব্রো প্রজাভত এ্ং এই 

অঞ্চদের ্দনর জী্ব্ভিদযের সিূক ভহসাদ্ ্দনর মাদঝ ভ্স্তৃত এ্ং কোভরশমোটেক শীষ ব ভশকারী 

থমেো ভিতা্াদের তেে ্ে্হার কদর এই উন্নয়ন পভরভস্থভতগুভের সম্ভা্ে প্রিাদ্র ভ্দেষণ করা হদয়দছ। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা পভরদ্শগত ভিন্নতা, LI এ্ং মান্ উন্নয়দনর স্থাভনক থডো ্ে্হার কদরদছন যাদত 

থমেো ভিতা্াদের িোিদের থেদয িূভমর থরন্সজেোি অনুমান করা যায় এ্ং এরপর থমেো 

ভিতা্াদের জনে উপযুক্ত আ্াসস্থেগুভের মদধে িোিদের আদদে সংদযাদগর মদডে ্ে্হার করা হয়। 

উন্নয়দনর আদগ ও পদর েোন্ডদস্কদপর দৃশে পাওয়ার জনে কাদনভিভিটে মদডে ্ে্হাদরর মাধেদম 

থেখদকরা থমেো ভিতা্াদের জনে েোন্ডদস্কপ কাদনভিভিটের পভর্তবন অনুমান করদত সেম হন যা 

প্রভতটে প্রস্তাভ্ত LI প্রকে সম্পন্ন হদে েেদ্ ্দে ধারণা করা হদয়দছ। তারা থমেো ভিতা্াদের আ্াসস্থে 

ভ্িাজদন সম্ভা্ে পভর্তবনগুভে অনুমান করার জনে প্রাক-এ্ং উন্নয়ন-পর্তী েোন্ডদস্কদপর জনে 

েোন্ডদস্কপ ফ্রোগদমদন্টশন থমটট্রদক্সর একটে ভসভরজও গণনা কদরদছন। অ্দশদষ, তারা একটে থজদনটেক 

ভসমুদেশন থপ্রাগ্রাম ্ে্হার কদর LI থডদিেপদমদন্টর দৃশেগুভে কীিাদ্ থমেো ভিতা্াদের ন্সজন 

প্র্াহদক সীমা্দ্ধ করদত পাদর এ্ং থজদনটেক ব্ভিযে এ্ং জনসংখোর আকারদক প্রিাভ্ত করদত 

পাদর তা জানার থিষ্টা কদরদছন। 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10980-020-00976-z.pdf
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উেসংোর: ন্সযপেীয় মহাসড়ক মায়ানমাদরর থমেো ভিতা্াদের জনে দুটে ্ৃহত্তম থকার আ্াসস্থে 

পোিদক ভ্িক্ত করদ্ এ্ং এই থকারগুভের সাদে সংযকু্ত কভরদডারদকও ভদ্বখন্সণ্ডত করদ্। ভসল্ক থরাড 39 

শতাংশ পয বন্ত েোন্ডদস্কপ ফ্রোগদমদন্টশন ্ৃন্সদ্ধ করদ্। পাইপোইন থরাড একটে গুরুত্বপূণ ব থকার এোকায় 

উচ্চ িোিদের েনদত্বর একটে অঞ্চেদক থছদ করদ্ এ্ং থজদনটেক ভসমুদেশনগুভে ইভগত কদর থয এটে 

থমেো ভিতা্াদের জনসংখোর ন্সজনগত ব্ভিযেদক উদেখদযাগেিাদ্ হ্রাস করদ্। থমেো ভিতা্াদের 

জনসংখোর আকাদরর উপর এই ভতনটে LI উন্নয়ন দৃশেকদের পূ্ বািাসকৃত ভনভদবষ্ট প্রিা্গুভে সামানে 

ভছে, ভকন্তু মায়ানমাদর নতুন জেভ্দুেৎ ্া ুঁধ এ্ং শহদরর ্ৃন্সদ্ধর প্রিা্ এর সাদে যুক্ত হদে থমেো 

ভিতা্াদের সংখো 25 শতাংশ পয বন্ত কদম থযদত পাদর। ্দনর ইদকাভসদেদম থমেো ভিতা্াদের এই 

গদ্ষণার ফোফে প্রস্তাভ্ত নতুন সড়ক এ্ং থরেপদের সম্ভা্ে েভতর শন্সক্তশােী প্রমাণ প্রদান কদর, 

ভকন্তু থেখদকরা সপুাভরশ কদরদছন থয জী্ব্ভিদযের উপর LI উন্নয়দনর সম্পূণ ব প্রিা্গুভে থ্াঝার জনে 

মায়ানমাদর ভ্ভিন্ন থফাকাে প্রজাভত এ্ং ইদকাভসদেদমর অনুরূপ ভ্দেষদণর প্রদয়াজন হদ্।  

অনুকরণীয স্টাক্ষে 7: মনোপি িুষার ক্ষচিাবাপর্ঘর উের সড়পকর সম্ভাবে প্রিাব (WWF 2018) 

প্রকাশনা: ওয়াল্ডব ওয়াইল্ডোইফ ফান্ড।(2018) । থনপাদে তুষার ভিতার ্াসস্থাদন অ্কাঠাদমার মূেোয়ন 

WWF থনপাে, কাঠমান্ডু। https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-

Assessment-in-Snow-Leopard-Habitat-of-Nepal 

স্টাক্ষে এিাকা: থনপাে 

মফাকাি প্রজাক্ষি: তুষার ভিতা ( Panthera uncia ) 

অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): সড়ক 

েটিূক্ষ : তুষার ভিতা্াে সংরেদণর জনে উত্তর ভহমােয় অঞ্চে একটে ব্ভিক অগ্রাভধকারমূেক িূখণ্ড, 

এটে প্রধান প্রজাভত যা উচ্চ প্ বদতর ইদকাভসদেদমর স্বাদস্থের সূিক ভহসাদ্ ভ্দ্ভিত হয়। থনপাে 

ভ্ি্োপী তুষার ভিতা জনসংখোর প্রায় সাত শতাংশ ধারণ কদর োদক, ভকন্তু থদদশ LI উন্নয়ন তুষার 

ভিতা্াদের জনে একটে উদীয়মান হুমভক। থনপাদের উত্তর সীমাদন্ত সড়ক থনেওয়াকব সম্প্রসারদণর জনে 

পা্ভেক ভডমান্ড রদয়দছ এ্ং জাতীয় নীভতভনধ বারকরা সাধারণত প্রভতদ্শী িীন এ্ং িারদতর দ্রুত 

্ধ বনশীে অে বনীভতর সাদে সংদযাগ ্ৃন্সদ্ধ কদর থনপাদের অে ববনভতক প্র্ৃন্সদ্ধর জনে এই সম্প্রসারণদক 

সমে বন কদর। কমপদে 13 উত্তর-দভেণ (এনএস) সড়ক যা থনপাদের ভনম্নিূভমগুভেদক িীদনর সাদে 

সংযুক্ত কদরদছ তা প্রস্তাভ্ত ্া ভনম বাণাধীন আদছ এ্ং এগুভে তুষার ভিতা্াদের জনে গুরুত্বপূণ ব 

আ্াসস্থেদক থছদ করদ্। এই সড়কগুভে এ্ং তাদদর রুেগুভের সাদে সম্পভকবত মান্ ্সভত প্রাকৃভতক 

িূভমদক ভ্িান্সজত করদত পাদর, তুষার ভিতা্াদের জনসংখোর মদধে ন্সজদনর প্র্াহ হ্রাস করদত পাদর এ্ং  

তুষার ভিতা্াদের আ্াসস্থদে থিারা ভশকারীদদর প্রদ্শ ্ৃন্সদ্ধ করদত পাদর। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা তুষার ভিতা্াদের থরদঞ্জ LI উন্নয়ন প্রকেগুভে শনাক্ত করার জনে একাদডভমক 

গদ্ষণা, সরকারী নীভত এ্ং উন্নয়ন পভরকেনা এ্ং সং্াদ প্রভতদ্দদনর একটে ভ্স্তৃত পয বাদোিনা 

কদরদছন। তারা থনপাদের তুষার ভিতা্াদের আ্াসস্থদের মদধে সড়দকর ্তবমান েনদত্বর মানভিয বতভর 

কদরদছন এ্ং প্রস্তাভ্ত সকে এনএস সড়ক ভনম বাদণর পদর িভ্ষেদতর সড়দকর েনদত্বর সাদে এই 

মানভিদযর তুেনা কদরদছ। সড়দকর েনদত্বর ভিভত্তদত তুষার ভিতা্াদের জনে উচ্চ, মাঝাভর এ্ং কম 

ঝুুঁ ভকপূণ ব ভিভিত করা হদয়ভছে। থেখদকরা আরও িার ধরদনর অ্কাঠাদমার (খভন, সড়ক, ্সভত, 

ভ্মান্দর এ্ং জেভ্দুেৎ) েনদত্বর পভর্তবন মূেোয়ন কদরদছন, ভকন্তু একটে ভ্দশষজ্ঞ পোদনে 

অনোনে অ্কাঠাদমার তুেনায় সড়কগুভেদক তুষার ভিতা্াদের জনে উচ্চ ঝুুঁ ভক ভহসাদ্ ভিভিত কদরদছ।  

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-Assessment-in-Snow-Leopard-Habitat-of-Nepal
https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-Assessment-in-Snow-Leopard-Habitat-of-Nepal
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উেসংোর: যভদ প্রস্তাভ্ত সকে এনএস সড়ক সম্পন্ন হয়, তাহদে সড়ক দ্বারা প্রিাভ্ত তুষার 

ভিতা্াদের আ্াসস্থদের থমাে এোকা 5,725 থেদক 17,775 ভকভম 2 পয বন্ত প্রায় ভতনগুণ ্ৃন্সদ্ধ পাদ্। 

ভ্দেমান সড়কগুভের প্রিা্ ভনম্ন ্া মাঝাভর ভহসাদ্ থশ্রণী্দ্ধ করা হদয়ভছে, ভকন্তু নতুন সড়ক উন্নয়দনর  
600 ভকভম 2  উচ্চ প্রিাদ্র এোকাএ্ং 175 ভকভম 2 খু্ উচ্চ প্রিাদ্র এোকা সৃটষ্ট করদ্। তুষার ভিতা্াদের উপর 

প্রতোভশত প্রিা্গুভে ভহমােয়ান থনকদড়, ভতব্বভত ভশয়াে, এ্ং থসানাভে ভশয়াে এ্ং অনোনে ভশকারী 

প্রজাভত থযমন নীেগাই, ভহমােয়ান তাহর, ভহমােয়ান আরগাভে, ভহমােয়ান থসদরা ্া ্ুদনা ছাগে, গরাে 

এ্ং কস্তুরী হভরদণর মত প্রাণীর উপরও পড়দ্, থয প্রাণীগুভে একই পা্ বতে িূভমদত ভ্িরণ কদর োদক । 

থেখদকরা পরামশ ব ভদদয়ভছদেন থয থনপাদে LI উন্নয়দনর স্থাভয়ত্ব ভনন্সশ্চত করার জনে পভরকেনার সময় 

পভরদ্শগত প্রিাদ্র ভ্শদ মূেোয়ন করা, ভনম বাদণর সময় ভমটেদগশন ্ে্স্থার অন্তিুবন্সক্ত এ্ং 

অপাদরশদনর সময় পয বদ্েণ এ্ং সংদশাধনমূেক ্ে্স্থা থনওয়া প্রদয়াজন। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 8:  িে িারপি বাপর্ঘর উের সড়পকর সম্ভাবে প্রিাব (থ্াপট ও অনোনে, 2018) 

প্রকাশনা: োদে, ভপ, থজাভশ, এ, ব্দোনােন, এস, েোন্ডগুে, ই।, এ্ং রামকৃষ্ণন, ইউ(2018) । ্াদের 

সংদযাগ ্জায় রাখা এ্ং পর্তী শতাব্দীদত ভ্েুভপ্তদক কভমদয় আনা: আড়াআভড় থজদনটেক্স এ্ং 

স্থাভনকিাদ্ স্পষ্ট ভসমুদেশন থেদক অন্তদৃবটষ্ট। ্াদয়ােন্সজকোে কনজাদিবশন, 218, 181-191। 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320717307346 । 

 স্টাক্ষের এিাকা: মধে িারত 

মফাকাি প্রজাক্ষি: ্াে ( Panthera tigris) 

অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): সড়ক 

েটিূক্ষ : িারদত ভ্দির 65 শতাংশ ্াে রদয়দছ, এ্ং থদদশ সংরেণ ও ্ে্স্থাপনা প্রদিষ্টার ফদে গত 30 

্ছদর ্াদের জনসংখো 30 শতাংশ ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ, যা এই প্রজাভতর জনে একটে গুরুত্বপূণ ব আশ্রয়স্থদে 

পভরণত হদয়দছ। তদ্, িারদতর ভপএ এ্ং অনোনে প্রাকৃভতক এোকায়  ্াদের থছাে থছাে জনসংখো থদখা 

যায় যা ন্সজন প্র্াদহর জনে পয বাপ্তিাদ্ সংযুক্ত না হওয়া পয বন্ত ্াদের জনসংখোদক থেকসই করা যাদ্ 

না। একটে দ্রুত ্ধ বনশীে অে বনীভত এ্ং 2050 সাদের মদধে মানুদষর জনসংখো ভদ্বগুণ হওয়ার  আদোদক 

িারদত শহরগুভের মদধে আরও িাে সড়ক এ্ং থরে থযাগাদযাদগর প্র্ে িাভহদা রদয়দছ। িারদতর 

পভর্হন থনেওয়াদকবর সম্প্রসারণ ও উন্নভত ্াদের জনদগাষ্ঠীর মদধে সংদযাগ ভ্ভঘ্নত করার সম্ভা্না 

রদয়দছ। এই গদ্ষণায় িভ্ষেদতর সড়ক উন্নয়ন কীিাদ্ ্াদের সংদযাগস্থদের পভর্তবন েটেদয় 

থজদনটেক ব্ভিযে কমাদত এ্ং সমদয়র সাদে সাদে ্াদের জনসংখোর ভ্েুভপ্তর সম্ভা্না ্াভড়দয় তুেদত 

পাদর তা জানার থিষ্টা করা হদয়দছ।  

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা মধে িারত জদুড় 116 টে ্াদের কাছ থেদক থজদনটেক থডো সংগ্রহ কদরভছদেন এ্ং 

্াে ভ্েুরদণ সড়দকর ট্রাভফদকর তীব্রতা, মানুদষর ্সভত এ্ং িূভমর ্ে্হার সহ েোন্ডদস্কপ ভিন্নতার 

প্রিা্গুভে অনুমান করদত েোন্ডদস্কপ থজদনটেক পদ্ধভত ্ে্হার কদরভছদেন। এরপর তারা একটে 

থজদনটেক ভসমদুেশন থপ্রাগ্রাম ্ে্হার কদর 100 ্ছদরর িভ্ষেদতর ভ্ভিন্ন উন্নয়ন কম বকাদন্ডর থপ্রভেদত 

্াদের ভমেন এ্ং িোিদের একটে মদডে বতভর কদরদছন, এ্ং প্রভতটে থেদয ্াদের জনসংখোর 

ন্সজনগত ব্ভিযে এ্ং ভ্েুভপ্তর সম্ভা্েতার প্রতোভশত পভর্তবন থরকডব কদরদছন । ভ্দেষদণ ভ্দ্ভিত 

উন্নয়ন দৃদশের মদধে দুটে জাতীয় মহাসড়ক (এনএইি 6 এ্ং এনএইি 7) এর প্রশস্তকরণ অন্তিুবক্ত ভছে 

থযগুভে ্াদের িোিদে ্াধা ভহসাদ্ কাজ করদ্ যভদ ্নেপ্রাণী পারাপাদরর কাঠাদমা বতভর না করা হয়। 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320717307346
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উেসংোর: মদডেগুভে ইভগত কদর থয ্নেপ্রাণী পারাপার কাঠাদমা ছাড়া এনএইি প্রশস্ত করা হদে 

কানহা োইগার ভরজািব এ্ং পঞ্চ োইগার ভরজাদিবর ্াদের জনসংখোর মদধে থজদনটেক 

ভডদফদরন্সিদয়শন-ন্সজনগত পাে বকে িার গুণ থ্দড় যাদ্। ক্রভসং স্ট্রাকিার ছাড়াই এনএইি 6 প্রশস্ত করা 

হদে উিয় পাদশ নাগন্সজরা এ্ং নওগা ুঁও ্াে জনসংখোর মদধে ন্সজনগত পাে বকে 65 গুণ থ্দড় যাদ্। 

থেখদকরা সুপাভরশ কদরন থয, থযস্ থেদয ্াে িোিদে ্াধা কভমদয় আনার জনে প্রস্তাভ্ত সড়কগুভের 

রুে পুনরায় ভনধ বারণ করা যাদ্ না, থসখাদন সড়ক ভনম বাণ ্া সম্প্রসারদণর আদগ ্নেপ্রাণী ওিারপাস ্া 

আন্ডারপাদসর মদতা ভমটেদগশন কাঠাদমা স্থাপন করা উভিত। িারদত উন্নয়ন পভরকেনায় অ্শেই 

জী্ব্ভিযে সংরেণ এ্ং ্নেপ্রাণীর জনে েোন্ডদস্কপ কাদনভিভিটে সংরেদণর পাশাপাভশ মান্ 

উন্নয়দনর েেেমাযা আমদে ভনদত হদ্ এ্ং মদডভেং োভডর মাধেদম LI এ্ং অনোনে ধরদনর উন্নয়দনর 

প্রিাদ্র ঝুুঁ ভকর মদধে োকা প্রাণীর জনসংখোদক ভিভিত করদত সাহাযে করদ্। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 9:  ািপযক্ষশযান মবাক্ষন ণওপি ম র্ঘিা ক্ষচিাবাপর্ঘর উের সড়ক ও মরিেপথ্র সম্ভাবে 

প্রিাব (কাস্তা ও অনোনে, 2019) 

প্রকাশনা: কাসজো, ন্সজ, কুশমোন, এসএ, হন ব, এদজ, ্ান বহোম, ভড, মোকদডানাল্ড, ইএ, থগাদসি, ভ্, 

নাোন, এসদকএসএস, এ্ং মোকদডানাল্ড, ভডডা্্েু(2019) । সা্া (থ্াভন বও) -থত উন্নয়ন এ্ং 

পুনরুদ্ধাদরর পভরকেনায় সুদা থমেো ভিতা্াে (ভনওদফভেস ডায়াভডব) সংরেণদক সংহত করা। 

্াদয়ােন্সজকোে কনজাদিবশন, 235, 63-76। 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718309480 । 

 স্টাক্ষের এিাকা: সা্াহ (মােদয়ভশয়ান থ্াভন বও) 

মফাকাি প্রজাক্ষি: সুদা থমেো ভিতা ( Neofelis diardi ) 

অবকাঠাপ ার িরন: সড়ক, থরেপে 

েটিূক্ষ : সুদা থমেো ভিতা্াে থ্াভন বওর  িূভমদত একটে শীষ ব ভশকারী এ্ং দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার মূে 

িূখদণ্ডর থমেো ভিতা্াদের থেদক ন্সজনগতিাদ্ আোদা। ভনভদবষ্ট এোকায় সীভমত িোিদের সদুযাগ 

সং্ভেত প্রজাভত ভহদসদ্ থমেো ভিতা অনোনে ্ন-ভনিবর প্রজাভতর জনে অোম্দব্রো প্রজাভত ভহদসদ্ 

কাজ কদর এ্ং মােদয়ভশয়ার সা্াহ রাদজে ্াস্তুতদন্ত্রর স্বাদস্থের সিূক ভহসাদ্ কাজ করদত পাদর। দ্রুত ্ন 

উজাদড়র কারদণ  সা্াহদত জনসংখো থমেো ভিতা্াদের জনসংখো 750টেদত থনদম এদসদছ এ্ং এই 

অঞ্চদে প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়ন এটের আ্াসস্থেদক আরও ভ্িক্ত করা, ন্সজন প্র্াহ হ্রাস করা এ্ং মৃতুেহার 

্ৃন্সদ্ধর হুমভক রদয়দছ। এই গদ্ষণায় থমেো ভিতা্াে এ্ং সা্াহ জদুড় তাদদর ্দনর আ্াসস্থদে সড়ক 

ও থরে উন্নয়দনর সম্ভা্ে প্রিা্গুভে অদিষণ করদত ভ্ভিন্ন মদডভেং থকৌশে ্ে্হার করা হদয়দছ। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা 2033 সাদের জনে সা্াহ স্ট্রাকিার িোন থেদক প্রস্তাভ্ত সড়ক এ্ং থরেওদয় 

উন্নয়দনর ্োপাদর স্থাভনক তেে সংকেন কদরদছন, যার মদধে 16 টে নতুন িার-থেন হাইওদয় থসগদমন্ট, 15 

টে সড়দকর অংশ হাইওদয়দত আপদগ্রড করা এ্ং 10 টে নতুন থরেপে থসগদমন্ট অন্তিুবক্ত রদয়দছ। তারা 

থমেো ভিতা্াদের জনে ন্সজভপএস থেভেদমটট্র থডো ্ে্হার কদর এ্ং িূভম, ্ন ও সড়দকর ব্ভশদষ্টের 

কারদণ ভিতা্াদের িোিদের থেদয িূভমর থরন্সজেোি অনুমান কদরদছন। তারা থমেো ভিতা্াদের জনে 

উপযুক্ত আ্াসস্থদের মদধে িোিে অনুকরণ করার জনে সংদযাদগর মদডে ্ে্হার কদরদছন, থযখাদন 

্তবমাদনর উন্নয়দনর আদগর েোন্ডদস্কপ কনভফগাদরশন ্া প্রস্তাভ্ত LI থডদিেপদমন্ট সম্পন্ন হদয়দছ 

এমন পভরভস্থভত আমদে থনওয়া হয়, এ্ং তারপর থমেো ভিতা্াদের উপর প্রিা্ থ্াঝার জনে উন্নয়দনর 

আদগ ও পদরর ফোফদের তুেনা কদরদছন । থেখদকরা ভিতা্াদের আ্াসস্থে ভ্িাজদন সম্ভা্ে 

পভর্তবনগুভে অনুমান করার জনে প্রাক-এ্ং উন্নয়ন-পর্তী েোন্ডদস্কদপর জনে েোন্ডদস্কপ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718309480
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ফ্রোগদমদন্টশন থমটট্রদক্সর একটে ভসভরজ গণনা কদরদছন। অ্দশদষ, তারা একটে থজদনটেক ভসমুদেশন 

থপ্রাগ্রাম ্ে্হার কদর জানার থিষ্টা কদরদছন কীিাদ্ LI থডদিেপদমন্ট ভিতা্াদের ন্সজদনর প্র্াহদক 

সীমা্দ্ধ এ্ং থজদনটেক ব্ভিযে ও জনসংখোর আকারদক প্রিাভ্ত করদত পাদর, তারা এমন একটে 

পদ্ধভত ্ে্হার কদরদছন যা LI উন্নয়দনর (থযমন, সড়কোদের)কারদণ প্রাণীর সরাসভর মৃতুের হার এ্ং 

সংদযাদগর উপর প্রিা্গুভে অন্তিুবক্ত কদর। ভিতা্াদের আ্াসস্থদের উপর প্রিা্ কমাদত LI উন্নয়দনর 

রুে পুনরায় নতুন কদর ভনধ বারণ করার পরও থযস্ LI-এর গুরুতর প্রিা্ রদয়দছ, থসগুভে ভিতা্াদের 

উপর ভ্রূপ প্রিা্ থফোর আশংকা করা হদয়দছ। 

উেসংোর: দুটে নতুন সড়ক থসগদমন্ট, একটে সড়ক আপদগ্রড এ্ং একটে নতুন থরেওদয় থসগদমন্ট 

থমেো ভিতা্াদের সংদযাদগ উদেখদযাগে থনভত্ািক প্রিা্ থফেদ্ এ্ং েোন্ডদস্কপ ফ্রোগদমদন্টশন 

উদেখদযাগেিাদ্ ্ৃন্সদ্ধ পাদ্ ্দে আশংকা হদয়দছ, সকে LI উন্নয়দনর রুে জদুড় প্রাণীদদর সংদযাগ 23 

শতাংশ হ্রাদসর পাদ্ ্দে ধারণা করা হদয়দছ। থজদনটেক ভসমুদেশন ইভগত থদয় থয স্বািাভ্ক পভরভস্থভতর 

তুেনায় সা্াহ জদুড় LI থডদিেপদমদন্টর ফদে থমেো ভিতা্াদের জনসংখো (63 শতাংশ পয বন্ত) হ্রাস 

পাদ্, এছাড়াও ভকছু উপ-প্রজাভত ভ্েপু্ত হওয়ার এ্ং থজদনটেক ব্ভিযে কদম যাওয়ার আশংকা রদয়দছ। 

গুরুতর প্রিা্ থফেদত পাদর এমন পাুঁিটে LI অংদশর রুে পুনরায় নতুন কদর ভনধ বারণ করা হদে 

কাদনভিভিটে ভতন শতাংশ উন্নত হদ্ ভকন্তু থজদনটেক ব্ভিযে ্া জনসংখোর আকার উন্নত হদ্ না। 

থেখদকরা থজার ভদদয়ভছদেন থয ্নেপ্রাণী জনসংখোর উপর LI উন্নয়দনর সম্পূণ ব প্রিা্গুভে থ্াঝার জনে 

থক্ে সংদযাদগর হ্রাস নয়, LI -এর কারদণ হওয়া প্রাণীদদর সরাসভর মৃতুের হার ভ্দেষণ করা প্রদয়াজন। 

তারা আরও উদেখ কদরদছন থয থমেো ভিতা্াদের উপর তাদদর প্রিাদ্র মদডেগুভে সংরেদণর কো 

মাোয় থরদখই করা হদয়দছ কারণ তারা মানুদষর ফদে শাভন্তিগ হওয়া, থিারািাোন, িূভম রূপান্তর এ্ং 

হাইওদয় এ্ং থরেপদের উন্নয়দনর সাদে সংভেষ্ট থছাে সড়ক ভনম বাদণর ভ্ষয়গুভে অন্তিুবক্ত কদরনভন। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 10: িাওপসর জীবববক্ষচপযের উের সড়পকর সম্ভাবে প্রিাব (েোক্ষনও ও অনোনে, 2018) 

প্রকাশনা: ডোভনও, এস, দাশগুপ্ত, এস, এ্ং হুইোর, ভড(2018) । সম্ভা্ে ্ন হারাদনা এ্ং োও ভপভডআর 

-এর সড়ক উন্নয়দনর ফদে জী্ব্ভিদযের ঝুুঁ ভক। পভেভস ভরসািব ওয়াভকবং থপপার 8569। থডদিেপদমন্ট 

ভরসািব গ্রুপ, থডদিেপদমন্ট ইদকানভমক্স এন্ড দা এনিায়রনদমন্ট এন্ড নোিারাে ভরদসাদস বস থলা্াে 

প্রোকটেস, ওয়াল্ডব ্োংক গ্রুপ। https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30321?locale-

attribute=en । 

স্টাক্ষের এিাকা: োওস 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থকানটেই নয় (প্রজাভত-ভনরদপে) 

অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): সড়ক 

েটিূক্ষ : োওদস অভধকাংশ যাযী্াহী এ্ং মাে্াহী পভর্হন সড়দকর মাধেদম করা হদয় োদক, ভকন্তু 

থদদশর সড়ক থনেওয়াদকবর মায 16 শতাংশ পাকা। সড়দকর মান উন্নত করদে পভর্হন খরি কমদ্ 

এ্ং োওদস কৃভষ উৎপাদদনর মুনাফা ্ৃন্সদ্ধ পাদ্, ভকন্তু এটে উন্নত সড়দকর আদশপাদশ নতুন োিজনক 

কভরদডার সৃটষ্টর েদেে কৃভষ উন্নয়দনর ফদে ্নিূভমর ভনধন ্ৃন্সদ্ধ করদ্। এই ্ন ভনধন করা থদদশর 

জী্ব্ভিদযের জনে েভতকর হদত পাদর, ভ্দশষ কদর থসস্ প্রজাভতর জনে থযগুভে অেত ্নিূভমর 

উপর ভনিবর কদর োদক। জী্ব্ভিযে রোর সময় থকাোয় এ্ং ভকিাদ্ অে ববনভতক উন্নয়ন করা যায় থস 

সম্পদকব আরও উত্তম ভসদ্ধান্ত থনওয়ার জনে সম্ভা্ে সড়দকর উন্নয়দনর বজভ্ক প্রিা্ সম্পদকব স্পষ্ট 

স্থাভনক তেে থেদক নীভতভনধ বারকরা উপকৃত হদত পাদরন। এই গদ্ষণায় োওদসর সড়দকর উন্নয়দনর সদগ 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30321?locale-attribute=en
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30321?locale-attribute=en
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যুক্ত অে ববনভতক সুভ্ধা এ্ং জী্ব্ভিদযের েভতর মদধে িারসামে আনার ্োপাদর জানার থিষ্টা করা 

হদয়দছ। 

েদ্ধক্ষি: এই গদ্ষণায় োওদসর ভ্দেমান সড়ক থনেওয়াকব এ্ং অতীদতর ্ন ভনধদনর ভনদশ বনগুভের 

স্থাভনক তেে ্ে্হার করা হদয়দছ যাদত সড়দকর ধরন এ্ং বনকেে, আইনী সুরোর অ্স্থা, অে ববনভতক 

ব্ভশষ্টে এ্ং প্রাকৃভতক িূভমর ব্ভশষ্টে উপর ভনিবর কদর কীিাদ্ ্ন ভনধন করা হদয়দছ তার একো মদডে 

বতভর করা যায়। থেখদকরা তারপর এই মদডেটে ্ে্হার কদর িভ্ষেদতর ্ন ভনধদনর পভরমাণ এ্ং 

অ্স্থান সম্পদকব িভ্ষেদ্বাণী ভদদয়দছন, যভদ োওদসর সড়ক থনেওয়াদকবর সকে থসদকন্ডাভর এ্ং তৃতীয় 

সড়কগুভে থশষ পয বন্ত প্রােভমক সড়দক উন্নীত করা হয়। তারা একটে কদম্পান্সজড় ্ায়ডাইিাভস বটে সিূক 

্ে্হার কদর সারা থদদশ জী্ব্ভিদযের িোেুর মানভিয বতভর কদরদছন থযখাদন ্াদয়াদমর েোোস, 

প্রজাভতর েনত্ব, স্থানীয়তা এ্ং ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভক সম্পভকবত তেে একন্সযত করা হয় এ্ং অতীদতর ্ন 

ভনধদনর থপ্রোপে আমদে ভনদয় এগুভের সমিয় করা হদয়দছ। পভরদশদষ, থেখদকরা সম্পূণ ব সড়ক 

আপদগ্রভডংদয়র পভরভস্থভত আমদে ভনদয় এই ভক্লয়াভরং-অোডজাদেড ্াদয়াডাইিাভস বটে ইনদডক্সদক তাদদর 

মদডে থেদক প্রাপ্ত ্ন ভক্লয়াভরং-এর পূ্ বািাসকৃত ্ৃন্সদ্ধর মান ভদদয় গুণ কদরদছন যাদত জী্ব্ভিযে 

েভতর  উচ্চ ঝুুঁ ভক আদছ এমন থেযগুভে ভিভিত করা যায়। 

উেসংোর: ইদকাদনাদমটট্রক মদডেগুভে ইভগত থদয় থয প্রােভমক সড়কগুভের সাদে ভমদে থসদকন্ডাভর 

সড়কগুভে তৃতীয় স্তদরর সড়দকর থিদয় থ্ভশ পভরমাদণ ্ন ভনধন করদ্। োওদসর থসদকন্ডাভর এ্ং 

োরভশয়াভর সড়কগুভে আপদগ্রড করার ফদে থদদশর উত্তরাঞ্চদে ্ন ভনধন উদেখদযাগেিাদ্ ্ৃন্সদ্ধ পাদ্ 

্দে পূ্ বািাস থদওয়া হদয়ভছে, থযখাদন মানভিদয 500 ভমোর ভগ্রড থসদে ্ন ভনধদনর হার 14 শতাংশ 

পয বন্ত ্ৃন্সদ্ধ পাদ্ ্দে থদখা থগদছ। সড়ক আপদগ্রড করার ফদে  জী্ব্ভিদযের উপর  ্ন ভনধদনর 

প্রিা্গুভে সারাদদদশ ্োপক ও ভ্শাে পভরসদর ভ্সতৃ্ত হদ্ ্দে আশংকা করা হদয়দছ। এই গদ্ষণার 

ফোফে পভর্হন  এমন স্ কভরদডাদর সড়দকর উন্নয়দনর জনে সরাসভর ভ্ভনদয়াদগর থেদয সহায়ক 

হদত পাদর থযখাদন জী্ব্ভিদযের েভত কম হদ্, এছাড়াও থসই অঞ্চেগুভেও তুদে ধরা যাদ্ থযখাদন ্ড় 

ধরদনর জী্ব্ভিযে েভত এড়াদনার জনে আরও কদঠার িূভম সুরো ্ে্স্থার প্রদয়াজন হদ্। তারা উদেখ 

কদরদছন থয তাদদর ভ্দেষদণ ্ে্হৃত পদ্ধভতটে থছাে স্থাভনক থস্কদে (থযমন, প্রকে-স্তদরর ভ্দেষণ) 

সড়ক উন্নয়দনর পভরদ্শগত প্রিা্গুভে মূেোয়ন করদত ্া প্রস্তাভ্ত নতুন সড়কগুভের প্রিা্ মূেোয়ন 

করদত ্ে্হার করা থযদত পাদর। 

অনুকরণীয স্টাক্ষে 11: মনোপির মিরাই আপকণর জীবববক্ষচপযের উের সড়ক ও মরিেপথ্র সম্ভাবে প্রিাব 

(শ ণা ও অনোনে, 2018) 

প্রকাশনা: শম বা, আর, ভরমাে, ভ্, েকব, এন, ্ড়াে, এইি, এ্ং ঢাকাে, এম।(2018) । থনপাদের 

ভনম্নিূভমদত জী্ব্ভিযে সংরেদণ অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর সম্ভা্ে প্রিাদ্র স্থাভনক মূেোয়ন। ISPRS 

ইন্টারনোশনাে জান বাে অফ ন্সজও-ইনফরদমশন, 7 (9), 365. https://www.mdpi.com/2220-9964/7/9/365 । 

স্টাক্ষের এিাকা: থতরাই আকব, থনপাে 

মফাকাি প্রজাক্ষি: থকানটেই নয় (প্রজাভত-ভনরদপে) 

অবকাঠাপ ার িরন (গুক্ষি): সড়ক, থরে 

েটিূক্ষ : ভ্দি জী্ব্ভিযে সংরেদণ থনপাে একটে অগ্রগামী থদশ এ্ং সফে, ্ৃহৎ, অেত 

ইদকাভসদেদমর প্রদয়াজন এমন প্রাণীর প্রজাভত সংরেদণর জনে পভরভিত। থনপাে-িারত সীমাদন্ত 

ট্রাি্াউন্ডাভর টেএএে জী্ব্ভিযে সংরেদণর জনে ভ্দশষিাদ্ গুরুত্বপূণ ব একটে েোন্ডদস্কপ কারণ এদত 

https://www.mdpi.com/2220-9964/7/9/365
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্াে, হাভত এ্ং গণ্ডাদরর মদতা ্ড় প্রাণীসহ অদনক ভ্পন্ন ্নেপ্রাণী প্রজাভতর গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে 

রদয়দছ। টেএএে কৃভষ কাদজর জনে একটে উ্ বর থেযও ্দে থযখাদন ভকছু স্থাদন মানুদষর উচ্চ 

জনসংখোর েনত্ব রদয়দছ এ্ং থনপাে সরকাদরর থকৌশেগত পভরকেনাদত এই এোকায় নতুন LI 

উন্নয়দনর প্রস্তা্ থদওয়া হদয়দছ। এই পভরকেনার মদধে রদয়দছ থপাোে হাইওদয় এ্ং পূ্ ব-পন্সশ্চম 

থরেওদয় যা পুদরা টেএএে এ্ং থ্শ কদয়কটে ভপএ-এর মধে ভদদয় অভতক্রম করদ্, যা পভরদ্শগত 

প্রিা্ কমাদনার জনে সটঠকিাদ্ ভডজাইন করা না হদে এই অঞ্চদের জী্ব্ভিযেদক হুমভকর মদুখ 

থফেদত পাদর। এই গদ্ষণায় জী্ব্ভিদযের উপর টেএএে- এ প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর প্রিাদ্র পূ্ বািাস 

এ্ং মানভিয বতভর করা হদয়দছ। এটে ্াসস্থাদনর গুণমাদনর পভর্তবন ্ে্হার কদর বতভর করা হয় থযো 

প্রাণীর প্রজাভত এ্ং জনসংখোর উপর প্রিাদ্র প্রন্সক্স ভহদসদ্ কাজ করদ্। 

েদ্ধক্ষি: থেখদকরা ভ্দেমান এ্ং প্রস্তাভ্ত সড়ক এ্ং থরেপদের ্োপাদর সরকারী সংস্থার কাছ থেদক 

স্থাভনক তেে সংগ্রহ কদরদছন। তারা ্াসস্থাদনর মান মদডভেং থপ্রাগ্রাম InVEST ্ে্হার কদর সড়ক ও থরে 

(থসই সাদে মান্ ্সভত এ্ং কৃভষ)-এর উন্নয়দনর সাদে সম্পভকবত আ্াসস্থে মাদনর পভর্তবন জানার 

থিষ্টা কদরদছন যাদত আ্াসস্থদের উপযুক্ততা এ্ং এস্ উন্নয়ন সংক্রান্ত হুমভকর ব্ভশষ্টে থ্াঝা যায় । 

এই প্রন্সক্রয়ায় জী্ব্ভিযে এ্ং পভরদ্শগত মদডভেং ভ্ষদয় সরকার এ্ং এনন্সজও ভ্দশষজ্ঞদদর ইনপুে 

অন্তিুবক্ত করা হয়। আ্াসস্থদের পভর্তবন সরুো সংক্রান্ত ভতনটে পভরভস্থভত ভ্দ্িনায় থরদখ বতভর করা 

হয় থযখাদন ভ্দেমান ভপএ এ্ং আদশপাদশর ্াফার থজাদন মানুদষর অোদক্সদসর ভ্ভিন্ন স্তর (এ্ং এর 

ফদে নৃতান্সিক হুমভক থযমন ভশকার, অব্ধ গাছ কাো এ্ং েভতকর প্রজাভতর ভ্স্তার) আমদে থনওয়া 

হয়। থেখদকরা টেএএে-এর জনে ্াসস্থাদনর মাদনর থস্কারগুভেদক দভরদ্র, ভনম্ন, মাঝাভর, িাে এ্ং উচ্চ 

থশ্রণীদত ভ্নোস কদরদছন এ্ং উন্নয়দনর ফদে এই থশ্রণীভ্নোদসর স্থাভনক ভ্তরণ সম্পদকব জানার থিষ্টা 

কদরদছন।   

উেসংোর: প্রস্তাভ্ত LI সরুো স্তর ভনভ্ বদশদষ TAL- এ উচ্চমাদনর আ্াসস্থে অভতক্রম করদ্ এ্ং হ্রাস 

করদ্, যার ফদে ্তবমাদন উচ্চমাদনর থশ্রণীিুক্ত এোকায় 12 শতাংশ পয বন্ত ্াসস্থান মাদনর থস্কার হ্রাস 

পাদ্। ্াসস্থা্দনর গুণগত েভতর পভরমাণ এ্ং মাযা ভনিবর কদর ভপএ এ্ং ্াফার থজাদনর সুরোর 

স্তদরর উপর। ্তবমান সুরো স্তদরর আওতায় মদডেগুভে ইভগত থদয় থয ভকছু ভপএ -থত, থযমন 

শুক্লাফান্তা জাতীয় উদোন, ভিতওয়ান জাতীয় উদোন এ্ং কৃষ্ণসার সংরেণ অঞ্চদে ্াসস্থাদনর মান হ্রাস 

থপদয়দছ। সড়ক ও থরে উন্নভত ভতনটে জাতীয় উদোদনর মদধে ্া কাছাকাভছ এোকায় ্াসস্থাদনর মান 40 

শতাংশ পয বন্ত হ্রাস করদত পাদর। ঝুুঁ ভকর মদধে োকা এোকা সহ থযস্ হেস্পদে আ্াসস্থদের েভতর 

পূ্ বািাস থদওয়া হদয়দছ থসখাদন সরাসভর সংরেণ কায বক্রম পভরিােনা করদত এই গদ্ষণা কাদজ আসদ্ 

্দে থেখদকরা মত ্েক্ত কদরদছন। এই ফোফেগুভে TAL- এ িভ্ষেত LI উন্নয়দনর জনে একটে 

থকৌশেগত পভরদ্শগত মেূোয়দনর ভিভত্ত ভহদসদ্ও কাজ করদত পাদর, থযখাদন ভ্সতৃ্ত স্থান ও সময় 

সংক্রান্ত থেয োকদ্ এ্ং থসস্ তোকভেত পভরদ্শগত মূেোয়দনর মত হদ্ না থযগুদো সাধারণত LI 

প্রকদের জনে করা হয় ভকন্তু LI-এর পভরদ্শগত প্রিা্গুভে সম্পূণ বিাদ্ মূেোয়ন করদত পাদর না।  

অনুকরণীয স্টাক্ষেগুক্ষির স িয 

ভনদি, আমরা ভ্দেমান সকূ্ষ্ম-থস্কে োভড ্া গদ্ষণার মূে ব্ভশষ্টেগুভের একটে সংভেপ্ত ভ্্রণ প্রদান 

কদরভছ এ্ং কীিাদ্ িভ্ষেদতর স্থাভনক ভ্দেষণগুভে এভশয়ায় প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের সম্ভা্ে প্রিা্ 

সম্পদকব আমাদদর থ্াঝার থয োেভত আদছ তা পরূণ করদত পাদর থসই ্োপাদর পরামশ ব ভদদয়ভছ। 
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োভডর ব্ভিযে 

আমরা থয সকে গদ্ষণা পয বাদোিনা কদরভছ তা ভছে দভেণ এভশয়া (িারত, থনপাে) ্া দভেণ -পূ্ ব 

এভশয়ার (কদবাভডয়া, ইদদাদনভশয়া, োওস, মােদয়ভশয়া, মায়ানমার) উপর করা। প্রায় অদধ বক গদ্ষণা ভছে 

প্রজাভত-ভনরদপে ভ্দেষণ যা থকান ভ্দশষ প্রজাভতর উপর থফাকাস কদরভন, এ্ং ্াভকগুভে ্ড় প্রাণীর 

(্াে, থমেো ভিতা্াে, তুষার ভিতা্াে) উপর দৃটষ্টপাত কদরদছ, শুধু একটে গদ্ষণা ছাড়া থযটে একটে 

পাভখর প্রজাভতর উপর দৃটষ্টপাত কদরদছ (থ্গে থলাভরকান) । প্রায় স্ গদ্ষণাদতই সড়দকর প্রিা্ 

ভ্দ্িনায় থনওয়া হদয়দছ, অদধ বক গদ্ষণাদত থরেপেদক ভ্দ্িনায় থনওয়া হদয়দছ, এ্ং শুধু একটে 

গদ্ষণায় ভ্দুেৎ োইন ভ্দ্িনা করা হয়। প্রায় দইু-তৃতীয়াংশ সমীো ভপয়ার-ভরভিউ করা ভ্জ্ঞান জান বাদে 

প্রকাভশত হদয়ভছে, ্াভক ভতন িাগ সাদা কাগজ ্া ভরদপােব ভহসাদ্ প্রকাভশত হদয়ভছে। ভশোভ্দ এ্ং 

পভরদ্শগত এনন্সজওগুভের সহ-থেখদকরা প্রদতেদক প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ গদ্ষণায় অ্দান থরদখদছন, 

আর সরকারী সংস্থার কমীরা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ গদ্ষণার সহ-থেখক এ্ং ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংদকর 

কমীরা একটে গদ্ষণায় অ্দান থরদখদছন।  

ভ্দেমান উচ্চমাদনর গদ্ষণাসমূহ ইভগত থদয় থয, এভশয়ার মদধে, ভ্দশষত পূ্ ব এ্ং মধে এভশয়ার মদধে 

থিৌগভেক কিাদরজ ভ্স্তার, ্ৃহৎ স্তনেপায়ী মাংসাশী প্রাণী ছাড়া অনে থফাকাে প্রজাভতর (থযমন, পাভখ, 

তৃণদিাজী স্তনেপায়ী প্রাণী, সরীসৃপ) আরও গদ্ষণা অন্তিুবক্ত করার জনে থশ্রণীভ্নোদসর কিাদরজ 

সম্প্রসারণ; সড়ক ছাড়াও ভ্দুেৎ োইন সহ LI থমাদডর ভ্দেষদণ থজার থদওয়া; এ্ং জী্ব্ভিযেদক 

প্রিাভ্ত করদত পাদর এমন LI প্রকে অনুদমাদন, পভরকেনা এ্ং অে বায়ন করার থেদয দাভয়ত্বপ্রাপ্ত 

সরকারী সংস্থা এ্ং ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংদকর কমীদদর সরাসভর জভড়ত করার মাধেদম  LI প্রিা্ 

সংক্রান্ত সকূ্ষ্ম থস্কে ও সম্ভা্ে স্থাভনক ভ্দেষদণর প্রভতভনভধত্ব করা সম্ভ্। 

জী্ব্ভিদযের উপর প্রিা্ 

অভধকাংশ গদ্ষণায় প্রকৃভতদত ্নেপ্রাণীরা থয অভিজ্ঞতার মদুখামুভখ হদয় োদক থসই পভরভস্থভতর 

পভর্তবদনর পূ্ বািাদসর মাধেদম জী্ব্ভিদযের উপর LI-এর প্রিা্ তুদে ধরা হদয়দছ। স্ বাভধক ভ্দ্ভিত 

প্রিা্ ভছে েোন্ডদস্কপ ফ্রোগদমদন্টশন, ্া অনেিাদ্ ্েদে সংদযাদগর েভত, যা প্রায় দইু-তৃতীয়াংশ 

গদ্ষণায় উদেখ করা হদয়দছ। প্রায় অদধ বক গদ্ষণায় প্রস্তাভ্ত LI -এর প্রিা্ ভ্দ্িনা করা হদয়দছ 

আ্াসস্থদের পভরমাণ ্া গুণগত মাদনর উপর ভিভত্ত কদর, আ্াসস্থেদক ভনভদবষ্ট প্রজাভত ্া সাধারণিাদ্ 

বজভ্ক সম্প্রদাদয়র জনে সংজ্ঞাভয়ত করা হদয়দছ। LI-এর ্নেপ্রাণীর জনসংখো-স্তদরর প্রভতন্সক্রয়াগুভের 

জভরপ (থযমন জনসংখোর প্রািুদয বর পভর্তবন, মতুৃের হার, থজদনটেক ব্ভিযে, ্া ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভক) থতমন 

কমন ভছে না; অদধ বদকরও কম গদ্ষণায়  এক ্া একাভধক ্নেপ্রাণীর প্রভতন্সক্রয়া ভ্দ্িনায় থনওয়া 

হদয়দছ।  েোন্ডদস্কপ কদম্পান্সজশন এ্ং কাঠাদমার উপর প্রস্তাভ্ত LI-এর প্রিা্গুভে পভরমাপ করা এ্ং 

পূ্ বািাস থদওয়া অদনক সমদয় সহজ হদেও জী্ব্ভিদযের জনে হুমভক থ্াঝার জনে LI উন্নয়দনর 

কারদণ েোন্ডদস্কপ পভর্তবদনর প্রভত ্নেপ্রাণীদদর থয প্রভতন্সক্রয়া রদয়দছ থসোর উপর আরও গদ্ষণার 

প্রদয়াজন রদয়দছ। 

ভেভনয়ার অ্কাঠাদমার তেে 

সূক্ষ্ম থস্কে গদ্ষণায় ্ে্হৃত প্রস্তাভ্ত LI- এর স্থাভনক তেে অদনকগুভে ভিন্ন উৎস থেদক সংগ্রহ করা 

হয়। সরকারী পভরকেনার নভেপয ভছে স্দিদয় সাধারণ উৎস, ভকন্তু গদ্ষক থেখদকরা সরকারী এ্ং 

এনন্সজও থডোদ্ইজ, সং্াদ প্রভতদ্দন এ্ং প্রস্তাভ্ত LI -এর স্থাভনক তেে সংকেদনর জনে অনুদমাভদত 

অোভিদকশদনর উপরও ভনিবর কদরভছদেন। LI তদেের ভ্স্তাভরত এ্ং স্থাভনক ভনিুবেতার থেদয থ্শ ভকছু 

ভিন্নতা থদখা থগদছ; ভকছু গদ্ষণায় সরকারী নভেদত প্রস্তাভ্ত LI রুদের অদপোকৃত থমাো-থস্কে মানভিয 
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থেদক থডো ভডন্সজোইজ করার কো উদেখ করা হদয়দছ, যা স্থাভনক ত্রুটের সুদযাগ কদর ভদদত পাদর এ্ং 

সূক্ষ্ম থস্কে ভ্দেষদণর সম্ভা্নাদক সীভমত করদত পাদর।  

জনসাধারদণর সহজেিেতা এ্ং প্রস্তাভ্ত LI -এর স্থাভনক তদেের মান সরকারী সংস্থা এ্ং LI প্রকদের 

অে বদাতাদদর (থযমন, ্হুপাভেক উন্নয়ন ্োংক) কতৃবক উন্নত করার প্রদিষ্টার ফদে জী্ব্ভিদযের উপর 

LI উন্নয়দনর সম্ভা্ে  প্রিাদ্র সহজ, দ্রুত এ্ং আরও সটঠক গদ্ষণা করার থেদয সহায়ক হদ্। 

আদশ বগতিাদ্, প্রস্তাভ্ত LI  রুেগুভে সহদজই অনোইন থডোদ্ইজ ্া তেে জানার অনুদরাদধর মাধেদম 

পাওয়া থগদে, স্ বাভধক ভনিুবেতার জনে ন্সজওস্পোশাে থডো ফরমোে (থযমন, ন্সজআইএস থশপ ফাইে) 

থদওয়া হদে, ভডজাইন ও ভনম বাণ কাজ শুরুর পদূ্ ব প্রদয়াজনীয় গদ্ষণা পভরিােনার থেদয পয বাপ্ত সময় 

পাওয়ার জনে তা পভরকেনা পয বাদয় উপেিে হদে, প্রস্তাভ্ত LI ব্ভশষ্টে সংক্রান্ত অভতভরক্ত তেে (থযমন, 

সড়ক থেইদনর সংখো, সড়ক সারদফইস ্া পৃষ্ঠ, থ্ড়ার উপভস্থভত/অনুপভস্থভত, ভ্দুেৎ োইদনর থিাদল্টজ, 

থরেপদের ট্রোক থগজ) পাওয়া থগদে LI-এর প্রিা্ সম্পদকব আরও সুক্ষ্ম মূেোয়ন করা সম্ভ্ হদ্। 

বজভ্ক তেে 

LI উন্নয়দনর সম্ভা্ে প্রিা্ মূেোয়দনর জনে ভ্ভিন্ন ধরদনর বজভ্ক তেে ্ে্হার করা হদয়দছ। এখাদন 

উভেভখত গদ্ষণাগুভের মদধে অদধ বদকর জনে সংরেদণর জনে পভরিাভেত হয় এমন ভনধ বাভরত ভপএ, 

ফদরে ভরজািব এ্ং অনোনে প্রশাসভনক ইউভনদের মানভিয ্ে্হার করা হদয়দছ থযখাদন প্রস্তাভ্ত LI 

জী্ব্ভিদযের েভত করদত পাদর। িূভম এ্ং গাছপাোর ব্ভশষ্টে সংক্রান্ত ভরদমােভে থসিড থডো অদনক 

থেদযই ্ে্হার করা হদয়দছ যাদত ভনধ বাভরত ভপএগুভের ভিতদর এ্ং ্াইদর থসস্ থোদকশন ভিভিত করা 

যায় থযখাদন উচ্চ মাযার জী্ব্ভিযেদক রদয়দছ এ্ং LI উন্নয়দনর কারদণ ঝুুঁ ভকপূণ ব হদত উঠদত পাদর, 

থযমন অেত ্দনর পোি, জোিূভম ্া জোিূভমর তীর্তী এোকা । অদনক গদ্ষণায় অনোনে 

পভরদ্শগত এ্ং নৃতান্সিক েোন্ডদস্কপ থিভরদয়্দের (থযমন, িূভম ব্ভশষ্টে, েদপাগ্রাভফ এ্ং মান্ 

উন্নয়ন) স্থাভনক তেে দ্বারা প্রাণীদদর আ্াসস্থদের মান ্া তাদদর িোিদের থেদয প্রভত্ন্ধকতা থ্াঝার 

থিষ্টা করা হদয়দছ।  

থ্শ কদয়কটে গদ্ষণায় LI -এর সম্ভা্ে প্রিা্ মূেোয়দনর জনে ্নেপ্রাণীর উপভস্থভত ্া িোদফরা 

সংক্রান্ত গদ্ষণা থেদক প্রাপ্ত তেে ্ে্হার করা হদয়দছ। গদ্ষকরা কদবাভডয়ায় ভ্দেমান মাইদগ্রশন রুে 

নভেিুক্ত করার জনে ট্রোভকং ভডিাইদসর সাদে েোগ করা থ্গে থলাভরকোদনর থেভেদমটট্র থডো এ্ং  

মােদয়ভশয়ান থ্াভন বওর জনে সংদযাদগর মদডে বতভর করদত ন্সজভপএস কোরযুক্ত থমেো ভিতা্াদের তেে  

্ে্হার কদরদছন। মায়ানমাদর থমেো ভিতা্াদের ্াসস্থাদনর উপযুক্ততা এ্ং সংদযাদগর মদডে বতভর 

করদত কোদমরা-ট্রোভপং থেদক প্রাপ্ত তেে ্ে্হার করা হদয়দছ। িারদত ্াে থেদক সংগৃহীত থজদনটেক 

নমুনা প্রাণীটের িোিদের জনে েোন্ডদস্কপ থরন্সজেোি অনুমান করদত এ্ং ্নেপ্রাণী কভরদডাদরর 

মানভিয বতভরদত ্ে্হার করা হদয়দছ। কোদমরা ট্রোপ থেদক পাওয়া ছভ্, থেভেদমটট্র থোদকশন এ্ং 

থজদনটেক নমুনার মত মাঠ পয বাদয়র তেে সংগ্রদহর জনে প্রদয়াজনীয় সময় এ্ং ্েয় উদেখদযাগে হদত 

পাদর, ভকন্তু এই তেে সম্ভা্ে LI প্রিাদ্র ভ্স্তাভরত ও ভনভদবষ্ট প্রজাভতর  উপর এর ্োভপ্তর ভ্দেষণ করা 

সম্ভ্ কদর থতাদে যা কাদজ আসদত পাদর যভদ তা করার জনে ভরদসাস ব োদক । ভনম বাণ কাদজর পূদ্ ব 

্নেপ্রাণীর তেে সংগ্রদহর জনে অে বায়দনর ভ্ষয়টে প্রকদের পভরকেনা পয বাদয় যত তাড়াতাভড় সম্ভ্ শুরু 

করা হদে LI-এর প্রিাদ্র উপর আরও থজারাদোিাদ্ ভ্দেষণ করা থযদত পাদর, থযমন এই 

গদ্ষণাগুভের থেদয থদখা থগদছ। 

আমাদদর দ্বারা পয বাদোভিত গদ্ষণাগুভেদত অন্তিুবক্ত করা না হদেও, ্নেপ্রাণী মতুৃেহাদরর ্তবমান 

পোোন ব ্া ধরন (থযমন সড়দক প্রাণী হতো) এ্ং ভ্দেমান সড়ক ও থরেওদয় পারাপাদরর ্োপাদর 

্নেপ্রাণীর আিরদণর তেে ভদদয় LI আপদগ্রদডর (থযমন, সড়ক পাকা করা ্া প্রশস্ত করা) প্রিাদ্র সম্ভা্ে 

ভ্দেষণদক আরও সমৃদ্ধ করা থযদত পাদর । এই তেে ্নেপ্রাণী মৃতুের উচ্চ হাদরর সাদে ্তবমান LI 
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অংশদক মোপ করদত ্ে্হার করা থযদত পাদর থযখাদন ্নেপ্রাণীর সাদে সংেষ ব প্রভতদরাদধর জনে 

ভমটেদগশন ্ে্স্থা প্রকদের আপদগ্রড ভডজাইদন অন্তিুবক্ত করা উভিত, থসই সাদে ্নেপ্রাণীরা থযস্ 

ক্রভসং থ্ভশ ্ে্হার কদর োদক থসগুভের ্তবমান থোদকশনও অন্তিুবক্ত করা উভিত থযখাদন LI 

সম্প্রসারদণর সময় আন্ডারপাস এ্ং ওিারপাদসর মত ্নেপ্রাণীদদর ক্রভসং  কাঠাদমা স্থাপন কদর 

সংদযাগ ্জায় রাখা উভিত । 

ভ্দেষণ পদ্ধভত 

প্রায় অদধ বক গদ্ষণায় সম্ভা্ে সংেদষ বর এোকা ভিভিত করার জনে প্রস্তাভ্ত LI রুেগুভের সহজ স্থাভনক 

ওিারদে ্ে্হার করা হদয়দছ, থযখাদন সংরেদণর উদদ্বগ আদছ এমন এোকা (থযমন, ভপএ, অেত ্দনর 

পোি, জী্ব্ভিযে হেস্পে, গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে, ্নেপ্রাণী কভরদডার) আমদে থনওয়া হদয়দছ। এই 

পদ্ধভতটে প্রদয়াগ করদত অদনক থ্ভশ থডোর প্রদয়াজন পদড় না এ্ং LI উন্নয়দনর কারদণ  জী্ব্ভিদযের 

উপর উদেখদযাগে প্রিা্ পড়ার সম্ভা্না রদয়দছ এমন স্থানগুভে হাইোইে করার জনে একটে দরকারী 

প্রেম পদদেপ ভহদসদ্ কাজ কদর োদক।  

অনোনে গদ্ষণায় জী্ব্ভিদযের উপর সুভনভদবষ্ট প্রিাদ্র পূ্ বািাস ভদদত থকায়াভন্টদেটেি এ্ং থডো-

ভনিবর পন্থা ্ে্হার করা হদয়দছ। উদাহরণস্বরূপ, থ্শ কদয়কটে গদ্ষণায় েোন্ডদস্কপ ফ্রোগদমদন্টশন ্া 

কাদনভিভিটে থমটট্রক্স ্ে্হার করা হদয়দছ যাদত িভ্ষেদ্বাণী করা যায় থয প্রস্তাভ্ত LI -এর ফদে উদ্িূত 

িূভমর পভর্তবন ্া প্রাণীদদর জনে প্রভত্ন্ধকতার প্রিা্সমূহ কীিাদ্ েোন্ডদস্কপ জদুড় ্নেপ্রাণীর 

িোিদের থেযদক প্রিাভ্ত করদ্। অনোনে গদ্ষণায় LI এ্ং পভরদ্শগত এ্ং নৃতান্সিক থিভরদয়্দের 

একটে ফাংশন ভহসাদ্ েোন্ডদস্কপ জদুড় প্রাণীদদর িোিদের ভনদশ বনগুভের পূ্ বািাস থদওয়ার জনে ভনভদবষ্ট 

প্রজাভতর সংদযাগ মদডে বতভর করার জনে প্রাণীদদর উপভস্থভত, িোিে ্া থজদনটেদক্সর তেে ্ে্হার করা 

হদয়দছ। মদডভেং এ্ং LI- এর পূ্ ব্ তী এ্ং পর্তী উন্নয়ন পভরভস্থভতদত প্রাণীদদর সংদযাদগর তুেনা কদর, 

এস্ গদ্ষণায় স্থাভনক ভনদশ বন এ্ং LI উন্নয়দনর ফদে প্রাণীর িোিদের  স্থাভনক ও মাযাগত পভর্তবদনর 

পূ্ বািাস থদওয়া হদয়দছ। প্রস্তাভ্ত LI- এর ফদে েোন্ডদস্কপ কাদনভিভিটে এ্ং সরাসভর মৃতুেহার (থযমন, 

্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংেষ ব) -এর পভর্তবন থজদনটেক ব্ভিযে, জনসংখোর প্রািুয ব এ্ং ্নেপ্রাণীর 

জনসংখোর ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভকদক কীিাদ্ প্রিাভ্ত করদ্ তার পূ্ বািাস ভদদত থজদনটেক ভসমুদেশন ্ে্হার 

করা হদয়দছ।  

আমাদদর দ্বারা পয বাদোভিত ভ্স্তাভরত গদ্ষণাগুভেদত একাভধক থকায়াভন্টদেটেি পদ্ধভত ্ে্হার কদর 

জী্ব্ভিদযের উপর প্রিাদ্র ভ্ভিন্ন স্তদরর পূ্ বািাস থদওয়া হদয়দছ। উদাহরণস্বরূপ, কাস্তা ও 

অনোনে,(2019) মােদয়ভশয়ান থ্াভন বওদত েোন্ডদস্কপ কাঠাদমা এ্ং সংদযাগ, ন্সজনগত ব্ভিযে এ্ং থমেো 

ভিতা্াদের প্রািুদয বর সম্ভা্ে পভর্তবন অনুসন্ধান করার জনে সংদযাদগর মদডে, থজদনটেক ভসমুদেশন 

এ্ং েোন্ডদস্কপ ফ্রোগদমদন্টশন থমটট্রক ্ে্হার কদরদছ। এরকম ভ্স্তাভরত গদ্ষণা পভরিােনার জনে 

যদেষ্ট তেে, দেতা, সময় এ্ং সম্পদদর প্রদয়াজন হয়, আর  স্থাভনক ওিারদেগুভের মদতা সহজ পদ্ধভতর 

থিদয় সম্ভা্ে LI প্রিা্গুভের আরও ভ্স্তাভরত ভিয এস্ গদ্ষণা থেদক পাওয়া থযদত পাদর। 

সুপাভরশ এ্ং উপসংহার 

আমাদদর পয বাদোিনা করা গদ্ষণায় থ্শ কদয়কটে সাধারণ সুপাভরশ এ্ং ভসদ্ধাদন্তর কো উদঠ এদসদছ। 

প্রেমত, গদ্ষণার থেখদকরা LI উন্নয়দনর জনে দাভয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থা এ্ং থকাদনা থদদশর ্া েোন্ডদস্কদপর 

মদধে জী্ব্ভিযে সংরেদণর জনে দাভয়ত্বপ্রাপ্ত সংস্থার মদধে সমিয় ্ৃন্সদ্ধর উপর গুরুত্বাদরাপ কদরদছন।  

ভকছু থেদয, উন্নয়ন এ্ং সংরেণ পভরকেনাগুভে ভ্পরীত উদেশে ভনদয় কাজ করদছ ্দে মদন হদয়দছ, 

এ্ং ভ্কে উন্নয়ন পভরভস্থভতদত জী্ব্ভিদযের উপর প্রিাদ্র স্থাভনক ভ্দেষণ এই গোপ পূরদণ সাহাযে 

করদত পাদর। ভদ্বতীয়ত,  LI-এর পভরকেনা পয বাদয় স্থাভনক ভ্দেষণ থেদক প্রাপ্ত জী্ব্ভিদযের উপর 
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সম্ভা্ে প্রিাদ্র প্রােভমক ভ্দ্িনা আমদে থনওয়া হদে তা থযদকাদনা েভত এড়াদনা ্া কমাদনার জনে 

গুরুত্বপূণ ব হদয় উঠদ্। ভকছু গদ্ষণায় উদেখ করা হদয়দছ থয এই প্রােভমক ভ্দ্িনা সামভগ্রক প্রকদের 

খরি কমাদত পাদর কারণ প্রােভমক পভরকেনা ্া ভনম বাণ সম্পন্ন হওয়ার পর জী্ব্ভিযে রোর জনে LI 

পুনরায় ভডজাইন করা ্া ভমটেদগশন কাঠাদমা স্থাপন করা আরও ্েয়্হুে। তৃতীয়ত, অদনক গদ্ষণায় 

থজার থদওয়া হদয়দছ থয LI উন্নয়দনর থসদকন্ডাভর প্রিা্ ভনম বাদণর কাদজর সীমানার ্াইদরও ভ্স্তৃত হদত 

পাদর, তদ্ থ্ভশরিাগ স্থাভনক ভ্দেষদণ এই ভ্ষয়টে গুরুদত্বর সাদে  তুদে ধরা হয়ভন। উদাহরণস্বরূপ, 

নতুন সড়ক ভনম বাদণর ফদে আশপাদশর েোন্ডদস্কদপ অব্ধ থিারা ভশকার ্ৃন্সদ্ধ থপদত পাদর এ্ং 

অব্ধিাদ্ গাছ কাো হদত পাদর যার মাধেদম পদূ্ বর দগু বম এ্ং পভরদ্শগতিাদ্ অেত এোকায় 

মানুদষর প্রদ্শ করা সহজ হদয় যায়। পভরদশদষ, যভদও অদনকগুভে স্থাভনক ভ্দেষণ একক থফাকাে 

প্রজাভতর উপর LI উন্নয়দনর প্রিাদ্র উপর দৃটষ্টপাত কদর, গদ্ষণার থেখদকরা প্রায়ই উদেখ কদরদছন 

থয তাদদর ভ্দেষণ দ্বারা িভ্ষেদ্বাণী করা প্রিা্গুভে থফাকাে প্রজাভতর মদধে সীমা্দ্ধ োকদ্ না; ্রং, 

তারা আশংকা কদরদছন থয তাদদর োভড এোকায় অনোনে অদনক প্রজাভত LI উন্নয়দনর অনুরূপ 

প্রিাদ্র সিুখীন হদ্। 

অবদ্ানস ূে 

োইোর ন্সক্রি (CLLC) অনুকরণীয় গদ্ষণাগুভের পয বাদোিনা পভরিােনা কদরদছন। র্ অোদমন্ট 

(CLLC/WTI), েভন ভক্লদিঞ্জার (WTI), এ্ং থগ্রস থোনসাইফার (CLLC) পয বাদোিনাসমূহ সম্পাদনা 

কদরদছন। 
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প্রিান ফিাফি 

ভতন অংদশ করা আমাদদর এই স্থাভনক ভ্দেষণ থেদক থ্শ কদয়কটে ভ্ষয় উদঠ এদসদছ। স্দিদয় 

গুরুত্বপূণ ব ফোফেগুভে ভনদম্ন থদওয়া হে: 

1. প্রস্তাভ্ত LI তদেের সীভমত উপেিেতা এ্ং  গুণগতমাদনর অিা্ োকার কারদণ স্থাভনক 

ভ্দেষদণর থেযও সীভমত হদয় আদস। LI প্রকদের রুদের স্থাভনক তেে সাধারণত স্থাভনক 

থডোদ্ইদজ সুভ্নেস্তিাদ্ সংকভেত করা হয়ভন, এ্ং এই তেে জানদত গদ্ষক এ্ং অনোনে 

আগ্রহী পেদদরদক তাদদর সুভ্ধা অনুযায়ী পভরকেনার নভে এ্ং ভমভডয়া ভরদপােব একন্সযত কদর 

্ে্হার করদত হদয়দছ। এর ফদে অস্পষ্ট রুে থোদকশন,প্রকদের পুরদনা ভ্্রণ এ্ং স্থা্ভনক 

ভ্দেষণ থেদক অভনোকৃতিাদ্ থকাদনা LI প্রকে ্াদ পদড় থযদত পাদর। 

2. LI-এর ফদে জী্ব্ভিদযের উপর হুমভক ভিভিতকরণ এ্ং সরুো ্ে্স্থার নকশা ও অগ্রাভধকার 

উিয় থেদযই থমাো এ্ং সূক্ষ্ম থস্কদের স্থাভনক ভ্দেষণগুভে গুরুত্বপূণ ব িূভমকা পােন কদর 

োদক। বজভ্ক সম্প্রদাদয়র েভত এড়াদনা ্া কমাদনার প্রদিষ্টা থনওয়ার জনে থমাো-থস্কে 

গদ্ষণাগুভে মহাদদশীয় ্া আঞ্চভেক থস্কদে অগ্রাভধকারমূেক অঞ্চে ভন্ বািদনর থেদয সহায়ক 

হদত পাদর। ফাইন-থস্কে গদ্ষণার মাধেদম থযস্ প্রাণী ও আ্াসস্থে ভনদয় উদদ্বগ রদয়দছ 

থসগুভের উপর ভনভদবষ্ট LI প্রকদের সম্ভা্ে প্রিা্ সম্পদকব ধারণা পাওয়া যায় যাদত প্রকদের 

পভরকেনা, ভমটেদগশন ্া েভতপূরদণর থকৌশে ও এগুভের ্াস্ত্ায়দনর জনে তা কাদজ আসদত 

পাদর। 

3. সড়ক এ্ং থরেপদের ভ্রূপ প্রিাদ্র তুেনায় জী্ব্ভিদযের উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ ভনদয় 

থ্ভশ ভ্দেষণ করা হয়ভন এ্ং LI উন্নয়ন সংক্রান্ত অে কদয়কটে স্থাভনক ভ্দেষদণ ভ্দুেৎ োইদনর 

কো উদেখ করা হদয়দছ। তদ্, এভশয়া জদুড় ভ্দুেৎ োইদনর ্োপক উন্নয়ন প্রস্তা্ করা হদয়দছ, 

এ্ং এর থ্ভশরিাগই উচ্চ জী্ব্ভিযে ্া PA এর কাছাকাভছ এোকায় অ্ভস্থত। 

4. প্রস্তাভ্ত LI এর প্রিা্গুভে অনুমান করার জনে ভিন্ন ভিন্ন স্থাভনক পদ্ধভত ্ে্হার করা হদয়দছ। 

এস্ পদ্ধভতর স্থাভনক থস্কে (্োভপ্ত এ্ং থরদজাভেউশন), ভ্দেষণাত্মক পদ্ধভত, ভ্দ্ভিত 

জী্ব্ভিযে উপাদান (থযমন, প্রাণীর জনসংখো, প্রজাভত এ্ং ইদকাভসদেম), এ্ং LI প্রিাদ্র 

ধরন (থযমন, ্াসস্থাদ্নর অ্নভত, েোন্ডদস্কপ ভ্িাজন এ্ং জনসংখোর প্রািুয ব হ্রাস পাওয়া) 

অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হদয় োদক। থকান একক সদ্ বাত্তম পন্থা থনই-্রং পন্থাগুভে ভনভদবষ্ট পভরভস্থভতর 

থেদয প্রাসভগক এ্ং জী্ব্ভিদযের তেে এ্ং LI তদেের প্রাপেতা এ্ং গুণগত মাদনর উপর 

ভনিবরশীে।  

5.  প্রজাভত-ভনরদপে LI প্রিাদ্র স্থাভনক ভ্দেষণ থ্শ কমন এ্ং ্ড় স্থাভনক ্োভপ্ত ভ্দ্িনা করার 

সময় , ভ্স্তৃত ইদকােন্সজকোে সম্প্রদাদয়র উপর প্রিা্ মূে আগ্রদহর ভ্ষয় হদয় উঠার সময় 

অে্া যখন সংরেদণর উদদ্বদগর মদধে োকা প্রাণীদদর বজভ্ক তেে পাওয়া যায় না, তখন এই 

ধরদনর ভ্দেষণ প্রদয়াজন হদত পাদর। তদ্, প্রজাভত-ভনভদবষ্ট ভ্দেষদণর মাধেদম LI উন্নয়দনর জনে 

্নেপ্রাণীর প্রভতন্সক্রয়া অনুমান করা যায় (থযমন, জনসংখোর প্রািুদয বর পভর্তবন, থিৌদগাভেক 

্ন্টন, ্া ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভক) যা প্রজাভত-ভনরদপে ভ্দেষদণর থিদয় পভরকেনাকারী এ্ং 

জনসাধারদণর কাদছ থ্ভশ গ্রহণদযাগে হদত পাদর।  

6. স্থাভনক ভ্দেষদণ ক্রম্ধ বমান প্রিা্ এ্ং থসদকন্ডাভর প্রিা্ সম্পদকব যদেষ্ট গুরুত্ব থদওয়া হদে 

না। ক্রম্ধ বমান প্রিা্ হে একটে প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের ্াড়ন্ত-incremental প্রিা্ যা অতীত, 

্তবমান এ্ং িভ্ষেদতর অনোনে উন্নয়দনর সাদে থযাগ করা হয় (থযমন, থকাদনা েোন্ডদস্কদপ 
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োকা ভ্দেমান সড়ক)। থসদকন্ডাভর প্রিা্ হে LI থডদিেপদমদন্টর দ্বারা থ্দড় যাওয়া অনোনে 

হুমভকর পদরাে প্রিা্, থযমন নতুন সড়ক ভদদয় প্রদ্শ করা যায় এমন প্রতেন্ত অঞ্চদে 

অব্ধিাদ্ গাছ কাো এ্ং থিারা ভশকাদরর েেনা। তুেনামূেকিাদ্ অে কদয়কটে স্থাভনক 

ভ্দেষণ ক্রম্ধ বমান এ্ং থসদকন্ডাভর প্রিা্ ভ্দ্িনা কদরদছ, এগুভে পভরমাপ করা কটঠন হদেও 

জী্ব্ভিদযের উপর এস্ প্রিা্ উদেখদযাগে হদত পাদর। 

7. ভ্দেমান ভপয়ার-ভরভিউ করা স্থাভনক ভ্দেষণগুভে মূেত দভেণ ও দভেণ-পূ্ ব এভশয়ার উপর 

আদোকপাত কদরদছ, যা থ্াধগমে কারণ এই অঞ্চেগুভেদত LI উন্নয়দনর দ্রুত গভত এ্ং উচ্চ 

জী্ব্ভিদযের িোেুর কারদণ স্দিদয় গুরুতর LI প্রিা্গুভে অনুি্ করদত পাদর। তদ্, স্থাভনক 

ভ্দেষদণর এই সংকীণ ব থিৌদগাভেক থফাকাদসর কারদণ এভশয়ার অনোনে অঞ্চদের জী্ব্ভিদযের 

উপর সম্ভা্ে LI প্রিা্ সম্পদকব ধারণা পাওয়া যায় না, থযখাদন ভিন্ন প্রাণীর প্রজাভত, ভিন্ন 

আ্াসস্থে এ্ং ভিন্ন পভরদ্শগত প্রন্সক্রয়াগুভে হুমভকর সিুখীন হদত পাদর (থযমন, মধে এভশয়ায় 

েুরযুক্ত প্রাণীদদর ্ে্হৃত দরূ-পাোর যাযার রুে ্োহত হওয়া)  

8. ভ্ি্োপী ্া মহাদদশীয় থস্কদে ভ্দেমান ভ্দেষণগুভে িীদনর BRI -এর সাদে যুক্ত LI প্রকদের 

উপর থ্ভশ থফাকাস কদরদছ। তদ্, আমাদদর থমাো-থস্কে ভ্দেষণ থেদক থ্াঝা যায় থয অনোনে 

আঞ্চভেক অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোগ (থযমন, SASEC, CAREC, ASEAN) দ্বারা অে বাভয়ত প্রস্তাভ্ত 

LI  প্রকেগুভে এভশয়াদত  প্রস্তাভ্ত BRI-অে বাভয়ত অনোনে LI প্রকদের মতই ্োপক আকাদর করা 

হদে। এভশয়ার জী্ব্ভিদযের উপর এই নন-BRI প্রকদের প্রিা্ যদেষ্ট হদ্ এ্ং অদনক থদদশ 

BRI-এর প্রিা্ও এর সাদে যুক্ত হদ্।  

9. LI উন্নয়দনর প্রিা্ সমগ্র এভশয়া জদুড় েেদ্ ্দে আশা করা হদে, ভকন্তু দভেণ -পূ্ ব এ্ং দভেণ 

এভশয়ার ক্রান্তীয় এ্ং উপ -ক্রান্তীয় ্ন মারাত্মকিাদ্ প্রিাভ্ত হদত পাদর। হাই-থপ্রাফাইে 

ইদকাভসদেম (থযমন, থতরাই আকব, থ্াভন বয়ান এ্ং সমুাযান থরইনফদরে) প্রস্তাভ্ত LI দ্বারা 

হুমভকর সিুখীন, একই রকম উচ্চ জী্ব্ভিযে রদয়দছ ভকন্তু কম পভরভিত এমন অদনক ভনম্ন-

থপ্রাফাইে ইদকাভসদেমও হুমভকর মদধে রদয়দছ। উদাহরণস্বরূপ, থমকং অ্্াভহকার অদনক 

অঞ্চদে ্েভতক্রমী জী্ব্ভিযে এ্ং প্রস্তাভ্ত LI প্রকদের উচ্চ েনত্ব রদয়দছ। 
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সুোক্ষরশস ূে 

প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর কারদণ জী্ব্ভিদযের হুমভকর স্থাভনক ভ্দেষণ উন্নত করার জনে আমরা 

ভনম্নভেভখত সুপাভরশগুভে প্রদান করভছ। এই সুপাভরশগুভে ্াস্ত্াভয়ত হদে জী্ব্ভিযে সুরোর জনে 

স্থাভনক ভ্দেষদণর ভনিুবেতা, ্োপকতা এ্ং কায বকাভরতা ্ৃন্সদ্ধ পাদ্ যা LI পভরকেনা এ্ং প্রকেগুভের 

জনে সহায়ক হদ্। 

1. আভে বক প্রভতষ্ঠান, আঞ্চভেক অ্কাঠাদমার পােবনারভশপ এ্ং সংভেষ্ট সরকাদক প্রস্তাভ্ত LI 

প্রকদের িূ -স্থাভনক উপাত্ত বতভর এ্ং রেণাদ্েদণর জনে ভরদসাদস বস ্রাে করদত হদ্ । এই 

স্থাভনক তেেগুভে ্তবমাদন দেতার সাদে অোদক্সস করা এ্ং পাওয়া কটঠন, যা পভরকেনার 

পয বাদয় স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনার সম্ভা্নাদক সীভমত কদর থতাদে, এমনটে না হদে 

পভরকেনার পয বাদয় কায বকর জী্ব্ভিযে সরুোগুভে LI ভডজাইদন অন্তিুবক্ত করা ভনন্সশ্চত করা 

থযত। থডোদ্ইদজ ন্সজওস্পোশাে থডো ফরমোদে রুে থোদকশন এ্ং LI ব্ভশদষ্টের (থযমন, 

সড়দকর প্রস্থ এ্ং পৃদষ্ঠর ধরন, থরেপদের থগজ এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর থিাদল্টজ) পয বাপ্ত তেে 

অন্তিুবক্ত করা উভিত। প্রকদের পভরকেনার পভর্তবন হওয়া সাদপদে থডোদ্ইজগুভে 

ভনয়ভমতিাদ্ আপদডে করা উভিত , তা জনসাধারদণর জনে সহদজই অোদক্সসদযাগে হওয়া উভিত 

এ্ং তাদত ভ্স্তাভরত থমোদডো অন্তিুবক্ত করা উভিত।  

2. সুরোর নকশা জানার জনে যত তাড়াতাভড় সম্ভ্ স্থাভনক ভ্দেষণ করা উভিত । যভদও আমরা 

অনুকরণীয় গদ্ষণার উদাহরণ থপদয়ভছ যা স্থাভনক ভ্দেষণ ্ে্হার কদর প্রস্তাভ্ত LI 

প্রকেগুভের প্রিাদ্র পূ্ বািাস ভদদয়দছ, LI প্রিাদ্র প্রায় সকে গদ্ষণাই অতীদতর পভরভস্থভত 

আদোদক করা হদেও ইদতামদধে েদে যাওয়া জী্ব্ভিদযের েভত নভেিুক্ত কদরদছ। LI প্রকদের 

পভরকেনা ও নকশার প্রেম ভদদক পভরিাভেত সম্ভা্ে গদ্ষণায় উদঠ আসা তদেের ফদে 

জী্ব্ভিদযের েভত হদত পাদর এমন প্রকেগুভে জনে অোিয়দডি, ভমভনমাইদজশন (থযমন, 

পুনরায় রুে নতুন কদর ভনধ বারণ করা), ভমটেদগশন ্া েভতপূরণ ্ে্স্থা গ্রহণ করার সুদযাগ বতভর 

হদত পাদর। 

3. LI -এর পভরকেনাকারী, অে বদাতা এ্ং থডদিেপারদদর উভিত ভশোগদনর ্াদয়ােন্সজকোে 

ভ্দশষজ্ঞ, এনন্সজও এ্ং ্নেপ্রাণী সংস্থার সাদে কাজ করা যাদত জী্ব্ভিদযের েভত করদত 

পাদর এমন  LI  শনাক্ত করা এ্ং স্থাভনক ভ্দেষণ পভরিােনা করা যায়। LI ভডজাইন এ্ং ভনম বাদণর 

দেতা সম্পন্ন ্েন্সক্ত এ্ং জী্ব্ভিদযের উপর প্রিা্ মূেোয়দন দে ্েন্সক্তদদর মদধে প্রায়ই এক 

ধরদনর ভ্ন্সেন্নতা কাজ কদর, যা কায বকর সুরো ্াস্ত্ায়দনর েমতাদক সীমা্দ্ধ কদর। LI 

উন্নয়ন পভরকেনার শুরু থেদকই এই দুটে গ্রুদপর মদধে সহদযাভগতা জী্ব্ভিদযের জনে আরও 

িাে ফোফে ভনদয় আসার পাশাপাভশ সম্ভা্ে সময় এ্ং অে ব সাশ্রয়ও করদত পাদর।  

4. স্থাভনক ভ্দেষদণ ভ্দুেৎ োইদনর ভদদক থ্ভশ মদনাদযাগ থদওয়া উভিত। এভশয়ায় ভ্দশষ কদর উচ্চ 

জী্ব্ভিদযের অঞ্চদে প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়দনর মদধে উদেখদযাগে সংখেক ভ্দুেৎ োইন োকায় এর 

উপর থ্ভশ নজর থদওয়া প্রদয়াজন। এই প্রভতদ্দদন অন্তিুবক্ত নয় এমন অনোনে LI থমাড, থযমন 

খাে, থ্ড়া এ্ং পাইপোইনগুভেও জী্ব্ভিদযের উপর ্ড় প্রিা্ থফেদত পাদর এ্ং স্থাভনক 

ভ্দেষদণ ভ্দ্িনা করা উভিত। 

5. স্থাভনক ভ্দেষদণর থিৌদগাভেক এ্ং থশ্রণীভ্নোদসর পভরভধ প্রসাভরত করা উভিত। দভেণ -পূ্ ব 

এভশয়া ছাড়া অনোনে অঞ্চে এ্ং ্ৃহৎ স্তনেপায়ী প্রাণী ছাড়া অনে প্রজাভতর উপর দৃটষ্টপাত কদর 

এমন স্থাভনক ভ্দেষণগুভের মাধেদম এভশয়ায় সম্ভা্ে LI প্রিা্ এ্ং থসই প্রিা্গুভে মূেোয়দনর 

সদ্ বাত্তম উপায় সম্পদকব আমাদদর প্রদয়াজনীয় ধারণা ভদদত পাদর।  
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6. LI প্রকদের সকে উৎস জী্ব্ভিদযের উপর প্রিা্ মেূোয়দনর জনে ্হৃৎ আকাদরর স্থাভনক 

ভ্দেষদণ একন্সযত করা উভিত। এর মদধে রদয়দছ অনোনে আন্তজবাভতক অে ববনভতক উন্নয়ন 

উদদোগ (থযমন, SASEC, CAREC, ASEAN) এ্ং জাতীয় ্া উপ -জাতীয় পয বাদয় অে বাভয়ত 

প্রকেগুভে, যা BRI এর মত এশীয় জী্ব্ভিদযের উপর ্ড় প্রিা্ থফেদত পাদর। 

  



101     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

ক্ষিটাপরচার উদ্্িৃি করা েপযপে 

ADB. (2017). Unlocking the Potential of Railways: A Railway Strategy for CAREC, 2017-2030. Asian 

Development Bank. https://www.adb.org/documents/railway-strategy-carec-2017-2030 

ADB. (2018a). ADB-Supported Road Development to Help Spur Growth in Mongolia [News Release]. Asian 

Development Bank. https://www.adb.org/news/adb-supported-road-development-help-spur-

growth-mongolia 

ADB. (2018b). Country Operations Business Plan: Nepal 2019-2021. Asian Development Bank. 

ADB. (2018c). GMS Transport Sector Strategy 2030: Toward a Seamless, Efficient, Reliable, and Sustainable 

GMS Transport System. Asian Development Bank. https://www.adb.org/documents/gms-transport-

sector-strategy-2030 

ADB. (2020a). CAREC Transport Strategy 2030. Asian Development Bank. 

https://www.adb.org/documents/carec-transport-strategy-2030 

ADB. (2020b). South Asia Subregional Economic Cooperation Operational Plan 2016-2025 Update. Asian 

Development Bank. https://www.adb.org/documents/sasec-operational-plan-2016-2025 

Alamgir, M., Campbell, M. J., Sloan, S., Suhardiman, A., Supriatna, J., & Laurance, W. F. (2019). High-risk 

infrastructure projects pose imminent threats to forests in Indonesian Borneo. Scientific Reports, 

9(1), 140. https://doi.org/10.1038/s41598-018-36594-8 

Altyn Dala Conservation Initiative. (2021). The Saiga Aerial Census in Kazakhstan: 2021 Results. 

Association for the Conservation of Biodiversity of Kazakhstan. 

http://www.acbk.kz/article/default/view?id=548 

Ament, R., Bell, M., & Wittie, M. (2021). Federal lands wildlife-vehicle collision data coordination project, Phase 

3. [Final Report]. National Center for Rural Road Safety. http://ruralsafetycenter.org/ 

Aryal, A., Brunton, D., Pandit, R., Shrestha, T. K., Lord, J., Koirala, R. K., Thapa, Y. B., Adhikari, B., Ji, W., 

& Raubenheimer, D. (2012). Biological Diversity and Management Regimes of the Northern 

Barandabhar Forest Corridor: An Essential Habitat for Ecological Connectivity in Nepal. Tropical 

Conservation Science, 5(1), 38–49. https://doi.org/10.1177/194008291200500105 

ASEAN. (2019). Enhancing ASEAN Connectivity: Initial Pipeline of ASEAN Infrastructure Projects. World Bank 

Group, Australia Aid, and Association of Southeast Asian Nations. 

https://asean.org/?static_post=enhancing-asean-connectivity-initial-pipeline-asean-infrastructure-

project 

Barrientos, R., Ponce, C., Palacín, C., Martín, C. A., Martín, B., & Alonso, J. C. (2012). Wire Marking 

Results in a Small but Significant Reduction in Avian Mortality at Power Lines: A BACI Designed 

Study. PLOS ONE, 7(3), e32569. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0032569 

Batsaikhan, N., Buuveibaatar, B., Chimed, B., Enkhtuya, O., Galbrakh, D., Ganbaatar, O., Lkhagvasuren, 

B., Nandintsetseg, D., Berger, J., Calabrese, J. M., Edwards, A. E., Fagan, W. F., Fuller, T. K., 

Heiner, M., Ito, T. Y., Kaczensky, P., Leimgruber, P., Lushchekina, A., Milner‐Gulland, E. J., … 

Whitten, T. (2014). Conserving the World’s Finest Grassland Amidst Ambitious National 

Development. Conservation Biology, 28(6), 1736–1739. https://doi.org/10.1111/cobi.12297 

Bayandonoi, G., Lkhagvajav, P., Alexander, J. S., Durbach, I., Borchers, D., Munkhtsog, B., Munkhtogtokh, 

O., Chimeddorj, B., Sergelen, E., & Koustubh, S. (2021). Nationwide Snow Leopard Population 

Assessment of Mongolia: Key Findings [Summary Report]. World Wide Fund for Nature. 

Bekenov, A. B., Grachev, I. A., & Milner-Gulland, E. J. (1998). The ecology and management of the Saiga 

antelope in Kazakhstan. Mammal Review, 28(1), 1–52. https://doi.org/10.1046/j.1365-

2907.1998.281024.x 

Belote, R. T., Faurby, S., Brennan, A., Carter, N. H., Dietz, M. S., Hahn, B., McShea, W. J., & Gage, J. 

(2020). Mammal species composition reveals new insights into Earth’s remaining wilderness. 

Frontiers in Ecology and the Environment, 18(7), 376–383. https://doi.org/10.1002/fee.2192 



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     102 

Benítez-López, A., Alkemade, R., & Verweij, P. A. (2010). The impacts of roads and other infrastructure 

on mammal and bird populations: A meta-analysis. Biological Conservation, 143(6), 1307–1316. 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.02.009 

Beyer, H. L., Venter, O., Grantham, H. S., & Watson, J. E. M. (2020). Substantial losses in ecoregion 

intactness highlight urgency of globally coordinated action. Conservation Letters, 13(2), e12692. 

https://doi.org/10.1111/conl.12692 

Biasotto, L. D., & Kindel, A. (2018). Power lines and impacts on biodiversity: A systematic review. 

Environmental Impact Assessment Review, 71, 110–119. https://doi.org/10.1016/j.eiar.2018.04.010 

Biswas, S., Bhatt, S., Sarkar, D., Talukdar, G., Pandav, B., & Mondol, S. (2020). Assessing tiger corridor 

functionality with landscape genetics and modelling across Terai-Arc Landscape, India [BioRxiv 

preprint]. https://doi.org/10.1101/2020.10.24.353789 

BLI. (2020). Digital boundaries of Important Bird and Biodiversity Areas from the World Database of Key 

Biodiversity Areas. March 2020 version. BirdLife International. 

http://datazone.birdlife.org/site/requestgis 

BLI. (2021). Country profile: Thailand. http://datazone.birdlife.org/country/thailand 

BLI. (2021a). Important Bird Area factsheet: Khao Yai. BirdLife International. 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/khao-yai-iba-thailand 

BLI. (2021b). Important Bird Areas factsheet: Kaeng Krachan. BirdLife International. 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/kaeng-krachan-iba-thailand 

BLI. (2021c). Important Bird Areas factsheet: Khao Banthad. BirdLife International. 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/khao-banthad-iba-thailand 

BLI. (2021d). Important Bird Areas factsheet: Lower Central Basin. BirdLife International. 

http://datazone.birdlife.org/site/factsheet/lower-central-basin-iba-thailand 

Brauneder, K. M., Montes, C., Blyth, S., Bennun, L., Butchart, S. H. M., Hoffmann, M., Burgess, N. D., 

Cuttelod, A., Jones, M. I., Kapos, V., Pilgrim, J., Tolley, M. J., Underwood, E. C., Weatherdon, L. 

V., & Brooks, S. E. (2018). Global screening for Critical Habitat in the terrestrial realm. PLOS 

ONE, 13(3), e0193102–e0193102. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193102 

Brooks, T. M., Mittermeier, R. A., Da Fonseca, G. A. B., Gerlach, J., Hoffmann, M., Lamoreux, J. F., 

Mittermeier, C. G., Pilgrim, J. D., & Rodrigues, A. S. L. (2006). Global biodiversity conservation 

priorities. Science, 313(5783), 58–61. https://doi.org/10.1126/science.1127609 

Buuveibaatar, B., Strindberg, S., Kaczensky, P., Payne, J., Chimeddorj, B., Naranbaatar, G., Amarsaikhan, 

S., Dashnyam, B., Munkhzul, T., Purevsuren, T., Hosack, D. A., & Fuller, T. K. (2017). Mongolian 

Gobi supports the world’s largest populations of khulan Equus hemionus and goitered gazelles 

Gazella subgutturosa. Oryx, 51(4), 639–647. https://doi.org/10.1017/S0030605316000417 

Carter, N., Killion, A., Easter, T., Brandt, J., & Ford, A. (2020). Road development in Asia: Assessing the 

range-wide risks to tigers. Science Advances, 6(18), eaaz9619. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaz9619 

CASA-1000. (2018). Map of the CASA-1000 Project. CASA-1000. http://www.casa-1000.org/ 

Chakravarty, M. (2021, February 1). India’s budget targets infrastructure to boost economy. Argus Media. 

https://www.argusmedia.com/en/news/2182527-indias-budget-targets-infrastructure-to-boost-

economy 

Chanchani, P., Lamichhane, B. R., Malla, S., Maurya, K., Bista, A., Warrier, R., Nair, S., Almeida, M., Ravi, 

R., Sharma, R., Dhakal, M., Yadav, S. P., Thapa, M., Jnawali, S., Pradhan, N., Subedi, N., Thapa, G., 

Yadav, H., Jhala, Y., … Borah, J. (2014). Tigers of the Transboundary Terai Arc Landscape: Status, 

distribution and movement in the Terai of India and Nepal. National Tiger Conservation Authority, 

Government of India, and Department of National Park and Wildlife Conservation, Government 

of Nepal. 

Chevallier, C., Hernández-Matías, A., Real, J., Vincent-Martin, N., Ravayrol, A., & Besnard, A. (2015). 

Retrofitting of power lines effectively reduces mortality by electrocution in large birds: An 



103     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

example with the endangered Bonelli’s eagle. Journal of Applied Ecology, 52(6), 1465–1473. 

https://doi.org/10.1111/1365-2664.12476 

Clevenger, A., de la Cueva, P., Sharma, B., Grilo, C., Webb, T., Lama, H., Sharma, D., & Shrestha, H. 

(2020). Smart infrastructure planning and design to protect natural habitats and biodiversity: Interim 

Report. Prepared by ESSA Technologies Ltd. for the Asian Development Bank (ADB). 

Clevenger, A. P., & Huijser, M. P. (2011). Wildlife Crossing Structure Handbook: Design and Evaluation in 

North America (Final Report FHWA-CFL/TD-11-003). Federal Highway Administration: Planning, 

Environment, and Realty. 

Convention on Biological Diversity. (2021). Country Profiles: Thailand. 

https://www.cbd.int/countries/profile/?country=th 

Danyo, S., Dasgupta, S., & Wheeler, D. (2018). Potential forest lost and biodiversity risks from road 

improvement in Lao PDR (Research Working Paper No. 8569). World Bank. 

ttps://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30321 

Das, A., Ahmed, M. F., Lahkar, B., & Sarma, P. (2007). A preliminary report on reptilian mortality on 

road due to vehicular movements near Kaziranga National Park, Assam, India. CASE REPORT 

ZOOS’ PRINT JOURNAL, 22, 2742–2744. https://doi.org/10.11609/JoTT.ZPJ.1541.2742-4 

Diener, A. C., & Batjav, B. (2019). Axial Development in Mongolia: Intended and unintended effects of 

new roads. Mobilities, 14(6), 778–794. https://doi.org/10.1080/17450101.2019.1643163 

Dinerstein, E., Vynne, C., Sala, E., Joshi, A. R., Fernando, S., Lovejoy, T. E., Mayorga, J., Olson, D., Asner, 

G. P., Baillie, J. E. M., Burgess, N. D., Burkart, K., Noss, R. F., Zhang, Y. P., Baccini, A., Birch, T., 

Hahn, N., Joppa, L. N., & Wikramanayake, E. (2019). A Global Deal For Nature: Guiding 

principles, milestones, and targets. Science Advances, 5(4), eaaw2869. 

https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw2869 

Dixon, A., Bold, B., Tsolmonjav, P., Galtbalt, B., & Batbayar, N. (2018). Efficacy of a mitigation method to 

reduce raptor electrocution at an electricity distribution line in Mongolia. Conservation Evidence, 

15, 50–53. 

Dixon, A., Rahman, M. L., Galtbalt, B., Bold, B., Davaasuren, B., Batbayar, N., & Sugarsaikhan, B. (2019). 

Mitigation techniques to reduce avian electrocution rates. Wildlife Society Bulletin, 43(3), 476–

483. https://doi.org/10.1002/wsb.990 

DNPWC. (2016). Tiger Conservation Action Plan for Nepal (2016-2020). Department of National Parks and 

Wildlife Conservation. 

DNPWC, & DoFSC. (2018). Status of Tigers and Prey in Nepal. Ministry of Forests and Environment. 

Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber, B., 

Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., 

Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: A review of 

methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. Ecography, 36(1), 

27–46. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x 

Energy Policy and Planning Office. (2019). Thailand Power Development Plan 2018-2037. Thailand Ministry 

of Energy. 

Farooq, H., Azevedo, J., Belluardo, F., Nanvonamuquitxo, C., Bennett, D., Moat, J., Soares, A., Faurby, S., 

& Antonelli, A. (2020). WEGE: A new metric for ranking locations for biodiversity conservation. 

Diversity and Distributions, 26(11), 1456–1466. https://doi.org/10.1111/ddi.13148 

Ferrer, M., & Janns, G. (1999). Birds and power lines. Quercus. 

Foggin, J. M., Lechner, A. M., Emslie-Smith, M., Hughes, A. C., Sternberg, T., & Dossani, R. (2021). Belt 

and Road Initiative in Central Asia: Anticipating socioecological challenges from large-scale 

infrastructure in a global biodiversity hotspot. Conservation Letters, n/a(n/a), e12819. 

https://doi.org/10.1111/conl.12819 

Gagnon, J. W., Schweinsburg, R. E., & Dodd, N. L. (2007). Effects of Roadway Traffic on Wild Ungulates: A 

Review of the Literature and Case Study of Elk in Arizona. https://escholarship.org/uc/item/9ms8f1k6 



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     104 

GMS. (2018). GMS Regional Power Trade—Illustration. Greater Mekong Subregion. 

https://www.greatermekong.org/gms-regional-power-trade-illustration 

GMS. (2020). GMS Railways—Status. Greater Mekong Subregion. https://www.greatermekong.org/gms-

railways-status 

Government of Mongolia. (2016). Mongolia Sustainable Development Vision 2030. Secretariat of the State 

Great Hural. 

Hillebrand, H. (2004). On the generality of the latitudinal diversity gradient. American Naturalist, 163(2), 

192–211. https://doi.org/10.1086/381004 

Horne, J. S., Garton, E. O., Krone, S. M., & Lewis, J. S. (2007). Analyzing animal movements using 

Brownian bridges. Ecology. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1890/06-0957.1/full 

Hughes, A. C. (2019). Understanding and minimizing environmental impacts of the Belt and Road 

Initiative. Conservation Biology, 33(4), 883–894. https://doi.org/10.1111/cobi.13317 

Hughes, A. C., Lechner, A. M., Chitov, A., Horstmann, A., Hinsley, A., Tritto, A., Chariton, A., Li, B. V., 

Ganapin, D., Simonov, E., Morton, K., Toktomushev, K., Foggin, M., Tan-Mullins, M., Orr, M. C., 

Griffiths, R., Nash, R., Perkin, S., Glémet, R., … Yu, D. W. (2020). Horizon scan of the Belt and 

Road Initiative. Trends in Ecology & Evolution, 35(7), 583–593. 

https://doi.org/10.1016/j.tree.2020.02.005 

Huijser, M., Clevenger, A., McGowen, P., Ament, R., & Begley, J. (2013). Oyu Tolgoi Roads and Wildlife 

Mitigation Report. Western Transportation Institute. 

IBEF. (2021a). Indian Railways Industry Analysis. India Brand Equity Foundation Website. 

https://www.ibef.org/industry/railways-presentation 

IBEF. (2021b). Power Sector in India. India Brand Equity Foundation Website. 

https://www.ibef.org/industry/power-sector-india.aspx 

IEA. (2019). Establishing multilateral power trade in ASEAN (p. 131). International Energy Agency. 

https://asean.org/storage/2020/02/Establishing_Multilateral_Power_Trade_in_ASEAN.pdf 

IRENA. (2017). Renewable Energy Outlook: Thailand. International Renewable Energy Agency. 

Ito, T. Y., Lhagvasuren, B., Tsunekawa, A., Shinoda, M., Takatsuki, S., Buuveibaatar, B., & Chimeddorj, B. 

(2013). Fragmentation of the Habitat of Wild Ungulates by Anthropogenic Barriers in Mongolia. 

PLOS ONE, 8(2), e56995. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056995 

IUCN. (2016). A Global Standard for the Identification of Key Biodiversity Areas, version 1.0. IUCN. 

IUCN. (2018). Saiga tatarica. The IUCN Red List of Threatened Species 2018. IUCN SSC Antelope Specialist 

Group. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T19832A50194357.en 

IUCN and UNEP. (2017). Dong Phayayen-khao Yai Forest Complex. World Heritage Datasheets. 

http://world-heritage-datasheets.unep-wcmc.org/datasheet/output/site/dong-phayayen-khao-yai-

forest-complex/ 

Jackson, R., & Wangchuk, R. (2001). Linking Snow Leopard Conservation and People-Wildlife Conflict 

Resolution: Grassroots Measures to Protect the Endangered Snow Leopard from Herder 

Retribution. Endanged Species Update, 18(4), 138–141. 

Jacobson, S. L., Bliss‐Ketchum, L. L., Rivera, C. E. de, & Smith, W. P. (2016). A behavior-based 

framework for assessing barrier effects to wildlife from vehicle traffic volume. Ecosphere, 7(4), 

e01345. https://doi.org/10.1002/ecs2.1345 

Jenkins, A. R., Smallie, J. J., & Diamond, M. (2010). Avian collisions with power lines: A global review of 

causes and mitigation with a South African perspective. Bird Conservation International, 20(3), 

263–278. https://doi.org/10.1017/S0959270910000122 

Jenkins, C. N., & Pimm, S. L. (2013). Global patterns of terrestrial vertebrate diversity and conservation. 

Proceedings of the National Academy of Sciences, 110(28), E2602–E2610. 

Joly, K., Gurarie, E., Sorum, M. S., Kaczensky, P., Cameron, M. D., Jakes, A. F., Borg, B. L., Nandintsetseg, 

D., Hopcraft, J. G. C., Buuveibaatar, B., Jones, P. F., Mueller, T., Walzer, C., Olson, K. A., Payne, 

J. C., Yadamsuren, A., & Hebblewhite, M. (2019). Longest terrestrial migrations and movements 

around the world. Scientific Reports, 9(1), 15333. https://doi.org/10.1038/s41598-019-51884-5 



105     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

Kaczensky, P., Kuehn, R., Lhagvasuren, B., Pietsch, S., Yang, W., & Walzer, C. (2011). Connectivity of the 

Asiatic wild ass population in the Mongolian Gobi. Biological Conservation, 144(2), 920–929. 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.12.013 

Kaczensky, P., Sheehy, D., Johnson, D. E., Walzer, C., Davaa, L., & Sheehy, C. (2006). Room to roam? 

The threat to khulan (Wild Ass) from human intrusion. Mongolia Discussion Papers, East Asia and 

Pacific Environment and Social Development Department., 1–69. 

Karki, J. (2020). Biodiversity baseline assessment and mitigation strategy, Narayanghat-Butwal Road Project, 

Nepal (p. 110). Report submitted to Nepal Department of Roads, Project Directorate (Asian 

Development Bank). 

Kaszta, Ż., Cushman, S. A., Hearn, A. J., Burnham, D., Macdonald, E. A., Goossens, B., Nathan, S. K. S. S., 

& Macdonald, D. W. (2019). Integrating Sunda clouded leopard (Neofelis diardi) conservation 

into development and restoration planning in Sabah (Borneo). Biological Conservation, 235, 63–76. 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.001 

Kaszta, Ż., Cushman, S. A., Htun, S., Naing, H., Burnham, D., & Macdonald, D. W. (2020). Simulating the 

impact of Belt and Road initiative and other major developments in Myanmar on an ambassador 

felid, the clouded leopard, Neofelis nebulosa. Landscape Ecology, 35(3), 727–746. 

https://doi.org/10.1007/s10980-020-00976-z 

Kennedy, C. M., Oakleaf, J. R., Theobald, D. M., Baruch-Mordo, S., & Kiesecker, J. (2019). Managing the 

middle: A shift in conservation priorities based on the global human modification gradient. Global 

Change Biology, 25(3), 811–826. https://doi.org/10.1111/gcb.14549 

Kimbrough, L. (2020). Animal crossing: A wild ass makes history. Mongabay Environmental News. 

https://news.mongabay.com/2020/06/animal-crossing-a-wild-ass-makes-history/ 

Kranstauber, B., Kays, R., LaPoint, S. D., Wikelski, M., & Safi, K. (2012). A dynamic Brownian bridge 

movement model to estimate utilization distributions for heterogeneous animal movement. 

Journal of Animal Ecology, 81(4), 738–746. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2012.01955.x 

Kukkala, A. S., & Moilanen, A. (2013). Core concepts of spatial prioritisation in systematic conservation 

planning. Biological Reviews, 88(2), 443–464. https://doi.org/10.1111/brv.12008 

Lalthanpuia, Dey, S., Sharma, T., Sarma, P., Deka, J., Bora, P., & Borah, J. (2014). Camera-trap record of 

felid species from Kanchanjuri wildlife corridor, Assam, India. CatNews, 60, 28–30. 

Lechner, A. M., Chan, F. K. S., & Campos-Arceiz, A. (2018). Biodiversity conservation should be a core 

value of China’s Belt and Road Initiative. Nature Ecology & Evolution, 2(3), 408–409. 

https://doi.org/10.1038/s41559-017-0452-8 

Leonard, J. (2017). Analyzing Wildlife Telemetry Data in R. 

https://www.ckwri.tamuk.edu/sites/default/files/publication/pdfs/2017/leonard_analyzing_wildlife_

telemetry_data_in_r.pdf 

Linnell, J. D. C., Trouwborst, A., Boitani, L., Kaczensky, P., Huber, D., Reljic, S., Kusak, J., Majic, A., 

Skrbinsek, T., Potocnik, H., Hayward, M. W., Milner-Gulland, E. J., Buuveibaatar, B., Olson, K. A., 

Badamjav, L., Bischof, R., Zuther, S., & Breitenmoser, U. (2016). Border Security Fencing and 

Wildlife: The End of the Transboundary Paradigm in Eurasia? PLOS Biology, 14(6), e1002483. 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002483 

Locke, H. (2014). Nature needs half: A necessary and hopeful new agenda for protected areas. Nature 

New South Wales, 58(3), 7–17. 

Mahood, S. P. (2021). Avian power line mortality in the Northern Tonle Sap Protected Landscape (NTSPL), June 

2019 – January 2021. Wildlife Conservation Society Cambodia Program. 

Mahood, S. P., Silva, J. P., Dolman, P. M., & Burnside, R. J. (2018). Proposed power transmission lines in 

Cambodia constitute a significant new threat to the largest population of the Critically 

Endangered Bengal florican Houbaropsis bengalensis. Oryx, 52(1), 147–155. 

https://doi.org/10.1017/S0030605316000739 

Mano, S., Ovgor, B., Samadov, Z., Pudlik, M., Julch, V., Sokolov, D., & Yoon, J. (2014). Gobitec and the 

Asian Super Grid for Renewable Energies in Northeast Asia (p. 114). Energy Charter Secretariat, 



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     106 

Energy Economics Institute of the Republic of Korea, Energy Systems Institute of the Russian 

Federation, Ministry of Energy of Mongolia, and Japan Renewable Energy Foundation. 

McInturff, A., Xu, W., Wilkinson, C. E., Dejid, N., & Brashares, J. S. (2020). Fence Ecology: Frameworks 

for Understanding the Ecological Effects of Fences. BioScience, 70(11), 971–985. 

https://doi.org/10.1093/biosci/biaa103 

Menon, V., Tiwari, S. K., Ramkumar, K., Kyarong, S., Ganguly, U., & Sukumar, R. (2017). Right of Passage: 

Elephant Corridors of India [2nd Edition] (Conservation Reference Series No. 3). Wildlife Trust of 

India. 

Milner-Gulland, E. J., Kholodova, M. V., Bekenov, A., Bukreeva, O. M., Grachev, I. A., Amgalan, L., & 

Lushchekina, A. A. (2001). Dramatic declines in saiga antelope populations. Oryx, 35(4). 

Morgan, P., Plummer, M., & Wignaraja, G. (2015). Regional Transport Infrastructure: Mapping Projects to 

Bridge South Asia and Southeast Asia (ADB Brief No. 43; p. 11). Asian Development Bank and 

Asian Development Bank Institute. http://www.adb.org/ 

sites/default/files/publication/159083/adbi-connecting-south-asia-southeast-asia.pdf 

Myers, N., Mittermeler, R. A., Mittermeler, C. G., Da Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity 

hotspots for conservation priorities. Nature, 403(6772), 853–858. 

https://doi.org/10.1038/35002501 

NEFEJ. (2020). Impacts of Infrastructures on Environment and Biodiversity in Terai, Nepal. Nepal Forum for 

Environmental Journalists. 

Newbold, T., Hudson, L. N., Arnell, A. P., Contu, S., De Palma, A., Ferrier, S., Hill, S. L. L., Hoskins, A. J., 

Lysenko, I., Phillips, H. R. P., Burton, V. J., Chng, C. W. T., Emerson, S., Gao, D., Hale, G. P., 

Hutton, J., Jung, M., Sanchez-Ortiz, K., Simmons, B. I., … Purvis, A. (2016). Has land use pushed 

terrestrial biodiversity beyond the planetary boundary? A global assessment. Science, 353(6296), 

291–288. https://doi.org/10.1126/science.aaf2201 

Ng, L. S., Campos-Arceiz, A., Sloan, S., Hughes, A. C., Tiang, D. C. F., Li, B. V., & Lechner, A. M. (2020). 

The scale of biodiversity impacts of the Belt and Road Initiative in Southeast Asia. Biological 

Conservation, 248, 108691. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108691 

Olson, D. M., & Dinerstein, E. (2002). The global 200: Priority ecoregions for global conservation. Annals 

of the Missouri Botanical Garden, 89(2), 199–224. https://doi.org/10.2307/3298564 

Olson, D. M., Dinerstein, E., Wikramanayake, E. D., Burgess, N. D., Powell, G. V. N., Underwood, E. C., 

D’Amico, J. A., Itoua, I., Strand, H. E., Morrison, J. C., Loucks, C. J., Allnutt, T. F., Ricketts, T. H., 

Kura, Y., Lamoreux, J. F., Wettengel, W. W., Hedao, P., & Kassem, K. R. (2001). Terrestrial 

ecoregions of the world: A new map of life on Earth. BioScience, 51(11), 933–938. 

https://doi.org/10.1641/0006-3568 

Parashar, U. (2019, September 8). Longest flyover to protect wildlife at Kaziranga planned. Hindustan 

Times. https://www.hindustantimes.com/india-news/longest-flyover-to-protect-wildlife-at-

kaziranga-planned/story-QgE7k99jT1zP7LAfjR1exM.html 

Pariwakam, M., Joshi, A., Navgire, S., & Vaidyanathan, S. (2018). A Policy Framework for Connectivity 

Conservation and Smart Green Linear Infrastructure Development in the Central Indian and Eastern 

Ghats Tiger Landscape. Wildlife Conservation Trust. 

Popp, J. N., & Boyle, S. P. (2017). Railway ecology: Underrepresented in science? Basic and Applied 

Ecology, 19, 84–93. https://doi.org/10.1016/j.baae.2016.11.006 

Potapov, P., Hansen, M. C., Laestadius, L., Turubanova, S., Yaroshenko, A., Thies, C., Smith, W., 

Zhuravleva, I., Komarova, A., Minnemeyer, S., & Esipova, E. (2017). The last frontiers of 

wilderness: Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013. Science Advances, 3(1), 

e1600821–e1600821. https://doi.org/10.1126/sciadv.1600821 

Poudel, S., Devkota, B. P., Lamichhane, B. R., Bhattarai, S., Dahal, P., & Lamichhane, A. (2020). Usage of 

Man-Made Underpass by Wildlife: A Case Study of Narayanghat-Muglin Road Section. Forestry: 

Journal of Institute of Forestry, Nepal, 17, 184–195. https://doi.org/10.3126/forestry.v17i0.33635 



107     | ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ   USAID.GOV 

Pouzols, F. M., Toivonen, T., Di Minin, E., Kukkala, A. S., Kullberg, P., Kuusterä, J., Lehtomäki, J., 

Tenkanen, H., Verburg, P. H., & Moilanen, A. (2014). Global protected area expansion is 

compromised by projected land-use and parochialism. Nature, 516(7531), 383–386. 

https://doi.org/10.1038/nature14032 

Reed, T., & Trubetskoy, A. (2019). Assessing the Value of Market Access from Belt and Road Projects (Policy 

Research Working Paper No. 8815; p. 81). World Bank Group. 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/333001554988427234/pdf/Assessing-the-Value-of-

Market-Access-from-Belt-and-Road-Projects.pdf 

Sanchez-Ortiz, K., Gonzalez, R. E., De Palma, A., Newbold, T., Hill, S. L. L., Tylianakis, J. M., Borger, L., 

Lysenko, I., & Purvis, A. (2019). Land-use and related pressures have reduced biotic integrity 

more on islands than on mainlands. BioRxiv. https://doi.org/10.1101/576546 

Sharma, R., Rimal, B., Stork, N., Baral, H., & Dhakal, M. (2018). Spatial Assessment of the Potential 

Impact of Infrastructure Development on Biodiversity Conservation in Lowland Nepal. ISPRS 

International Journal of Geo-Information, 7(9), 365. https://doi.org/10.3390/ijgi7090365 

Silva, J. P., Palmeirim, J. M., Alcazar, R., Correia, R., Delgado, A., & Moreira, F. (2014). A spatially explicit 

approach to assess the collision risk between birds and overhead power lines: A case study with 

the little bustard. Biological Conservation, 170, 256–263. 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.12.026 

Sloan, S., Alamgir, M., Campbell, M. J., Setyawati, T., & Laurance, W. F. (2019). Development Corridors 

and Remnant-Forest Conservation in Sumatra, Indonesia. Tropical Conservation Science, 12, 

1940082919889509. https://doi.org/10.1177/1940082919889509 

Sloan, S., Campbell, M. J., Alamgir, M., Lechner, A. M., Engert, J., & Laurance, W. F. (2019). Trans-

national conservation and infrastructure development in the Heart of Borneo. PLOS ONE, 14(9), 

e0221947. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221947 

Snow Leopard Network. (2014). Snow Leopard Survival Strategy, Revised 2014 Version. Snow Leopard 

Network. 

Stimson Center. (2021). Mekong Infrastructure Tracker. Stimson Center. 

https://www.stimson.org/project/mekong-infrastructure/ 

Thapa, K., Wikramanayake, E., Malla, S., Acharya, K. P., Lamichhane, B. R., Subedi, N., Pokharel, C. P., 

Thapa, G. J., Dhakal, M., Bista, A., Borah, J., Gupta, M., Maurya, K. K., Gurung, G. S., Jnawali, S. 

R., Pradhan, N. M. B., Bhata, S. R., Koirala, S., Ghose, D., & Vattakaven, J. (2017). Tigers in the 

Terai: Strong evidence for meta-population dynamics contributing to tiger recovery and 

conservation in the Terai Arc Landscape. PLOS ONE, 12(6), e0177548. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177548 

Thatte, P., Joshi, A., Vaidyanathan, S., Landguth, E., & Ramakrishnan, U. (2018). Maintaining tiger 

connectivity and minimizing extinction into the next century: Insights from landscape genetics 

and spatially-explicit simulations. Biological Conservation, 218, 181–191. 

https://doi.org/10.1016/j.biocon.2017.12.022 

UNEP/CMS. (2019). Central Asian Mammals Migration and Linear Infrastructure Atlas (CMS Technical Series 

No. 41). Convention on Migratory Species. 

UNEP-WCMC, & IUCN. (2021). Protected Planet: The World Database on Protected Areas. UNEP-WCM 

and IUCN. www.protectedplanet.net 

UNESCAP. (2019a). Asian Highway Route Map [Map]. United Nations Economic and Social Commission 

for Asia and the Pacific. https://www.unescap.org/resources/asian-highway-route-map 

UNESCAP. (2019b). Trans-Asian Railway Network Map [Map]. United Nations Economic and Social 

Commission for Asia and the Pacific. https://www.unescap.org/resources/trans-asian-railway-

network-map 

Wang, O. (2021, February 26). China sets 15-year transport expansion plan as it seeks to double size of 

economy by 2035. South China Morning Post. https://www.scmp.com/economy/china-

economy/article/3123151/china-sets-15-year-transport-expansion-plan-it-seeks-double 



USAID.GOV   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিাদরর স্থাভনক ভ্দেষণ |     108 

Wilson, E. (2016). Half-earth: Our planet’s fight for life. Norton & Company. 

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=gft1CQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT7&dq=half+eart

h&ots=VdLt8vyn5O&sig=dPm0PoswfT9OQpKZNBQs3Sgt51g 

Wingard, J., & Zahler, P. (2006). Silent Steppe: The Illegal Wildlife Trade Crisis in Mongolia (Mongolia 

Discussion Papers, East Asia and Pacific Environment and Social Development Department). 

World Bank. 

Wingard, J., Zahler, P., Victurine, R., Bayasgalan, O., & Buuveibaatar, B. (2014a). Guidelines for Addressing 

the Impact of Linear Infrastructure on Large Migratory Mammals in Central Asia. UNEP/CMS 

Secretariat, Wildlife Conservation Society. 

Wingard, J., Zahler, P., Victurine, R., Bayasgalan, O., & Buuveibaatar, B. (2014b). Guidelines for Addressing 

the Impact of Linear Infrastructure on Migratory Large Mammals in Central Asia [Technical Report]. 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals. 

Wolf, M., & Ale, S. (2009). Signs at the top: Habitat features influencing snow leopard Uncia uncia 

activity in Sagarmatha National Park, Nepal. Journal of Mammalogy, 90(3), 604–611. 

WWF. (2015). Snow leopard Species Action Plan 2015-2020. World Wide Fund for Nature. 

WWF. (2018). Infrastructure assessment in snow leopard habitat of Nepal. WWF Nepal. 

https://wwf.panda.org/discover/knowledge_hub/?340154/Infrastructure-Assessment-in-Snow-

Leopard-Habitat-of-Nepal 

WWF. (2019). Use and Effectiveness of Wildlife Crossings in Nepal: Results for the Wildlife Underpasses Built 

along Narayanghat-Mugling Road in Barandabhar Corridor Forest. WWF Nepal. 

Zeller, K. A., Wattles, D. W., & Destefano, S. (2020). Evaluating methods for identifying large mammal 

road crossing locations: Black bears as a case study. Landscape Ecology, 35(8), 1799–1808. 

https://doi.org/10.1007/s10980-020-01057-x 

 

 


