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ফোফদের সারাংশ 8 

পদ্ধভতভিভত্তক ফোফে: সড়কসমূহ 12 
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সূচনা 

সারাভ্দে জী্ব্ভিত্র্ে অিূতপূ্ ব হাদর হ্রাস পাদে(McCallum, 2015)। িূ-পৃদষ্ঠর প্রায় 50 থেদক 70  শতাংশ 

িূভম মানুদের কম বযজ্ঞ(Ceballos et al., 2015), জী্ব্ভিদত্র্র ধরন এ্ং জে্ায় ূপভর্তবন কায বক্রদমর 

কারদণ ভ্ে্োপী জে্ায়ূর পভর্তবন েেদছ   (Mace & Baillie, 2007)। জী্ র্ভিদত্র্ের অ্নভতর মূে 

কারণ হদে িূভম ্ে্হার এ্ং িূভমর আোদন পভর্তবন, দেূণ, জে্ায় ুপভর্তবন এ্ং অ্কাঠাদমা 

উন্নয়ন(Butchart et al., 2010; Sala, 2000)। 

ররভখক অ্কাঠাদমা (LI) উন্নয়ন, যখন সমাদজর কেোদণর জনে প্রদয়াজন, প্রভতদ্শ এ্ং পভরদ্শগত 

অ্েদয়র অনেতম ্ড় কারণ হদত পাদর। গ্রীষ্মমন্ডেীয় িূ-প্রকৃভতদত সামান্সজক-অে ববনভতক এ্ং 

পভরদ্শগত ্াভণজে ভ্দশেিাদ্ গুরুত্বপূণ ব(Goosem, 2007; Laurance et al., 2009)। এভশয়ায়, USAID 

এভশয়ার ভতনটে স্ বাদপো ভ্স্তৃত LI পদ্ধভতিঃ সড়ক, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ োইনসমূদহর উন্নয়দনর থেদত্র্ 

রােসমূদহর জী্ব্ভিদত্র্র পয বাপ্ত সুরো প্রদাদন থদশগুভের সেমতা ভিভিত, মেূোয়ন এ্ং উন্নয়ন 

ভনন্সিত করদত িায়। 

এভশয়া র্ভেক জী্ব্ভিদত্র্ের একটে আধার, যা ধারণ কদর সমদৃ্ধ র্ভিত্র্েময় প্রাণীসম্পদ (Peh, 

2010)।সামভগ্রকিাদ্, আমাদদর সাভহতে অনুসন্ধান তুদে ধদর থেণীভ্নোস থগাষ্ঠীগুভেদত AVC- এর 

্োপক ভ্স্তারদক তুদে ধদর, সাইে-স্তদরর র্ভশষ্টেগুভে প্রায়ই ভনধ বারণ কদর থয ভকছু েোক্স অনেদদর 

তুেনায় থ্ভশ ঝুুঁ ভকপূণ ব ভকনা। মহাদদশটেদত ভ্দের শীে ব 25 প্রকাদরর জী্ব্ভিত্র্ে হেস্পেগুভের মদধে 

সাতটে অ্ভস্থত, থযমন িারদতর পন্সিম ঘােসমহূ, শ্রীেঙ্কা দ্বীপপুি, দভেণ -পন্সিম িীন এ্ং ভ্ভিন্ন 

থদদশর ভহমােদয়র পাদদদশ(Myers et al., 2000)। এভশয়া রজভ্কিাদ্ জটেে, এর র্ভিত্র্ময় জী্-িূ-

প্রকৃভত এ্ং ভ্ভিন্ন সুস্পষ্ট ভ্িাজদনর কারদণ যা প্রজাভত ও প্রাকৃভতক সম্প্রদাদয়র অদনক সমৃদ্ধ 

আঞ্চভেক ভনদশ বদনর ভদদক পভরিােনা কদর(Hughes, 2017)।  

এশীয় মহাদদশ 18 টে র্ভেক পভরদ্শ-অঞ্চে ভনদয় গটঠত যা অতেন্ত র্ভিত্র্েময়, নাভতশীদতাষ্ণ প্ বত 

থেণী থেদক গ্রীষ্মমন্ডেীয় থরইন ফদরে পয বন্ত ভ্সতৃ্ত(IPBES, 2018)। মান্ীয় কায বকোদপর ক্রম্ধ বমান 

উপভস্থভত শুধুমাত্র্ ্াসদযাগে িূভম ও জী্ব্ভিদত্র্র েভতই করদছ না, ্রং  খন্সণ্ডত ও ভ্ভিত আ্াসিূভমর 

মধে ভদদয় পশুর িোিদের উপদরও প্রিা্ থফেদছ।(Tucker et al., 2018; Venter et al., 2016) 

গ্রীষ্মমন্ডেীয় ইদকাভসদেমগুভে ভ্দশেিাদ্ মানুদের প্রিাদ্র জনে ঝুুঁ ভকপূণ ব কারণ গ্রীষ্মমন্ডেীয় 

্নাঞ্চদের জটেে, ্হুস্তরীয় স্থাপদতের মদধে ্স্াসকারী প্রজাভতর পভরদ্শগত ভ্দশোয়দনর কারদণ; 

এ্ং প্রাভন্তক ও র্পরীতে সমসোগুভে ভ্দশেিাদ্ই উচ্চাভরত হয় গ্রীষ্মমন্ডেীয় প্রজাভতর জনে যারা 

প্রাভন্তক ও উন্মুক্ত এোকা এড়াদত থ্ভশ পছন্দ কদর।(Laurance et al., 2009)  

এভশয়া অঞ্চেটেও প্রাকৃভতক সম্পদদ সমদৃ্ধ, থযমন জ্বাোনী, পাভন ও ্নাঞ্চেসমহূ, যা অতেন্ত জরুরী 

অে ববনভতক সমৃন্সদ্ধ এ্ং থদশগুভের দীঘ বদময়াদী, থেকসই প্র্ৃন্সদ্ধদক ভনঝবঞ্ঝাে করার জনে। ত্ওু, এই 

্াস্তুতন্ত্র এ্ং প্রাকৃভতক সম্পদগুভে এেআই ভসদেম সম্প্রসারণ এ্ং অভনয়ভন্ত্রত ভনষ্কাশন দ্বারা হুমভকর 

সম্মুখীন হয় যা দ্রুত এ্ং মারাত্মক পভরদ্শগত অ্নভতদত অ্দান রাদখ এ্ং েে েে জনদগাটষ্ঠ যারা 

থ্ুঁদি োকার জনে এই সম্পদদর উপর ভনিবর কদর।  

এভশয়া নতুন অ্কাঠাদমাদত ্োপকিাদ্ ভ্ভনদয়াগ শুরু কদরদছ, প্রায়শই আন্তজবাভতক উন্নয়ন 

্োংকগুদোর সহায়তায়(Callaghan & Hubbard, 2016)। এভশয়ান থডদিেপদমন্ট ্োদঙ্কর অনুমান, এভশয়া 

অঞ্চদের প্র্ৃন্সদ্ধ ধদর রাখদত, দাভরদ্র্ে থমাকাদ্ো করদত এ্ং জে্ায় ুপভর্তবদন সাড়া ভদদত 2030 সাে 

পয বন্ত প্রভত্ছর ১.7 টেভেয়ন মাভকবন ডোর অ্কাঠাদমা ভ্ভনদয়াগ প্রদয়াজন।(Asian Development Bank, 

2017)। প্রদয়াজনীয় থমাে ভ্ভনদয়াদগর যোক্রদম 56 শতাংশ এ্ং 32 শতাংদশ ভ্দুেৎ এ্ং পভর্হন এই 

দুটে ্ৃহত্তম খাদত  ভ্ভনদয়াগ প্রদয়াজন হদ্। ইউএস এনান্সজব ইনফরদমশন অোডভমভনদস্ট্রশন পূ্ বািাস 
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ভদদয়দছ থয ভ্ে জ্বাোভন খরি 2018 এ্ং 2050 এর মদধে প্রায় 50 শতাংশ ্ৃন্সদ্ধ পাদ্(U.S. Energy 

Information Administration, 2020)। এভশয়ার আদরকটে সমসো হে িীদনর থ্ল্ট অোন্ড থরাড 

ইভনভশদয়টেি (BRI) যার প্রাক্কভেত  আনুমাভনক মূেে 5 টেভেয়ন ডোদররও থ্ভশ ধরা হদয়দছ এ্ং 65 টে 

থদশদক স্থে ও সমদুদ্র্র মাধেদম সংযুক্ত করদ্(Cai, 2017)। ইভতমদধেই ভ্আরআই -এর আসন্ন 

পভরদ্শগত পভরণভত এ্ং জী্ব্ভিদত্র্র উপর প্রিা্ ভনদয় উদদ্বগ রদয়দছ(Ascensão et al., 2018; Hughes 

et al., 2020; Lechner et al., 2018)। 

সরাসভর মতুৃেহাদরর প্রিা্ ছাড়াও, LI ভসদেমগুভের ্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসদনর উপর অদনকগুভে 

পদরাে ভ্রূপ প্রিা্ থফেদত পাদর: অভধকতর নৃতান্সিক িাপ (ভশকার, উন্নয়ন, উদত্তােন), আ্াসন 

হারাদনা ও খন্ডভ্খন্সন্ডকরণ, এ্ং প্রাণীর অ্স্থাদনর পভর্তবন ও এস্ স্থাপনার আদশপাদশ তাদদর 

আিরদণ পভর্তবন(Biasotto & Kindel, 2018; Fearnside & de Alencastro Graça, 2006; Wilkie et al., 2000), 

পভর্হন অ্কাঠাদমার ভ্স্তার, যা মানুদের ্সভত সহজ কদর এ্ং সীমান্ত এোকায় কায বকোপ ্ৃন্সদ্ধ 

কদর, গ্রীষ্মমন্ডেীয় ্ন উজাদড়র অনেতম প্রধান কারণ ভহদসদ্ ভিভিত করা হদয়দছ(Geist & Lambin, 

2002; Laurance et al., 2015) । এভশয়ার জনে উচ্চাকাঙ্ক্ষী LI পভরকল্পনাদক সতকবতার সাদে এভগদয় থযদত 

হদ্ এ্ং পভরকভল্পত এ্ং িভ্েেদতর উন্নয়দনর জনে ভ্জ্ঞানভিভত্তক সংরেণ থকৌশে অ্ভহত করার 

জনে এভশয়ায় ্নেপ্রাণীর উপর LI-এর ক্রম্ধ বমান প্রিা্ সম্পদকব আরও িাদোিাদ্ থ্াঝার প্রদয়াজন। 

্নেপ্রাণীর উপর LI -এর প্রিাদ্র পয বাদোিনাগুভে মেূত উন্নত থদশ এ্ং নাভতশীদতাষ্ণ অঞ্চে থেদক 

হদয়দছ(Kociolek et al., 2011; Taylor & Goldingay, 2010; Trombulak & Frissel, 2000) । উপরন্তু, অনোনে 

্াস্তুতদন্ত্রর তুেনায় গ্রীষ্মমন্ডেীয় অঞ্চদে রাস্তার প্রিা্গুভে প্রায়ই গুণগত এ্ং পভরমাণগতিাদ্ ভিন্ন 

হয়(Laurance et al., 2009; Pinto et al., 2020) । অতএ্, এই প্রিা্গুভে থ্াঝা, ্া তাদদর অনুপভস্থভত, 

এভশয়ান থপ্রোপদের জনে LI পভরকল্পনা এ্ং প্রশমন ্ে্স্থাগুভে আরও উপযুক্ত করদত সাহাযে করদ্। 

আমরা এভশয়ায় ্নেপ্রাণী সম্প্রদাদয়র উপর LI -এর প্রিা্ সম্পদকব ভ্দেমান গদ্েণা পয বাদোিনা কভর 

এ্ং প্রিা্গুভে হ্রাস করার জনে প্রিা্ এ্ং ্ে্স্থা ্ণ বনা কদর। আমরা আগ্রদহর েোদক্সর জনে 

আমাদদর ফোফেগুভেদক সংদেেণ কভর এ্ং মূে অনুসন্ধাদনর সাদে আমাদদর জ্ঞাদনর ভিভত্ত উন্নত 

করার জনে জ্ঞাদনর ফাুঁক এ্ং সুপাভরশগুভে তুদে ধভর। পদুরা মহাদদশ জদুড় প্রকল্প উন্নয়দনর দ্রুত 

গভতদত কাজটে সময়মত থদওয়া হয়। এভশয়ার সমৃদ্ধ জী্ব্ভিদত্র্ের উপর LI- এর প্রিা্ সংকেন ও 

সংদেভেত করার প্রেম প্রদিষ্টা, যার প্রিা্ কমাদনার জনে ভ্জ্ঞানভিভত্তক সমাধানদক এভগদয় থনওয়ার 

েদেে। 
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পদ্ধক্ষি 

প্রকদল্পর পভরভধ থমদন িোর জনে, "এভশয়ার" োভডর থেত্র্টে ভনম্নভেভখত 28 টে থদশ ভহসাদ্ সংজ্ঞাভয়ত 

করা হদয়ভছে: আফগাভনস্তান, ্াংোদদশ, ব্রুনাই, িুোন, কদবাভডয়া, িীন, িারত, ইদন্দাদনভশয়া, জাপান, 

কাজাখস্তান, ভকরভগজস্তান, োওস, মােদয়ভশয়া, মদিাভেয়া, মায়ানমার, থনপাে, উত্তর থকাভরয়া, পাভকস্তান, 

ভফভেপাইন, ভসিাপুর, শ্রীেঙ্কা, দভেণ থকাভরয়া, তান্সজভকস্তান, োইেোন্ড, ভতমুর-থেদে, তুকবদমভনস্তান, 

উজদ্ভকস্তান এ্ং ভিদয়তনাম। প্রাসভিক ভপয়ার-ভরভিউ করা সাভহদতের জনে একটে পদ্ধভতগত 

অনুসন্ধান তখন ক্ল্োভরদিে অোনাভেটেক্স 'ওদয়্ অফ সাদয়ি টেএম (ডভিউওএস) -এ পভরিাভেত হদয়ভছে, 

একটে র্জ্ঞাভনক উদ্ধৃভত অনুসন্ধান এ্ং ভ্দেেণাত্মক তেে প্ল্োেফম ব (Li et al., 2018) । আমরা এই 

ডাোদ্সটে থ্দছ ভনদয়ভছ কারণ এটে একটে ্োপকিাদ্ ভ্েস্ত, ্হুমুখী উৎস যা উন্নত, ভনয়ভন্ত্রত 

অনুসন্ধান করার েমতা রাদখ(Mikki, 2009) । 14 এ্ং 15 অদটা্র, 2020 -এ ভনম্নভেভখত সূত্র্ সমীকরণ 

্ে্হার কদর ডাোদ্জটে অনুসন্ধান করা হদয়ভছে(Collinson et al., 2019) : 

"অঞ্চে" এ্ং "থেণীভ্নোস" এ্ং "প্রিা্" এ্ং "ররভখক অ্কাঠাদমা থমাড" থযখাদন "অঞ্চে" এভশয়া 

থ্াঝায়; "থেণীভ্নোস" ্েদত ্নেপ্রাণী, জী্ব্ভিত্র্ে এ্ং ভনভদবষ্ট থেণীভ্নোস থগাষ্ঠীদক থ্াঝায়; এ্ং 

"ইমপোট" ্েদত ্নেপ্রাণী এ্ং আ্াসস্থদে ভনভদবষ্ট প্রিা্ থ্াঝায়, থসইসাদে প্রস্তাভ্ত প্রশমন 

্ে্স্থা(Huijser et al., 2008)। সমীকরদণর এই প্রেম অংশটে (যা ভস্থর ভছে) তারপর ভতনটে "ররভখক 

অ্কাঠাদমা থমাড" (রাস্তা, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ োইন;থেভ্ে1 )। অনুসন্ধাদন "েভপক" ভফল্ড েোগ ্ে্হার 

করা হদয়দছ, যা ভশদরানাম, সারাংশ, থেখক, কী-ওয়াডব এ্ং "কী-ওয়াডব প্ল্াস" (একটে WoS অনুসন্ধান 

র্ভশষ্টে যা থরফাদরদির ভশদরানাদম প্রায়শই প্রদভশ বত হয় এমন শব্দ ্া ্াকোংশ খুুঁদজ থ্র কদর। একটে 

প্রদত্ত গদ্েণা, ভকন্তু অধেয়দনর ভশদরানাদম ভনদজই উপভস্থত হয় না)। আমরা শুধুমাত্র্ ইংদরজী িাোয় 

ভন্দন্ধর জনে অনুসন্ধান কদরভছ (অনোনে িাোয় ্া ইংদরন্সজদত শুধুমাত্র্ সারাংশগুভেও তদেের মাধেভমক 

উৎস ভহসাদ্ অন্তিুবক্ত করা হদয়দছ; নীদি)। আমরা 1 জানুয়ারী, 2000 এ্ং 15 অদটা্র, 2020 এর মদধে 

প্রকাভশত থপপারগুদোর মদধে ভনদজদদর সীমা্দ্ধ থরদখভছোম।  

থেভ্ে1 : সাভহতে পয বাদোিনার জনে সূত্র্ সমীকরণ অনুসন্ধান 

সারক্ষি 1: ওয়েব সায়েন্স ডাটাযবজ-এর মযযে ক্ষপ়োর-ক্ষরক্ষিউ করা ববজ্ঞাক্ষনক প্রকাশনার অনুসন্ধাযনর জনে বেবহৃি 
সূত্রগি সমীকরযির ক্ষববরি A, B 

ভ্েয় অনুসন্ধান  প্রোগত সমীকরণ কী-ওয়াডব 

অঞ্চে ভ্েয়: (এভশয়া* অে্া উজদ্ভকস্তান অে্া কাজাখস্তান অে্া তান্সজভকস্তান অে্া 
তুরদেভনস্তান অে্া িায়না অে্া জাপান অে্া সাউে থকাভরয়া অে্া নে ব থকাভরয়া 
অে্া মদিাভেয়া ্া ইদন্দাদনভশয়া ্া ভফভেপাইি ্া ভিদয়তনাম ্া োইেোন্ড ্া 
মায়ানমার ্া মােদয়ভশয়া ্া কদবাভডয়া ্া  োওস অে্া ভসিাপুর অে্া টেদমা* ্া 
ব্রুনাই অে্া িারত ্া পাভকস্তান ্া ্াংোদদশ ্া আফগাভনস্তান ্া থনপাে ্া শ্রীেঙ্কা 
্া িুোন) 

থেণীভ্নোস ভ্েয় = (্নেপ্রাণী ্া থমরুদণ্ডী প্রাণী ্া উিির ্া সরীসৃপ ্া পাভখ ্া আভি* অে্া 
স্তনেপায়ী ্া সরীসৃপ ্া খরওয়াো প্রাণী ্া মাংসাশী ্া প্রাইদমে ্া ্াদুড় ্া 
জী্ব্ভিত্র্ে) 

প্রিা্ ভ্েয় = (Mitigat* অে্া Electrocut* অে্া ্াধা ্া Roadkill ্া সড়ক-হতো ্া সংঘে ব ্া 
"্নেপ্রাণী যান্াহন সংঘে ব" ্া "WVC" ্া ভ্িাজন ্া "সড়ক প্রিা্" ্া মরণশীেতা ্া 
আঘাত ্া মৃতদদহ ্া ক্রোশ) 

ররভখক অ্কাঠাদমা থমাড 1: 
সড়কসমূহ 

ভ্েয় = ("ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা" ্া পভর্হন* অে্া সড়ক* অে্া হাইওদয় ্া 
থমােরওদয় ্া যান্াহন ্া োভফক) 

ররভখক অ্কাঠাদমা থমাড 2: 
থরেওদয় 

ভ্েয় = ("ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা" অে্া থরে* অে্া থেন) 
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সারক্ষি 1: ওয়েব সায়েন্স ডাটাযবজ-এর মযযে ক্ষপ়োর-ক্ষরক্ষিউ করা ববজ্ঞাক্ষনক প্রকাশনার অনুসন্ধাযনর জনে বেবহৃি 
সূত্রগি সমীকরযির ক্ষববরি A, B 

ভ্েয় অনুসন্ধান  প্রোগত সমীকরণ কী-ওয়াডব 

ররভখক অ্কাঠাদমা থমাড 3: 
পাওয়ার োইন 

ভ্েয় = ("ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকিার" ্া "পাওয়ার োইন*" অে্া পাওয়ার-োইন*্া 
পাওয়ার োইন*অে্া "োিভমশন োইন*" ্া "হাই থিাদল্টজ োইন*" অে্া "োিভমশন 
ভসদেম*") 

একটে Asterisk (*) একটে ওয়াইল্ডকাডব সািব থেকভনক ভহদসদ্ ্ে্হৃত হয় যাদত রুে শদব্দর সম্ভা্ে স্ থশদের থখা ুঁজ 

কদর সািব ফোফেদক স্ বাভধক করা যায়। 

B উদ্ধৃভত ভিি ("") একটে সািব থেকভনক যাদত ভনন্সিত করা যায় থয সািব ফোফে একটে সটঠক ্াকোংশ ভহসাদ্ 

সংযুক্তদক পুনরুদ্ধার কদর। 

উপদরর ভতনটে অনুসন্ধাদনর প্রভতটে করার পদর, আমরা WoS- এ "ভ্দেেণ ফোফে" ফাংশনটে ্ে্হার 

কদরভছ(Biasotto & Kindel, 2018) এভশয়ায় ্নেপ্রাণী, ্াসস্থান এ্ং LI -এর সাদে সম্পভকবত নয় এমন 

ভন্ন্ধগুভে ন্সিন করা। গদ্েণার ভনম্নভেভখত থেত্র্গুভে থেদক থপপারগুভে সরাদনা হদয়ভছে: পুটষ্ট 

খাদেতাভেকা, ভশো, ভশোগত গদ্েণা, থজভরয়াটেক্স, থজদরানদোেন্সজ, কাভডবওিাসকুোর ভসদেম 

কাভডবওেন্সজ, অনদকােন্সজ, রজ্ রসায়ন, আণভ্ক জী্ভ্জ্ঞান, স্নায়ুভ্জ্ঞান, পশুভিভকত্সা, স্বাস্থেদস্া 

ভ্জ্ঞান পভরদে্া, থরাগভ্দো, ভশশুদরাগ, সাধারণ ইন্টারনাে থমভডভসন, ভরসািব এক্সদপভরদমন্টাে থমভডভসন, 

ইভমউদনােন্সজ, থপভডয়াটেক্স এ্ং আ্হাওয়া ্ায়মুণ্ডেীয় ভ্জ্ঞান। ্াভক পড়াদশানাগুদো ডাউনদোড 

করার পর, আমরা প্রদতেকটের সম্পূণ ব থেখা পভড় এ্ং ডাোদ্সদক িােিাদ্ সংজ্ঞাভয়ত মানদদণ্ডর 

একটে থসে ্ে্হার কদর থকদে থফভে। ভ্দশে কদর, আমরা এমন গদ্েণাদক ্াদ ভদদয়ভছ যা ্নেপ্রাণীর 

থপ্রভেদত LI- এর সাদে স্পষ্টিাদ্ প্রাসভিক ভছে না (থযমন, সড়দকর নকশায় প্রযুন্সক্তগত প্রদকৌশে 

অধেয়ন)। আমরা এমন অধেয়নগুভেও সভরদয় ভদদয়ভছ যা শুধুমাত্র্ পাস করার সময় LI-থক ভনদদবশ কদর 

(উদাহরণস্বরূপ, সংরেদণর অনে ভকছু ভদদকর উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর একটে গদ্েণায় আদোিনার 

কদয়কটে ্াকে)। আমরা এমন গদ্েণাদক ্াদ ভদদয়ভছ যা শুধুমাত্র্ েোন্ডদস্কপ স্ট্রাকিার এ্ং থমটেদক্সর 

মদডভেংদয়র উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর, যভদ না থসগুভে থসই েোন্ডদস্কদপর মদধে ্নেপ্রাণীর সাদে স্পষ্টিাদ্ 

সংযুক্ত োদক। আমরা এমন স্ োভডদকও ্াদ ভদদয়ভছ যার জনে আমরা সম্পূণ ব পাঠে থপদত পাভরভন, 

যভদও আমরা তাদদর পয বাদোিনা থেদক ভনভদবষ্ট অন্তদৃবটষ্টগুভে এই পয বাদোিনার পাদঠে অন্তিুবক্ত কদরভছ 

যভদ থসগুভে স্পষ্ট এ্ং প্রাসভিক হয়। আমরা থেণীভ্িাদগর উদেদশে পয বাদোিনা এ্ং মতামত পত্র্ 

অন্তিুবক্ত কভরভন (নীদি), ভকন্তু আমরা এই ধরদনর থপপারগুভেদত প্রদত্ত থরফাদরিগুভে অন্তিুবক্ত কভর যভদ 

থসগুভে প্রাসভিক হয়।  

ছা ুঁোই প্রন্সক্রয়া অনুসরণ কদর, আমরা ্নেপ্রাণী সংরেদণর থপ্রোপদে LI- এর সাদে প্রাসভিক একটে 

সমীো থরদখ থগোম। তারপদর আমরা এই োভডগুভের প্রভতটেদক দুটে ভ্িাগ এ্ং ছয়টে উপ-থেণীর 

একটে থেণীদত থেভণ্দ্ধ কদরভছ যা তার গদ্েণা থফাকাদসর সংভেপ্তসার (একটে প্রদত্ত গদ্েণাদক 

একাভধক ভ্িাগ ্া উপ-থেণীদত থেণী্দ্ধ করা থযদত পাদর)। আমরা প্রেদম প্রভতটে োভডদক দুটে 

ভ্স্তৃত থেণীর একটেদত ভনযুক্ত কদরভছ: প্রিা্ (অধেয়ন যা ্নেপ্রাণীর উপর LI এর প্রিা্ ্ণ বনা, উন্নয়ন, 

্াস্ত্ায়ন, ্া মূেোয়দনর উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর), এ্ং প্রশমন (অধেয়ন যা ্ণ বনা, উন্নয়ন, ্াস্ত্ায়ন ্া 

প্রশমদনর উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর LI এর জনে ্ে্স্থা)। থ্দনে (2017) থেদক পভর্ভতবত থেভণভ্নোদস 

প্রিাদ্র উপর োভডগুভে আরও ভতনটে উপ-থেণীদত ভ্িক্ত করা হদয়ভছে: E1 (প্রতেে প্রিা্), E2 

(পদরাে প্রিা্), এ্ং E3 (্ড় থস্কদে প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্)। LI থেদক অদপোকৃত থছাে থস্কদে 

(থযমন, একটে একক থরেোইন ্া ভনভদবষ্ট এোকার কদয়কটে ভনভদবষ্ট রাস্তা) ্নেপ্রাণীর আঘাত ্া 

মৃতুেহাদরর উপর গদ্েণা E1 এর অধীদন থেণী্দ্ধ করা হদয়ভছে। এর মদধে ভছে সংঘে ব ্া র্দুেভতক 

আঘাদতর উপর উপাখোনগত পয বদ্েণ, থসইসাদে ভ্শদ অধেয়ন যা মতুৃেদক পভরমাপ কদর এ্ং এই 



USAID.GOV এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   |   6 

মৃতুেদক প্রিাভ্ত কদর এমন থিভরদয়্ে। থছাে থস্কদে LI এর পদরাে প্রিাদ্র উপর গদ্েণা E2 এর 

অধীদন থেণী্দ্ধ করা হদয়ভছে। এই ধরদনর গদ্েণায় LI -এর অদপোকৃত কাছাকাভছ ্াসস্থান হ্রাস, 

খন্সণ্ডতকরণ ্া অ্নভতর মদতা প্রিা্ অন্তিুবক্ত ভছে; মান্ ন্সক্রয়াকোপ থযমন ভশকাদরর পাশাপাভশ LI 

এর িূভমকা; স্থানান্তর এ্ং আকে বণ সহ স্থানীয় ্াসস্থান ্ে্হাদরর পভর্তবন; এ্ং ্েন্সক্তর িোিদে 

অ্কাঠাদমার ্াধা প্রিা্। E3 গদ্েণায় ্হৃৎ স্থাভনক থস্কদে (প্রজাভতর সাদে সম্পভকবত) প্রতেে এ্ং 

পদরাে উিয় প্রিা্ অন্তিুবক্ত, জনসংখো ্া সম্প্রদায় স্তদর অ্কাঠাদমাগত প্রিা্ সম্পভকবত গদ্েণা 

এ্ং LI- এর থনেওয়াকব জভড়ত অধেয়ন। E3 গদ্েণায় জনসংখোর প্রািুদয বর পভর্তবন ্া ্ড় আকাদরর 

ভ্তরণ, LI-এর সংখোতান্সিক প্রিা্গুভের সাদে সম্পভকবত পরাভমভতগুভের অধেয়ন, জনসংখোর স্তদরর 

সংদযাদগর পভরমাপ, জীন প্র্াদহর মূেোয়ন এ্ং ভফেদনস সম্পভকবত থিভরদয়্দের ভ্দেেণ অন্তিুবক্ত 

ভছে। উদাহরণস্বরূপ, একটে ভনভদবষ্ট মহাসড়দক ্াদঘর (পোদন্থরা োইভগ্রস ) মৃতুেহার নভেিুক্ত করার একটে 

গদ্েণা(Srivastava et al., 2017a) E1 এর অধীদন থেণী্দ্ধ করা হদয়ভছে, থযখাদন ্াদঘর উপর রাস্তার 

প্রিাদ্র ভ্স্তৃত অনুমান(Carter et al., 2020) E3 এর অধীদন থেণী্দ্ধ করা হদয়ভছে। একইিাদ্, Gubbi 

et al., (2012)দ্বারা একটে গদ্েণা হাইওদয়দত ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীর সনাক্তকরদণর হারদক E2 এর অধীদন 

থেণী্দ্ধ করা হদয়ভছে, থযখাদন Brodie et al., (2015) দ্বারা একটে গদ্েণা ্ৃহৎ অঞ্চে জদুড় এই ধরদনর 

স্তনেপায়ী প্রাণীদদর ভ্তরদণর উপর সড়ক থনেওয়াদকবর প্রিা্দক E3 এর অধীদন থেণী্দ্ধ করা 

হদয়ভছে।  

প্রশমনমূেক পদদেদপর উপর োভডগুভে ভনম্নভেভখত ভতনটে উপ-ভ্িাদগ থেণী্দ্ধ করা হদয়ভছেHuijser 

et al. (2008): M1 (প্রশমন ্ে্স্থা যা পশুর আিরণ পভর্তবন করদত িায়), M2 (প্রশমন ্ে্স্থা যা মানুদের 

আিরণ পভর্তবন করদত িায়), এ্ং M3 (LI থেদক ্নেজী্নদক ্াস্তভ্কিাদ্ পৃেক কদর এমন প্রশমন 

্ে্স্থা)। M1 গদ্েণায় পশু -ভ্তাড়ক ্ে্স্থা, রদভহকিাদ্ তাড়া থদওয়া, আকে বণ কমাদনার ্ে্স্থা এ্ং 

ভ্ন্সেন্নকরণমূেক ভ্কল্প ্ে্স্থা অন্তিুবক্ত ভছে। M2 গদ্েণায় অন্তিূবক্ত ভছে গভত সীমা ভনয়ন্ত্রণ, রাস্তা ্ন্ধ 

রাখা, এ্ং উন্নত দৃশেমানতার ্ে্স্থা। M3 গদ্েণায় ভছদো ওিারপাস এ্ং আন্ডারপাদসর মদতা পারাপার 

্ে্স্থা। এেআই প্রিাদ্র উপর েেে রাখা হদয়দছ এমন কদয়কটে গদ্েণায় মধেস্থতার সুপাভরশও থদওয়া 

হদয়ভছে; যাইদহাক, আমরা এই ধরদনর োভডগুভেদক ভমটেদগশন উপ-ভ্িাদগর অধীদন অন্তিুবক্ত কদরভছ 

শুধুমাত্র্ যভদ আমরা এই সপুাভরশগুভেদক যদেষ্ট ্স্তুভনিবর ভ্দ্িনা কভর এ্ং যুন্সক্তসংগতিাদ্ থসই 

অধেয়দনর অন্তদৃবটষ্টর ভিভত্তদত কদর োভক। উদাহরণ স্বরূপ,Thinley et al., (2020) থগাদল্ডন েোিুর 

(োভফভপদেকাস ন্সজই)-এর ইদেকদোভকউশন এ্ং থরাডভকে উিয়ই নভেিুক্ত করা হদয়দছ, আর তাই 

তাদদর োভড রাস্তা এ্ং ভ্দুেদতর োইন উিদয়র জনে E1 এর অধীদন ভ্দ্িনাদযাগে। যাইদহাক, আমরা 

এটেদক থকান ভমটেদগশন উপ-থেণীর অধীদন থেণী্দ্ধ কভরভন, কারণ গভত সীমা কমাদনার প্রস্তাভ্ত গভত 

কমাদনার ্ে্স্থাপনা হস্তদেপ অধেয়ন থেদক অভিজ্ঞতােব্ধ তেে থেদক প্রাপ্ত হওয়ার পভর্দতব সাধারণ 

ভছে।  

থযদহতু ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ ররভখক অ্কাঠাদমা (WFLI) একটে প্রাদয়াভগক ভ্জ্ঞান, তাই আমরা আশা 

কদরভছোম থয সম-পয বাদোভিত র্জ্ঞাভনক সাভহতেকদম ব অদনক প্রদয়াজনীয় গদ্েণা কম ব প্রকাভশত হদ্ 

না। অতএ্, আমরা থগ্র-সাভহতে থেদক তদেের অনোনে উত্দসর অনুসন্ধান কদরভছ, যার মদধে ভছদো 

ভ্ভিন্ন থেতপত্র্, সরকারী প্রভতদ্দন, থ্সরকাভর সংস্থা প্রকাভশত  ভরদপােব এ্ং সং্াদ মাধেম। তাছাড়াও, 

WoS- কৃত পত্র্াভদর অনুসন্ধান থযগুদোর শুধুমাত্র্ ইংদরন্সজ  সারমম ব রদয়দছ এ্ং থযগুদো ভিন্ন িাোয় 

ভেভখত হদয়দছ (প্রধানত িাইভনজ, জাপাভনজ এ্ং থকাভরয়ান িাোয়) থেখা হদয়ভছে, থসগুদোর অনুসন্ধান 

কদরভছ।  আমরা থমভশন োিদেশন েুদের মাধেদম এই ধরদনর কাগজপত্র্ অনু্াদ কদরভছ এ্ং থসগুদো 

সম্পূণ বিাদ্ থ্াঝার থিষ্টা কদরভছ। থযস্ কাগজ িােিাদ্ অনু্াদ করা হদয়ভছে এ্ং থযগুদোর 

ফোফে স্পষ্টিাদ্ প্রাসভিক ভছে, আমরা এই পয বাদোিনার পাদঠে থসগুদোর সারকো অন্তিুবক্ত কদরভছ। 

স্দশদে, আমরা িারদত থরাডভকে সম্পভকবত ভ্দেমান একটে গদ্েণা সংগ্রহশাো থেদক প্রাসভিক তেে 
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থ্র কদরভছ, ভকন্তু নীদির সারসংদেদপর পভরসংখোনগুভেদত থসগুভেদক অন্তিুবক্ত কভর ভন, কারণ অনে 

থকান থদশ ্া LI থমাদডর জনে থকান তুেনীয় থডোদসে সংগ্রহ করা হয়ভন।  
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ফলাফযলর সারাংশ 

আমরা এভশয়ায় এেআই এ্ং ্নেপ্রাণী সম্পভকবত 289টে ভপয়ার-ভরভিউ করা ইংদরন্সজ িাোর থপপার 

থপদয়ভছ, যার মদধে 56 শতাংদশর থকন্দ্রভ্ন্দ ুভছে সড়ক ্ে্স্থা, 17 শতাংশ ভছদো থরেপদের উপর এ্ং 27 

শতাংশ ভছদো ভ্দুেৎ োইদনর উপর। (ভিত্র্1 )। আদরা 203 টে ডকুদমন্ট পাওয়া যায় এ্ং প্রাসভিক স্থাদন 

পাদঠে ্ে্হৃত হদয়দছ, ভকন্তু ভনদির পভরসংখোন থেদক ্াদ থদওয়া হদয়দছ; এর মদধে রদয়দছ অনোনে 

িাোর 54 টে থপপার, থগ্র ভেোদরিাদরর ভছদো 68 টে আইদেম এ্ং 81 টে োভড ভ্দশে কদর িারদত 

থরাডভকে ঘেনাগুভের একটে ডাোদ্স থেদক পাওয়া যায়। ভপয়ার-ভরভিউ করা কাগজপত্র্গুভে 2000 

থেদক 2020 পয বন্ত ভতনটে থমাদডর স্গুদোর জনে ক্রম্ধ বমান প্র্ণতা থদভখদয়দছ, যভদও সড়ক 

্াস্তুশাদের কাগজপদত্র্র ্নৃ্সদ্ধ আরও দ্রুত ভছে (ভিত্র্2)। সড়ক সাভহদতে স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্বকারী 

থদশ ভছে িারত (কাগজ-পদত্র্র ৩৩ শতাংশ), িীন (২২ শতাংশ) এ্ং মােদয়ভশয়া (percent শতাংশ;ভিত্র্3 

)। থরে সাভহদতেও িারত ভছে স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্বকারী থদশ (৩৯ শতাংশ), তারপদর িীন (২০ 

শতাংশ) এ্ং মদিাভেয়া (১ percent শতাংশ)। পাওয়ার োইন সাভহদতে স্দিদয় থ্ভশ কাগজপত্র্ পাওয়া 

থদশগুদো ভছে িারত (৩১ শতাংশ), িীন (১ percent শতাংশ) এ্ং মদিাভেয়া (১৫ শতাংশ)। 

 

ভিত্র্1। ২০০০ থেদক ২০২০ সাদের মদধে সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর জনে এভশয়ায় ভপয়ার-ভরভিউ করা োভডর সংখো। 
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ভিত্র্2। ২০০০ থেদক ২০২০ সাে পয বন্ত এভশয়ায় সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইদন ভপয়ার-ভরভিউ করা র্জ্ঞাভনক প্রকাশনার 

সংখোর সামভয়ক প্র্ণতা। 

 

 

ভিত্র্3। ২০০০ থেদক ২০২০ সাদের মদধে এশীয় থদশগুদোর র্জ্ঞাভনক সাভহদতে (ক) সড়ক, (খ) থরেপে এ্ং (গ) ভ্দুেৎ োইদনর 

উপর ভপয়ার-ভরভিউ করা থপপাদরর সংখো। সাতটে থদদশ এই ভতন থমাদড থপপার সংখো ভছে শূনে, এ্ং এই কারদণ ভিত্র্ থেদক 

্াদ থদওয়া হদয়দছ। 
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সড়ক পদের জনে, 142 টে গদ্েণাপত্র্ এেআই এর প্রিা্সমূহ ভনদয় োভড কদরদছ (ভিত্র্4 ক), এ্ং 23 

টে এই প্রিা্সমূদহর প্রশমন োভড কদরদছ (ভিত্র্4 খ)। থছাে পভরসদর সরাসভর সড়ক প্রিা্ (E1) ভ্েদয় 

োভড সড়দকর প্রিা্গুভের মদধে স্দিদয় থ্ভশ োভড করা ভ্েয় ভছদো (81টে োভড, 57 শতাংশ), 

তারপদর ্ড় পভরসদর প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ (E3; 68 োভড, 48 শতাংশ) এ্ং থছাে থস্কদে পদরাে 

প্রিা্ ( E2; 33 োভড, 23 শতাংশ)। প্রশমন ্ে্স্থাগুভের উপর োভড যা সড়ক থেদক ্নেপ্রাণীদক আোদা 

কদর (M3), থসগুদো ভছে স্ বাভধক প্রিভেত ধরদনর প্রশমন োভড (17 টে থপপার, 74 শতাংশ), পর্তীদত 

এমন পদদেপ যা মান্ আিরণদক প্রিাভ্ত করদত িায় (M2; 8 টে থপপার, 35 শতাংশ) এ্ং থযস্ ভদক 

্নেপ্রাণীর আিরণদক প্রিাভ্ত করদত িায় (M1; 2 থপপার, 9 শতাংশ)। থেণীভ্নোস উপস্থাপদনর থেদত্র্ 

(ভিত্র্4 গ), সড়ক সাভহদতে স্তনেপায়ী প্রাণীরাই স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব থপদয়ভছে (111 টে থপপার, 69 

শতাংশ), তারপদর সরীসৃপ (43 টে থপপার, 27 শতাংশ), পাভখ (33 টে থপপার, 20 শতাংশ) এ্ং উিির (31 

টে থপপার, 19 শতাংশ)। অদমরুদণ্ডী প্রাণীর উপর সড়দকর প্রিা্ সম্পদকব মাত্র্ ভতনটে থপপার পাওয়া 

থগদছ। 
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ভিত্র্4। LI (A) এর জনে ভতনটে প্রধান প্রকাদরর প্রিা্ সম্পভকবত গদ্েণার সংখো, LI (B) এর জনে ভতনটে প্রধান ধরদনর প্রশমন 

্ে্স্থা সম্পভকবত গদ্েণার সংখো এ্ং অদমরুদণ্ডী প্রাণী, উিির, সরীসৃপ, পাভখ এ্ং স্তনেপায়ী প্রাণীর সাদে সম্পভকবত 

গদ্েণার সংখো LI (C) এভশয়ায় 2000 এ্ং 2020 এর মদধে। 

থরেপদের জনে, 46 টে গদ্েণাপত্র্ ্নেপ্রাণীর উপর LI -এর প্রিা্গুভে োভড কদরদছ (ভিত্র্4 a), এ্ং 

12টে এ সকে প্রিাদ্র প্রশমন োভড কদরদছ (ভিত্র্4 b)। ্ড় থস্কদে (E3) প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ ভছে 

স্দিদয় থ্ভশ োভড করা প্রিা্ (30টে োভড, 65 শতাংশ), তারপদর সরাসভর থরেওদয় প্রিা্ (E1; 19টে 

োভড, 41 শতাংশ) এ্ং থছাে থস্কদে পদরাে প্রিা্ (E2; 8টে োভড, 17 শতাংশ)। প্রশমনমূেক 

্ে্স্থাগুভের উপর গদ্েণা যা থরে থেদক ্নেজী্নদক পৃেক কদর (M3) তা ভছে প্রশমনমূেক গদ্েণার 

স্ বাভধক প্রিভেত প্রকার (8টে থপপার, 67 শতাংশ), এর পদর এমন পদদেপ যা মানুদের আিরণদক 

প্রিাভ্ত করদত িায় (M2; 5টে থপপার, 42 শতাংশ) এ্ং থযস্ পদদেপ পশুর আিরণদক প্রিাভ্ত 

করদত িায় (M1; 1টে থপপার, 8 শতাংশ)। থেণীভ্নোস উপস্থাপদনর থেদত্র্ (ভিত্র্4 গ), স্তনেপায়ী প্রাণীর 

উপস্থাপন ভছে এ পয বন্ত স্দিদয় থ্ভশ (39 টে থপপার, 80 শতাংশ), এর পদর সরীসৃপ (8 টে থপপার, 16 

শতাংশ), পাভখ (6 টে থপপার, 12 শতাংশ) এ্ং উিির (1 টে থপপার, 2 শতাংশ)।  

ভ্দুেৎ োইদনর জনে, 71 টে গদ্েণাপত্র্ ্নেজী্দদর উপর এেআই এর প্রিা্ োভড কদরদছ (ভিত্র্4 a), 

এ্ং 14 টে োভড কদরদছ এই প্রিা্গুভের প্রশমদনর উপর (ভিত্র্4 b)। থছাে থস্কদে সরাসভর ভ্দুেৎ 

োইদনর প্রিা্ (E1) স্ প্রিা্গুভের মদধে স্দিদয় থ্ভশ োভড করা হদয়দছ (64 থপপার, 90 শতাংশ), 

তারপদর থছাে থস্কদে পদরাে প্রিা্ (E2; 10 থপপার, 14 শতাংশ) এ্ং ্ড় থস্কদে প্রতেে এ্ং পদরাে 

প্রিা্ ( E3; 8 টে থপপার, 11 শতাংশ)। ভ্দুেৎ োইন (M3) থেদক ্নেজী্নদক পৃেক কদর এমন 

প্রশমনমূেক পদদেদপর গদ্েণাগুভে ভছে স্দিদয় সাধারণ ধরদনর প্রশমন অধেয়ন (11 টে থপপার, 79 

শতাংশ), তারপদর পশুর আিরণ পভর্তবন করার উপায় ভনদয় (M1; 4 টে থপপার, 29 শতাংশ)। M2 ভ্িাগ 

(মানুদের আিরণ পভর্তবন করার উপায়) পাওয়ার োইন সাভহদতে উপস্থাপন করা হয়ভন। থেণীভ্নোস 

উপস্থাপদনর থেদত্র্ (ভিত্র্4 গ), পাভখদদর স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব করা হদয়ভছে (41 টে থপপার, 53 

শতাংশ), তারপদরর স্থাদন ভছে স্তনেপায়ী প্রাণী (31 টে থপপার, 40 শতাংশ)। সরীসপৃ শুধুমাত্র্ একটে 

থপপাদর উপস্থাপন করা হদয়ভছে। 
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পদ্ধক্ষিক্ষিক্ষিক ফলাফল: সড়কসমহূ 

বনেপ্রািীর উপর সড়যকর প্রিাব 

E1: সড়দকর প্রতেে প্রিা্ 

পশু-যান্াহন সংঘে ব (AVCs) আকাদর সড়কগুভে ্নেজী্নদক সরাসভর প্রিাভ্ত কদর, যার ফদে 

আঘাত ্া মৃতুের ঘেনা ঘদে; রাস্তার সদি সরাসভর যকু্ত অ্কাঠাদমা থেদকও মতুৃে ঘেনা ঘেদত পাদর। 

এভশয়ার কমপদে 611 প্রজাভতর জনে AVCs নভেিুক্ত করা হদয়দছ (থেভ্ে2 ; অোদপন্সন্ডক্স A). AVC দ্বারা 

সরাসভর প্রিাভ্ত ভকছু উদেখদযাগে প্রজাভতর মদধে রদয়দছ এভশয়ান ইভেফোন্ট ( এভেফাস মোন্সক্সমাস ; 

পর্তীদত উদেভখত, "হাভত") মােদয়ভশয়ায় (Wadey et al., 2018) , িারদত ্াঘ(Srivastava et al., 2017a) ,  

আমাভম উডকক ( থস্কাদোপোক্স মীরা)জাপাদন(Mizuta, 2014) এ্ং ভকং থকা্রা ( Ophiophagus Hannah) 

োইেোদন্ড(Marshall et al., 2018)। রাস্তাঘাদের সদি যকু্ত অ্কাঠাদমা, থযমন থেদনজ ডাইস, উিির 

প্রাণীর মদতা থছাে প্রাণীদদরও আেকাদত পাদর এ্ং তাদদর মতুৃের কারণ হদত পাদর(Z. Zhang et al., 

2010)। থরাডভকদের ভ্সতৃ্ত ডকুদমদন্টশন সদিও, ভকছু েোক্স অনেদদর তুেনায় থ্ভশ নাজকু ভকনা তা 

অস্পষ্ট। Herpetofauna প্রায়ই ভ্ভিন্ন থদদশ গদ্েণাকদম ব স্দিদয় ্ড় অনুপাদতই অ্দান রাদখ(e.g., 

India, Baskaran & Boominathan, 2010; Sri Lanka, Karunarathna et al., 2017; China, Wang et al., 2013) । 

যাদহাক,Silva et al., (2020) োইেোদন্ডর ভপএ -থত স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্বকারী থমরুদণ্ডী প্রাণী ভহদসদ্ 

্াদুড় থদখা যায় এ্ং িারদত ভপএ -থত পাভখরাই স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব কদর(Menon et al., 2015)। 

থযস্ প্রাণী রাস্তার ধাক্কায় ঝাুঁকুভন থদয়, থযমন শকুন এ্ং কাক, তারা ভনদজরাই সংঘদে বর জনে অভধকতর 

ঝুুঁ ভকপূণ ব হদয় উঠদত পাদর(Chhangani, 2004b) । AVC গুভে অদমরুদণ্ডী প্রাণীদদর মদধেও প্রিভেত; 

উদাহরণস্বরূপ, িারদত এক গদ্েণায় থ্শ কদয়কটে প্রজাপভত এ্ং োগনফ্লাই প্রজাভতদক থরাডভকে 

ভহসাদ্ নভেিুক্ত করা হদয়দছ(Rao & Girish, 2007) । সামভগ্রকিাদ্, আমাদদর সাভহতে অনুসন্ধান 

থেণীভ্নোস থগাষ্ঠীগুভেদত এভিভস- এর ্োপক ভ্স্তারদক তুদে ধদর, সাইে-স্তদরর র্ভশষ্টেগুভে প্রায়ই 

ভনধ বারণ কদর থয থকান েোক্সা অনেদদর তুেনায় থ্ভশ ঝুুঁ ভকপূণ ব ভকনা।  

থেভ্ে2 : সংঘদে বর মাধেদম সরাসভর েভতগ্রস্থ প্রজাভতর সংখো 

সারিী 2: আইইউক্ষসএন হুমক্ষকর প্রজাক্ষির ররড ক্ষলস্ট অনসুাযর টোক্সযনর সংক্ষিপ্তসার এবং সংক্ষিপ্ত সড়যকর 
অবকাঠাযমার সাযে সংঘযষ ের মাযেযম সরাসক্ষর প্রিাক্ষবি হও়োর জনে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির সংখ্ো(IUCN, 2020B) । 

আইইউভসএন োে 
তাভেকার থেোস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

উিির সরীসৃপ পাভখ স্তনেপায়ী থমাে 

িরমিাদ্ ভ্পন্ন -  2 - 2 1 5 

ভ্পন্ন - 13 1 1 20 35 

অরভেত - 2 9 3 24 38 

হুমভকর সম্মুখীন - 7 4 3 8 22 

নূেনতম উদদ্বগ 2 41 108 120 95 366 

অপয বাপ্ত থডো - 1 10 -  -  11 

মূেোয়ন করা হয়ভন 23 3 108 -  -  134 

থমাে 25 69 240 129 148 611 
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AVC- এর ঝুুঁ ভক প্রায়ই সাইে এ্ং প্রজাভত সাদে সুভনভদবষ্ট, ভকন্তু ্াসস্থান ্ে্হার এ্ং পশুর আিরণ 

উিয়ই গুরুত্বপূণ ব িূভমকা পােন কদর। যখন সড়কগুভে একটে ভনভদবষ্ট প্রজাভতর পছন্দসই আ্াসস্থদের 

মধে ভদদয় যায়, তখন থরাডকীদের ঘেনাগুদো থ্ভশ হয় কারণ স্থানীয় ঘনত্ব ্া ্াসস্থাদনর ্ে্হার থ্ভশ। 

এই পোোন বটে স্তনেপায়ী প্রাণীদদর মদধে থদখা যায় থযমন ভিতা ভ্ড়াে ( Prionailurus bengalensis ;Kim et al., 

2019 ); উিির প্রাণী থযমন মােিূভমর ্াদামী ্োঙ ( রানা কুকুদনাভর ;Gu et al., 2011 ); এ্ং সরীসৃপ 

থযমন এভশয়ান ওয়াোর মভনের ( িারানাস সােদিের ;Healey et al., 2020) । যখন রাস্তাগুভে আ্াসস্থে 

পোিগুভের মদধে ঘন ঘন িোিদের পেগুভের সাদে সড়দকর থছদ ঘদে, তখন অভধকতর থ্ভশ মৃতুের 

ঘেনা ঘদে থছদ অঞ্চেগুদোদত(Kang et al., 2016)। সামভয়ক কায বকোদপর ধরণগুদো ভনভদবষ্ট ভকছু সমদয়র 

স্থাভনক ঝুুঁ ভক আরও ্াভড়দয় তুেদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, ্ৃটষ্টর ভদদন অভধক সংখেক উিির প্রাণী মারা 

ভগদয়ভছে(Gu et al., 2011) , ্ে বাকাদে(Jeganathan, Mudappa, Kumar, et al., 2018) , রাদতর থ্ো(Zhang et 

al., 2018) এ্ং পাভনর কাছাকাভছ এোকাইয়(Seo et al., 2015)। ভিতা ভ্ড়াদের রাস্তাঘাদে মৃতুের ঘেনা 

অভধক ঘদে োদক স্থানান্তর, ভ্েুরণ অে্া থযৌনসংগদমর ঋতুদত (Nakanishi et al., 2010) এ্ং আমাভম 

্নকুক্কুে(Mizuta, 2014) এ্ং ভ্ভিন্ন প্রজাভতর সরীসৃপ এ্ং উিির প্রাণীগুদোর। জাপাভশ থ্শ 

কদয়কটে প্রজাভতর সাপ(Lee et al., 2018) এ্ং উিির প্রাণীগুদোর(Z.-C. Wang et al., 2015) । অনোনে 

জী্ন ইভতহাদসর র্ভশষ্টে, থযমন ভশকারী আিরণ, সড়কহতোর সম্ভা্নাদকও প্রিাভ্ত করদত পাদর: 

দভেণ থকাভরয়ায় সাদপদদর থেদত্র্, সন্সক্রয় ভশকারীদদরদক সড়কহতোয় থ্ভশমাত্র্ায় উপস্থাপন করা হয় 

ওুঁত থপদত োকা ভশকারীদদর থিদয়, কারণ তাদদরদকই থ্ভশরিাগ সময় রাস্তাঘাদে মুদখামুভখ হওয়ার 

সম্ভা্না থ্ভশ(Park et al., 2017) । এইিাদ্, সংঘদে বর ঝুুঁ ভক এমন এোকায় এ্ং সমদয় হদত পাদর থযখাদন 

্নেপ্রাণীর কায বকোপ থ্ভশ হয়, তাদদর আ্াসস্থে এ্ং আিরণগত র্ভশষ্টেগুভে এই ধরদনর 

কায বকোদপর ধরন ভনধ বারণ কদর।  

রাস্তার থিৌত র্ভশষ্টেগুভে আ্াসন এ্ং আিরণগত ঝুুঁ ভকর উপর আরও প্রিা্ ভ্স্তার করদত পাদর। 

অভধক পভরমাদণ িোিে স্তনেপায়ী পাভখ(Piao et al., 2016), সাপ(Pragatheesh & Rajvanshi, 2013), 

উিির(Seshadri & Ganesh, 2011) এ্ং প্রজাপভত(Rao & Girish, 2007) প্রাণীদদর সড়ক দুঘ বেনার ঝুুঁ ভক 

্াড়ায় ্দে জানা যায়(Piao et al., 2012) । যাইদহাক, সড়কহতোর ঘেনা স্সময় ্ভধ বত োভফক িভেউদমর 

সাদে স্সময় ররভখকিাদ্ ্ৃন্সদ্ধ নাও হদত পাদর, কারণ োভফক যখন একটে ভনভদবষ্ট মাত্র্া ছাভড়দয় যায় 

তখন পশুপাভখরাও রাস্তার ধাদর কাদছ না-ও আসদত পাদর (Saeki & Macdonald, 2004)। ফেস্বরূপ, িার-

থেন মহাসড়দক দুই-থেন এ্ং ছয়-থেদনর মহাসড়দকর থিদয় থ্ভশ সড়কহতো ঘেদত পাদর(Kim et al., 

2019), কারণ তারা আদগরগুদোর তুেনায় থ্ভশ যান্াহদনর সুদযাগ থদয়, ভকন্তু পদররটের তুেনায় কম 

পশুদক তাড়াদত পাদর। এই ধরদনর থেশদহাল্ড-ভনিবর রাস্তা পভরহার স্ েোদক্সর জনে ভ্দেমান নাও হদত 

পাদর;Seshadri & Ganesh (2011) অদমরুদণ্ডী প্রাণী, উিির, এ্ং সরীসৃদপর জনে এমন থকান পোোন ব 

পাওয়া যায়ভন। যান্াহদনর গভতও উচ্চ সংখেক মৃতুের সদি যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, ওভকনাওয়া থরে ( 

গোভেরাোস ওভকনাওয়া) থসাজা রাস্তার প্রসাভরত স্থাদন থ্ভশ মারা যায় থযখাদন িােকরা গভত 

্াড়ায়(Kotaka & Sawashi, 2004) এ্ং দভেণ থকাভরয়ায় থছাে ও মাঝাভর আকাদরর স্তনেপায়ী প্রাণীদদর 

সংঘদে বর ঝুুঁ ভক কম ভছে ঢােু রাস্তায় থযখাদন গাভড়র গভত ভছে তুেনামূেকিাদ্ কম(Kang et al., 2016)। 

কাুঁিা রাস্তায় সাধারণত পাকা রাস্তার তুেনায় সড়কহতো কম হয় কারণ যান্াহদনর পভরমাণ এ্ং গভত 

োদক কম (থযমন, পাভকস্তাদনর থপােওয়ার মােিূভম;Akrim et al., 2019) । থিার ্া সন্ধো ্া রাদত গাভড়র 

থহডোইেগুভে ভ্ভিন্ন প্রজাভতর জনে সংঘদে বর ঝুুঁ ভক ্াড়ায় ্দে মদন করা হয়(Piao et al., 2012; 

Jeganathan, Mudappa, Kumar, et al., 2018) । সুতরাং, সড়দকর থিৌত অ্স্থা, এ্ং থযস্ যান্াহন তাদদর 

উপর িোিে কদর, থসগুদোর র্ভশষ্টে AVC ঝুুঁ ভকর উপর ্ড় প্রিা্ থফদে। 

সামভগ্রকিাদ্, এভশয়ার রাস্তাগুভের সরাসভর প্রিাদ্র উপর রভিত সাভহতে ভ্শাে এ্ং মহাদদশ জদুড় 

AVC- এর ভ্স্তাদরর দাভেভেক উপস্থাপনও কদর। যাইদহাক, গদ্েণার একটে উদেখদযাগে অনুপাত 

শুধুমাত্র্ থমৌভেক ডকুদমদন্টশদনর উপর আদোকপাত কদর, সম্ভা্ে কারণ হদত পাদর অদনক থদদশ 
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পভর্হন ্া ্নেপ্রাণী ্ে্স্থাপনা সংস্থার দ্বারা এই ধরদনর তেে পদ্ধভতগতিাদ্ সংগ্রহ করা হয় না। 

আ্াসন, রদভহক ্া আিরণগত র্ভশদষ্টের সাদে মৃতুেহাদরর সম্পকব স্থাপদনর প্রদয়াজনীয় একটে িাপ 

রদয়দছ সংঘদে বর ঝুুঁ ভকর পূ্ বািাস ভদদত পারার জনে  এ্ং থসজনে প্রশমন ্ে্স্থার উদ্ভা্ন জরুভর(Saxena 

et al., 2019) ।  

E2: সড়দকর পদরাে প্রিা্সমূহ 

সংঘদে বর মাধেদম ্নেপ্রাণীর উপর সরাসভর প্রিা্ থফো ছাড়াও, সড়কগুভেরও অদপোকৃত থছাে থস্কদে 

থ্শ ভকছু পদরাে প্রিা্ থফেদত পাদর। এদত অন্তিূবক্ত রদয়দছ ্াসদযাগে স্থাদনর হ্রাস এ্ং মাদনর 

অ্নভত (Bennett, 2017) , এ্ং মানুদের ন্সক্রয়াকোদপর অনুঘেন, ্াসস্থান ্ে্হার পদ্ধভতর  পভর্তবন 

এ্ং িোিদে ্াধা(e.g., Bischof et al., 2017)। আমরা 34 টে প্রজাভতর জনে সড়দকর পদরাে প্রিা্ 

সম্পভকবত গদ্েণামূেক োভড থপদয়ভছ (থেভ্ে3 ; ভ্স্তাভরত রদয়দছ এদপন্সন্ডক্স B-থত), যার স্ই ভছে 

স্তনেপায়ী প্রাণী অে্া  পাভখ। পদরাে প্রিা্গুভে স্দিদয় থ্ভশ োভড হদয়দছ িীদন (12 টে গদ্েণায় 16 

টে প্রজাভত) এ্ং তারপদরর অ্স্থাদন রদয়দছ িারত (ছয়টে গদ্েণায় 10 টে প্রজাভত) এ্ং ্াংোদদদশ 

(একটে োভডদত পাুঁিটে প্রজাভত) অধেয়ন করা হদয়ভছে। 

থেভ্ে3 : পদরাে প্রিা্ ভ্েদয় গদ্েণায় প্রভতভনভধত্ব করা প্রজাভতর সংখো  

সারিী 3: র াট পক্ষরসযর সড়যকর পযরাি প্রিাযবর উপর পরীিামূলক গযবষিা়ে প্রক্ষিক্ষনক্ষযত্ব করা প্রজাক্ষির 
সংখ্ো, IUCN ররড ক্ষলযস্ট ক্ষবপন্ন প্রজাক্ষিগুক্ষলর টোক্সন এবং সংরিযির অবস্থা দ্বারা রেিীবদ্ধ 

আইইউভসএন োে তাভেকার থেোস পাভখ স্তনেপায়ী থমাে 

ভ্পন্ন - 6 6 

অরভেত 1 7 8 

হুমভকর সম্মুখীন 1 3 4 

নূেনতম উদদ্বগ 7 9 16 

থমাে 9 25 34 

সড়ক তাদদর েভত এ্ং একইসাদে আ্াসস্থদের মান্নভতর ভদদক থঠদে থদয় (যা থরাড ইদফট থজান 

নাদম পভরভিত;Forman et al., 2003 )। উদাহরণস্বরূপ, িারদত একটে ্েস্ত মহাসড়দক মানুদের ন্সক্রয়াকোপ 

এ্ং িূভম ্ে্হাদরর উচ্চ মাত্র্ায় পভর্তবন হাভত এ্ং থগৌড় ( ্স থগৌরস ) এোকা থেদক ্াদ পদড় 

আদশপাদশর িূ -প্রকৃভতদত ভ্স্তৃত অ্স্থান সদিও (Gangadharan et al., 2017)। অভতকায় পান্ডা ( 

Ailuropoda melanoleuca) আ্াসস্থে ্ে্হার প্রাদদভশক রাস্তা থেদক 1500 ভমোর এ্ং প্রধান মহাসড়ক 

থেদক 5000 ভমোর দরূদত্বর জনে হ্রাস করা হদয়ভছে(He et al., 2019) । রাস্তাগুভে তাদদর পাশাপাভশ 

অনোনে ধরদনর এেআই প্রভতষ্ঠার সুভ্ধাও ভদদত পাদর। ্াংোদদদশর দুটে ভপএ-থত, ভ্দেমান রাস্তার পাদশ 

সাভর্দ্ধ নতুন োিভমশন োইদনর ক্রম্ধ বমান প্রিাদ্র ফদে প্রাইদমেদদর জনে শাভময়ানা সংেগ্নতা হ্রাস 

পায় (থযমন ফায়াদরর পাতা ্ানর ( Trachypithecus pileatus ), আ্ৃত েোিুর ( Trachypithecus pileatus  ), 

উত্তদরর শূকর-পেু মোকাক (Macaca leonine  ), এ্ং Bengal slow loris (Nycticebus bengalensis) এ্ং 

সম্ভ্ত AVC এ্ং ইদেদরাভকউশন দুদোই ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ(Al-Razi et al., 2019)। দভেণ -পূ্ ব এভশয়ায়, থিারা 

ভশকারীদদর প্রদ্দশর সুভ্ধাদে ব সড়কগুভে নভেিুক্ত করা হদয়দছ (থযমন, মােদয়ভশয়ায়;Hearn et al., 

2019)। এইিাদ্, সড়কগুভে ্নেপ্রাণীর অ্নয়ন  এ্ং থছাে থস্কদে ্নেপ্রাণীর নৃতান্সিক ভন্ বাসনদক  
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তাদদর পাশাপাভশ থছাে থস্কদে সহজ করদত পাদর এ্ং সড়ক প্রিা্ অঞ্চে থেদক প্রাণীদদর স্থানিুেত 

করদত পাদর।  

এই ধরদনর স্থানিুেভত সদিও, সড়ক এ্ং তাদদর সম্পভকবত নৃতান্সিক পভর্তবনগুভে ভকছু প্রজাভতদক 

আকৃষ্ট করদত পাদর। খাদে একটে প্রধান আকে বণ; িারদত যান্াহন থেদক ভছটেদয় থদয়া শদসের প্রভত 

সাধারণ মায়নাগুদোদক (Acriotheres tristis) আকৃষ্ট করা হদয়ভছে(Siva & Neelanarayanan, 2020) , 

সাইদ্ভরয়ান ভিপমঙ্কস ( Tamias sibiricus ) িীদনর রাস্তার পাদশর আ্জবনায়(Wang et al., 2013) , এ্ং 

উত্তদরর সমিূভমর থগ্র েোিুরদক ( Semnopithecus entellus) িারদত অভতক্রমকারী যান্াহন থেদক হাদত 

ভছোদনা খাদদের প্রভত(Chhangani, 2004a)। জাপাদন এভশয়াটেক কাদো িােকু ( Ursus thibetanus ) মানুদের 

মুদখামুভখ হওয়ার উচ্চ ঝুুঁ ভক সদিও রাস্তার পাদশ প্রিুর মাধেভমক ্ৃন্সদ্ধর কারদণ েভগং রাস্তা থ্দছ 

ভনদয়দছ(Takahata et al., 2013) । এই ধরদনর আিরণগত পভর্তবন পভরদ্শগত থপ্রোপে এ্ং পুটষ্টর 

িাভহদার উপর ভনিবর কদর পভর্ভতবত হয়; থরইনফদরে-এর হাভতগুভেদক মােদয়ভশয়ার একটে প্রধান 

মহাসড়দকর পাদশ থসদকন্ডাভর ্ৃন্সদ্ধর প্রভত আকৃষ্ট করা হদয়ভছে(Yamamoto-Ebina et al., 2016) , ভকন্তু 

থনপাদের আদরা উন্মুক্ত জিদে হাভতগুদো সড়ক এভড়দয় থগদছ(Sharma et al., 2020)। থযস্ প্রাণী রাস্তা 

্া তৎসংেগ্ন এোকা ্ে্হার করার প্রদয়াজন হয় তারা নৃতান্সিক ঝুুঁ ভক কমাদনার জনে তাদদর আিরণ 

পভর্তবন করদত পাদর, থযমন মানুদের সাদে সামভয়ক ভ্দেদ ্া ্াড়ভত সতকবতা। িীদনর একটে 

মহাসড়দকর পাদশ Przewalski’s gazelles ( Procapra przewalskii) উচ্চ যান্াহদনর সময় এড়াদনার জনে 

ভ্দকে থেদক থিার এ্ং গিীর সন্ধো পয বন্ত তাদদর িারণিূভমর সময় পভর্তবন কদর(C. Li et al., 2009) । 

থগারাে ( Naemorhedus goral ) এ্ং গুে্দ্ধ হভরণ ( Elaphodus cephalophus) ভদদনর থ্ো একটে মহাসড়ক 

থেদক দদূর সদর থগদেও রাদত কাদছ আসদতা(Jia et al., 2015) । িীদন ভতব্বতী হভরণ ( Pantholops hodgsoni) 

ভকংহাই-ভতব্বত মহাসড়দকর কাদছ আসার আদগ সতকবতার সাদে প্রিুর সময় ্েয় কদরভছে(Bao-fa et al., 

2007)। যাইদহাক, রাস্তাঘাদে পশুরা থযমন মানুদের ঝাদমোর সাদে অিেস্ত হদয় ওদঠ, থতমভন সতকবতা 

কমদতও পাদর; ন্সজনন্সজয়াং গ্রাউন্ড থজস ( Podoces biddulphi) যা সড়দকর কাছাকাভছ ঘদেদছ, মানুেদক 

কাছাকাভছ যাওয়ার সুদযাগও ভদদয়ভছদো (Xu et al., 2013)। সড়দকর কাছাকাভছ অঞ্চদে পশুদদর সুভ্ধা 

থনওয়ার েমতা এ্ং একইসাদে নৃতান্সিক ঝুুঁ ভক প্রশভমত করদত পারার কারদণ মানুদের পভর্ভতবত 

এোকায় তাদদর োকার সেমতা একটে গুরুত্বপূণ ব উপাদান হদত পাদর।  

রাস্তাগুভে পশুর অ্াধ িোিদেও ্াধা সৃটষ্ট করদত পাদর; এই প্রিাদ্র পভরমাণ সড়দকর কাঠাদমাগত 

র্ভশষ্টে, োভফক র্ভশষ্টে, জী্নািরদণর ধরন এ্ং মানুদের আিরদণর মদধে ভমেন্সিয়ার উপর ভনিবর 

কদর। মােদয়ভশয়ায় দইু থেদনর হাইওদয় জদুড় হাভতর িোিে হাইওদয়র 80 শতাংশ হ্রাস থপদয়দছ হাইওদয় 

জদুড় ্াধা আর খানাখন্দক-এর কারদণ।(Wadey et al., 2018) , আর িীদন িারী োভফক-এর কারদণ(Huang 

et al., 2020)। িারী যান্াহন ধীর হদয় যায়, ভকন্তু থছাট্ট ইদগ্রেস (ইদগ্রো গারদজো) এর মদতা পাভখদদর 

পারাপাদর ্াধা থদয়ভন যা পার হওয়ার সময় িাইদে উুঁিুদত উড়দত সেম ভছে(Stanton & Klick, 2018) । 

জী্দনর ইভতহাস থেদক প্রাপ্ত আিরণগত র্ভশষ্টেগুভে পশুদদর রাস্তা পার হওয়ার ইোদকও প্রিাভ্ত 

করদত পাদর। ভিদয়তনাদম, মধে-স্তদরর ্নেপাভখর প্রজাভতগুভে প্রায় 8 ভমোর িওড়া পাকা রাস্তা অভতক্রম 

কদর গদল্পর পাভখদদর তুেনায় প্রায়শই মাটের অদনক থ্ভশ উচ্চতায় সংদযাগ স্থাপন করদত পারার 

কারদণ(Thinh et al., 2012) । িীদন, সাইদ্ভরয়ান জারদ্ায়া (Allactaga sibirica) থযগুভে মহাসড়ক জদুড় 

স্থানান্তভরত হদয়ভছে থসগুভে থগ্রে জারভ্ে (Rhombomys opimus) এর থিদয় ভফদর আসার সম্ভা্না থ্ভশ 

ভছে; এই পাে বকেটে ্ৃহত্তর আকার, উচ্চতর গভতশীেতা এ্ং পদূ্ বর িাে ভশকারী ভ্দরাধী প্রভতন্সক্রয়াগুভের 

জনে দায়ী করা হদয়ভছে(Ji et al., 2017)। যাইদহাক, কাুঁিা থদশীয় রাস্তার দুটে প্রজাভতর মদধে থতমন থকান 

পাে বকে ভছে না(Ji et al., 2017), এ দ্বারা ্ঝুাদে থয  োরমোক সড়দকর থিৌত গঠন ভনদজই ভকছু 

প্রজাভতদক ্াধাগ্রস্ত করদত পাদর। পশুদদর ্েস্ত রাস্তা অভতক্রম করার েমতাও যান্াহদন আদরাহী 

মানুদের আিরদণর উপর ভনিবর করদত পাদর; িারদত হাভতরা ঘন ঘন থরাড ক্রভসংদয়র প্রদিষ্টা পভরতোগ 

কদর, যখন থোদকরা উচ্চস্বদর ভিৎকার কদর ্া তাদদর কাদছ যাওয়ার জনে যান্াহন থেদক থ্ভরদয় 
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যায়(Vidya & Thuppil, 2010)। যভদও রাস্তা জদুড় িোিে থ্শ কদয়কটে থমরুদণ্ডী প্রজাভতর রদভহক 

েমতার ভ্িাদর িাে হদত পাদর, তদ্ এটে পৃেক প্রাণীর আিরণগত সীমা্দ্ধতার দ্বারা হ্রাস করা থযদত 

পাদর। 

পদরাে সড়ক প্রিাদ্র উপর এশীয় সাভহতে আ্াসস্থে হ্রাস ও অ্েদয়র প্রধান প্রিা্গুভেদক অন্তিূবক্ত 

কদর, মান্ ন্সক্রয়াকোপদক প্রিাভ্ত কদর এ্ং আকে বণ এ্ং িোিদের প্রভত্ন্ধকতা সহ আিরণগত 

পভর্তবনগুভে অন্তিুবক্ত কদর,  তদ্ এটে স্তনেপায়ী, ভ্দশে কদর ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর উপর আদোিনা 

ভন্দ্ধ রাদখ। এটে সম্ভ্ত সংরেণ অগ্রাভধকারগুভের একটে প্রভতফেন যা আমদেো ্া ফ্লোগভশপ 

প্রজাভতর উপর থজার থদয়, যার মদধে অভধকাংশই ্হৃৎ স্তনেপায়ী। যাইদহাক, এই পদরাে প্রিা্গুভের 

ভ্স্তৃত র্ভিত্র্ে থেদক থ্াঝা যায় থয এই প্রজাভতগুদোর জনে আভ্ষৃ্কত সংরেণ কায বক্রমগুভে অনোনে 

েোক্সার থেদত্র্ সুন্দরিাদ্ প্রদয়াগ না-অ করদত পাদর। থছাে স্তনেপায়ী প্রাণী এ্ং পাভখদদর উপর 

থকন্দ্রীিূত োভড এখন আদন্দােদন রদয়দছ। এটে ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীর তুেনায় পরীোমূেক গদ্েণার 

(থযমন োিদোদকশন) আদপভেক স্বােন্দেদক প্রভতফভেত করদত পাদর।  

E3: সড়কসমূদহর জনসংখো-স্তদরর প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ 

একক প্রাণীর উপর সড়দকর প্রিা্ - থহাক প্রতেে ্া পদরাে - জনসংখোর কায বকাভরতা প্রিাভ্ত করার 

জনে ্ৃহৎ আকাদর জমা হদত পাদর। আমাদদর সাভহতে অনুসন্ধান 41 টে প্রজাভতর জনে জনসংখো-

থস্কদের প্রিা্সহ গদ্েণা প্রকাশ থপদয়দছ ( 

থেভ্ে4; পভরভশষ্ট ভস -থত ভ্স্তাভরত), যার অভধকাংশই ভছে স্তনেপায়ী। জনসংখোর থস্কদে রাস্তার 

প্রিা্গুভে স্দিদয় থ্ভশ অধেয়ন করা হদয়ভছে িারদত (নয়টে গদ্েণায় 11 প্রজাভত), মােদয়ভশয়া্য (দুটে 

গদ্েণায় 10 প্রজাভত), এ্ং িীন (ছয়টে গদ্েণায় ছয়টে প্রজাভত)। 
 

থেভ্ে4 : জনসংখো-থস্কে প্রিাদ্র উপর গদ্েণায় প্রভতভনভধত্ব করা প্রজাভতর সংখো 

সারক্ষি 4: জনসংখ্োর রেযল সড়যকর প্রিাযবর উপর অক্ষিজ্ঞিার গযবষিা়ে উপস্থাক্ষপি প্রজাক্ষির সংখ্ো, টোক্সন 
কিত েক রেিীবন্ধ এবং  হুমক্ষকর সমু্মখ্ীন প্রজাক্ষিগুক্ষলর আইইউক্ষসএন ররড ক্ষলযস্ট সংরিযির অবস্থা দ্বারা 
রেিীবদ্ধ। 

আইইউভসএন োে 
তাভেকার থেোস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

উিির সরীসৃপ পাভখ স্তনেপায়ী থমাে 

িরমিাদ্ ভ্পন্ন - - - - 1 1 

ভ্পন্ন - - - 1 4 5 

অরভেত - - 2 - 10 12 

হুমভকর সম্মুখীন - - - - 1 1 

নূেনতম উদদ্বগ 1 1 - 2 15 19 

মূেোয়ন করা হয়ভন 2 - - 1 - 3 

থমাে 3 1 2 4 31 41 

জনসংখো স্তদর ্েন্সক্তর সাদে AVC- র সরাসভর প্রিা্গুভে কীিাদ্ ্ৃন্সদ্ধ পায় তা থ্াঝার জনে, নতুন 

গণনাদক সড়দকর জনসংখো-স্তদরর থরাডকীে ভহসাদ্ রূপান্তভরত করা প্রদয়াজন। এই অনুশীেদনর 

একটে িোদেি (যা সাধারণত অনুদেভখতই োদক) উোভপত হয় যখন পশুর মৃতদদহগুদো ভশকারী, 

ঝাড়ুদার ্া মনুেে দ্বারা সরাদনা হদয় যায়, পয বদ্েদণর জনে থক্ে একটে উপদসে অ্ভশষ্ট োদক। 

ইদন্দাদনভশয়া থেদক মৃতদদহ অভ্কৃত োকার একটে ভ্রে গদ্েণায় থদখা থগদছ থয স্তনেপায়ী, সরীসপৃ, 
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উিির এ্ং পাভখর থদহগুভে রাস্তাগুভেদত 45 থেদক 61 ঘন্টা পয বন্ত মৃতদদহ োদক(Healey et al., 2020) । 

িারত থেদক অনুরূপ এক গদ্েণায় থদখা থগদছ থয ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীর দ্রুত অদৃশে হয় দ্রুত (<12 

ঘন্টা), ভকন্তু অদপোকৃত থ্ভশ থেদক ্ড় পাভখ এ্ং সরীসৃদপর মৃতদদহ (> 72 ঘন্টা;Habib, Saxena, 

Bhanupriya, et al., 2020) । মৃতদদদহর স্থাভয়ত্ব থেদক উদ্িূত পভরসংখোনগত অভনিয়তা ছাড়াও, ভনভদবষ্ট 

স্থান এ্ং সময় থেদক সম্পণূ ব সড়ক থনেওয়াদকবর একটে ্ৃহৎ পভরসদর (থযমন, একটে রাজে ্া থদশ) তেে 

্ভহিূবত করা িোদেন্সিং। যাইদহাক, যখন এই ধরদনর সংদশাধন করা হয়, ফেস্বরূপ সংখোগুভে প্রায়শই 

্ড় হয়। উদাহরণস্বরূপ, োইেোদন্ডর একক ভপএ -থত থমরুদণ্ডী প্রাণীদদর সড়ক হতোর 9,688টে ্াভে বক 

ঘেনা অনুমান করা হদয়ভছে(Silva et al., 2020)। দভেণ থকাভরয়ার রাস্তায় ্ছদর আনুমাভনক 60,000 

জেহভরণ ( Hydropotes inermis) মারা থযদত পাদর(Choi, 2016) এ্ং 110,00-370,00 রে্াকুন কুকুর 

(Nyctereutus procyonoides) জাপাদন রাস্তায় হতো হয়  মাত্র্ এক ্ছদরর মদধে (Saeki & Macdonald, 2004)। 

ত্ুও, এই  সংখেক জনসংখোর ভ্দেমানতা প্রিা্ অস্পষ্ট,  কারণ এটে একটে ভনভদবষ্ট প্রজাভতর জনে থমাে 

জনসংখোর আকাদরর থপ্রোপদে খু্ কমই উপস্থাপন করা হয়। AVC- এর কারদণ থমাে মতুৃের হার 

অনুপাত অনুমান কদর থরাডভকদের সংরেদণর গুরুদত্বর একটে ভ্কল্প সূিক থ্র করা থযদত পাদর। 

1998 থেদক 2003 সাদের মদধে ওভকনাওয়া থরদের থরকডবকৃত মৃতুের 73% AVC ভছে(Kotaka & Sawashi, 

2004) , যা এই প্রজাভতর জনে মারাত্মক হুমভক। জনসংখোর স্তদর অনোনে প্রজাভত কম প্রিাভ্ত হদত 

পাদর; োইেোদন্ড েোগযুক্ত ভকং থকা্রার একটে থসদে মৃতুের 16 শতাংদশর দায় রাস্তার উপর থদয়া 

হয়(Marshall et al., 2018)। আমরা এমন কদয়কটে মাত্র্ গদ্েণায় খুুঁদজ থপদয়ভছ যা এই ধরদনর 

পভরসংখোনগত তেে প্রদান কদর, যা ্নেপ্রাণীর উপর সরাসভর মতুৃেসংখোর পভরণভত থ্াঝা কটঠন কদর 

থতাদে।  

জনসংখোর প্রািুদয বর উপর AVC- এর প্রিা্গুভের আদরকটে মূে ভনধ বারক হে থয এই ্েন্সক্তরা অনে থকান 

কারদণ (েভতপরূণমূেক মতুৃে ভিন্ন) মারা থযদত পারদতা, অে্া যভদ রাস্তাঘাদে মতুৃে থসই কারণগুভের 

অভতভরক্ত থকান কারণ হয় (থযমনিঃ সংদযাজক মতুৃেহারLebreton, 2005)। যভদ সড়দক ম্তের ঘেনা 

িভ্েেত প্রজদন্মর জনে কম অ্দান রাখদতা ্েন্সক্তদদর উপর ভন্ বািন করা হয়, তাহদে জনসংখোর 

গভতশীেতার উপর সড়দক মৃতুের প্রিা্ ভনয়ন্ত্রণ করা থযদত পাদর। থরাডভকে ঘেনা প্রায়ই কর জদুড় 

পুরুেদদর প্রভত পেপাতমেূক হয় (থযমন, উত্তর সমতে ধূসর েোিুর,Chhangani, 2004; ্ুদনা মভহে 

Bubalus arnee ,Heinen & Kandel, 2006 ; 10 প্রজাভতর সাপ,Park et al., 2017 ; এ্ং ভতন প্রজাভতর 

প্রজাপভত,Rao & Girish, 2007)। যাইদহাক,Gubbi et al. (2014) প্রাপ্ত উিয় পুরুে ও মভহো ভিতা্াঘ ( 

Panthera pardus) সমানিা্ উপস্থাভপত হয় এ্ংVyas & Vasava (2019) সড়ক ও থরে সংঘদে বর ভমভেত 

থডোদসদে পুরুদের থিদয় মভহো মাশ ব থক্রাদকাডাইে (Crocodylus palustris) থ্ভশ পাওয়া যায়। স্থানীয় 

জনসংখোর মদধে পরুুে ও মভহোদদর র্েমে প্রাপেতার জনে এই োভডগুদোর কদয়কটে যোে ব কদর; 

একটে ভ্রে োভডদত যা থসো কদরদছ, পুরুে ভরসাস মোকাদকর ( Macaca mulatta) জনে 46 শতাংশ থ্ভশ 

মৃতুের ঝুুঁ ভক পাওয়া থগদছPragatheesh, 2011)। ্য়স-ভিভত্তক থেভণভ্িাদগ, ভিতা ভ্ড়াদের সড়কমৃতুে 

থকাভরয়ায় ্ে ব্ রদণ আভধকে ভছে (64 শতাংশ;Kim et al., 2019) এ্ং জাপান (70 শতাংশ;Nakanishi et al., 

2010)। ভকদশার এ্ং সা্-অোডাল্ট মাশ ব কুভমরগুভে িারদত একটে সাইদে দুইজদনর গুদণ প্রাপ্ত্য়স্কদদর 

মদধে থ্ভশ ভছদো(Vyas & Vasava, 2019)। ভ্পরীদত, থকাভরয়ার একটে অঞ্চদে 10 প্রজাভতর যু্্দয়সী সাপ 

ভকদশার্দয়সীদদর থিদয় 21 গুণ থ্ভশ ভছদো(Park et al., 2017) , এ্ং প্রাপ্ত্য়স্ক ভরসাস মোকাদকর 

ভকদশারদদর তুেনায় থরাডভকে -এ  1.4 গুণ থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব করার সম্ভা্না ভছে(Pragatheesh, 2011)। এই 

গদ্েণাসমূদহ সামেতার অিা্, এ্ং তুেনামূেকিাদ্ তাদদর সংখো স্বল্পতা এ কো প্রকাশ কদর থয 

সাধারণীকরণ করা সম্ভ্ নয়; যাদহাক,  পুরুেরা অনানুপাভতক্াদ্ সড়ক-মৃতুে দঘু বেনার ঝুুঁ ভকদত োকদত 

পাদর।  

থরাড এদফট থজান ্রা্র আ্াস মানা্নভতর পদরাে প্রিা্, থসইসাদে সড়দকর প্রিা্ থ্দড় যাওয়া 

এ্ং মানুদের অভধকতর কায বকোপ এর পভরণভত হদত পাদর ্নেপ্রাণী সংখোর জনে ্ৃহৎ অঞ্চে জদুড় 
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মারাত্মক েভতকর। ভহমােদয়র মদতা অঞ্চদে, মানুদের ্ে্হাদরর জনে "সীমান্ত" অঞ্চেগুভে থখাোর 

থেদত্র্ সড়দকর িূভমকা মানুদের মদতা প্রজাভতর জনে ঝুুঁ ভক ভহসাদ্ ভিভিত করা হদয়দছ ( Otocolobus 

manual;Dhendup et al., 2019) এ্ং তুোর ভিতা ( Panthera uncia ;Farrington & Tsering, 2020) । 

কদবাভডয়ায়, একটে নতুন মহাসড়দকর উন্নয়দনর ফদে রাস্তার আরও উন্নভত ঘদেদছ এ্ং মহাসড়ক থেদক 

থ্ভরদয় আসা মাদছর হাদড়র পোোদন বর সাদে সংযুক্ত এোকাগুভে(Clements et al., 2014)।  ভ্শাে থস্কদে 

ভ্তরণ োভড করার িোদেদির পভরদপ্রভেদত, থ্শ কদয়কটে োভডদত পশুর ্াসস্থাদনর প্রাপেতার উপর 

সড়দকর প্রিা্গুভে মদডে ভহসাদ্ উপস্থাপন ও িভ্েেদ্বাণী করার থিষ্টা করা হদয়দছ। উদাহরণ স্বরূপ,Liu 

et al., (2012) িীদনর একটে শহরতভের এোকায় ওয়াোর ভডয়াদরর জনে উপেব্ধ আ্াসস্থদে উচ্চ গভতর 

সড়ক থনেওয়াকবগুভের প্রিাদ্র মূেোয়ন কদরদছ। উপযুক্ত আ্াসস্থদের জভমগুভে ভিভিত কদর যা থকান 

প্রজাভত কতৃবক অদখেীকৃত রদয়দছ, সড়দকর প্রভত্ন্ধদকর প্রিা্ যা উপভনদ্শ থরাধ কদর এমন 

খণ্ডগুদোও অনুভমত হদত পাদর (থযমন, ভ্শাোকৃভতর পান্ডাদদর জনে;Zhang et al., 2007)। এোকাভিভত্তক 

সড়ক থেদক আ্াসন ঝুুঁ ভকও মদডে করা থযদত পাদর (থযমন, ্াদঘর জনে;Carter et al., 2020), এ্ং 

্ভধ বত সড়ক থনেওয়াদকবর জনে স্দিদয় ঝুুঁ ভকপূণ ব প্রজাভতগুভেও ভিভিত করা থযদত পাদর(L. Zhang et al., 

2015)। এভশয়া জদুড় হাইওদয় থনেওয়াদকবর িেমান ্ৃন্সদ্ধ (থযমন, ভ্আরআই) মহাদদশ জদুড় ্ৃহৎ 

আকাদর ্াসদযাগে স্থাদনর েভত এ্ং মাদনর অ্নভত ্োপকিাদ্ ্াভড়দয় তুেদত পাদর(Hughes, 2019), 

পভরকল্পনার জনে এই ধরদনর মদডেগুভে গুরুত্বপূণ ব কদর থতাো।  

রাস্তাঘাদের থেদত্র্ পৃেক প্রাণীর স্থানান্তর ্া আকে বণ রাস্তার থনেওয়াকব জদুড় একন্সত্র্ত হদে প্রজাভতর 

সংস্থাদনও পভর্তবন আনদত পাদর। থ্াভন বয়ান থরইনফদরদে (মােদয়ভশয়া এ্ং ইদন্দাদনভশয়া), সুন্দা 

ক্ল্াউদডড থোপাডব ( Neofelis diardi ) উচ্চ সড়ক ঘনদত্বর জায়গাগুভেদত পভরমাদণ কম ভছে (মানুদের 

পভরহাদরর কারদণ), ভকন্তু সাবার ( Rusa unicolor ) প্রািুয ব ্ৃন্সদ্ধ থপদয়ভছে িারণ প্রাপেতা ্ৃন্সদ্ধ এ্ং সীভমত 

ভশকাদরর কারদণ(Brodie et al., 2015) । ইদন্দাদনভশয়া ও িায়নায়(T. Wang et al., 2018) প্রধান সড়ক থেদক 

্াঘ ভ্তরণ আরও থ্ভশ মারাত্মক ভছে(Linkie et al., 2008)। থনপাদে, িারতীয় এ্ং িীনা পোদিাভেন ( 

Manis crassicaudata ও M. pentadactyla যাদদর প্রিন্ড ভশকাদরর িাদপর কারদণ-- হাইওদয়(Suwal et al., 2020) 

থেদক অদনক দরুদত্ব সংস্থান করা হদয়ভছে, এ্ং উিির প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ সড়ক থেদক দরূদত্বর সাদে ্ৃন্সদ্ধ 

থপদয়দছ(Aryal et al., 2020)। মদিাভেয়ান থগদজেস (Procapra gutturosa) রাস্তা সহ ররভখক র্ভশষ্টেগুভের 

উচ্চ ঘনত্বযুক্ত এোকাগুভে এভড়দয় যায়(Nandintsetseg et al., 2019), এ্ং herpetofaunal প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ 

পাভকস্তাদনর উচ্চ সড়ক ঘনত্ব এোকায় কম ভছে(Rais et al., 2015)। রাস্তার পাদশ আ্াসস্থদের ধরদন 

পভর্তবন আকে বণদক ভ্কে বদণ পভর্তবন করদত পাদর। ্দনে মোকাক (acaca radiata) প্রিুর ভছদো যখন 

সড়দক গাছ ভছে, ভকন্তু প্রান্ত ্রা্র নগরায়দনর কারদণ 2003 এ্ং 2015 এর মদধে 50 শতাংশ হ্রাস 

থপদয়দছ(Erinjery et al., 2017)। এইিাদ্, রাস্তার সন্সম্মভেত প্রিা্ এ্ং রাস্তার পাদশর আ্াসস্থে ্নেপ্রাণী-

সংখো ভ্তরদণ ্োপক পভর্তবন আনদত পাদর।  

্াসস্থান মাদনর মদডভেং ছাড়াও, ্ৃহৎ থস্কদে সংদযাগ একটে স্থাভনক কাঠাদমার মদধে মদডে করা হয়। 

কাদনভটভিটে সাধারণত জনসংখোর মদধে মদডে করা হয় (থযমন, িারদতর একটে ্ড় অঞ্চদে ্াঘ,Dutta 

et al., 2016 ; একটে খন্সণ্ডত অঞ্চদে জাদয়ন্ট পান্ডার উপ -জনসংখো,Qi et al., 2012) । অভত অল্পদেদত্র্, 

িোিে  েুদ্র্ থস্কে (িারদণর জনে রদনন্সন্দন আদন্দােন) এ্ং ্হৃৎ থস্কদে (ভ্েুরণ) করা থযদত পাদর নতুন 

অন্তদৃবটষ্ট আনয়দনর জনে। এমনই এক গদ্েণায়, সড়কগুভে িোক-এন্ড-থহায়াইে স্না্ থনাজ্ড্ মাংভক 

(Rhinopithecus bieti) (মদডে মুিদমদন্ট ~ 21 শতাংশ হ্রাস) -এর দীঘ ব দরূদত্ব ছভড়দয় থদওয়ার উপর প্রিা্ 

থফদেভছে, ভকন্তু রদনন্সন্দন খা্াদরর িোিদে অভত সামানে প্রিা্ থফদেভছে(Clauzel et al., 2015) । যভদও 

কাদনভটভিটে মদডেগুভে অনুমান ভ্ভনম বাণ এ্ং িভ্েেদ্বাণীর উৎকদে বর জনে জরুরী, তাদদর সরাসভর 

পয বদ্েণ এ্ং থেভেদমটে অধেয়দনর সাদে আরও িাে র্ধতা প্রদয়াজন। এভশয়ান সাভহদতে এই র্ধতা 

তুেনামূেকিাদ্ অপ্রিভেত।  
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স্বতন্ত্র প্রাণীর িোিদে ্াধার প্রিা্ জনদগাষ্ঠীর মদধে জীনগত ভ্ভনময়দকও ্াধাগ্রস্ত করদত পাদর, যার 

ফদে থজদনটেক র্ভিত্র্ে হ্রাস থপদত পাদর এ্ং ফেস্বরূপ জনসংখোর থেকসইতা উপর প্রিা্ 

পদড়(Balkenhol & Waits, 2009)। যাইদহাক, সড়কগুভে অন্নোয অদনক প্রাকৃভতক এ্ং নৃতান্সিক 

প্রিা্গুভের মদধে একটে যা জীন প্র্াহদক প্রিাভ্ত কদর। িীনা কাদঠর ডগার ্ংশগভতধারা ( Rana 

chensinensis) প্রধানত উুঁিু প্ বতশৃি দ্বারা প্রিাভ্ত হদয়ভছে(Atlas & Fu, 2019) এ্ং মােদয়ভশয়ায় নয়টে 

েুদ্র্ স্তনেপায়ী প্রজাভতর থজদনটেক কাঠাদমা সড়দকর িাইদত ্ড় নদী দ্বারা অভধক প্রিাভ্ত 

হদয়ভছে(Brunke et al., 2019)। ্াঘ ও ভিতা্াদঘর জীনগত সংদযাদগর প্রধান িােক ভছে নৃতান্সিক িূভম 

্ে্হার, যভদও সড়দকর প্রিা্ যান্াহদনর পভরমাদণর সাদে থ্দড়দছ (Thatte et al., 2019) । একইিাদ্, 

একটে ্েস্ত মহাসড়ক দ্বারা পৃেককৃত দুটে পান্ডা উপ-জনসংখো থমাে 300 জনসংখোর মদধে প্রভত 

প্রজদন্ম 12 টে কায বকর অভি্াসী ভছে(Qiao et al., 2019) । যাইদহাক, এই আপাত মৃদ ুপ্রিা্গুভে উত্তর 

আদমভরকা ্া ইউদরাদপর তুেনায় উচ্চ গভতর এ্ং উচ্চ-িভেউম পভর্হন থনেওয়াকবগুভের আদপভেক 

সাদৃশেদক প্রভতফভেত করদত পাদর। মােিূভম ভপকাস ( Ochotona curzoniae) হাইওদয় দ্বারা ভ্ন্সেন্ন হওয়ার 

কদয়ক ্ছর পর থজদনটেক ভিন্নতার ইভিত থদখায়(Zhou et al., 2006)। একটে হাইওদয় দ্বারা ভ্ন্সেন্ন 

হওয়ার 60 ্ছর পর, োইেোন্ড ভপএ-থত এভশয়াটেক কাদো িােুদকর কায বকর স্থানান্তর এক শতাংদশ 

কভমদয় আনা হদয়ভছে এ্ং দীঘ বদময়াদী কায বকাভরতার জনে কায বকর জনসংখোর আয়তন প্রদয়াজদনর 

থিদয় কম ভছে(Vaeokhaw et al., 2020) । জনসংখোর উপর রাস্তার ন্সজনগত প্রিা্গুভে এভশয়ার অদনক 

অংদশ প্রারভম্ভক ভকন্তু রাস্তার আকার এ্ং োভফদকর পভরমাণ ্ৃন্সদ্ধ পাওয়ায় এটে ্াড়ার সম্ভা্না রদয়দছ।  

পদরাে রাস্তার প্রিা্গুভে ্েন্সক্তগত ভফেদনদসর সূিকগুভেদতও প্রকাশ থপদত পাদর, থযমন শরীদরর 

ওজন এ্ং প্রজনন সাফেে। থকাভরয়ান ভফল্ড ইুঁদুর (Apodemus peninsulae) এর মদতা অেত অরণে পছন্দ 

কদর এমন প্রজাভতর জনে, যাদদর রাস্তার কাছাকাভছ োকদত হয় তাদদর থডারাকাো ভফল্ড ইুঁদুর ( 

Apodemus agrarius ) এর মদতা সাধারণ প্রজাভতর তুেনায় শরীদরর ওজন কম হদত পাদর, যাদদর শরীদরর 

ওজন ভছে রাস্তার কাছাকাভছ এ্ং দদূর উিয় ভদক থেদকই অভ্দিদে (Hur et al., 2005)। সাদা প্রজাভতর 

শামাস ( Copsychus malabaricus ) এর মদতা অনোনে প্রজাভত রাস্তার কাদছ 21-24 শতাংশ থ্ভশ ্াসা ্া ুঁধার 

সাফেে থপদয়ভছে, কারণ এই অঞ্চেগুভে তাদদর ভশকারীরা এভড়দয় ভগদয়ভছে(Angkaew et al., 2019; 

ভশকারীদদর উপর কম খাদে প্রাপেতার প্রিা্ জানা যায় না)। এই কদয়কটে গদ্েণা ইভিত থদয় থয 

সড়কগুভের ভফেদনদসর উপর জটেে প্রিা্ োকদত পাদর, ভকন্তু এভশয়াদত এই প্রিা্গুভে খু্ কমই 

তদন্ত করা হয়।  

সামভগ্রকিাদ্, স্বতন্ত্র প্রাণীর উপর সড়দকর সরাসভর প্রিা্গুভে খু্ কমই সংদশাধন করা হয় 

মৃতপ্রাণীদদদহর স্থাভয়দত্বর জনে ্া স্থান এ্ং সমদয়র ভ্্তবদন অভতভরক্ত ্ভহপ্রকাদশর জনে, আর তাই 

সড়দক হতো হওয়া থমাে প্রাণীর সংখো সম্পদকব ভকছু অনুমান রদয়দছ। এছাড়াও, স্থানীয় জনসংখোর 

আকাদরর জনে এই গণনাগুভে সংদশাধন করা হয় না, যাদত কদর জনসংখোর কায বকাভরতার জনে সড়ক-

হতোর প্রিা্ থ্াঝা কটঠন হদয় পদড়। জনসংখোতান্সিক তদেের অিা্ থযমন থরাডভকদের ্য়স-ভেি 

থেণী, এমনভক ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর জনেও অনুমাদনর জনে আরও সীমা্দ্ধতা। এই গুরুত্বপূণ ব 

থেত্র্গুভে থযগুভে অ্শেই সড়কহতো ডকুদমদন্টশদনর ্াইদর সংরেদণর অন্তদৃবটষ্টদত এভগদয় যাওয়ার 

জনে আদোিনায় আনদত হদ্। সংরেদণর হস্তদেদপর অগ্রাভধকাদরর জনে এটে একটে মূে সীমা্দ্ধতা। 

জনসংখো ্ন্টন এ্ং পশুর িোিদের (ভ্দশেত ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর জনে) পভর্তবদনর রাস্তার 

পদরাে প্রিা্গুভে তুেনামেূকিাদ্ িােিাদ্ োভড করা হদয়দছ। জনসংখোর থজদনটেদক্সর উপর 

িোিদের ্াধার প্রিা্গুভেও ক্রম্ধ বমানিাদ্ অনুসন্ধান করা হদে, ভ্দশে কদর অনাক্রামনকারী  

নমুনা ্ে্হাদরর থেদত্র্ (থযমন, স্কোে থেদক)। যাইদহাক, ভফেদনস সম্পভকবত পরাভমভতগুভের উপর 

গদ্েণা, যা জনসংখোর গভতশীেতা থ্াঝার জনে এ্ং সংরেণ ্ে্স্থা গ্রহদণর জনে গুরুত্বপূণ ব, 

তুেনামূেকিাদ্ অিা্ রদয়দছ। এই গুরুত্বপূণ ব শূনেস্থানগুভে পূরণ করা পভর্হন থনেওয়াদকবর 

ক্রম্ধ বমান সংরেণ কম বদক অগ্রাভধকার ভদদত সাহাযে করদ্। 
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বনেপ্রািীর উপর সড়ক প্রিাযবর প্রশমন 

M1: পশুর আিরণ পভর্তবন কদর সড়ক প্রশমন 

সড়দকর কাছাকাভছ পশুর আিরণ ভ্ভিন্নিাদ্ প্রিাভ্ত হদত পাদর, থযমন ভিজেুয়াে ভরদপদেন্টস 

্ে্হার করা (প্রভতকূে কন্সন্ডশভনং দ্বারা পয বাদোিনা করা হদয়দছBenten et al., 2018),  (থযমন,Kloppers et 

al., 2005) ্া প্রাভন্তক ্াসস্থান ্ে্স্থাপনা (থযমন,Rea, 2003)। এভশয়ায় এই ধরদনর পদ্ধভত ্ে্হাদরর জনে 

আমরা সাভহদতে সামানে নভেিুক্ত প্রমাণ থপদয়ভছ, যভদও আমাদদর ্েন্সক্তগত পয বদ্েণ ইভিত থদয় থয 

থসগুভে থ্শ ভ্সতৃ্ত। এই উপদেণীর অধীদন আমরা থয দুটে ভপয়ার-ভরভিউ করা োভড থপদয়ভছ 

থসগুদোর উিদয়ই তাদদর গদ্েণার ফোফদের উপর ভিভত্ত কদর পশুর আিরণ পভর্তবন করার পরামশ ব 

ভদদয়দছ। একটে গদ্েণায় ডাইিারশনাভর ভফভডং-এর অনুরূপ একটে ভসদেদমর পরামশ ব ভদদয়ভছে। কারণ 

ঠান্ডা আ্হাওয়ায় ডাদের উষ্ণতার কারদণ রাস্তায় সাপ থরাদ থপাহায়,Pragatheesh & Rajvanshi (2013) 

োদম বাদরগুদেেভর উপাদান ভদদয় রতভর কৃন্সত্র্ম পৃষ্ঠগুভে অদপোকৃত কাছাকাভছ (ভকন্তু ভনকেতম পর্তী 

নয়) ভ্কল্প ্াভস্কং থোদকশন ভহসাদ্ রাখার পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ। যভদও এই পরামশ বটে একটে ্ড় 

পভেভস থপপাদর প্রভতধ্বভনত হদয়দছ(Wildlife Institute of India, 2016), এটে ্াস্ত্াভয়ত ্া পরীভেত হওয়ার 

থকাদনা উদাহরণ আমরা পাইভন।Gu et al. (2011) রাস্তার িারপাদশ জোিূভমর থছাে থছাে দাগ দরূ করার 

পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ যা উিিরদক আকে বণ কদর এ্ং তাই পভরদ্শগত ফাুঁদ ভহসাদ্ কাজ করদত 

পাদর। একইিাদ্, থযখাদন ্নেপ্রাণী ্ে্স্থাপনা কায বক্রম থযমন ওয়াোরদহাে রতভর করা রাস্তার 

কাছাকাভছ ্নেজী্নদক আকে বণ কদর, এই ধরদনর কায বক্রম আরও অিেন্তরীণ এোকায় সরাদনা থযদত 

পাদর(Rajvanshi & Mathur, 2015) । পশুর আিরদণর উপর ভিভত্ত কদর ্া অ্ভহত প্রশমন ্ে্স্থাগুভের 

আরও অনুসন্ধান এভশয়ায় নতুন প্রশমন ভ্কল্পগুভে উত্থাপন করদত পাদর, ভকন্তু এটে এমন একটে থেত্র্ 

যা ্তবমান সমদয় দু্ বেিাদ্ নভেিুক্ত করা হদয়দছ। 

M2: মানুদের আিরণ পভর্তবন কদর রাস্তা প্রশমন 

রাস্তাঘাদে মানুদের আিরণদক প্রিাভ্ত করার জনে ভ্েজদুড় থ্শ কদয়কটে পদ্ধভত ্ে্হার করা হয়, 

এ্ং থসগুভে দুটে ভ্সতৃ্ত ভ্িাদগ আদস: োভফদকর র্ভশষ্টে থযমন োভফক িভেউম পভর্তবন করার 

্ে্স্থা, এ্ং গভত সীমার মদতা িােকদদর আিরণ পভর্তবন করার ্ে্স্থা (থযমন,van der Ree et al., 

2011)। রাস্তা ্ন্ধ করা - হয় অস্থায়ী, অে্া স্থায়ী - রাস্তায় যান্াহদনর পভরমাণ কমাদনার একটে উপায় 

(এ্ং থসইজনে, থরাডভকে), এ্ং ভকছু এভশয়ান থদশ ভ্ভিন্ন সাফদেের সাদে এটে থিষ্টা কদরদছ। থনপাদে, 

্ারভদয়া জাতীয় উদোদনর মধে ভদদয় যাওয়া একটে মহাসড়ক মূেত রাদতর যান িোিদের অনুমভত ভদদতা 

না; যাইদহাক, যখন এই ভনয়ম প্রতোহার করা হদয়ভছে, সড়কহতোর ঘেনার সংখো ছয়গুণ ্ৃন্সদ্ধ 

থপদয়ভছে(Rajvanshi & Mathur, 2015) । িারদত একটে ্াঘ ভরজাদিব (থযখাদন সামভগ্রকিাদ্ রাস্তা িোিে 

কদঠারিাদ্ ভনয়ভন্ত্রত), ্াভে বক তীে বযাত্র্ার সময় ভনয়ম ভশভেে করার ফদে োভফক 14 গুণ ্ৃন্সদ্ধ পায় এ্ং 

সড়ক দঘু বেনায় 299 শতাংশ ্ৃন্সদ্ধ পায় (Seshadri & Ganesh, 2011)। িারদত একজন ভপএ সফেিাদ্ রাদত 

মহাসড়দক যান িোিে ভনভেদ্ধ করদত সেম হদয়ভছে (জরুভর যান্াহন ছাড়া), এ্ং মহাসড়দকর একটে 

অংশ সম্পূণ বিাদ্ ্ন্ধ কদর থদয়। গুভ্ এে অে। (২০১২) থদদখন থয 40 শতাংশ থ্ভশ পশু িোর পে 

পর্তীদত থছদ কদরদছ, যাদত সদ্ বাচ্চ মাত্র্ার ঘেনা ভছদো ভিতদের ( অে অে) , থগৌড় এ্ং প্রান্ত 

্রা্র হাভতর (যভদও সবর, ্াঘ এ্ং ভিতা্াদঘর জনে পভরসংখোনগতিাদ্ উদেখদযাগে থকান পাে বকে 

ভছে না)। আদরকটে ভপএ থযখাদন রাদতর যান িোিে ভনভেদ্ধ ভছে, থসখাদন সড়কহতোর হার ছয়গুদণ 

কদম যায়(Menon et al., 2015)। এই ধরদনর উদাহরণগুভে োভফক ভনয়ন্ত্রদণর সম্ভা্ে সভু্ধাগুভে ্োখো 

কদর, ভকন্তু জনসাধারদণর িাদপর মদুখ এই ধরদনর ভসদেমগুভে ্াস্ত্ায়দনর িোদেিগুভেও তুদে ধদর। 

দভেণ এভশয়ার ্াইদর এমন ভকছু গদ্েণা আদছ যা এই ধরদনর ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর ্ণ বনা থদয় ্া তাদদর 

কায বকাভরতা মূেোয়ন কদর।   
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িােদকর আিরণ পভর্তবদনর জনে এভশয়াজদুড় থয প্রশমনমূেক ্ে্স্থাগুভে সপুাভরশ করা হদয়দছ তার 

মদধে রদয়দছ সাইন, গভত সীমা, উন্নত রেণাদ্েণ এ্ং িােদকর সদিতনতা ্ৃন্সদ্ধ। সাইন থ্াডব সাধারণত 

এভশয়া জদুড় ্ে্হার করা হয়, ভকন্তু তাদদর কায বকাভরতার সামানে মূেোয়ন আদছ ্দে মদন হয় 

(থযমন,Kong et al., 2013)। যাদহাক,Pragatheesh (2011) এই অনুশীেন ভনভেদ্ধ সাইনদ্াডব সদিও 

যান্াহন থেদক ভরসাস মাকাদকর খাওয়াদনা অ্োহত রদয়দছ। ভ্দের অনোনে অংদশর গদ্েণায় থদখা 

থগদছ থয স্থায়ী েেদণর থিদয় অস্থায়ী েেণগুভে (ভ্দশে কদর গভত হ্রাদসর জনে) ভনভদবষ্ট স্থাদন এ্ং সমদয় 

স্থাপন করা হয়।(Sullivan et al., 2004) । গভতর সীমা সড়কহতো কমাদত পাদর, ভ্দশে কদর যভদ থসগুভে 

ভনভদবষ্ট স্থাদন প্রদয়াগ করা হয় (থযমন, মৃতুের হেস্পদের উপর ভিভত্ত কদর;Healey et al., 2020) ্া সময় 

(উদা,, িা ুঁদভন রাদতর সময় যা পশুদদর রাস্তায় ভনদয় আদস;Mizuta, 2014) । আমরা এমন থকাদনা গদ্েণায় 

আভসভন যা রাস্তায় থপাে করা গভতসীমার প্রিা্দক মেূোয়ন কদর। যাইদহাক, একটে গদ্েণায় থদখা 

থগদছ থয কম রাস্তাঘাদে যখন স্পস্পড থেকার (স্পস্পড হাম্পস/স্পস্পড ্াম্পস) <600 ভমোর দদূর ভছে যখন 

তারা> 1 ভকদোভমোর দদূর ভছে(Menon et al., 2015) সম্ভ্ত, কারণ তারা িােকদদর সদ্ বাচ্চ গভত সীমা্দ্ধ 

করদত পাদর। রাস্তাগুভের িাে রেণাদ্েণ রাস্তার পাদশ ্রফ জদম যাওয়া এ্ং োে হভরদণর মদতা ্ড় 

স্তনেপায়ী প্রাণীদক ্াধা থদওয়ার মদতা পভরভস্থভত এড়াদত পাদর ( Cervus elaphu ;Y. Wang et al., 2016) । 

ভকছু অধেয়ন প্রতেে এ্ং পদরাে সড়ক প্রিা্গুভে হ্রাস করার জনে সদিতনতা ্াতবার সম্ভা্নার ইভিত 

থদয়। উদাহরণস্বরূপ, যভদ িােকরা প্রাইদমেদদর না খাওয়াদনার ্োপাদর ভনন্সিত হদত পাদরন, তাহদে 

প্রাইদমেরা রাস্তায় কম আকৃষ্ট হদত পাদর এ্ং প্রায়শই মারা পড়দত পাদর না(Chhangani, 2004a) । 

একইিাদ্, যভদ থোকজন উচ্চস্বদর কো ্ো থেদক ভ্রত োকদত পাদর এ্ং রাজপদে হাভতর ভদদক 

হা ুঁেদত পাদর, তাহদে এো সম্ভ্ থয হাভতগুভে পার হদত পারদ্(Vidya & Thuppil, 2010) । সামভগ্রকিাদ্, 

িােদকর আিরণ পভর্তবদনর জনে প্রশমন ্ে্স্থাগুভে প্রায়শই সাভহদতে প্রস্তাভ্ত হয়, ভকন্তু আমরা 

তাদদর ্াস্ত্ায়ন ্া মূেোয়ন সম্পদকব কদয়কটে গদ্েণা থপদয়ভছ।  

M3: সড়ক প্রশমন ্ে্স্থা যা পশুদদর রাস্তা থেদক আোদা কদর 

রদভহক ্াধা (থযমন থ্ড়া) যা রাস্তার পাদশ রাখা হয় তা পশুদদর প্রদ্দশ ্াধা ভদদত পাদর, এ্ং তাই 

রাস্তাঘাদে হতো কমাদত পাদর। থ্ড়ার কায বকাভরতা এটে কতো শন্সক্তশােী, েেেিূক্ত প্রজাভতর আিরণ 

এ্ং শারীভরক েমতা এ্ং এটে কতো িােিাদ্ রেণাদ্েণ করা হয় তার উপর ভনিবর কদর পভর্ভতবত 

হয়। উদাহরণস্বরূপ, থয সহদজই হাভতরা ভ্ভিন্ন ধরদনর থ্ড়া থিদঙ থদয় (থযমন,Lenin & Sukumar, 2011) 

এর মাদন হে থয রাস্তার পাদশ থ্ড়াগুভে খু্ শক্ত হদত হদ্। থ্ড়ার অনোনে ভদকগুভের জনেও 

কােমাইদজশদনর প্রদয়াজন হদত পাদর; উদাহরণস্বরূপ, জাদের আকার যদেষ্ট থছাে হদত পাদর যাদত 

আদরাহনকারী প্রাণীদদর পাদয় রাখা এ্ং আদরাহণ করা থেদক ভ্রত রাখা যায় (থযমন, জাপাদন রে্াকুন 

কুকুদরর জনে;Kuramoto et al., 2013) । উিির প্রাণীর মদতা থছাে প্রাণীদদর জনে, থ্ড়ার অনুকূে 

উচ্চতাও পরীোমূেকিাদ্ ভনধ বাভরত হদত পাদর(Y. Wang et al., 2019) । যাইদহাক, শারীভরক ্াধাগুভে 

রাস্তা জদুড় িোিদে ্াধা থদয়, এ্ং থসইজনে এগুভে রাস্তার ্াধার প্রিা্ ্াড়ায়। অতএ্, থ্ড়াগুভে 

প্রায়ই ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর সাদে যুক্ত করা হয় যা প্রাণীদদর ভনভদবষ্ট স্থাদন ভনরাপদদ অভতক্রম করদত সেম 

কদর। মােদয়ভশয়ার মদতা এভশয়ার ভ্ভিন্ন থদদশ ক্রভসং স্ট্রাকিার রতভর করা হদয়দছ (Kasmuri et al., 2020 

), দভেণ থকাভরয়া (Donggul et al., 2018 ), িীন(L. Li et al., 2019) , োইেোন্ড (Silva et al., 2020 ), এ্ং 

িারত(Umapathy et al., 2011) । আমাদদর সাভহতে অনুসন্ধাদনর উপর ভিভত্ত কদর, কমপদে 39 টে প্রজাভত 

এই কাঠাদমা ্ে্হার কদর রাস্তা পার হওয়ার নভেিুক্ত করা হদয়দছ (পভরভশষ্ট D)।  

ক্রভসং স্ট্রাকিার রতভরদত একটে মূে ভ্দ্িে ভ্েয় হে থসগুদোদক এমন স্থাদন স্থাপন করা যা েে্ 

প্রজাভতর দ্বারা ্ে্হৃত হদত পাদর। িীদনর কুনভমং-্োংকক হাইওদয়দত, রাস্তা ভনম বাদণর পর হাভতদদর 

ভ্দেমান িোিদের পদের কাছাকাভছ অ্ভস্থত স্ট্রাকিারগুভে তাদদর দ্বারা থ্ভশ ্ে্হার করা হদয়ভছে; 

হাভত প্রায়ই এমন স্থাদন হাইওদয়দত থঢাকার থিষ্টা করত থযখাদন তাদদর ভ্দেমান কভরডদরর কাদছ ক্রভসং 
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স্ট্রাকিার রতভর করা হয়ভন(Pan et al., 2009) । ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর জনে অনুকূে স্থানগুভে ভিভিত করার 

একটে উপায় হে পশুদদর (জীভ্ত ্া মৃত) এ্ং রাস্তার পাদশ তাদদর ভিিগুভে থদখা। মরুিূভমর একটে 

থসদের জনে সাইন-ভিভত্তক জভরপগুভে ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর জনে অ্স্থান সনাক্তকরণদক সেম কদর(B. 

Zhang et al., 2019)। একইিাদ্, থরাডভকে হেস্পেগুভে সনাক্ত করার ফদে দভেণ থকাভরয়ায় স্তনেপায়ী, 

সরীসৃপ এ্ং উিিরদদর জনে িারটে ক্রভসং স্ট্রাকিার রতভর হদয়ভছে(Seo et al., 2015) । ভদ্বতীয় উপায় হে 

একটে থিৌদগাভেক তেে ্ে্স্থায় (ন্সজআইএস) আ্াসস্থে ্ে্হার ্া আ্াসস্থে ভন্ বািন মানভিত্র্ ্ে্হার 

কদর িোিদের মদডে করা; উদাহরণ স্বরূপ,Gangadharan et al., (2017) এই ধরদনর মদডেগুভে ্ে্হার 

কদর এমন জায়গাগুভে ভিভিত করা থযখাদন একটে মহাসড়ক জদুড় কভরদডারগুভে হাভত এ্ং থগৌদড়র 

জনে পুনরুদ্ধার করা যায়। িীদনর প্রদজওয়ােভস্কর গদজদের জনে ক্রভসং স্ট্রাকিার স্থাপন করা যায় এমন 

জায়গাগুভের মদডে করার জনে অনুরূপ পন্থা ্ে্হার করা হদয়ভছে(C. Li et al., 2013) । ক্রভসং 

থোদকশন শনাক্ত করার একটে আদরা সরাসভর পদ্ধভত হে পশুর িোিদের পয বদ্েদণর মাধেদম, যা 

সরাসভর থদখা এ্ং থেভেদমটে অধেয়ন উিয়ই অন্তিুবক্ত করদত পাদর; যাইদহাক, আমরা এই ধরদনর 

কদয়কটে গদ্েণা থপদয়ভছ। এো সম্ভ্ থয এই ধরদনর অধেয়নগুভে স্থানীয় থস্কদে হয় এ্ং এমনিাদ্ 

নভেিুক্ত হয় না যা ্ৃহত্তর থোতাদদর কাদছ থপৌৌঁছায়।  

অ্স্থান ছাড়াও, ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর কাঠাদমা এ্ং নকশা েেে প্রজাভতর দ্বারা তাদদর ্ে্হাদরর 

সম্ভা্নাদক প্রিাভ্ত করদত পাদর। থমাোমুটেিাদ্, ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভে এমন হদত পাদর থযখাদন প্রাণীরা 

যান্াহদনর উপদর (থযমন, ওিারপাস, কোদনাভপ ভেজ এ্ং যান্াহদনর জনে োদনে) অে্া যান্াহদনর 

ভনদি (থযমন, আন্ডারপাস, ভেজ, ফ্লাইওিার, িায়াডাট, পশুদদর জনে োদনে এ্ং কােিােব)। ভ্ভিন্ন 

প্রজাভতর তারা থয ধরদনর কাঠাদমা অভতক্রম কদর তার জনে ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ োকদত পাদর। 

উদাহরণস্বরূপ, থ্ইন্সজং-ন্সজনন্সজয়াং এক্সদপ্রসওদয় ্রা্র, পাুঁিটে স্তনেপায়ী প্রজাভত (ওয়াইল্ডকোে 

থফভেস ভসেদিটেস , মনুে, োে ভশয়াে, থোোই থহর থেপাস থতাোই , এ্ং হগ ্োজার আকবদোভনস 

কোভরস ) এ্ং 14 টে পাভখর প্রজাভত (কাদো ভ্েযুক্ত নীে মোগভপ ভপকা ভপকা এ্ং িুকর সহ) Alectoris 

chukar ) ্ড় থসতু এ্ং থছাে কােিােব উিদয়র নীদি অভতক্রম কদরদছ; যাইদহাক, থসতুগুভে স্ স্তনেপায়ী 

প্রাণীরা থ্ভশ ্ে্হার করত(L. Li et al., 2019) । কৃন্সত্র্ম কোদনাভপ ভেজগুভে মাটেদত না থনদমই রাস্তা 

পারাপার করদত উপকূেীয় প্রজাভতগুভেদক সেম করদত ্ে্হার করা থযদত পাদর। এই ধরদনর 

থসতুগুভে ভনয়ভমত ্ে্হার করা হয়, উদাহরণস্বরূপ, ভসংহ-থেজযুক্ত মোকাক (মোকাকা সাইদেনাস ) দ্বারা 

থরইন ফদরে েুকদরার মদধে িোিে(Jeganathan, Mudappa, Raman, et al., 2018) । ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর 

ভনভদবষ্ট নকশা র্ভশষ্টেগুভেও গুরুত্বপূণ ব, যার মদধে রদয়দছ আদশপাদশর মাত্র্া, আকৃভত, স্তর এ্ং 

গাছপাো। এই ধরদনর নকশাগুভে থছাে থমরুদণ্ডী প্রাণীদদর জনে পরীোমূেকিাদ্ পরীো করা থযদত 

পাদর; উদাহরণস্বরূপ, িীনা ্াদামী ্োঙ ( রানা থিভনদসনভসস ) 1 ভমোদরর থ্ভশ ্োস এ্ং মাটের স্তরযুক্ত 

োদনে ্ে্হার করদত পছন্দ কদর।(Y. Wang et al., 2019) । খু্ কমই, তাদদর নকশা উন্নত করার জনে 

রাস্তার পাদশ অ্কাঠাদমার পরীোমূেক মূেোয়ন (থযমন ভনষ্কাশন খনন) করা থযদত পাদর। এই ধরদনর 

পরীোগুভে ভনণ বয় করদত পাদর, উদাহরণস্বরূপ, ভনষ্কাশন খাদদ উিির জী্াণু এড়াদনার জনে সদ্ বাত্তম 

থকাণগুভে (িীনা ্াদামী ্োদঙর জনে 45 ভডভগ্র;Wang et al., 2019) , অে্া সাধারণ থোডস (Bufo 

melanostictus ) থক পাোদত সেম করার জনে খাদদর মদধে গাছপাো ্ৃন্সদ্ধর গুরুত্ব পভরমাপ করুন(Z. 

Zhang et al., 2010) । যাইদহাক, ্ড় প্রজাভতর জনে নকশা র্ভশদষ্টের পরীোমূেক থস্পভসভফদকশন সম্ভ্ 

নাও হদত পাদর, ্রং এর পভর্দতব প্রাকৃভতক ইভতহাস জ্ঞান এ্ং ভ্দের অনোনে অংদশ অনুরূপ েোক্সা 

থেদক অন্তদৃবটষ্টগুভের সমন্বয় প্রদয়াজন।  

যভদও ভ্ভিন্ন প্রজাভতর জনে পভরকল্পনার ভনভদবষ্টতা রতভর করা সম্ভ্, ভকন্তু িূভমদত এই পভরকল্পনাগুদো 

্াস্ত্ায়ন করা একটে জটেে কাজ। 1998 থেদক 2014 সাদের মদধে দভেণ থকাভরয়ায় ভনভম বত 415 টে 

ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর মদধে 72 শতাংদশরও কম সমস্ত ্াধেতামূেক নকশা ভনদদবভশকা থমদন িদে।(Donggul 

et al., 2018) । যাইদহাক, এই ধরদনর নকশা ত্রুটেগুভের প্রিা্গুভে ্নেজী্দনর জনে অগতো 
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অনুমানদযাগে নয়। িীদন, হাভত তাদদর জনে ভডজাইন করা 10 টে আন্ডারপাস ্ে্হার কদরভন; ত্ওু, তারা 

একটে থসতুর নীদি অভতক্রম কদরভছে যা সম্পূণ বরূদপ ইন্সিভনয়াভরং উদেদশে ভনভম বত হদয়ভছে(Pan et al., 

2009) । জাপাদন, একটে ওিারপাস যা মানুদের ্ে্হাদরর জনে ভডজাইন করা হদয়ভছে তা ্নে স্তনেপায়ী 

প্রজাভতর িারটে (য বাকুনস থপ্রাভসয়ন থোোর , োে ভশয়াে, য বাকুন কুকুর এ্ং ভসকা হভরণ) একই 

ভফ্রদকাদয়ন্সি সহ ্নেজী্নদক অভতক্রম কদর -যভদও প্রজাভত থযমন থস্ে ( মাদেবস ন্সজদ্ভেনা) এ্ং 

কমপদে উইদজে ( মাদেবস ভনিাভেস) শুধুমাত্র্ ্নেপ্রাণী ওিারপাস ্ে্হার করত(Asari et al., 2020) । 

ভছংহাই-ভতব্বত হাইওদয় ধদর ইউদরশীয় োে কাঠভ্ড়াভে (Sciurus vulgaris), হেুদ throated মাদেবনস (Martes 

flavigula), এ্ং Sables ্ে্হৃত স্ট্রাকিার (যান্াহন, থসতু ও কােিােব জনে একটে সুড়ি) থয ভ্দশেিাদ্ 

্নেপ্রাণী ্ে্হাদরর জনে ভনভম বত হয়ভন সহ স্তনেপায়ী 11 প্রজাভতর(Y. Wang et al., 2017) । িারদত একটে 

ভপএ -থত, কমপদে আেটে প্রজাভত যার মদধে dholes  ( Cuon alpinus) এ্ং স্লে ভ্য়ার ( Melursus ursinus ) 

প্রদকৌশে উদেদশে ভনভম বত আন্ডারপাস ্ে্হার কদর পয বদ্েণ করা হদয়ভছে।(Menon et al., 2015)। 

্নেপ্রাণীদদর দ্বারা এই ধরদনর কাঠাদমার ্ে্হার থেদক থ্াঝা যায় থয, ্নেপ্রাণী পারাপাদরর উদেদশে থয 

থকাদনািাদ্ই ভনম বাণ করা হদ্ এমন কাঠাদমা পুন:প্রভতষ্ঠা করা সম্ভ্ হদত পাদর, অন্তত সাধারণ ধরদনর 

প্রজাভতর জনে। 

উপসংহার: সড়ক পেসমূহ 

এভশয়ায় রাস্তাঘাে এ্ং যান্াহদনর পভরদ্শগত পভরণভত সম্পদকব গদ্েণার ্ণ বনা থদওয়া সাভহতে ্ৃহত্তর 

এ্ং র্ভিত্র্পূণ ব, এই অঞ্চদের 22 টে থদদশর তেে অন্তিুবক্ত কদর। সাভহদতে দৃঢ়িাদ্ প্রতেে প্রিাদ্র 

ভদদক মদনাভনদ্শ কদর, যার মদধে সড়দক যান্াহদনর সাদে সংঘদে ব ভনহত প্রজাভত এ্ং এই রাস্তাঘাদের 

ঘেনার সাদে সম্পভকবত থিভরদয়্ে ভিভিত করা। উদেখদযাগে পভরমাণ সাভহতে ্নেপ্রাণী িোিদে রাস্তার 

প্রিাদ্র উপরও আদোকপাত কদর; এগুভে প্রায়শই থেভেদমটে ্া কোদমরা োভডর অভিজ্ঞতাগত তেে 

ভ্দেেদণর পভর্দতব ভ্ভিন্ন মদডে ্ে্হার কদর। সড়ক দ্বারা ভ্ন্সেন্নতার ভশকার ন্সজনগত প্রিা্গুভে 

পভরমাদপর উপর ক্রম্ধ বমান মদনাদযাগ রদয়দছ। সামভগ্রকিাদ্, উত্তর আদমভরকার মদতা অঞ্চদের 

তুেনায় রাস্তার অ্কাঠাদমা এ্ং জনসংখোর কায বকাভরতা সম্পভকবত োভফদকর প্রিা্ এখনও প্রােভমক 

পয বাদয় রদয়দছ।  

্নেপ্রাণীর উপর রাস্তাঘাদের প্রিা্ কমাদত সমাধান, অে্া মানুদের এ্ং পশুর আিরণ পভর্তবদনর 

উপর নজর থদওয়া প্রশমনমূেক ্ে্স্থাগুভে ্াস্তদ্ ্োপক হদত পাদর ভকন্তু তাদদর ্ণ বনা ্া 

কায বকাভরতার ভদক থেদক সাভহদতে িােিাদ্ তা নভেিুক্ত নয়। প্রশমন ্ে্স্থাগুভের উপর গদ্েণা যা 

রাস্তা এ্ং যান্াহন থেদক প্রাণীদদর আোদা কদর তা উপদরর প্রশমন ্ে্স্থাগুভের থিদয় থ্ভশ প্রিভেত। 

প্রায়শই এগুভে ক্রভসং স্ট্রাকিার যা রাস্তার উপদর ্া নীদি প্রাণীদদর ভনরাপদ উত্তরদণর সদুযাগ থদয়, 

পাশাপাভশ আ্াসস্থে সংদযাদগর সুদযাগও কদর থদয়। থ্শ কদয়কজন থেখক পরামশ ব ভদদয়দছন থয 

্নেপ্রাণী পারাপাদরর উদেশে পূরণ করদত ভ্দেমান থসতু এ্ং কােিাদেবর মদতা অ-ভ্দশোভয়ত কাঠাদমা 

খাপ খাইদয় ্া সংদশাধন করার সদুযাগ োকদত পাদর।  
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রমাড দ্বারা ফলাফল: ররলওয়ে 

বনেপ্রািীর উপর ররযলর প্রিাব 

E1: থরেওদয়র সরাসভর প্রিা্ 

থেনগুভে ্নেপ্রাণীর সাদে সংঘে ব হদত পাদর, যার ফদে আঘাত ্া মতুৃে হদত পাদর; থেন ধম বঘে অন্তত 20 

প্রজাভতর জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ (থেভ্ে5 ; পভরভশষ্ট E), যার মদধে 13টে স্তনেপায়ী, একটে পাভখ এ্ং 

ছয়টে সরীসপৃ রদয়দছ।। িারত ভছে স্ বাভধক প্রভতভনভধত্বশীে থদশ (20 টে গদ্েণায় 17 টে প্রজাভত), 

তারপদর জাপান, শ্রীেঙ্কা এ্ং মদিাভেয়া থেদক একটে কদর প্রজাভতর প্রভতভনভধত্ব রদয়দছ। থেন 

ধম বঘেগুভে হাভত(Dasgupta & Ghosh, 2015), ্াঘ(Warrier, 2018), এ্ং মদিাভেয়ান থগদজে(Ito et al., 

2008)-এর মদতা স্থেজ স্তনেপায়ী প্রাণীদদর জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ,  থসইসাদে arboreal স্তনেপায়ী 

প্রাণী, থযমন capped langurs (Trachypithecus pileatus ;Raman, 2011)। সরীসৃপ থযমন মাশ ব কুভমর(Vyas, 

2014) , থোনা পাভনর কুভমর (Crocodylus porosus ;Amarasinghe et al., 2015) , এ্ং কমপদে িার প্রজাভতর 

সাপ(Raman, 2011; Sivaraj et al., 2018; Kumar & Prasad, 2020) থেদন ভনহত হওয়ার কোও জানা যায়। 

ভ্দের অনোনে প্রাদন্তর সাভহতে ভনন্সিত কদর থয থ্শ কদয়কটে প্রজাভতর পাভখ উচ্চ গভতর থেদনর সাদে 

ধাক্কা খায়(García de la Morena et al., 2017) , ভকন্তু এ ধরদনর গদ্েণা এভশয়ায় তুেনামূেকিাদ্ ভ্রে। 

যাইদহাক, িরমিাদ্ ভ্পন্ন োে মাোর শকুন (Sarcogyps calvus ) িারদত থেন দঘু বেনা ভহসাদ্ নভেিুক্ত 

করা হদয়দছ(Khatri et al., 2020)। থরেপদের আদশপাদশর অ্কাঠাদমা ্নেপ্রাণীর মৃতুের কারণও হদত 

পাদর; উদাহরণস্বরূপ, মদিাভেয়ান থগদজেগুভের মদতা অসংেগ্ন থরেোইদনর পাদশ থ্ড়ায় জভড়দয় পদড় 

পাোদত অেম হদত পাদর(Ito et al., 2008) । একইিাদ্, থরেোইদনর ওিারদহড পাওয়ার োইন এ্ং 

খুুঁটেগুভেও পাভখ হতো করদত পাদর(Carvalho et al., 2017)— যভদও এভশয়ায় এটে িােিাদ্ অধেয়ন করা 

হয়ভন। 

থেভ্ে5: থেন-এর সাদে সংঘদে বর দ্বারা েভতগ্রস্থ প্রজাভতর সংখো  

সারক্ষি 5: রেসব প্রজাক্ষি সরাসক্ষর রেন এবং সংক্ষিষ্ট অবকাঠাযমার সাযে সংঘযষ ের দ্বারা প্রিাক্ষবি হ়ে, আইইউক্ষসএন 
ররড ক্ষলস্ট অফ রেযটন্ড প্রজাক্ষি অনুসাযর সংক্ষিপ্ত ক্ষববরি(IUCN, 2020B) । 

আইইউভসএন োে তাভেকার থেোস  প্রজাভতর সংখো 

িরমিাদ্ ভ্পন্ন 1 

ভ্পন্ন 3 

অরভেত 6 

হুমভকর সম্মুখীন 2 

নূেনতম উদদ্বগ 5 

মূেোয়ন করা হয়ভন 3 

থমাে 20 

এটে সম্ভ্ত থেদনর সাদে সংঘে ব এভশয়ার অনে অদনক প্রজাভতর উপর প্রিা্ থফদে, যভদও ্ৃহত্তর 

কোভরশমোটেক প্রজাভতর প্রভত থেণীভ্নোস ভ্জ্ঞাদনর পেপাত এ্ং থছাে প্রজাভতর ভনম্ন সনাক্তকরদণর 

ফদে ভ্দের অনোনে অংদশর মদতা কম ভরদপাটেবং হদত পাদর(Santos et al., 2017) । উদাহরণস্বরূপ, 

িারদত একটে ভপএ -থত থরেোইদন হাভতর মৃতুের ভ্েদয় একটে গদ্েণা ভছদো।(Singh et al., 2001) 
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এছাড়াও উদেখ করা হদয়দছ --- মাত্র্ কদয়কটে ্াদকে --- ভিতা্াঘ, ভিতে, সাবার, ্ুদনা শুদয়ার (সাস 

থিাফা), ভহমােয়ান থগারাে (Nemorhaedus gora ) এ্ং িারতীয় রক পাইেন ( Python moluru ) একই স্থাদন 

থেদন ভনহত হওয়ার ঘেনা। উদেখদযাগেিাদ্, এই তেেগুভে স্থানীয় ্নেপ্রাণী ্ে্স্থাপনা কতৃবপে কতৃবক 

রুটেদনর ভ্েয় ভহসাদ্ সংগ্রহ করা হদয়ভছে, আর গদ্েকগণ ঘেনাক্রদম এগুদো থপদয় ভগদয়ভছদেন। 

কম কোভরশমোটেক প্রজাভতর ভ্দেমান ভফল্ড থডোর তেেগুভেদক ্ৃহত্তর ডাোদ্দস সংহত কদর 

থ্সোইন তেে প্রভতষ্ঠায় সহায়তা করদত পাদর এ্ং থরেপে থেদক সরাসভর মৃতুেহার থমাকাদ্োয় 

সংরেণ পভরকল্পনায় সহায়তা করদত পাদর। 

থেন স্ট্রাইকগুভে এমন স্থাদন এ্ং সমদয় থ্ভশ হদত পাদর থযখাদন পশুদদর দ্বারা থরেপদের ্ে্হার থ্ভশ 

হয়, যা ভ্পরীদত আ্াদসর র্ভশষ্টে দ্বারা,  ঋতুর পভর্তবন এ্ং পশুর আিরণ দ্বারা ভনধ বাভরত হয়। 

জাপাদন, ভসকা হভরদণর মতুৃে জিদের মধে ভদদয় যাওয়া েোকগুভের সাদে থ্ভশ ভছে, কারণ এই 

পোিগুভেদত তাদদর ঘনত্ব থ্ভশ ভছে(Soga et al., 2015) । খাওয়ার জায়গাগুভেদত অোদক্সস করদত েোক 

জদুড় প্রভতভদদনর িোিে সংঘদে বর ঝুুঁ ভক ্াড়ায়, ভ্দশে কদর শীদতর সময় যখন সদূয বাদয় থদভরদত 

হয়(Ando, 2003)। একইিাদ্, ফসদের থমৌসুদম ফসে খাওয়ার জনে থরেোইন অভতক্রম করার সময় 

থেনগুভেদত হাভতর আঘাতপ্রাপ্ত হ্ার ঝুুঁ ভক থ্ভশ ভছে(Roy & Sukumar, 2017)। থরেোইনগুভের গাঠভনক 

র্ভশষ্টেগুভে মৃতুের ঝুুঁ ভকদকও প্রিাভ্ত করদত পাদর। িারদতর একটে স্থাদন হাভতর মতুৃে েোদকর ্া ুঁকা 

অংদশর ভদক থেদক থ্ভশ ভছে, ভ্দশে কদর যখন এই এোকাগুভে উুঁিু ্া ুঁদধর কারদণ সহদজ পাোদনার 

সুদযাগ থদয় না(Sarma et al., 2008)। েোকগুভে েোন্ডাডব থেদক েডদগদজ রূপান্তভরত হওয়ার পর িারদতর 

অনে একটে সাইদে হাভতর মৃতুে ভতনগুদণরও থ্ভশ থ্দড় যায় (যা আরও থ্ভশ দ্রুতগভতদত অভধক থেন 

িাোদত সেম কদরভছে;Roy et al., 2009)। েোক ্ক্রতা এ্ং থেদনর গভতর মদতা ভ্েয়গুভে অনোনে 

থদদশ থেন ধম বঘদেও অ্দান রাদখ(e.g., Canada; St. Clair et al., 2020) । অ্দশদে, প্রাণীদদর থেদক 

প্রভতরোমূেক আিরণ (নৃতান্সিক েোন্ডদস্কপগুভেদত অসামিসে) ভকছু প্রজাভতর জনে ঝুুঁ ভক ্াভড়দয় 

তুেদত পাদর। উদাহরণ স্বরূপ,Joshi & Puri (2019) অনুমান করা হদয়ভছে থয হাভতগুভে তাদদর 

্াছুরগুভেদক থেদনর কাদছ আসা থেদক রো করার থিষ্টা করদত পাদর এ্ং তাই তারা ভনদজরাই ভশকার 

হদয় যায়। সামভগ্রকিাদ্, সরাসভর প্রিাদ্র সাভহতেকম ব এদত ্ভণত প্রজাভত সংখোর মদধে সীমা্দ্ধ ভকন্তু 

আরও তদদন্তর জনে থ্শ কদয়কটে গুরুত্বপূণ ব ভদক উদন্মািন কদর।   

E2: থরদেওদয়র পদরাে প্রিা্ 

সংঘদে বর সরাসভর প্রিা্ ছাড়াও, থরেওদয় পদরােিাদ্ আদশপাদশর এোকায় প্রাণীদদর ্াসস্থান 

পভর্তবন এ্ং িোিদে প্রিাদ্র মাধেদম পৃেক প্রাণীদদর প্রিাভ্ত করদত পাদর। আমরা আে প্রজাভতর 

জনে থছাে থস্কদে পদরাে থরেওদয় প্রিাদ্র উপর অভিজ্ঞতামূেক গদ্েণা থপদয়ভছ (থেভ্ে6 ; পভরভশষ্ট 

F- এ ভ্স্তাভরত), যার মদধে পাুঁিটে স্তনেপায়ী এ্ং ভতনটে পাভখ ভছে। পদরাে প্রিা্গুভে ভনদয় িীদন 

স্দিদয় থ্ভশ োভড করা হদয়ভছে (ভতনটে গদ্েণায় িারটে প্রজাভত), তারপদর মদিাভেয়া (দুটে গদ্েণা 

থেদক দুটে প্রজাভত) এ্ং জাপান এ্ং িারত (প্রভতটে একটে প্রজাভত)। 

থেভ্ে6 :  থরেপে-এর পদরাে প্রিাদ্র উপর গদ্েণায় প্রভতভনভধত্ব করা প্রজাভতর সংখো 

সারিী 6: র াট পক্ষরসযর ররলওয়ের পযরাি প্রিাযবর উপর পরীিামূলক গযবষিা়ে প্রক্ষিক্ষনক্ষযত্ব করা প্রজাক্ষির 
সংখ্ো, আইইউক্ষসএন ররড ক্ষলস্ট অব রেযটড প্রজাক্ষির স্টোটাস অনুো়েী রেিীবদ্ধ  

আইইউভসএন োে তাভেকার থেোস  প্রজাভতর সংখো 

ভ্পন্ন 1 

হুমভকর সম্মুখীন 2 
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নূেনতম উদদ্বগ 5 

থমাে 8 

 

থরেপদে আ্াসস্থে পভর্তবন (থরাড এদফট থজাদনর অনুরূপ) ভকছু প্রজাভতর ্াসস্থান গুণমান হ্রাস 

করদত পাদর; যাইদহাক, rufous-necked snowfinch (Pyrgilauda ruficollis)-এর জনে , ভকংহাই-ভতব্বত থরেপে 

এ্ং হাইওদয় থজাদনর কাছাকাভছ ্াসস্থাদনর ্ে্হার থ্ভশ ভছে(Z. Li et al., 2010) । ভ্তরদণ এই ধরদনর 

পভর্তবন হদত পাদর থরেপদে খাদে সংস্থার প্রভত আকে বদণর ফে; উদাহরণস্বরূপ, থরেোইদনর ধাদর থ্দড় 

ওঠা ্নিূভম গাদছর দ্বারা হাভত আকৃষ্ট হদত পাদর(Roy & Sukumar, 2017) । মদিাভেয়ান থগদজেগুভে 

থরেপদের পাদশ কাুঁোতাদরর থ্ড়া অভতক্রম করার জনে আকৃষ্ট হদত পাদর যাদত পদের ডানভদদক 

পাওয়া অদযৌন্সক্তক িারা অোদক্সস করদত পাদর(Ito et al., 2013) । থেন-ভনহত প্রাণীদদর শ্ থেদক উদ্িূত 

খা্াদরর সুদযাদগর জনে মাংসাশী এ্ং থমেররা ঘন ঘন থরেপেও মাড়াদত পাদর(Waller, 2017) যভদও 

আমরা এভশয়ায় এই ধরদনর ডকুদমদন্টশন পাইভন। ভকছু প্রজাভতর জনে, সম্পদ আহরদণর জনে এই 

ধরদনর নৃতান্সিক অঞ্চেগুভের ঘন ঘন ্ে্হার উচ্চ সংখোয় আ্াসদনর কারণ হদত পাদর (থযমন, ভতন 

প্রজাভতর থস্নাভফন্দির জনে, Montifringilla এসভপভপ ।Ge et al., 2011) , ভকন্তু এই ধরদনর খাপখাওয়াদনার 

পভরণভতগুভে অস্পষ্ট। ভসকা হভরদণর থেদত্র্ পরামশ ব অনুযায়ী ভকছু প্রজাভত ভনরাপদ স্থাদন থরেোইন 

অভতক্রম করদত ভশখদত পাদরSoga et al. (2015) । অনোনে প্রজাভতগুভে সহদজই যান িোিদে অিেস্ত 

নাও হদত পাদর, ভকন্তু পভর্দতব তারা যখন থরেোইদনর কাদছ োদক তখন সতকবতার সাদে উদেখদযাগে 

পভরমাণ সময় ্েয় কদর(Buho et al., 2011) । থ্ড়া থদওয়া থরেপেগুভেও মদিাভেয়ান থগদজদের 

িোিদের থেদত্র্ গুরুত্বপণূ ব ্াধা ভহদসদ্ পভরভিত(Ito et al., 2013) এ্ং এভশয়াটেক ্নে গাধা ( Equus 

hemionus ;Kaczensky et al., 2011)। সামভগ্রকিাদ্, থছাে থস্কদে থরেওদয়র পদরাে প্রিা্গুভে ্োপকিাদ্ 

সড়দকর অনুরূপ ্দে মদন হয়। 

 E3: জনসংখোর স্তদরর থরদের প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ 

েুদ্র্ থস্কদে প্রতেে ও পদরাে থরেওদয়র প্রিা্ জনসংখোর স্তদরর পভরণভতদত সমটষ্টগত হদত পাদর। 

আমাদদর সাভহদতের অনুসন্ধাদন সাতটে স্তনেপায়ী এ্ং দুটে সরীসপৃ সহ নয়টে প্রজাভতর (থেভ্ে7; 

পভরভশষ্ট ন্সজ -থত ভ্স্তাভরত) জনে জনসংখো-থস্কে প্রিা্ জভড়ত অভিজ্ঞতাগত গদ্েণার প্রকাশ 

থপদয়দছ। জনসংখোর থস্কদে থরে প্রিা্গুভে স্দিদয় থ্ভশ োভড করা হদয়ভছে িারত (পাুঁিটে োভড 

থেদক দুটে প্রজাভত), িীন (ভতনটে গদ্েণা থেদক ভতনটে প্রজাভত), মদিাভেয়া (ভতনটে গদ্েণা থেদক দুটে 

প্রজাভত), এ্ং জাপাদন (দুটে গদ্েণা থেদক দুটে প্রজাভত)। 

থেভ্ে7 : থরেওদয় জনসংখোর মাত্র্ার প্রিাদ্র উপর গদ্েণায় প্রভতভনভধত্ব করা প্রজাভতর সংখো 

রটক্ষবল 7: জনসংখ্োর মাত্রা়ে থরেওদয়র প্রিাদ্র উপর অভিজ্ঞেতাগত োভডদত প্রভতভনভধত্ব করা প্রজাভতর সংখো গদ্েণা, 
হুমক্ষকপূি ে প্রজাক্ষির আইইউক্ষসএন লাল িাক্ষলকার রস্টটাস দ্বারা রেিীবদ্ধ 

আইইউভসএন োে তাভেকার থেোস  প্রজাভতর সংখো 

ভ্পন্ন 2 

অরভেত 1 

হুমভকর সম্মুখীন 2 

নূেনতম উদদ্বগ 4 

থমাে 9 
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ভকছু গদ্েণায় জনসংখোর কায বকাভরতার উপর সরাসভর থরেওদয় প্রিাদ্র ফোফেগুভে অদন্বেণ করা 

হয়-যা স্থানীয় জনসংখোর আকাদরর সাদে মৃতুের সংখো এ্ং ্য়স-ভেি থেণী উিয় দ্বারা ভনধ বাভরত হয় যা 

মৃতুের জনে স্দিদয় থ্ভশ অ্দান রাদখ। িারদত, 1987 থেদক 2019 পয বন্ত 32 ্ছদরর সময়কাদে প্রায় 

310 টে হাভত থেদনর মাধেদম মারা থগদছ ্দে জানা যায়(Menon & Tiwari, 2019) ; 2018 সাদে িারদত থমাে 

হাভতর জনসংখো ভছে প্রায় 30,000(Williams et al., 2019) এর কাছাকাভছ। যাইদহাক, উত্তর্দির মদতা 

কদয়কটে স্থাদন মতুৃের হার থকন্দ্রীিূত হদত থদখা যায় (41 ্ছদরর সময়কাদে 89টে মৃতুে (Roy & Sukumar, 

2017), 2015 সাদে হাভতর জনসংখো 674 জন)। িারদতর একটে জাতীয় উদোদন(Williams et al., 2001) 

হাভতর সমস্ত নৃতান্সিক মৃতুের 70 শতাংশ ভছে থেন ধম বঘে, ইভিত কদর থয এই ধরদনর ধম বঘে কমপদে 

ভকছু এোকায় জনসংখোর অন্সস্তদতর একটে প্রধান িাভেকা হদত পাদর। ্য়স-ভেি থেণীর থেদত্র্, মভহো 

মাশ ব কুভমরগুভে পুরুেদদর তুেনায় ভকছুো থ্ভশ প্রিা্শােী ভছে, এ্ং ভকদশার এ্ং সা্-এডাল্ট সড়ক 

এ্ং থরে-ভনহত প্রাণীর(Vyas & Vasava, 2019) সন্সম্মভেত থসদের দইু-তৃতীয়াংশ ভনদয় গটঠত । িারদতর দুটে 

স্থাদন থেন স্ট্রাইদকর প্রায় অদধ বকই প্রাপ্ত্য়স্ক মভহো হাভত(Palei et al., 2013; Joshi & Puri, 2019) , ভকন্তু 

্ৃহত্তর জনসংখোর ভেি অনুপাদত (্া ্য়স-থেণী ভ্নোদস) এই ধরদনর অনুমান সংদশাধন করা হয় না। 

একটে ভ্রে গদ্েণায় যা এই কারদণর জনে দায়ী, প্রাপ্ত্য়স্ক পুরুে হাভতগুভে থেন সংঘদে ব তাদদর 

জনসংখোর আকাদরর তুেনায় 2.5 গুণ থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব কদরভছে(Roy & Sukumar, 2017)। এটে 

উদদ্বগজনক কারণ পরুুেরাও হাভতর দা ুঁত এ্ং প্রভতদশাধমূেক হতোর েেে্স্তু (থযমন,Williams et al., 

2019) ; এই ধরদনর অন্তদৃবটষ্ট সংরেদণর হস্তদেপদক অগ্রাভধকার ভদদত সাহাযে করদত পাদর। থ্ভশরিাগ 

গদ্েণায় জনসংখো-স্তদরর অন্তদৃবটষ্টগুভের সাধারণ অিা্ হে এভশয়ায় থরেওদয় প্রিা্গুভে হ্রাস করার 

জনে েেে্স্তু সংরেণ পভরকল্পনা রতভরদত একটে ত্রুটে।  

্ড় আকাদরর পদরাে প্রিাদ্র থেদত্র্, থরেপে ্ৃহত্তর মানুদের ্ে্হারদক অনুঘেক কদর এ্ং 

প্রজাভতর ্ন্টনদক প্রিাভ্ত কদর।Aung et al. (2004 1800-এর দশদকর থশদের ভদদক ভময়ানমাদরর 

ইয়ািুন-মাইেকাইনা থরেপে ভনম বাদণর সাদে কদয়ক দশদকর ্ন উজাড়, কৃভে সম্প্রসারণ এ্ং ভশকারদক 

যুক্ত করার জনে ঐভতহাভসক গদ্েণা ্ে্হার করুন। অভত সম্প্রভত, মদিাভেয়ার উোন্াোর-থ্ইন্সজং 

থরেপেটে এভশয়াটেক ্নে গাধার(Kaczensky et al., 2011) প্রদ্শাধীকার 17,000 ভকভম 2 পয বন্ত সীমা্দ্ধ 

্দে মদন করা হয় , এ্ং পনুরায় উপভনদ্শ থরাধ করদত পাদর। মদিাভেয়ান থগদজেগুভে ররভখক 

র্ভশষ্টেগুভের উচ্চ ঘনত্বভ্ভশষ্ট অঞ্চেগুভে (থরেওদয় সহ) এড়াদত পাদর, যার ফদে তাদদর জনে 

আ্াসস্থদের পভরমাণ হ্রাস পায়(Nandintsetseg et al., 2019) । স্থাভনক তদেের প্রস্তুত প্রাপেতা এখন 

মদডভেং োভডর একটে থসেদক প্রদরাভিত কদরদছ ্ড় ধরদনর প্রিা্ পড়ার আদগই পূ্ বািাস থদওয়ার 

জনে। মূে পদ্ধভতটেদত রদয়দছ জী্ব্ভিত্র্ে সমদৃ্ধ অঞ্চেগুদোদক অনুপ্রদ্শ করা (থযমন, প্রধান 

জী্ব্ভিত্র্ে এোকা;IUCN, 2016) জাতীয় এ্ং আঞ্চভেক থস্কদে অধিঃপভতত, খন্সণ্ডত ্া হাভরদয় থযদত 

পাদর এমন আ্াসদনর পভরমাণ ভিভিত করার জনে পভরকভল্পত অ্কাঠাদমা রুেগুদোসহ(Alamgir et al., 

2019; Hughes, 2019)। প্রজাভতর ্স্াস স্থাদন থরেওদয়র সম্ভা্ে প্রিা্গুভে থ্াঝার জনে ্ড় আকাদরর 

মদডভেং োভড দরকারী, তদ্ তারা সাধারণত থরেওদয়র প্রিা্গুভেদক অনোনে এেআই থেদক পৃেক 

করদত পাদর না, থযমন রাস্তাগুভে, যা সমান্তরাদে িদে (থযমন,Sulistyawan et al., 2017)। অতএ্, থসগুভে 

একাভধক থস্কদে সংরেদণর হস্তদেপ ভ্কাদশর জনে থছাে থস্কদে হাইদপাভেভসস-িাভেত অধেয়দনর সাদে 

একদত্র্ প্রদয়াগ করা থযদত পাদর।  

এককিাদ্ পশু িোিদে থরেওদয়র ্াধা-এর প্রিা্ থ্ুঁদি োকার পাশাপাভশ জনসংখোর স্তদরর 

সংদযাগদক প্রিাভ্ত করদত পাদর। যভদ থরেপেগুভে দুদিবদে হয়, তাহদে সরাসভর মৃতুেহার কম হদত 

পাদর, ভকন্তু একটে জনদগাষ্ঠী অপর পাদশ উপযুক্ত ্াসস্থাদন যাতায়াত করদত অেম হদত পাদর। 

মদিাভেয়ান থগদজেগুভে, যাদদর খরা থমাকাভ্োয় স্থানান্তভরত হদত হদ্, তাদদর িোিদে থ্ড়া ভদদয় 

মারাত্মকিাদ্ ্াধাগ্রস্ত করা হদয়ভছে — যা পশুদদর ্াদ ভদদত থরেপদেও ্ে্হৃত হদয় োদক(Olson et 
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al., 2009)। এটে এোকায় সম্ভা্ে গুরুতর গণমতুৃের ভদদক ভনদয় থযদত পাদর থযখাদন গুরুতর ও 

পভর্তবনশীে আ্হাওয়া অ্স্থায়(Ito et al., 2018)। এমনভক থযখাদন থরেপদে প্রদ্দশর অনুমভত রদয়দছ, 

পশুপাভখরা অভতক্রম করার আদগ সতকব প্রহরায় প্রিুর সময় ্েয় করদত পাদর (থযমন, ভতব্বভত 

হভরণ;Buho et al., 2011; Xu et al., 2019), ভফেদনদসর জনে অজানা পভরণভতর ঝুুঁ ভক ভনদয়ও। মদডভেং 

োভডর মাধেদম এই ধরদনর থযাগাদযাদগ ্াধার প্রিা্ অনুমাদন সাহাযে করদত পাদর। ্াদঘর মদতা একক 

থফাকাে প্রজাভতর উপর এই ধরদনর গদ্েণা করা থযদত পাদর(Rathore et al., 2012; Dutta et al., 2018) 

এ্ং সুন্দা থমঘা ভিতা(Kaszta et al., 2019), ্া থফাকাে ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীর একটে থসে(Jayadevan et al., 

2020)। এই ধরদনর গদ্েণাগুভে জনসংখোর স্তদর সংদযাদগর ভ্স্তৃত সূিক প্রদান কদর, ভকন্তু অগতো 

পৃেক প্রাণী পারাপাদরর থডো নয়, যার সাদে তাদদর ্হু-মান্সত্র্ক সংরেদণর অন্তদৃবটষ্টগুভের জনে একন্সত্র্ত 

করা আ্শেক।  

জনসংখোর মদধে সীমা্দ্ধ সংদযাদগর ফদে থজদনটেক পাে বদকের ভদদক থঠদে ভদদত পাদর এ্ং ফেস্বরূপ 

েভতকারক ফোফদের ভদদক, যভদও এটে সাধারণত কদয়ক প্রজন্ম ধদর ঘদে োদক। এছাড়াও এমনভক 

ভকছু অভি্াসী যারা প্রভত প্রজন্ম অভতক্রম কদর এ্ং প্রজনন কদর তারা পয বাপ্ত ন্সজন প্র্াহ ভনন্সিত 

করদত পাদর(Mills & Allendorf, 1996) । ফেস্বরূপ, এভশয়ায় থরেপে দ্বারা ভ্ন্সেন্নতার ন্সজনগত পভরণভত 

ভনদয় গদ্েণার ফোফে ভমভেত। থ্ড়া থদওয়া উোন্াোর-থ্ইন্সজং থরেপে দ্বারা আদরাভপত গুরুতর 

িোিদের ্াধা উিয় ভদদকর মদিাভেয়ান থগদজদের ন্সজনগত পাে বকেদক প্রভতফভেত কদর না(Okada et 

al., 2012) , যা তাদদর ্হৃৎ জনসংখোর কারদণও হদত পাদর (500,000-1.5 ভমভেয়ন;IUCN SSC Antelope 

Specialist Group, 2016) । যাইদহাক, ভ্পন্ন Przewalski এর gazelle ( Procapra przewalskii) যার সংখো, থমাে 

~ 5000 ্েন্সক্ত (IUCN SSC Antelope Specialist Group, 2016) , ভকংহাই-ভতব্বত থরেপদের একটে অংদশর 

মাত্র্ পাুঁি প্রজদন্মর মদধে (~ 10 ্ছর) স্বতন্ত্র থজদনটেক কাঠাদমা থদভখদয়দছ(Yu et al., 2017) । িীদন 

ভকংহাই-ভতব্বত থরেপদের উিয় পাদশ ্েঙ-,-মাো-টেকটেভক ( Phrynocephalus vlangalii) ন্সজনগত পাে বকে 

ছাড়াই একটে িেমান জনসংখো রতভর কদরভছে, কারণ থরেপেগুভে তাদদর জনে ্াসস্থান সর্রাহ 

কদরভছে(D. Hu et al., 2012) । জীনগত পাে বকে েোন্ডদস্কপগুভেদত আরও ভ্স্তৃত হদত পাদর প্রসাভরত 

সীমার নৃতান্সিক ্াধাস। যা দীঘ ব সময় ধদর এদক অপরদক শন্সক্তশােী করদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, 

জাপাদনর ্হুমুখী েোন্ডদস্কদপ ্নে শুদয়ারগুভে শন্সক্তশােী উপ-জনসংখোর কাঠাদমা থদভখদয়ভছে যা 

সাইদের মধে ভদদয় যাওয়া থরেপদের সাদে সামিসেপণূ ব ভছে, তদ্ সম্ভ্ত সংভেষ্ট ভ্কাদশর সাদে এটে 

আরও শন্সক্তশােী হদয়ভছে(Tadano et al., 2016) । একইিাদ্, সাধারণ োে ভশয়ােও থরেওদয় দ্বারা পৃেক 

জনসংখোর মদধে ভনম্ন ন্সজন প্র্াদহর প্রিা্ থদভখদয়দছ(Kato et al., 2017)। থযদহতু এভশয়ায় থরে 

থনেওয়াকব সম্প্রসারণ অ্োহত রদয়দছ, থরেওদয়র ্াধা প্রিা্গুভে জনসংখোর মদধে কম ন্সজন প্র্াদহ 

ক্রম্ধ বমানিাদ্ ভনদজদক প্রকাশ করদত পাদর। 

বনেপ্রািীর উপর ররলওয়ে প্রিাযবর প্রশমন 

M1: পশুর আিরণ পভর্তবন কদর থরেওদয় প্রশমন 

প্রাণীর আিরণ পভর্তবনকারী প্রশমন ্ে্স্থা সাধারণত ্াসস্থাদনর পভর্তবন আকে বণ কমাদনার জনে, 

দৃশেমানতা ্ৃন্সদ্ধ ্া পাোদনার পে রতভরর ভদদক মদনাভনদ্শ কদর। খাদে এ্ং জে শন্সক্তশােী আকে বণীয় 

্স্তু; িারদতর নয়াভদভে-থদরাদুন থরেপদের একপাদশ থযস্ হাভতর ্াসা ভছে তাদদর অদনকোই ভছে, 

অনেভদদক জে প্রদ্দশর জনে েোকগুভে অভতক্রম কদরভছে(Singh et al., 2001) । থ্শ কদয়কটে প্রশমন 

্ে্স্থা অনুসরণ কদর যার মদধে তাদদর ্াভড়র পভরসদরর মদধে জো্দ্ধতা পুনরুজ্জীভ্ত করা এ্ং 

েোদকর পাদশ আ্জবনা অপসারণ অন্তিুবক্ত ভছে, থসখাদন হাভত-থেদনর সংঘে ব ্োপকিাদ্ হ্রাস 

থপদয়ভছে(WTI, 2016) । কারণ ্া ুঁধ খাড়া হদয় থগদে হাভতগুভেদক েোক থেদক সরাদনা কটঠন মদন হদত 

পাদর, এই থস্লাপগুদোদক আদরা মৃদ ুকদর তুেদে তাদদর  পাভেদয় যাওয়া সহজ হদত পাদর(Menon et al., 
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2015) । উপরন্তু, ্ক্রদরখা ্রা্র গাছপাো পভরষ্কার করা দৃশেমানতা উন্নত করদত পাদর এ্ং প্রাণীদদর 

েোক থেদক সরাদনার জনে অভতভরক্ত সময় প্রদান করদত পাদর(Sarma et al., 2008)। যাইদহাক, এই ধরদনর 

প্রশমন ্ে্স্থাগুভের কায বকাভরতা খু্ কমই কদঠার পদ্ধভতদত পরীো করা হয়, যা অনেত্র্ মূেোয়ন এ্ং 

প্রভতস্থাপন করা কটঠন কদর থতাদে।  

্নেপ্রাণী-থেদনর সংঘে ব প্রশমদনর জনে সম্প্রভত ভ্দের অনোনে অঞ্চদে থ্শ ভকছু প্রযুন্সক্তগত হস্তদেপ 

গদড় উদঠদছ এ্ং পরীো করা হদয়দছ। এই হস্তদেপগুভে ভনভদবষ্ট স্থান এ্ং সমদয় সম্ভা্ে সংঘদে বর 

ঘেনাগুভের পূ্ বািাস ভদদত িায় এ্ং পশুর আিরণ, িােদকর আিরণ ্া উিয়ই পভর্তবন কদর এগুভে 

এড়ায় (ভিত্র্5 )। এই প্রযুন্সক্তগত হস্তদেপগুভে সাধারণত পভরভিত ্া সম্ভা্ে সংঘদে বর হেস্পেগুভেদত 

স্থাপন করা হয় (অে বাত্ থসগুভে অ্স্থান ভিভত্তক), যভদও থসগুভে ভনদজরাই থেদন সংযুক্ত করা থযদত পাদর 

(যান্াহন ভিভত্তক)। থযস্ ভসদেদম পশুর আিরণ পভর্তবন করদত িাওয়া হয় তার জনে একটে মভডউে 

প্রদয়াজন যা ভনিবরদযাগেিাদ্ আসন্ন থেনগুভে সনাক্ত কদর। থেনগুভে ভ্ভিন্ন উপাদয় সনাক্ত করা থযদত 

পাদর, থযমন থসির যা েোকগুভেদত কম্পন পয বদ্েণ কদর(Backs et al., 2017) , অে্া সহজিাদ্ 

ভ্দেমান স্বয়ংন্সক্রয় েোক ্ে্স্থাপনা ভসদেম থেদক ভফড ভদদত পাদর(NEEL, 2021)। থেনটে শনাক্ত হওয়ার 

পর, সাইদের প্রভতন্সক্রয়াগুভে (থযমন, োইে এ্ং সাইদরন) ্ন্ধ কদর থদওয়া হয়, হয় আসন্ন থেনটে ভ্েদয় 

পশুদক সতকব করদত অে্া সন্সক্রয়িাদ্ েোক থেদক তাভড়দয় ভদদত। থেন পার হওয়ার পদর এই স্বয়ংন্সক্রয় 

প্রভতন্সক্রয়াগুভে ্ন্ধ হদয় যায়। 

 

ভিত্র্5। ্নেপ্রাণী-থেন সংঘদে বর প্রযুন্সক্ত-ভিভত্তক প্রশমন ধারণাগত প্রন্সক্রয়া। 

M2: মানুদের আিরণ পভর্তবন কদর থরেওদয় প্রশমন 

পশুর আিরণদক প্রিাভ্ত করার প্রদিষ্টাগুভে ভনয়ম, সদিতনতা এ্ং প্রােভমক সতকবতার মাধেদম 

মানুদের আিরণ পভর্তবন করার প্রদিষ্টার সাদেও হদত পাদর। এই ধরদনর পভর্তবনগুভে হাইওদয়গুভের 

তুেনায় থরেওদয়র জনে ্াস্ত্ায়ন করা সহজ হদত পাদর, কারণ তুেনামূেক রাস্তায় যান্াহদনর তুেনায় 

কম থেন একটে ভনভদবষ্ট েোদক িদে(Barrientos et al., 2019) । এই থেনগুভেও সীভমত সংখেক 

থপশাদারদদর দ্বারা িাভেত হয় যাদদর আিরণ ভনয়দমর মাধেদম পভর্তবন করা যায়। অভধকন্তু, ্নেপ্রাণী-

থেদনর সংঘে ব স্থান ও সমদয় থকন্দ্রীিূত হয়; উদাহরণস্বরূপ, ফসদের থমৌসুদম হাভতর সংঘে ব িরদম উঠদত 

পাদর(Roy & Sukumar, 2017) এ্ং ধারাদো ্ক্রদরখা ্রা্র(Joshi & Puri, 2019) , এ্ং থ্ভশরিাগ ভসকা 

হভরদণর সংঘে ব শীত এ্ং সন্ধোয় ঘদে(Ando, 2003) । অতএ্, থেন কন্ডাটরদদর আিরণ শুধুমাত্র্ এই 

অ্স্থাদন এ্ং এই ভনভদবষ্ট সমদয় পভর্তবদনর প্রদয়াজন হদত পাদর। পশুর এ্ং মানুদের আিরদণর 
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পভর্তবন উিয়ই সদবাধন করার একটে সন্সম্মভেত পন্থা ভ্দশে কদর িারদত হাভতর মতুৃেহার হ্রাস করার 

জনে প্রিভেত। মানুদের আিরণ পভর্তবন করার ্ে্স্থাগুভের মদধে রদয়দছ সংঘদে বর উচ্চ ঝুুঁ ভকপূণ ব 

এোকায় গভত সীমা কমাদনা, কন্ডাটরদদর মদধে সাধারণ সদিতনতা ্ৃন্সদ্ধ করা, পভরভিত ক্রভসং পদয়দন্ট 

হােকা সাইনদ্াডব থপাে করা, এমনভক েোদকর সাদে ভনয়ভমত পাদয় েহে ্ে্হার কদর কাছাকাভছ থয 

থকান হাভত সনাক্ত করা এ্ং তাদদর উপভস্থভত ভ্েদয় থেন কন্ডাটরদদর সতকব করা। (Ministry of 

Environment & Forest, 2015; Panda et al., 2020) । ভকছু এোকায় হাভত-থেদনর সংঘে ব কমাদনার জনে এই 

ধরদনর ্ে্স্থা গ্রহণ করা হদয়দছ(WTI, 2016) , ভকন্তু খু্ কমই একটে শন্সক্তশােী পদ্ধভতদত পভরমাপ করা 

হয় (ভ্দের অনোনে অংদশর অনুরূপ;Carvalho et al., 2017) ।  

মানুদের আিরদণ স্থায়ী পভর্তবনগুভের জনে উচ্চ স্তদরর প্রদিষ্টা এ্ং প্রভতশ্রুভত প্রদয়াজন। 

উদাহরণস্বরূপ, পারফরমোদির িাপ কন্ডাটরদদর গভতর সীমা িি করদত পাদর(Dasgupta & Ghosh, 

2015) , এ্ং থরেপদের উপর রদভনক পাদয় েহে সময়-ভনভ্ড় এ্ং ভ্পজ্জনক হদত পাদর। এই ধরদনর 

পভরভস্থভতদত, স্বয়ংন্সক্রয় ভসদেমগুভে থেদনর কন্ডাটরদদর সতকব করার জনে ্ে্হার করা থযদত পাদর 

যখন েোকগুভেদত প্রাণী ধরা পদড় (ভিত্র্5 )। এই ধরদনর ভসদেমগুভের একটে মভডউে প্রদয়াজন যা 

েোকগুভেদত প্রাণীর উপভস্থভত ভনিবরদযাগেিাদ্ সনাক্ত করদত পাদর, যা ইদমজ-ভিভত্তক থসির (থযমন, 

কোদমরা), ভসসভমক থসির এ্ং সন্সক্রয় ্া পোভসি ইনফ্রাদরড থসির ্ে্হার কদর করা থযদত পাদর। এই 

থসির থেদক ইনপেু তারপর সফেওয়োদরর মাধেদম প্রন্সক্রয়া করা হয় যা একটে প্রাণী উপভস্থত আদছ 

ভকনা তা ভনধ বারণ কদর (উদাহরণস্বরূপ, একটে গিীর ভশোর মদডে যা একটে ফদোগ্রাদফ প্রজাভতগুভেদক 

থেণী্দ্ধ কদর;IUCN, 2020a) । একটে ইভত্ািক থেভণভ্নোস তখন আদশপাদশর থেনগুভের 

কন্ডাটরদদরদক তাদদর আিরণ অনুযায়ী পভর্তবন করার জনে একটে সতকবতা জাভগদয় তুেদত পাদর 

(থযমন, সময় ধীর) সামভগ্রকিাদ্, মানুদের আিরণ পভর্তবন করার প্রদিষ্টাগুভে স্দিদয় কায বকর হদত 

পাদর যখন তাদদর কোভরশমোটেক ফ্লোগভশপ প্রজাভতর জনে প্রদয়াগ করা হয় যার জনে শন্সক্তশােী 

সংরেদণর সহায়তা থনওয়া থযদত পাদর। এগুভে এমন জায়গায়ও স্দিদয় কায বকর হদত পাদর থযখাদন 

মৃতুেহার ্া ক্রভসং হেস্পে তুেনামূেকিাদ্ ভস্থর এ্ং স্থাদনর উপর িােিাদ্ সংজ্ঞাভয়ত। 

M3: থরেওদয় প্রশমন ্ে্স্থা যা থরেপে থেদক পশুদদর আোদা কদর 

থ্ড়ার মদতা দুদিবদে ভফন্সজকোে প্রভত্ন্ধকতার মাধেদম থরেপে থেদক প্রাণীদদর আোদা কদর থেন 

দুঘ বেনার সরাসভর প্রিা্ প্রশভমত করা যায়, ভকন্তু ্ভধ বত পদরাে প্রিাদ্র কারদণ (থযমন,Kaczensky et al., 

2011; Nandintsetseg et al., 2019)। উপরন্তু, প্রজাভত ্া েোক্সার মদধে ্াভণজে ্দন্ধর ভ্েয়টেও ভ্দ্িনা 

করদত হদ্। উদাহরণস্বরূপ, যখন থরেপে ভ্পন্ন জে্সদন্তর আ্াসস্থে ভদদয় যায় তখন থ্ড়া রতভর 

করা থযদত পাদর; থ্ড়া তাদদর েোকগুভে অভতক্রম করার সময় উচ্চতর উড়দত ্াধে কদর, এ্ং তাই 

সংঘদে বর ঝুুঁ ভক এড়ায়(H. Hu et al., 2020) । যাইদহাক, একই থ্ড়া একই এোকায় স্থেজ স্তনেপায়ী 

প্রাণীদদর িোিেদক মারাত্মকিাদ্ ্োহত করদত পাদর। থরেওদয় ্রা্র থ্ড়ার পদরাে প্রিা্গুভে 

ক্রভসং স্ট্রাকিার রতভরর মাধেদম প্রশভমত করা থযদত পাদর যা ভনদ্ভদত ক্রভসং পদয়দন্ট প্রাণীদদর ভনরাপদ 

প্রদ্দশর অনুমভত থদয়। আমাদদর অনুসন্ধাদন কমপদে 14 টে প্রজাভত (সমস্ত স্তনেপায়ী প্রাণী, সমস্ত িীন 

এ্ং িারদত) পাওয়া থগদছ যা থরেপে অভতক্রম করার জনে এই ধরদনর ক্রভসং কাঠাদমা ্ে্হার করার 

জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ (পভরভশষ্ট H)। একটে ভ্দশেিাদ্ উদেখদযাগে উদাহরণ হে একটে ধাত্ থসতু 

যা ওদয়োন ব হুেক ভগ্ন ( Hoolock hoolock) মাটেদত না থনদম িারদত একটে থরেোইন অভতক্রম করার 

অনুমভত থদয়।(Wildlife Institute of India, 2016) যভদও এটে স্পষ্ট নয় থয এটে আসদে তাদদর দ্বারা ্ে্হৃত 

হদয়ভছে(N. Mitra, 2019) ।  

ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর কায বকাভরতার দুটে প্রধান ভনধ বারক হে স্থান এ্ং নকশা। থযখাদন এই ধরদনর কাঠাদমা 

ভ্দেমান ্নেপ্রাণী িোিদের রুেগুভের তুেনায় অদপোকৃত কাছাকাভছ অ্ভস্থত, থযমন ভকংহাই-ভতব্বত 

থরেপদে ভতব্বতী হভরদণর জনে, তারা অসংখে ্েন্সক্তর জনে ্াধাহীন এ্ং ভনয়ভমত উত্তরদণর অনুমভত 
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ভদদত পাদর।(Xia et al., 2007)। থযখাদন এই ধরদনর রুেগুভে জানা থনই, স্থাভনক মদডেগুভে সম্ভা্ে 

অ্স্থানগুভে সনাক্ত করদত সাহাযে করদত পাদর(Zhuge et al., 2015) । যাইদহাক, যখন ক্রভসং 

স্ট্রাকিারগুভে অনুকূেিাদ্ অ্ভস্থত না হয়, তখন প্রাণীরা তাদদর পছদন্দর পে থেদক ভ্িূেত হদত পাদর। 

উদাহরণস্বরূপ, ভতব্বভত হভরণ একটে ক্রভসং স্ট্রাকিার অোদক্সস করার জনে তাদদর মাইদগ্রশদনর দরূত্ব 86 

ভকভম ্াভড়দয়দছ ্দে মদন করা হয়; শন্সক্তর এই অভতভরক্ত ্েয় তাদদর থ্ুঁদি োকার উপর প্রিা্ থফেদত 

পাদর, ভ্দশে কদর যখন তারা তরুণদদর সাদে োদক(W. Xu et al., 2019) । উপরন্তু, যভদ ক্রভসং 

স্ট্রাকিারগুভে উচ্চ স্তদরর শব্দ -থযমন সংেগ্ন হাইওদয় থেদক োদক — তারা প্রাণীদদর দ্বারা কম ্ে্হার 

থদখদত পাদর(Yin et al., 2006) । এই ধরদনর অনুসন্ধানগুভে ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভের স্থান ভনধ বারদণর জনে 

সূক্ষ্ম থস্কে ্াসস্থান ্ে্হার ্া িোিদের থডো ্ে্হাদরর গুরুদত্বর উপর থজার থদয়।  

যাইদহাক, ভকছু থেদত্র্, ্নেপ্রাণী থসতু, কােিােব এ্ং ওিারপাদসর মদতা কাঠাদমা ্ে্হার করদত পাদর 

যা অনোনে উদেদশে (থযমন মানুে, গ্াভদ পশু ্া ইন্সিভনয়াভরং কারদণ) ভডজাইন করা হদয়ভছে। এটে 

করার েমতা এ্ং ইো প্রজাভত এ্ং অিোদসর সাদে পভর্ভতবত হয়। থেনগুভের জনে ভনভম বত ভেদজর 

ভনদি হাভতদদর অভতক্রম করার ঘেনা নভেিুক্ত করা হদয়দছ(Menon et al., 2015) । ভকংহাই-ভতব্বত 

থরেপদে,Yin et al., (2006b) থদখা থগদছ থয থ্ভশরিাগ কােিােব এ্ং থসতু (থেদনর জনে প্রদয়াজনীয় 

থগ্রড ্জায় রাখার জনে ভনভম বত) ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীরা ক্রভসংদয়র জনে তা ্ে্হার কদর না। তদ্ সাত 

্ছর পর,Wang et al. (2018) 13 টে স্তনেপায়ী প্রজাভতর নভেপত্র্ এই কােিােব এ্ং থসতুগুভের মদধে থ্শ 

কদয়কটে ্ে্হার কদর, ্ড় আকাদরর অসংেগ্ন (থযমন, ্নে ইয়াক, থ্াস ভমউোস ; ভকয়াং, ইকুয়াস 

ভকয়াং ; ভতব্বতী হভরণ, এ্ং ভতব্বতী গোদজে, থপ্রাকাপ্রা ভপভটকাউডাো ) থসতুর ভনদি এ্ং থছাে মাংসাশী 

প্রাণীদদর (থযমন, কােিাদেবর মাধেদম মাউদন্টন উইদজে, মুদস্তো আল্টাইকা এ্ং এভশয়ান ্োজার, 

মুদস্তো ভেউকুরাস)। যাইদহাক, একই থরেপদের উিয় পাদশ ভপ্রজওয়ােকভসর গাদজেগুভেদত দ্রুত 

থজদনটেক পাে বকে ভনদদবশ কদর থয তারা পারাপাদরর জনে এই একই কাঠাদমা ্ে্হার নাও করদত 

পাদর(Yu et al., 2017) । একইিাদ্, মানুদের এ্ং গ্াভদ পশুর উত্তরদণর জনে ভ্দশেিাদ্ ভনভম বত ক্রভসং 

স্ট্রাকিারগুভে সাধারণত মদিাভেয়ান থগদজেগুভে এভড়দয় যায়(Ito et al., 2013) এ্ং এভশয়াটেক ্নে গাধা 

দ্বারা(Kaczensky et al., 2011) মদিাভেয়ায়, ফদে এই প্রজাভতগুভে ভনরাপদদ থরেপে অভতক্রম করদত 

অেম। ভনভদবষ্ট োদগ বে প্রজাভতর জনে অ্স্থান এ্ং ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর নকশা কােমাইজ করা এভশয়ার 

একটে অদপোকৃত নতুন থেত্র্, এ্ং থযটে করদত সংরেণ্াদী এ্ং প্রদকৌশেীদদর মদধে আরও 

সহদযাভগতার প্রদয়াজন হদ্। এমন একটে উদাহরণ ্তবমাদন ্াংোদদদশ ্াস্ত্াভয়ত হদে, থযখাদন একটে 

নতুন থরেওদয় জদুড় ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর নকশা এ্ং অ্স্থান হাভতর িোিদের থেদত্র্র তদেের ভিভত্তদত 

কােমাইজ করা হদে(Bangladesh Railway, 2018) । 

উপসংহার: ররলপে 

্নেপ্রাণীর উপর থরদের প্রিা্ সমীো সারা ভ্দে সড়ক প্রিা্ অধেয়দনর ভপছদন রদয়দছ, এ্ং এভশয়াও 

এই পোোদন বর ্েভতক্রম নয়। আমরা রাস্তার তুেনায় থরেওদয় ইদকােন্সজ োভডর সংখো এক 

তৃতীয়াংদশরও কম থপদয়ভছ। যাইদহাক, আমরা এই সাভহদতে ভকছু ভ্স্তৃত ভেম ভিভিত করদত সেম 

হদয়ভছ। সরাসভর প্রিা্ ভছে প্রধানত ্ড়, কোভরশমোটেক প্রাণী থযমন হাভতর উপর; েুদ্র্ স্থাভনক থস্কদে 

পদরাে প্রিা্গুভে আনগুদেে এ্ং পাভখর অন্তিুবক্ত। সড়ক ্াস্তুশাদের মদতা, জনসংখোর থস্কদে 

্নেপ্রাণীর উপর প্রতেে ও পদরাে প্রিা্গুভে িােিাদ্ অধেয়ন করা হয়ভন, যার ফদে জনসংখোর 

ভ্দেমানতায় থরেওদয়র প্রিা্গুভের উপর শন্সক্তশােী সংরেণ ভ্্ৃভত থদওয়া কটঠন হদয় পদড়। রাস্তার 

ভ্পরীদত, মানুদের এ্ং পশুর আিরদণর পভর্তবদনর সাদে জভড়ত প্রশমন ্ে্স্থাগুভে আরও িােিাদ্ 

নভেিুক্ত করা হদয়ভছে (যভদও প্রধানত হাভতর জনে), যা এই থকৌশেগুভে প্রদয়াদগর থেদত্র্ িোদেিগুভের 

ভকছু ইভিত প্রদান কদর। ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর ্ে্হারও ক্রম্ধ বমানিাদ্ িােিাদ্ নভেিুক্ত ্দে মদন হয়, 

ভ্দশে কদর স্তনেপায়ী প্রাণীদদর জনে। 
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রমাড দ্বারা ফলাফল: পাও়োর লাইন 

বনেপ্রািীর উপর পাও়োর লাইযনর প্রিাব 

E1: পাওয়ার োইদনর সরাসভর প্রিা্ 

ভ্দুেদতর োইন সরাসভর ্নেপ্রাণীদক প্রিাভ্ত কদর র্দুেভতক িাপ এ্ং সংঘদে বর ফদে, মতুৃে ্া 

আঘাদতর ফদে। ভ্দুেৎ োইদনর কারদণ মতুৃের সংখো কমপদে 113 প্রজাভতর জনে থরকডব করা হদয়দছ 

(থেভ্ে8 ), 92 টে পাভখ, 20 টে স্তনেপায়ী এ্ং একটে সরীসৃপ সহ। 

থেভ্ে8 : শন্সক্ত দ্বারা প্রিাভ্ত প্রজাভতর সংখো 

সারিী 8: রেসব প্রজাক্ষি সরাসক্ষর ক্ষবদ্েুযির চাযপ এবং ক্ষবদ্েুযির লাইযনর সাযে সংঘযষ ের দ্বারা প্রিাক্ষবি হ়ে, 
আইইউক্ষসএন -এর হুমক্ষকপূি ে প্রজাক্ষির লাল িাক্ষলকা অনুো়েী সংরিযির অবস্থা  (IUCN, 2020B) 

আইইউভসএন োে তাভেকার 
থেোস 

পাভখ স্তনেপায়ী সরীসৃপ থমাে 

িরমিাদ্ ভ্পন্ন 2 2 - 4 

ভ্পন্ন 5 9 - 14 

অরভেত 7 4 - 11 

হুমভকর সম্মুখীন 7 - - 7 

নূেনতম উদদ্বগ 71 5 1 76 

থমাে 92 20 1 113 

িুোন, কাজাখস্তান, িীন, িারত, শ্রীেঙ্কা এ্ং মদিাভেয়া এই 6টে থদদশ 2 টে প্রজাভতর জনে এভিয়ান 

ইদেকোকশন ভনহদতর খ্র পাওয়া থগদছ। Raptors ভ্দশেত তভড়ৎ প্র্ণতা এ্ং পাভখর ভ্দুেদতর 

স্দিদয় ্ড় অংশ, কাজাখস্তাদন 44 শতাংশ থেদক শুরু কদর(Lasch et al., 2010) মদিাভেয়ায় 60 

শতাংশ(Amartuvshin & Gombobaatar, 2012) । পন্সিম িীদন 20 শতাংশ (11 প্রজাভতর) রে্াপ্টর ভ্দুেদতর 

িাদপ হুমভকর সম্মুখীন(Mei et al., 2008) । Saker falcon (Falco cherrug ), ্হৃত্তর দাগযুক্ত ঈগে (Aquila clanga 

), এ্ং Steppe eagle ( Aquila nipalensis ) এর মদতা প্রজাভতর র্দুেভতক মারাত্মক মতুৃের খ্র একাভধক 

থদশ থেদক পাওয়া থগদছ, যা ইভিত কদর থয এই হুমভক তাদদর পভরভিত পভরসদরর অদনকো জদুড় 

ভ্স্তৃত। মদিাভেয়ায় রে্াপ্টদরর  প্রাণহাভন একান্তিাদ্ থমরুদত ভ্দুেৎিাদপর কারদণ হদয়ভছে, এ্ং 

থক্েমাত্র্ ফোেকনই রে্াপ্টর মতুৃের অদধ বদকরও থ্ভশর কারণ ভছে(Lasch et al., 2010) । 

র্দুেভতক আঘাদত মতুৃে স্থান এ্ং সমদয়র উপর পভর্ভতবত হয়, ঋতুগত পাে বকে থদখায় এ্ং তা 

আদশপাদশর ্াসস্থাদনর উপর ভনিবরশীে (Lasch et al 2010)। উদাহরণস্বরূপ, রে্াপ্টর ভশকাদরর প্রািুয ব 

র্দুেভতক হাদরর স্থাভনক পভর্তবদন অ্দান রাদখ(Dixon et al., 2017) । তদুপভর, উচ্চ েুদ্র্ স্তনেপায়ী 

প্রাণীর ঘনত্ব এ্ং 15 থকভি ভ্দুেৎ োইদনর থেত্র্গুভের সংভমেদণর ফদে সাকার ফোেকন 

ইদেদরাভকউশন "হেস্পে" হদয়ভছে(Dixon, 2016) । পাওয়ার োইন থিাদল্টজ মদিাভেয়ায় 

ইদেদরাভকউশন মারাত্মকতা ্োখো করদতও গুরুত্বপণূ ব িূভমকা পােন কদরদছ, থযখাদন 15kV পাওয়ার 

োইনগুভে সমস্ত ইদেদরাভকউশন মতুৃের 80% এরও থ্ভশ।(Amartuvshin & Gombobaatar, 2012) । 

যাইদহাক, ভ্দুেদতর থমরু কনভফগাদরশন িারদত র্দুেভতক িাদপর স্দিদয় গুরুত্বপূণ ব ভনধ বারক 

ভছে(Harness et al., 2013) ।  
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্াসা ্া ুঁধা, মুরভগ করা এ্ং পারভিং আিরণ ভকছু প্রজাভতদক ইদেদরাভকউশদনর প্র্ণতা থদয়। 

উদাহরণস্বরূপ, পাওয়ার োইদন ্াসা ্া ুঁধার সাকার ফোেকন-এর আিরণ র্দুেভতক িাদপর ঝুুঁ ভক 

্াড়ায়(Ellis, 2010) । উিুস্থানীয় ্াজপাভখ  (Buteo hemilasius) এ্ং কভড়্রগা ভ্দুেৎ খুুঁটের উুঁিুদত ্াসা 

্া ুঁদধ, অনেভদদক Saker falcons এ্ং lesser kestrels (Falco naumanni)  উুঁিু স্থাদন ও দা ুঁদড় ্দস  এ্ং ক্রস-

আম ব (Amartuvshin & Gombobaatar, 2012) এ উচ্চাসন। ভ্দুেৎ োইদনর ভনদি মতৃ পাভখরা শকুন এ্ং 

থমেরদদর, থযমন দা ুঁড়কাকদক আকৃষ্ট কদর, যার ফদে তাদদর মৃতুে হার ্াদড় (Lasch et al।, 2010)। 

ভ্স্ময়কর নয়, ভ্দুেৎ োইদনর এক তৃতীয়াংদশর থ্ভশ ভ্দুেৎসৃ্পদষ্ঠ মৃতুের ঘেনা ঘদে করভিড প্রজাভতর 

উপর,  India িারত এ্ং মদিাভেয়ায় যোক্রদম 37 শতাংশ এ্ং 34 শতাংশ(Amartuvshin & Gombobaatar, 

2012; Harness et al., 2013) হাদর। 

ভ্দুেৎ োইদনর সাদে পাভখর সংঘদে বর ফদে প্রাণহাভন ও (Burnside et al., 2018; Takase et al., 2020; Tere & 

Parasharya, 2011) এ্ং আঘাদতর(Cheng et al., 2019; F. Li et al., 2011) ঘেনা ঘদে । উজদ্ভকস্তান, 

জাপান, িীন, িারত এ্ং মদিাভেয়ায় ৩৫ টে প্রজাভতর জনে ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘদে বর কারদণ শকুন 

প্রজাভতর প্রাণহাভনর ঘেনা নভেিুক্ত করা হদয়দছ। 35 প্রজাভতর মদধে 29 শতাংশ প্রজাভত হুমভকর সম্মুখীন 

আইইউভসএন োে তাভেকািুক্ত প্রজাভতর তাভেকা অনুযায়ী। ওয়াোর্াডবস, ওয়াডারস, কেভবডস 

(ক্ুতর, ঘুঘ ুএ্ং সোন্ডগ্রুজ), এ্ং পোসাভরনস (হুদপা, কাঠ্াদাম, এ্ং অনোনে) সাধারণ সংঘদে বর 

প্রাণহাভন (েোশ এে আে।, 2010)। মতুৃের সংখো ঋতুদিদদ পভর্ভতবত হয়; উদাহরণস্বরূপ, 80 শতাংশ 

এভশয়ান হাউ্ারা ( Chlamydotis macqueeni ) সংঘদে ব প্রাণহাভন ঘদে শীতকাদে(Burnside et al., 2018)। 

ভ্দুেদতর তাদরর কারদণ পভরযায়ী পাভখরা ভনয়ভমতিাদ্ মারা যায় ্া আহত হয়(Dixon et al., 2013) । ্ার-

থহদডড ভগদজর মদতা থমৌসমুী অভি্াসীরা ( Anser indicus ) মধে এভশয়ান ফ্লাইওদয়দত অ্ভস্থত ভ্দুেৎ 

োইদনর সাদে সংঘদে ব পভতত হদয়দছ (Li et al., 2011)। একইিাদ্, পূ্ ব-এভশয়া/অদস্ট্রোভসয়া ্রা্র 

স্থানান্তভরত ভ্পন্ন োে-মকুুেযুক্ত থক্রন (Grus japonensis ) এর জনে িীদন পাওয়ার-োইন-সম্পভকবত 

প্রাণহাভন এ্ং আহত হওয়ার খ্র পাওয়া থগদছ।(Cheng et al., 2019; Luo et al., 2014; Su & Zou, 2012) । 

প্রজাভতর আ্াসস্থে থযমন পাভখদদর দ্বারা ভনভ্ড়িাদ্ ্ে্হৃত এোকাগুভের কাছাকাভছ ্া তার 

কাছাকাভছ ভ্দুেদতর োইনগুভে(Sundar & Choudhury, 2005) , খাওয়াদনার মাঠ(Tere & Parasharya, 2011), 

এ্ং প্রাকৃভতক ্াসস্থান(Kurhade, 2017) সংঘদে ব প্রাণহাভনর সদ্ বাচ্চ ঝুুঁ ভক। ভ্দুেৎ োইদনর থিাদল্টদজর 

উপর ভিভত্ত কদর সংঘদে বর মৃতুে উদেখদযাগেিাদ্ ভিন্ন। উদাহরণস্বরূপ, মদিাভেয়ায় একটে দীঘ বদময়াদী 

গদ্েণায় থদখা থগদছ থয সমস্ত এভিয়ান সংঘদে বর মতুৃের 90 % মাত্র্ দুটে পাওয়ার োইদন ঘদেদছ: 

যোক্রদম 110kV এ্ং 15kV পাওয়ার োইদন যোক্রদম ~ 50 শতাংশ এ্ং ~ 40 শতাংশ (Amartuvshin & 

Gombobaatar,, 2012)। ভ্পরীদত, উজদ্ভকস্তাদনর একটে স্বল্পদময়াদী োভডদত থদখা থগদছ থয এভশয়ান 

হাউ্াররা উচ্চ এ্ং ভনম্ন উিয় থিাদল্টদজর োইদনর সাদে সমানিাদ্ সংঘদে বর সম্ভা্না 

রদয়দছ(Burnside et al., 2018) । এমনভক একই অ্স্থাদন, ঘভনষ্ঠিাদ্ সম্পভকবত প্রজাভতগুভে ভ্ভিন্ন 

ধরদণর পাওয়ার োইদনর সাদে সংঘদে বর সম্ভা্না রদয়দছ: থগ্রোর ফ্লোভমংদগা ( Phoeniconaias roseus) 

োিভমশন োইদনর সাদে সংঘদে বর সম্ভা্না থ্ভশ, থযখাদন থেজার থফ্লভমংদগা ( Phoeniconaias minor ) 

ভ্তরণ োইদনর সাদে সংঘদে বর সম্ভা্না থ্ভশ ভছে(Tere & Parasharya, 2011) । মদিাভেয়ায় থ্ভশরিাগ 

সংঘদে ব প্রাণহাভন শনাক্ত করা হদয়ভছে মধে্তী সমদয়(Amartuvshin & Gombobaatar, 2012) , যা থফাকাে 

এোকাও ভনদদবশ কদর যা প্রশমন ্ে্স্থাগুভের জনে েেে্স্তু ভহদসদ্ ধরদত হদ্। 

ভ্দুেৎ োইদন ভ্দুেৎসৃ্পষ্ট হওয়ার কারদণ স্তনেপায়ী প্রাণীদদর প্রাণহাভন ও আঘাতও হয়(Molur et al., 2007) 

, প্রাইদমেদদর সাদে উচ্চ ঝুুঁ ভকদত। উদাহরণস্বরূপ, িুোদন থসানােী েোিুর এ্ং িারদত উত্তদরর সমতে 

ধূসর েোিুদরর জনে র্দুেভতক িাপ একটে ্ড় হুমভক(Ma et al., 2015; Thinley et al., 2020) । এভশয়ায় 

ভ্দুেৎ োইদনর র্দুেভতক িাদপর কারদণ ১৪ ভ্পন্ন প্রাইদমে প্রজাভতর মৃতুে থরকডব করা হদয়দছ, যার মদধে 

দুটে মারাত্মকিাদ্ ভ্পন্ন, আেটে ভ্পন্ন এ্ং িারটে দু্ বে প্রজাভত রদয়দছ। ভতনটে প্রজাভতর থেদত্র্ - 
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থগাদল্ডন েোিুর, থ্িে থস্লা থোভরস, এ্ং কোপড েোিুর - পাওয়ার োইদনর প্রাণহাভনর খ্র তাদদর 

ভ্তরদণর পভরসর জদুড় একাভধক থদশ থেদক পাওয়া থগদছ। প্রাইদমে ইদেদরাভকউশন ঘদে যখন 

প্রাইদমেরা রাস্তার উপর ছাউভন ফাুঁক থপভরদয় পাওয়ার োইন ্ে্হার কদর ্া ভনরাপত্তার জনে মানুে, 

কুকুদরর মদতা ভশকারী এ্ং ভ্দশে আক্রমণ থেদক পাোদনার জনে পাওয়ার োইদনর খুুঁটেদত আদরাহণ 

কদর(Al-Razi et al., 2019; Dittus, 2020) । পাওয়ার োইদনর থিাদল্টদজর উপর ভনিবর কদর প্রাইদমেদদর 

মৃতুেগুভে পভর্ভতবত হয়; উদাহরণস্বরূপ, থরসাস মোকাক ইদেদরাভকউশন ইনজভুরর 71 শতাংশ কম 

থিাদল্টজ পাওয়ার োইদনর কারদণ হদয়ভছে(Kumar & Kumar, 2015) । পাওয়ার োইন ইদেকেভকউশদনর 

কারদণ অদনক প্রজাভতর ্াদুদড়র প্রাণহাভন ঘদে, থযমন িারতীয় উড়ন্ত ভশয়াে ( Pteropus giganteus ), 

্ৃহত্তর থছাে নাদকর ফদের ্াদুড় (ভসদনাপদেরাস ন্সফংক্স ), রতনওরািাদনর ফদের ্াদুড় ( Megaerops 

niphanae ), এ্ং Ryukyu উড়ন্ত ভশয়াে ( Pteropus dasymallus) )(Vincenot et al., 2015) । িারদত ফদের 

গাদছর সদি পাওয়ার োইদনর ঘভনষ্ঠতার কারদণ িারতীয় উড়ন্ত ভশয়াদের ইদেকেভকউশন হয়(Molur et 

al., 2007; Rajeshkumar et al., 2013; Senacha, 2009) থযখাদন শ্রীেঙ্কায় ভ্দুেৎ োইদন প্রাণহাভন স্দিদয় 

থ্ভশ ভছে থযখাদন তারগুদো উেবিাদ্ ভছে(Tella et al., 2020) । শ্রীেঙ্কা এ্ং িারদত কম ঝুেন্ত 

ভ্দুেদতর োইদনর কারদণ ্ড়, কোভরশমোটেক প্রজাভত থযমন এভশয়ান হাভতও ভ্দুেৎসৃ্পষ্ট হয় 

(Wijeyamohan et al., 2006 ; পাদেই এে আে।, 2014)। 

E2: পাওয়ার োইদনর পদরাে প্রিা্ 

আ্াসস্থে েভত, খন্সণ্ডতকরণ এ্ং পভর্তবন থেদক পাওয়ার োইদনর কদরর উপর উদেখদযাগে পদরাে 

প্রিা্ োকদত পাদর। ডান ভদদকর প্রদয়াজনীয়তার জনে ভ্দুেৎ োইদনর নীদি গাছপাো পভরষ্কার করার 

ফদে প্রাকৃভতক আ্াসস্থে েভতগ্রস্ত হয় এ্ং ভ্িক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাই-থিাদল্টজ পাওয়ার 

োইদনর কারদণ িীদন ইদন্দািাইভনজ থগ্র েোিুর ( Trachypithecus crepusculus) আ্াস হাভরদয় থগদছ(Ma et 

al., 2015) , এ্ং ভ্পন্ন োে পান্ডা ( Ailurus fulgens ) এর প্রধান আ্াসস্থে িুোদন ভ্দুেৎ োইদনর কারদণ 

খন্সণ্ডত হদয়ভছে(Dendup et al., 2020) । িারদত 8,171 থহটর ্নিূভম 32 ্ছদরর সময়কাদে ভ্দুেৎ 

োইদনর জনে সরাদনা হদয়দছ। 

E3: পাওয়ার োইদনর জনসংখো-স্তদরর প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ 

খু্ কম গদ্েণাই জনসংখোর উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ পরীো কদরদছ। 

উপরন্তু, সদে মৃতুের সংখো সংদশাধন করা প্রদয়াজন থমের এ্ং পিু পেপাদতর জনে, থযটে, যভদ ভহসা্ 

না করা হয় তাহদে সম্ভা্ে মৃতুেহাদরর অ্মূেোয়ন হদত পাদর। িারদত এক গদ্েণায় থদখা থগদছ থয 

সমদয়র সাদে সাদে মৃতদদদহর স্থাভয়দত্বর সম্ভা্না হ্রাস থপদয়দছ এ্ং শরীদরর িদরর উপর ভনিবর কদর, 

্ড় পাভখর মৃতদদহগুভে থছাে পাভখর শদ্র থিদয় থ্ভশ োকার সম্ভা্না রদয়দছ(Uddin, 2017) । িারদত 

একটে ্হু ্ছদরর মূেোয়ন অনুমান কদরদছ থয ভ্দুেৎ োইদনর সংঘে ব ্াভে বক স্থানীয় সারুস থক্রন ( Grus 

antigone ) জনসংখোর প্রায় এক শতাংশদক হতো কদর(Sundar & Choudhury, 2005) । প্রাপ্ত্য়স্ক এ্ং 

আ্াভসক পাভখদদর তুেনায় ভকদশার, অ-প্রজনন ্দয়সী, এ্ং ছভড়দয় পড়া সারুস থক্রনগুভে সংঘদে বর 

উচ্চ ঝুুঁ ভকদত পাওয়া থগদছ, যারা সম্ভ্ত আদরা অভিজ্ঞ উদড়াপাখী এ্ং স্থানীয় আ্াসদনর সাদে 

পভরভিত(Sundar & Choudhury, 2005) । ভডকসন (2016) অনুমান কদর থয মদিাভেয়ায় ্াভে বক সাকার 

ফোেকন ইদেদরাভকউশন 4,116 (90 শতাংশ CI = 713-7951) টে। প্রতোভশত ভহসাদ্, মাইদগ্রশদনর আদগ 

এ্ং পদর েেণীয় উচ্চহাদরর সাদে আন্ত-্াভে বক মৃতুের হাদরর অদনক তারতমে রদয়দছ(Dixon et al., 

2020) । যভদও থ্ভশরিাগ সাধারণ থকদস্ট্রে ( Falco tinnunculus ) প্রাণহাভন ভছে মভহো এ্ং অপভরপক্ক 

পাভখ (েোশ এে অে, 2010), সাদকর ফোেকন মৃতুের 88 শতাংশ ভকদশার ভছে (ভডক্সন এে অে।, 2020)। 

একইিাদ্, ভকদশার ভরসাস মোকাদকর স্দিদয় থ্ভশ ভ্দুেদতর আঘাত ভছে; নারীদদর তুেনায় 

পুরুেদদরও ভ্দুেৎসৃ্পষ্ট হওয়ার সম্ভা্না থ্ভশ ভছে এ্ং ্ে বাকাদে ভ্দুেৎিাপ স্দিদয় থ্ভশ ভছে (Kumar 
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& Kumar 2015) । নদবান ব থপ্ল্ইনস থগ্র েোিুদরর থেদত্র্, পাওয়ার োইদন প্রাণহাভনর ফদে স্থানীয় সংখোর 

২.8 শতাংশ এক জায়গায় মারা যায়(Ma et al., 2015) । 

বনেপ্রািীর উপর পাও়োর লাইযনর প্রিাব হ্রাস 

M1: পশুর আিরণ পভর্তবন কদর পাওয়ার োইন প্রশমন 

ওয়োর-মাভকবং হদে পাভখদদর পাওয়ার োইদনর দৃশেমানতা ্াড়াদনার জনে ফ্লোপার, স্পাইরাে এ্ং 

অনোনে যন্ত্রপাভত স্থাপন করা, যা এভিয়ান সংঘে বদক 50 শতাংশ কভমদয় আনদত পাদর(Bernardino et al., 

2019) । এভশয়ায় ওয়োর-মাভকবংদয়র অিোস প্রােভমক পয বাদয় রদয়দছ। িারদত সমাদোিনামূেকিাদ্ 

ভ্পন্ন ভ্রাে িারতীয় ্াোদডবর ভ্দুেৎ োইদনর সংঘে ব থরাধ করার জনে, পাভখ ডাইিােবারদদর ভ্দুেৎ 

োইদন পুনিঃভনম বাণ করা হদয়দছ, ভকন্তু তাদদর কায বকাভরতা এখনও জানা যায়ভন।Dashnyam et al., (2016) 

পাভখ ফ্লাইে ডাইিােবাদরর যাভন্ত্রক কায বকাভরতা পরীো কদর (সভপ বে এ্ং ফ্লোপার প্রকার)। ইনেদেশদনর 

নয় মাস পদর, স্পাইরাইেগুভের ত্রুটের হার 0 শতাংশ ভছে, যখন ফ্লোপারগুভের ভছে 21 শতাংশ। ্ড় 

আকাদরর ফ্লোপাদরর তুেনায় থছাে আকাদরর ফ্লোপারগুভেদত ত্রুটের হার থ্ভশ ভছে(Dashnyam et al., 

2016) । ভকছু থেদত্র্, থক্ে তারগুভে ভিভিত করা যদেষ্ট নাও হদত পাদর এ্ং তাদরর ভিভিতকরণ সহ 

অনোনে প্রশমন ্ে্স্থাগুভে ভনযুক্ত করা প্রদয়াজন হদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, জাপাদন, তাদরর 

ভিভিতকরণ এ্ং তাদরর আংভশক অপসারণ ্া স্থানান্তদরর ভমে দৃটষ্টিভি োে-মুকুেযুক্ত থক্রন সংঘদে বর 

মৃতুেদক 1970-74 সাদে ্াভে বক মতুৃের শতকরা 71 শতাংশ থেদক 1985-86 সাদে ্াভে বক মতুৃের 8 শতাংদশ 

নাভমদয় আদন।(Masatomi, 1991) । প্রযুন্সক্তগত অগ্রগভত থযমন ভ্দুেৎ োইন মাকবারগুভে টঠক করার জনে 

মান্ভ্হীন আকাশযান ্ে্হার করা এভিয়ান পাওয়ার োইদনর সংঘে ব কমাদনার জনে মাকবার ইনেে 

করার সম্ভা্ে খরি কভমদয় আনদত পাদর(Lobermeier et al., 2015) । 

M2: পাওয়ার োইন প্রশমদনর ্ে্স্থা যা প্রাণীগুভেদক পাওয়ার োইন থেদক আোদা কদর 

এভিয়ান ইদেকোকশদনর ঝুুঁ ভক হ্রাস করার জনে, থ্শ কদয়কটে ভডিাইস এ্ং ভফেদমন্ট পরীো করা 

হদয়দছ। মূেত মদিাভেয়ায় রে্াপ্টর ইদেদরাভকউশন প্রশমদনর উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ করা হয়, ভডিাইসগুভে 

থ্ভশরিাগ থরদো ভফেদমন্ট, এ্ং দুটে ভ্স্তৃত থেণীদত পদড়: ভডিাইসগুভে যা পাভখদদর পারভিং থেদক 

ভ্রত রাদখ এ্ং থয ভডিাইসগুভে শন্সক্তযুক্ত তাদরর সাদে থযাগাদযাগ থরাধ কদর(Dixon et al., 2019) । 

শন্সক্তযুক্ত তাদরর সাদে থযাগাদযাগ থরাধ করার জনে দুটে পদ্ধভত মূেোয়ন করা হদয়ভছে: 1) ইনসুদেের 

কোপ স্থাপন এ্ং 2) এ্ং তাদরর পুনগ বঠন। থমরু মাউদন্টর উপদর ইনসদুেশন কিার স্থাপন এ্ং 

ক্রসারাম যোক্রদম 59 শতাংশ এ্ং 66 শতাংশ র্দুেভতক িাপ হ্রাস কদরদছ। আ্তবক আয়না, 

সংদযাগহীন ভপন ইনসদুেের, োশ ভডদফ্লটর এ্ং স্পাইদকর মদতা পািব প্রভতদরাধকারী যন্ত্রগুভের মদধে, 

ক্রসআদম ব ইনেে করা ঘূণ বায়মান আয়না 91 শতাংশ র্দুেভতক িাপ কভমদয়দছ ভকন্তু স্দিদয় যাভন্ত্রক 

্েে বতা থদভখদয়দছ। সংদযাগহীন ভপন ইনসদুেের 85 শতাংশ র্দুেভতক িাপ কভমদয়দছ(Dixon et al., 2018) 

। 

শ্রীেঙ্কায় থোক মোকাক্স (Macaca sinica ) ভনদয় দীঘ বদময়াদী অধেয়ন প্রাইদমে ইদেদরাভকউশন প্রভতদরাদধর 

জনে একটে অননে প্রশমন পভরমাদপর নকশা, উন্নয়ন, ইনেদেশন এ্ং পরীো সেম কদরদছ। ভ্দুেৎ 

োইদনর খুুঁটেদত ধাত্ ভশল্ড ্ভসদয় মৃতুে শতিাগ কভমদয় আনা হয়, যা প্রাণীদদর থমরুর িূড়ায় থপৌৌঁছাদত 

এ্ং সম্ভা্ে ভ্দুেৎ োইদনর সাদে থযাগাদযাগ করদত ্াধা থদয়।(Dittus, 2020) । প্রাকৃভতক আ্াসস্থদের 

পোিগুভের মদধে সংদযাগ পুনরুদ্ধার কদর ্নিূভমর প্রাকৃভতক দৃদশের প্রাইদমেদদর উপর ভ্দুেদতর োইন 

এ্ং অনোনে এেআই -এর উদেখদযাগে প্রিা্গুভে হ্রাস করার জনে কোদনাভপ ভেজ একটে গুরুত্বপূণ ব 

হাভতয়ার হদত পাদর। যভদও এভশয়ায় ভ্দুেৎ োইদনর র্দুেভতক িাপ কমাদনার জনে কোদনাভপ ভেদজ 

সাভহদতের অিা্ রদয়দছ, কোদনাভপ ভেদজর প্রােভমক ্ে্হার পয বদ্েদণর প্রােভমক ফোফে 
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উৎসাহজনক। উদাহরণস্বরূপ, পন্সিম জািাদত, জািান থস্লা থোভরস ( Nycticebus javanicus ) থসতু ্ে্হার 

শুরু কদর স্থাপদনর 3-30 ভদন পর(Birot et al., 2020) । িারদত, হুেক ভগ্ন দইু মাদসর ্ে্ধাদন 31 ্ার 

কোদনাভপ ভেজ ্ে্হার কদরদছ(Das et al., 2009) । আ্াসদনর সময়কাদের পদর, হাইনান ভগ্ন ( 

Nomascus hainanus ) একটে ছাউভন থসতুর ্ে্হার সমদয়র সাদে ্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ(Chan et al., 2020) । 

ওিারদহড ভ্দুেদতর োইন ভদদয় হাভতর ভ্দুেৎিাপ থরাধ করার জনে, িারত সরকাদরর পভরদ্শ, ্ন ও 

জে্ায় ুপভর্তবন মন্ত্রদকর জাভর করা খসড়া ভনদদবভশকাগুভে সপুাভরশ কদর থয ভ্দেুৎ োইদনর স্ বভনম্ন 

ভ্ন্দ ু20 ফুে (ছয় ভমোর) এ্ং 30 ফুে (নয় ভমোর) মাটের উপদর িূখদণ্ড থযখাদন opeাাে যোক্রদম <20 

এ্ং> 20 ভডগ্রী। 

উপসংহার: পাও়োর লাইন 

ভ্দুেৎ োইদনর উপর থ্ভশরিাগ োভড ্নেপ্রাণীর উপর সরাসভর প্রিাদ্র ভদদক মদনাভনদ্শ কদরভছে, 

যখন থক্ে দুটে গদ্েণাই পদরাে প্রিা্গুভে ্ণ বনা কদরভছে। যভদও ভকছু গদ্েণায় থক্ে ভ্দুেৎ 

োইদনর ভ্দুেৎিাপ এ্ং সংঘদে বর মৃতুে সম্পদকব পয বদ্েণ থরকডব করা হদয়দছ, অনোনে গদ্েণায় 

সরাসভর প্রিা্গুভে আরও ভ্স্তাভরতিাদ্ ্ণ বনা করা হদয়দছ এ্ং মৃতুের জনে দায়ী ভনভদবষ্ট কারণগুভে 

তদন্ত করা হদয়দছ। রাস্তা এ্ং থরেগুভের মদতা, জনসংখোর স্তদর ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্গুভের কদঠার 

মূেোয়দনর অিা্ রদয়দছ। অধেয়নগুভে প্রধানত পাভখদদর উপর মদনাভনদ্শ করা হদয়ভছে, তারপদর 

স্তনেপায়ী (থ্ভশরিাগ প্রাইদমে এ্ং ্াদুড়)। ভ্দেমান প্রশমন সাভহদতে একটে মধে এশীয় থফাকাস 

রদয়দছ এ্ং এভশয়ার অনেত্র্ ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ কমাদনার প্রদিষ্টা তাদদর রশশদ্ই রদয়দছ। প্রাণীর 

আিরণ পভর্তবদনর ্ে্স্থাগুভের থিদয় প্রজাভতগুভেদক ভ্দুেৎ োইন থেদক পৃেক করা প্রশমন 

্ে্স্থাগুভে সাধারণ। প্রশমন ্ে্স্থার কায বকাভরতার পদ্ধভতগত ডকুদমদন্টশদনর অিা্ রদয়দছ এ্ং এটে 

করা দরকার। 
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প্রজাক্ষি এবং সুযদ্র টোক্স 

এক্ষশ়োন হাক্ষি 

এশীয় হাভতগুদো ভ্ে্োপী ভ্পন্ন(Williams et al., 2019) এ্ং স্ 13 পভরসীমা থদশ জদুড় তীে সংরেণ 

প্রদিষ্টার থকন্দ্রভ্ন্দ ু(দ্বারা পয বাদোিনাSukumar et al., 2003) । ফেস্বরূপ, তারা 29 টে অধেয়ন সহ এেআই -

থত এশীয় সাভহদতে গদ্েণার একটে প্রধান থকন্দ্র ভছে। যাইদহাক, এই গদ্েণার থ্ভশরিাগই ভছে িারত 

থেদক (17), তারপদর িীন (িারটে)। জনসংখোর থস্কদে প্রিাদ্র উপর গদ্েণা (E3) স্ বাভধক 15 টে 

গদ্েণার সাদে প্রভতভনভধত্ব করা হদয়ভছে, তারপদর থছাে থস্কদে সরাসভর প্রিা্ (E1; 14 অধেয়ন) এ্ং 

থছাে থস্কদে পদরাে প্রিা্ (E2; নয়টে গদ্েণা)।  

থেন স্ট্রাইক, যান্াহদনর সাদে সংঘদে বর পাশাপাভশ ভ্দুেদতর োইন থেদক ভ্দুেদতর িাদপ হাভত মারা 

থযদত পাদর, যার মদধে থেন স্ট্রাইকগুভে সাভহদতে স্দিদয় িােিাদ্ অধেয়ন করা হয়। সাভহদতে সমস্ত 

থেন স্ট্রাইক িারদতর (থযমন,Roy et al., 2009) সম্ভ্ত, কারণ এদত এভশয়ার হাভতর সংখো অদধ বদকরও 

থ্ভশ(Menon & Tiwari, 2019) , এ্ং ভ্দের তৃতীয় দীঘ বতম থরেওদয় থনেওয়াকব(World Bank, 2020) । 

যাইদহাক, হাভতগুভে ক্রম্ধ বমানিাদ্ অনোনে থদদশ থেন ধম বঘদের জনে ঝুুঁ ভকপূণ ব থযখাদন শ্রীেঙ্কার মদতা 

উচ্চ গভতর থরে থনেওয়াকব ্ৃন্সদ্ধ পাদে(Williams et al., 2019) । রাস্তায় যান্াহদনর সদি সংঘদে বর ঘেনা 

থ্ভশ ভ্রে ভকন্তু মােদয়ভশয়ার মদতা থদদশ নভেিুক্ত করা হদয়দছ(Wadey et al., 2018) এ্ং িীন(Pan et al., 

2009) । দঘু বেনাক্রদম ভ্দুেৎসৃ্পদষ্টর ফদে মৃতুের খ্র থ্ভশরিাগ িারত থেদক পাওয়া যায়, এ্ং যখন 

হাভতগুভে ঝুেন্ত ্া িাঙা ভ্দুেদতর োইদনর সংস্পদশ ব আদস (থযমন,Palei et al., 2014) । হাভত-থেদনর 

সংঘদে বর সাদে জভড়ত ঝুুঁ ভকর কারণগুভে রাদতর সময় অন্তিুবক্ত ্দে মদন করা হয়(S. Mitra, 2017) , েোক 

্রা্র নৃতান্সিক আ্জবনা আকে বণকারী(Singh et al., 2001) , ধারাদো ্ক্রদরখা(Dasgupta & Ghosh, 2015) 

, থেদনর সংখো এ্ং গভত(Roy et al., 2009) , েোক ্রা্র খাড়া ্া ুঁধ যা দ্রুত পাোদত ্াধা থদয়(Singh et al., 

2001) , এ্ং সম্ভ্ত পাভর্াভরক পাদের মদধে সামান্সজক ্ন্ধন যা তাদদর থরদের উপর আেদক োকা 

সদসেদদর আদশপাদশ োকদত পাদর(Joshi & Puri, 2019) । উপরন্তু, হাভতরা যখন তাদদর ঐভতহে্াহী 

িোিদের রুেগুভেদত হাইওদয় অভতক্রম করার থিষ্টা কদর তখন তারা যান্াহদনর সাদে সংঘদে ব ঝুুঁ ভকপূণ ব 

হদয় উঠদত পাদর(Pan et al., 2009) ।  

এেআই থেদক হাভতর মতুৃের সংখো-স্তদরর পভরণভতগুভে থ্াঝার জনে, জনসংখোর আকার (যোযে 

থস্কদে) এ্ং সামভগ্রক মতুৃের হার অনুমান করা প্রদয়াজন। অভধকন্তু, স্থানীয় জনসংখোর ্য়স-ভেি 

থেণীর ্ণ্টদনর সাদে থয ্য়স-ভেদির থেণীগুদোদক হতো করা হয় তার তুেনা করদে থদখা যাদ্ থয 

ভ্দশে থগাষ্ঠীগুদোদক যভদ অসমিাদ্ হতো করা হয়। এই ধরদনর র্ভশষ্টেগুভে র্জ্ঞাভনক সাভহদতে 

িােিাদ্ ভ্দেেণ করা হয় না, ভকন্তু থগ্র সাভহদতের অভতভরক্ত তেে এো থ্াঝায় থয এগুভে ভনভদবষ্ট স্থাদন 

মারাত্মক প্রিা্ থফেদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, থেন ধম বঘে িারদতর রাজান্সজ জাতীয় উদোদনর একটে 

উপদসদে সমস্ত মৃতুের 45% শতাংশ গঠন কদরদছ (Singh et al., 2001) । থ্শ কদয়কটে গদ্েণায় থদখা 

থগদছ থয পুরুেদদর তুেনায় থেদন থ্ভশ মভহো মারা যায় (থযমন,Singh et al., 2001; Palei et al., 2013; Joshi 

& Puri, 2019) , ভকন্তু মভহোরা সাধারণত হাভতর জনসংখোর একটে ্ড় অংশ গঠন কদর। জনসংখোর 

আকাদরর জনে সংদশাধন করা হদে,Roy & Sukumar (2017) থদখা থগদছ থয িারদতর উত্তর্দি 

মভহোদদর তুেনায় প্রাপ্ত্য়স্ক পুরুেদদর থেদন ভনহত হওয়ার সম্ভা্না 2.5 গুণ থ্ভশ। িারদত একটে 

সাইদে আরও পুরুেদদর ভ্দুেৎসৃ্পষ্ট হদত থদখা থগদছ (উিয় ইোকৃতিাদ্ এ্ং দঘু বেনাক্রদম)(Palei et al., 

2014) । প্রাপ্ত্য়স্ক পুরুেদদর হাভতর দা ুঁত ভশকাদরর প্রভত দু্ বেতার পাশাপাভশ সংঘাদতর জনে 

প্রভতদশাধমূেক হতোকাণ্ড(Menon & Tiwari, 2019), এেআই থেদক অভতভরক্ত মৃতুে পুরুে হাভতর 

জনসংখোদক উদেখদযাগেিাদ্ প্রিাভ্ত করদত পাদর। ২০১৫ থেদক ২০১৮ সাে পয বন্ত িারদত নৃতান্সিক 

কারদণ 373 টে হাভতর মৃতুের মদধে 77 শতাংশ ভছে ইদেকদোভকউশন (ইোকৃত ্া দুঘ বেনাজভনত) এ্ং 
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থেন ধম বঘে।(Ganesh, 2019) । যান্াহদনর সাদে সংঘদে বর জনসংখো-স্তদরর প্রিা্গুভে কম সপু্রভতটষ্ঠত; 

যাইদহাক, দভেণ -পূ্ ব এভশয়া এ্ং িীদনর গদ্েণায় থদখা যাদে থয দভেণ এভশয়ায় থেন ধম বঘে এ্ং 

ভ্দুেদতর িাদপর তুেনায় এগুভে তুেনামূেকিাদ্ অস্বািাভ্ক।   

এেআই ্াসস্থান এ্ং মানুদের ন্সক্রয়াকোদপর পভর্তবদনর মাধেদম পদরােিাদ্ হাভতগুভেদক থছাে এ্ং 

্ড় উিয় থস্কদে প্রিাভ্ত করদত পাদর। ভ্দশে কদর রাস্তা মানুদের প্রদ্শাভধকার সহজ কদর, যা হাভত 

ভশকার করার জনে ্ে্হার করা থযদত পাদর(Wadey et al., 2018) । থসদকন্ডাভর পাওয়ার োইন থেদক 

ভ্দুেৎ প্রায়ই অব্ধিাদ্ হাভতর ইদেদরাকুে করার জনে োনা হয়, প্রায়ই সংঘদে বর প্রভতদশাধ 

ভহদসদ্(Rangarajan et al., 2010) । রাস্তার পাদশ জন্সভতর দ্রুত ্ৃন্সদ্ধও হাভতদদর কাদছ আসদত ্াধা ভদদত 

পাদর(Gangadharan et al., 2017) । তাই পৃেক প্রাণীরা এই রাস্তা প্রিা্ অঞ্চেগুভে এড়াদত পাদর, যার ফদে 

্ড় আকাদর সংকীণ ব ভ্তরণ হয় (থযমন, রাস্তার কাছাকাভছ ্াসস্থান কম ্ে্হার করা হয়;Sharma et al., 

2020) পাশাপাভশ জনসংখোর মদধে সংদযাদগর উপর প্রিা্ থফদে। ত্ওু, ভতনটে এেআই থমাড ্নদক 

থগৌণ ্ৃন্সদ্ধর জনে উন্মুক্ত কদর, যা ভকছু পভরদ্শগত পভরভস্থভতদত হাভতগুভেদক আকে বণ করদত পাদর। 

উদাহরণস্বরূপ, একটে প্রধান মহাসড়ক ভনম বাণ মােদয়ভশয়ার একটে থরইন ফদরদে একটে ্ড় "প্রান্ত" 

রতভর কদর এ্ং হাভতগুভেদক আদশপাদশ িারদণর প্রভত আকৃষ্ট কদর।(Yamamoto-Ebina et al., 2016) 

।Menon et al. (2015) েভতকারক আগাছার উচ্চ উপভস্থভত সদিও, ্দনর তুেনায় ভ্দুেদতর োইদনর ভনদি 

থ্ভশ হাভতর থগা্র পাওয়া যায়; তারা এটেদক হাভতর জনে দায়ী কদরভছে, যা িোিদের জনে ভ্দুেৎ 

োইদনর নীদি পভরষ্কার এোকা ্ে্হার কদর। যাইদহাক, হাভতর ্ন্টন এ্ং িোিে ভনধ বারদণ পাওয়ার 

োইদনর িূভমকা িােিাদ্ অনুসন্ধান করা হয়ভন।  

পৃেক প্রাণীর িোিে একটে মূে পভরদ্শগত প্রন্সক্রয়া যা এেআই দ্বারা প্রিাভ্ত হয়। িারী যান্াহদনর 

কারদণ হাইওদয়দত হাভতর িোিে শতাংশ পয বন্ত কদম যায়(Huang et al., 2020) থসইসাদে সংভেষ্ট 

অ্কাঠাদমা থযমন ভনষ্কাশন খনন(Wadey et al., 2018) । যাইদহাক, হাভত ভনয়ভমতিাদ্ ভনম্নগভতর রাস্তা 

ভদদয় িোিে কদর থযখাদন ্াধা থনই (থযমন,Pan et al., 2009) । োভফক িভেউম, োভফক স্পস্পড এ্ং 

শারীভরক প্রভত্ন্ধকতা ছাড়াও, যান্াহদন মানুদের আিরণ হদত পাদর হাভতর রাস্তা পারাপাদরর েমতার 

মূে ভনধ বারক। উদাহরণস্বরূপ, মানুে যখন থেদম যায়, আওয়াজ কদর অে্া হাভতর ভদদক হা ুঁেদত োদক 

তখন হাভত প্রায়ই পার হওয়ার থিষ্টা থছদড় থদয়।(Vidya & Thuppil, 2010) । থরেপে জদুড় হাভতর িোিে 

সাধারণ, ভ্দশে কদর যখন তাদদর উিয় পাদশ সম্পদ অোদক্সস করার প্রদয়াজন হয় (Sarma et al., 2008) । 

হাভতর িোিদে ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ জানা যায় না, তদ্ তারা িোিেদক সহজতর করদত পাদর(Menon 

et al., 2015) । এেআই জদুড় হাভতর িোিদের উপর গদ্েণার অন্সস্তত্ব োকা সদিও, িোিদে থকান হ্রাস 

জনসংখোতান্সিক উদ্ধার ্া থজদনটেক কাঠাদমাদক কীিাদ্ প্রিাভ্ত কদর থস সম্পদকব খু্ কমই জানা 

যায়। এই জনসংখো-স্তদরর প্রিা্গুভে এেআই কীিাদ্ হাভতর জনসংখোদক প্রিাভ্ত কদর তার ভ্সতৃ্ত 

থ্াঝার জনে আরও থ্ভশ মদনাদযাদগর প্রদয়াজন।   

রাস্তা এ্ং থরেপদে সরাসভর প্রিা্ হ্রাস করার জনে থয ্ে্স্থাগুভে মানুে এ্ং পশুর উিয় আিরণদকই 

পভর্তবন করদত িায় তা প্রায়ই একসাদে প্রদয়াগ করা হয়। এর মদধে রদয়দছ ্া ুঁক ্রা্র িাজব গাছপাো 

সাফ কদর আগাম হাভতর সনাক্তকরণ উন্নত করার ্ে্স্থা(Palei et al., 2013) , রাস্তা ্া থরেপদে পভরভিত 

ক্রভসং পদয়ন্ট ্রা্র সাইন থদওয়া(Panda et al., 2020) , এ্ং েোক কন্ডাটরদদর প্রােভমক সতকবতা 

প্রদাদনর জনে ভনয়ভমত েোক ্রা্র েহে থদওয়া(Joshi & Puri, 2019) । উচ্চ-ঝুুঁ ভকপূণ ব অংদশ থেদন গভত 

সীমা আদরাপ করা থযদত পাদর (থযমন,Ministry of Environment & Forest, 2015) । েোক ্রা্র নৃতান্সিক 

খাদে অপসারণ, থসইসাদে েোক থেদক দদূর সরাদনা আকে বণীয় (থযমন ওয়াোরদহাে) িারদত একটে 

সাইদে মতুৃেহার অদনক কভমদয়দছ ্দে মদন করা হয়(WTI, 2016) । মৃদ ুাাে ভদদয় ্া ুঁধ প্রদান কদর, 

হাভতগুভে আসন্ন থেনগুভে থেদক আরও িােিাদ্ পাোদত সেম হদত পাদর(Singh et al., 2001) । পদরাে 

প্রিাদ্র জনে প্রশমন পদ্ধভতগুভের মদধে রদয়দছ থিারাভশকারীদদর প্রদ্শাভধকার কমাদত রাস্তার পাদশ 
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েহে থদওয়া এ্ং থিক থপাে(Clements et al., 2014) , এ্ং অব্ধিাদ্ ভ্দুেৎ োনা হয় না তা ভনন্সিত 

করার জনে ভ্দুেৎ োইনগুভের আরও িাে পয বদ্েণ(Rangarajan et al., 2010) । যাইদহাক, এই পদ্ধভতর 

অদনক ্াস্ত্ায়দনর জনে উচ্চ থপ্ররণা এ্ং পয বদ্েণ প্রদয়াজন; উদাহরণস্বরূপ, থেন কন্ডাটর গভত 

সীমা অভতক্রম করদত পাদর (থযমন,Singh et al., 2001) এ্ং রাদতর থ্োয় থরেোইন ধদর েহে থদওয়া 

কটঠন এ্ং ঝুুঁ ভকপূণ ব হদত পাদর। অতএ্, প্রােভমক সতকবতা প্রদাদনর জনে প্রযুন্সক্তগত হস্তদেদপর প্রভত 

আগ্রহ ্াড়দছ (থযমন,Roy & Sukumar, 2017) । উপরন্তু, এই পদ্ধভতগুভে খু্ কমই একটে শন্সক্তশােী 

পদ্ধভতদত মূেোয়ন করা হয় (থযমন, ভনয়ন্ত্রদণর আদগ-পদর প্রিাদ্র কাঠাদমা), যার ফদে তাদদর 

কায বকাভরতা মূেোয়ন করা কটঠন হদয় পদড়।  

ভ্দুেৎ োইন থেদক হাভতগুভেদক শারীভরকিাদ্ পৃেক করার ্ে্স্থাগুভে রেণাদ্েদণর সাদে জভড়ত 

যাদত এই োইনগুভে নড়দত না পাদর। রাস্তা এ্ং থরেপদের জনে, হাভতগুভে ্জবদনর থ্ড়া ভদদয় ডান পে 

থেদক ্াদ থদওয়া থযদত পাদর। থ্ভশরিাগ ্জবদনর থ্ড়াগুভে হাভতর ভ্রুদদ্ধ সীভমত কায বকাভরতা 

(থযমন,Lenin & Sukumar, 2011) ; যাইদহাক, থ্ড়াগুভে থযগুভে পুরাদনা থরেগুভে ভদদয় রতভর তা কায বকর 

প্রমাভণত হদয়দছ, যভদও থসগুভে ্াস্ত্ায়ন এ্ং রেণাদ্েদণর জনে ্েয়্হুে(Saklani et al., 2018) । হাভত 

অভতক্রম করদত পাদর তা ভনন্সিত করার জনে, থরেোইন ্া রাস্তাঘাদের উপদর ্া ভনদি পারাপার 

কাঠাদমা রতভর করা থযদত পাদর। হাভতরা তাদদর ভিরািভরত ঐভতহে্াহী রুেগুভের কাছাকাভছ অ্ভস্থত 

ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভে ্ে্হার করদত পছন্দ করদত পাদর এ্ং এমনভক যভদ এই জায়গাগুভেদত থকানও 

কাঠাদমা না োদক তদ্ থ্ড়া থিদঙ যাওয়ার থিষ্টাও করদত পাদর।(Pan et al., 2009) । এইিাদ্, ক্রভসং 

স্ট্রাকিারগুভের থপ্ল্সদমন্ট থোদকশনগুভে হাভত পারাপাদরর অভিজ্ঞতাগত পয বদ্েদণর ভিভত্তদত ভিভিত 

করা উভিত, অে্া মদডভেং করা রুেগুভের (থযমন, উিয় পাদশ ভনকেতম হাভতর উপভস্থভতর মদধে 

কমপদে খরি পে;Gangadharan et al., 2017) । হাভতগুভে কখনও কখনও ক্রভসং স্ট্রাকিার ্ে্হার 

করদতও পভরভিত যা ভ্দশে কদর ্নেপ্রাণীর পভর্দতব ইন্সিভনয়াভরং উদেদশে ভনভম বত হদয়ভছে। 

উদাহরণস্বরূপ, িীদন হাভত ইন্সিভনয়াভরং উদেদশে ভনভম বত একটে দীঘ ব থসতুর নীদি অভতক্রম কদরদছ(Pan et 

al., 2009) ; একইিাদ্, িারদত হাভতগুভে একটে দীঘ ব থরে থসতুর নীদি অভতক্রম করদত থদখা ভগদয়ভছে যা 

ভ্দশেিাদ্ পশু ্ে্হাদরর জনে ভডজাইন করা হয়ভন(Menon et al., 2015) । থকভনয়া থেদক সাম্প্রভতক 

গদ্েণায় থদখা থগদছ থয আভফ্রকান হাভতগুভে ( েদক্সাদডান্টা আভফ্রকানা ) ্ড় থসতু এ্ং থছাে 

আন্ডারপাস উিয় ্ে্হার কদর একটে উচ্চ গভতর থরেপদের নীদি অভতক্রম কদরদছ।(Okita‐Ouma et 

al., 2021) । সুতরাং, হাভতগুভের সংদযাগ ভনন্সিত করার পাশাপাভশ যান্াহন ্া থেদনর সাদে সংঘে ব 

কমাদনার জনে কাঠাদমা পার হওয়া একটে কায বকর (মেূধন-ভনভ্ড়) পদ্ধভত হদত পাদর। 

রফক্ষলডস 

আমরা এভশয়ার থফভেভডদত এেআই-এর প্রিা্ সম্পভকবত 46 টে ভপয়ার-ভরভিউড োভড থপদয়ভছ। িীন, 

ইদন্দাদনভশয়া এ্ং মােদয়ভশয়া (প্রদতেদক িারটে) এর পদর িারত এই গদ্েণায় 20 টে অ্দান থরদখদছ। 

থছাে থস্কদে (E1) সরাসভর প্রিাদ্র উপর োভডগুে 21 টে কাগদজর সাদে স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব করা 

হদয়ভছে, তারপদর জনসংখোর থস্কদে প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ (E3; 20 টে কাগজপত্র্) এ্ং থছাে 

থস্কদে পদরাে প্রিা্ (E2; সাতটে কাগজ)।  

থফভেড্স্- এর উপর এেআই- এর সরাসভর প্রিা্ সম্পভকবত থ্ভশরিাগ গদ্েণা সড়ক ্া থরে হতোর 

উপর ্হৃত্তর ্হু-প্রজাভতর গদ্েণার মদধে তাদদর উপভস্থভত নভেিুক্ত কদর। এভশয়াটেক ভসংহ, ্াঘ, 

ভিতা্াঘ, ইউদরভশয়ান ভেঙ্কস ( Lynx lynx), ভিতা্াঘ ভ্ড়াে এ্ং মভরিা-দাগযুক্ত ভ্ড়াে (পভরভশষ্ট এ) সহ 

কমপদে 11 টে প্রজাভতর থফভেদডর নভেিুক্ত করা হদয়দছ। ইরাদনর একটে সাইে থেদক নন-ইনসুদেদেড 

ইদেকটেক কো্ে থেদক ইউদরভশয়ান ভেদঙ্কর দঘু বেনাজভনত র্দুেভতক িাপ নভেিুক্ত করা 

হদয়দছ(Kolnegari et al., 2018) । এই গদ্েণার মদধে কদয়কটে ভনভদবষ্ট শারীভরক, আড়াআভড় ্া মৃতুের 

র্ভশষ্টেগুভের সাদে সম্পভকবত আিরণগত র্ভশষ্টেগুভে পরীো কদর। যাইদহাক, সড়ক ্া থরে ভকে অ্ 
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ভফভেদডর জনে থদওয়া সাধারণ ্োখোগুভের মদধে রদয়দছ সড়ক থনেওয়াকব ্ৃন্সদ্ধ(Gubbi et al., 2014) এ্ং 

থেদন অভতভরক্ত গভত(Joshi, 2010) । সংঘদে বর হেস্পেগুভে এমন স্থাদনও ঘেদত পাদর যা সাধারণত রাস্তা 

পারাপাদর থফভেডরা ্ে্হার কদর(Kang et al., 2016) । দভেণ থকাভরয়ার মহাসড়দক ভিতা্াদঘর ভ্ড়াদের 

মৃতুের একটে ভ্স্তাভরত গদ্েণায় ্ো হদয়দছ থয রাস্তার প্রস্থ, িােদকর আিরণ এ্ং পশুর িোিদে 

থমৌসুমী ভনদশ বন মতুৃের সংখোদক প্রিাভ্ত কদর(Kim et al., 2019) । LI থেদক felid মৃতুের সদি যুক্ত এই 

ধরদনর থিভরদয়্ে সনাক্ত করার উপর একটে ্হৃত্তর থফাকাস এই মতুৃের হার কমাদনা সাহাযে করদত 

পাদর। 

থছাে থস্কদে LI এর পদরাে প্রিা্গুভে এভশয়ায় ভপয়ার-ভরভিউ করা সাভহদতে থফভেডদদর জনে কম 

অধেয়ন করা হয়। ্াঘ এ্ং ভিতা্াদঘর মদতা ্ড় থফভেডগুভে িোিদের জনে রাস্তা এ্ং থেইে ্ে্হার 

করদত পভরভিত, ভ্দশেত যভদ থসগুভে কাুঁিা না োদক এ্ং থোদকরা প্রায়শই ্ে্হার না কদর। অতএ্, 

এই ধরদনর রাস্তাগুভে পারাপাদর ্াধা হদত পাদর না (থযমন,Ngoprasert et al., 2007) । আরও,Gubbi et al., 

(2012) ্াঘ ও ভিতা্াদঘর মদুখামুভখ হাদরর মদধে থকান উদেখদযাগে পাে বকে পাওয়া যায়ভন, যা একটে 

হাইওদয় থসগদমদন্টর প্রান্ত ্রা্র ভছে যা পদুরাপুভর ্ন্ধ ভছে এ্ং ভদদনর থ্োয় থখাো ভছে। ভকছু স্বতন্ত্র 

্াঘ এমনভক মানুদের অধুেভেত আ্াসস্থদে ্স্াস করদত সেম হদত পাদর, থসই সময় তারা ভনয়ভমত 

রাস্তা পার হয়(Athreya et al., 2014) । অনোনে প্রজাভত থযমন ভিতা্াঘ ভ্ড়াে তাৎেভণকিাদ্ রাস্তার 

আদশপাদশ এড়াদত পাদর, ভকন্তু মধে্তী দরূদত্ব িারণ(Mohd-Azlan et al., 2018) । ত্ুও, রাস্তাগুভে 

ভশকাদরর সুভ্ধাও থদয় (থযমন,Hearn et al., 2019) ্াদঘর মদতা প্রজাভত রোর জনে পাকা এ্ং কাুঁিা 

উিয় রাস্তায় মানুদের ন্সক্রয়াকোপ ভনয়ন্ত্রণ গুরুত্বপূণ ব হদত পাদর(Clements et al., 2014) । ভ্ভিন্ন ধরদণর 

LI- এর সূক্ষ্ম থস্কে প্রভতন্সক্রয়াগুভের উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর ্েন্সক্তগত স্তদরর গদ্েণাগুভে থছাে থস্কদে 

থফভেদড রাস্তার পদরাে প্রিা্গুভে আরও ্ুঝদত সাহাযে করদত পাদর। 

এেআই থেদক মৃতুেহাদরর জনসংখো-স্তদরর পভরণভত প্রজাভত এ্ং পভরদ্শগত থসটেংদসর মদধে 

্োপকিাদ্ পভর্ভতবত হদত পাদর। ভিতা্াদঘর ভ্ড়াে সড়ক মারার ঘেনা প্রধানত থকাভরয়ায় প্রস্কােীন 

্ছর্োপী (percent শতাংশ);Kim et al., 2019) এ্ং জাপান (70 শতাংশ;Nakanishi et al., 2010) - এমন 

একটে প্রন্সক্রয়া যার মদধে এেআই -এর উপভস্থভত ভনভ্ বদশদে মৃতুের উচ্চ ঝুুঁ ভক রদয়দছ)। যাইদহাক, 

মােদয়ভশয়ার একটে সাইদে প্রাপ্ত্য়স্ক এ্ং মভহোদদর মদধে ভিতা্াদঘর ভ্ড়াদের রাস্তাঘাে 92 শতাংশ 

এ্ং 67 শতাংশ ভছে(Laton et al., 2017) । ইরাদন ন্সক্রটেকোভে ভ্পন্ন এভশয়াটেক ভিতা ( অোভকদনাভনক্স 

জু্ াতাস থিনোটেকাস ) -এর জনে, রাস্তাঘাে (পরুুে ও মভহো উিদয়রই) মৃতুের ভদ্বতীয় সদ্ বাচ্চ 

কারণ(Farhadinia et al., 2017) , এটে তাদদর ভ্দেমানতার জনে একটে ্ড় হুমভক। ভিতা্াদঘর মদতা 

প্রজাভত, যা প্রায়ই মানুে-অধুেভেত এোকায় পাওয়া যায়, ভ্দশে কদর সড়ক-হতোর জনে সংদ্দনশীে 

হদত পাদর(Gubbi et al., 2014) , ভকন্তু জনসংখোর কায বেমতার থেদত্র্ এই সড়ক-হতো ঘেনার পভরণভত 

জানা থনই। আমুর ্াদঘর জনে ( Panthera tigris altaica)- অধে্সায় ভনিবর করদত পাদর থরাডকীে থেদক 

সরাসভর মতুৃেহার ভনয়ন্ত্রণ করা, (মতুৃের ভদ্বতীয় সদ্ বাচ্চ কারণ;Goodrich et al., 2008), একইসাদে 

থিারাভশকারীদদর রাস্তায় প্রদ্শ থরাধ করা(Kerley et al., 2002)। অনোনে থফভেডস (থযমন, Florida panther 

( Puma concolor coryi) থেদক পাওয়া গদ্েণায় থদখা থগদছ থয সড়দকর প্রিা্গুভে ্হুোংদশ উচ্চ ঘনদত্বর 

সড়ক অঞ্চদে েুদ্র্ সংখোর থেদত্র্ কায বকাভরতা প্রিাভ্ত করদত পাদর(Schwab & Zandbergen, 2011)।   

এেআই িূভম ্ে্হাদর ্ড় ধরদনর পভর্তবন আনদত পাদর, যার ফদে আ্াসন েভতগ্রস্ত হয় এ্ং 

উি্মাি সংখোয় মানুদের প্রদ্শ ্ৃন্সদ্ধ পায় যা একইসদি থফভেদডর প্রািুয ব এ্ং ভ্তরণদক প্রিাভ্ত কদর। 

ভময়ানমাদর, ইয়ািুন-মাইেকাইনা থরেপে ভনম বাণ মানুদের ্সভত এ্ং ্ে্হাদরর জনে ্ৃহৎ এোকা 

উন্মুক্ত কদরদছ, এ্ং িূড়ান্ত ভ্িাদর ভশকারদক সহজ কদর স্থানীয় ্াদঘর ভ্েুভপ্তদত অ্দান রাখদত 

পাদর(Aung et al., 2004)। মানুদের কায বকোপ এ্ং িূভম ্ে্হাদর এই ধরদনর পভর্তবন ভহমােয় অঞ্চদে 

তুোর ভিতা এ্ং মনুদের মদতা থফভেডগুভের জনে উদ্িূত হুমভক ্দে মদন করা হয়।(Dhendup et al., 
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2019; Farrington & Tsering, 2020) । থ্াভন বওদত সড়দকর ঘনদত্বর সাদে সুন্দা থমঘো ভিতা্াদঘর আভধকে 

হ্রাস থপদয়দছ(Brodie et al., 2015) , এ্ং ্াদঘর ভ্তরণ ইদন্দাদনভশয়ার রাস্তা থেদক আরও দদূর সদর 

ভগদয়ভছে(Linkie et al., 2008) এ্ং িীদন পাকা রাস্তা - যভদও িোিদের জনে তাদদর ্ে্হাদরর কারদণ 

্দনর রাস্তার কাদছ সনাক্তকরদণর সম্ভা্না থ্ভশ ভছে(T. Wang et al., 2018)। ্াঘ ভ্তরদণর থেদত্র্ একটে 

এোকা-ভ্স্তৃত স্থাভনক মদডে প্রস্তা্ কদরদছ থয প্রজনন আ্াদসর 43 শতাংশ পয বন্ত সড়ক-প্রিা্-

অঞ্চদে পড়দত পাদর, যা ্াদঘর প্রাপেতা সম্ভা্নার প্রায় 20 শতাংশ হ্রাস কদর(Carter et al., 2020)। ত্ুও, 

ভকছু অঞ্চদে পভর্তবদনর গভত এমন হদয়দছ থয ভকছু প্রজাভতর সংখো সাম্প্রভতকতম অধিঃপভতত ্াসস্থান 

যা সমে বন করদত পাদর তার থিদয় থ্ভশ; এই "ভ্েুভপ্তর ঋণ" মােদয়ভশয়ায় সনু্দা থমঘো ভিতা্াদঘর জনে 

নভেিুক্ত করা হদয়দছ(Kaszta et al., 2019)।  

থফভেড প্রািুয ব এ্ং ভ্তরণ এেআই িোিে এ্ং সংদযাগদক কতো ্াধা থদয় তা দ্বারা প্রিাভ্ত হদত 

পাদর। থফভেড প্রজাভতর যারা অল্প ঘনদত্ব োদক তাদদর উপ-সংখোর মদধে সংদযাগ হে তাদদর অন্সস্তদত্বর 

থেকসইতা ভনণ বদয়র থমৌে ভনধ বারক যা কম ঘনদত্বর অ্স্থায় ঘদে (থযমন, ্াঘ;Linkie et al., 2008; Thatte et 

al., 2018)। ফেস্বরূপ, অসংখে গদ্েণায় স্থাভনক মদডভেং থকৌশে ্ে্হার করা হয় যা মূে এোকাগুভের 

মদধে সংদযাদগর জনে গুরুত্বপূণ ব এোকাগুভেদক ভিভিত কদর। এই গদ্েণাগুভের ভকছু োভড সংদযাদগর 

্তবমান অ্স্থাদক মদডে কদর যাদত পুনিঃস্থাপদনর এোকাগুদো ভিভিত করা যায়  (থযমন,Dutta et al., 

2018) ; অনেরা মদডে কদর পভরকল্পভপত ক্রম্ভধ বত পভরকভল্পত অ্কাঠাদমার প্রিা্ প্রকল্প থযমন BRI 

(থযমন,Kaszta et al., 2020)। আ্াসস্থে ভ্িন্সক্তর অনুরূপ ্ড় আকাদরর মদডেগুভে তুোর ভিতাদক 

ভিভিত কদর ভ্দশে ধরদনর ঝুুঁ ভকপূণ ব ভহদসদ্ (L. Zhang et al., 2015)। যাইদহাক, ভকছু গদ্েণায় থদখা 

থগদছ থয ন্সজন প্র্াদহ ররভখক র্ভশষ্টেগুভের প্রিা্ অনোনে নৃতান্সিক র্ভশষ্টেগুভের থিদয় কম হদত পাদর, 

থযমন িূভম ্ে্হার। উদাহরণস্বরূপ, ্াদঘর ন্সজদনর প্র্াহ হস্তদেপকারী রাস্তা দ্বারা প্র্েিাদ্ প্রিাভ্ত 

হয়ভন, শুধুমাত্র্ থসস্ সড়ক ছাড়া থযখাদন অভতভরক্ত োভফক ঘনত্ব ভছদো(Thatte et al., 2018)। োভফদকর 

পভরমাণ আংভশকিাদ্ ভিতা্াদঘর ন্সজন প্র্াহ ্োখো কদরদছ, ভকন্তু িূভম ্ে্হাদরর ধরন থেদক অদনক 

কম; এ্ং জিদের ভ্ড়াদের ন্সজন প্র্াদহর উপর সড়দকর সামানে প্রিা্ ভছে ( থফভেস িাউস ; Thatte 

et al., 2019) । এই ধরদনর অনুসন্ধানগুভে পরামশ ব থদয় থয ররভখক ্াধা জদুড় ্া থজদনটেক মাকবাদরর 

মাধেদম প্রকৃত গভতভ্ভধর আকাদর, প্রাণীদদর িোিদের অভিজ্ঞতাগত পয বদ্েদণর সাদে থফভেদডর 

সংদযাগ মদডভেং সম্পূরক করা গুরুত্বপূণ ব।  

থফভেডদসর উপর এেআই প্রিাদ্র প্রশমন এমন হস্তদেপ জভড়ত করদত পাদর যা প্রাণী ্া মানুদের 

আিরণ পভর্তবন কদর, ভকন্তু এগুভে িােিাদ্ নভেিুক্ত ্া মূেোয়ন করা হয় না। োভফক আয়তদন 

থফভেডদসর রাস্তা পার হদত থয সময় োদগ তা মদডভেংদয়র মাধেদম সড়ক দুঘ বেনার সম্ভা্েতা অনুমান 

করা যায়, প্রশমদনর জনে স্দিদয় গুরুত্বপূণ ব রাস্তার প্রসারণদক অগ্রাভধকার ভদদত (Habib et al., 2015)। 

স্থায়ী ্া অস্থায়ী (থযমন, রাদতর সময়) রাস্তা ্ন্ধ কদর োভফক িভেউম ভনয়ন্ত্রণ করা ভ্ভিন্ন প্রজাভতর জনে 

রাস্তাঘাে এ্ং ্াধার প্রিা্ কমাদত পাদর। যাইদহাক, উপদর উভেভখত ভহসাদ্, রাদতর থ্ো ্ন্ধ োকা 

সড়দকর অংদশ ্াঘ এ্ং ভিতা্াদঘর মদুখামুভখ হাদরর মদধে রাদত ্ন্ধ োকা অংদশর মদধে পাে বকে ভছে 

না।(Gubbi et al., 2012) । ভদদনর থ্ো োভফদকর জনে থখাো রাস্তার অংশগুভেদত খরওয়াো প্রাণীর রাদতর 

থ্োয় থ্ভশ সম্মুখীন হওয়ার হার প্রমাণ কদর থয অঞ্চেগুভে ভশকারীদদর থেদক ভনরাপদ হদত 

পাদর(Habib, Saxena, Mahima, et al., 2020) । এর অে ব হদত পাদর ্ড় মাংসাশী প্রাণী, থযমন ্াঘ, এমনভক 

যখন এই রাস্তাগুভে আংভশকিাদ্ ্ন্ধ োদক তখনও এভড়দয় িদে। গুরুত্বপূণ ব এোকায় থেদনর গভত সীমা 

আদরাপ করা থযদত পাদর (থযমন, থশে থ্ুঁদি োকা এভশয়াটেক ভসংদহর ভকছু সংখেদকর অ্স্থান;Rajvanshi 

et al., 2001)। এই ধরদনর ্হৃৎ পভরসদর থকান পা্ভেক থডাদমইদন উদেখ একটে ভ্রে ঘেনা, যা এই 

থেদত্র্ প্রাপ্ত সাভহতেকম ব ভ্িাদর ্ো যায়। 
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মানুদের এ্ং পশুর আিরণ পভর্তবদনর জটেেতার পভরদপ্রভেত ভ্িাদর, থয ্ে্স্থাগুভে এেআই 

(প্রধানত সড়ক-ভনিবর) থেদক ্নেজী্নদক পৃেক কদর ভকন্তু ওিার/আন্ডারপাদসর মধে ভদদয় যাওয়ার 

অনুমভত থদয় তা ক্রমান্বদয় জনভপ্রয় হদয় উঠদছ। এই ধরদনর হস্তদেপ প্রায়ই ্াদঘর মদতা ্ড়, ভ্পন্ন 

প্রজাভতর সংরেদণর প্রদয়াজদন পভরিাভেত হয়, ভকন্তু অনোনে অসংখে সহ-প্রজাভতর জনে উত্তরণ 

পভরকল্পনা রতভরর জনেও ্ে্হার করা থযদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, িারদতর একটে স্থাদন ্াদঘর জনে 

ভনভম বত পারাপার কাঠাদমা অনে আদরা 17  প্রজাভতর িাভহদাও পূরণ কদরদছ(Habib et al., 2015)। ্াদঘর 

জনে ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভে প্রায়শই কদয়কশ ভমোদরর ্ড়, উুঁিু রাস্তা (যা প্রায়ই ফ্লাইওিার ্া িায়াডাট 

নাদম পভরভিত) জভড়ত োদক; ্াঘ ভনয়ভমত এই পে অভতক্রম কদর, থযমনিাদ্ ভিতা্াঘ, জংেী ভ্ড়াে 

এ্ং মভরিা দাগযুক্ত ভ্ড়াদে অভতক্রম করার ভ্েয় নভেিুক্ত করা হদয়দছ(Habib, Saxena, Jhala, et al., 

2020)। যাইদহাক, থফভেডস অনোনে কাদজর জনে ভনভম বত ভনম্ন কাঠাদমা (থযমন থেদনজ কােিােব এ্ং 

থসতু) অভতক্রম করদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, ভিতা্াঘদদর ভনষ্কাশন-কােিােব ্ে্হার করার ভ্েয় 

নভেিুক্ত করা আদছ(Menon et al., 2015) িারদত. ওয়াইল্ডকোে ্া জংেীভ্ড়াে ( Felis sylvestris) এ্ং মনুে 

িীদন কােিােব ্ে্হার কদর এক্সদপ্রসওদয় অভতক্রম কদরদছ (যভদও তারা থখাো থসতু থ্ভশ পছন্দ কদর;Li 

et al., 2019) , যখন ইউদরভশয়ান ভেঙ্ক থরেোইদনর ভনদি কােিােব এ্ং থসতু উিয়ই ্ে্হার করত(Y. 

Wang et al., 2018) । সড়ক ও থরেপদের জনে ্হু প্রজাভতর পোদসজ প্ল্োন রতভরদত সংরেদণর 

ফ্লোগভশপ ভহদসদ্ ্ড় থফভেড ভ্দশেিাদ্ গুরুত্বপূণ ব হদত পাদর। 

প্রাইযমট 

আমরা এভশয়ার প্রাইদমেদদর উপর LI- এর প্রিা্ সম্পভকবত 48 টে ভপয়ার-ভরভিউড োভড থপদয়ভছ। িারত 

এই গদ্েণার মদধে 21 টে োভড কদরদছ, তারপদর রদয়দছ ইদন্দাদনভশয়া (সাত) এ্ং মােদয়ভশয়া (িার)। 

েুদ্র্ থস্কদে (E1) প্রতেে প্রিাদ্র উপর োভডগুভে 32 টে থপপারসহ স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব কদরভছে, 

তারপদর জনসংখোর থস্কদে প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ (E3; 14 টে থপপার) এ্ং থছাে থস্কদে পদরাে 

প্রিা্ (E2; আেটে থপপার)।  

প্রাইদমেরা সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন থেদক সরাসভর মৃতুের ঝুুঁ ভকদত োদক। রাস্তায় থসানাভে 

েোিুরসহ এই প্রতেে প্রিাদ্র (পভরভশষ্ট A) কমপদে 32 টে প্রজাভতর নভেিুক্ত করা হদয়দছ(Thinley et 

al., 2020) , থরেোইদন আেদক পড়া েোিুর (Raman, 2011) , এ্ং পাওয়ার োইদন ওদয়োন ব হুেক 

ভগ্ন(Sati, 2009)। এই গদ্েণার অভধকাংশই এই মৃতুের হারদক নভেিুক্ত কদর, যার সদি ্াসস্থান, 

আিরণগত এ্ং শারীভরক র্ভশদষ্টের থজারাদো পরীো করা হয় না; যাইদহাক, কোদনাভপ কভন্টগুইটে এ্ং 

নৃতান্সিক খাদে প্রধান ঝুুঁ ভকর কারণ ্দে মদন হয়। সড়ক এ্ং থরেপদের জনে, শাভময়ানা সামিদসের 

অিা্ প্রাইদমেদদর িূভম ভদদয় পার হদত ্াধে কদর এ্ং তাদদরদক যান্াহন ্া থেদনর সাদে সংঘদে বর 

জনে ঝুুঁ ভকপূণ ব কদর থতাদে(Umapathy et al., 2011)। থযস্ প্রজাভত স্বিা্গতিাদ্ মাটেদত নামদত 

অভনেুক (থযমন, দভেদণর থ্গুভন মদুখর েোিুর, থসমদনাভপদেকাস থিেুোস ;Parker et al., 2008) 

এমনভক এর পভর্দতব ভ্দুেৎ োইন ্ে্হার করদত পছন্দ করদত পাদর, এ্ং থসইজনে ভ্দুেৎসৃ্পষ্ট হদয় 

মরার ঝুুঁ ভক োদক (Roscoe et al., 2013)। সড়ক এ্ং থরেপদের জনে, নৃতান্সিক খা্াদরর প্রভত আকে বণ 

(আ্জবনা ্া ইোকৃত খাওয়াদনা সহ) ভকছু প্রজাভতর (থযমন, উত্তর সমতে ধসূর েোিুর) মৃতুের প্রধান 

উৎস।Chhangani, 2004a) । আদরা LI থমাদডর ক্রম্ধ বমান প্রিা্গুভে মৃতুেহারও ্াভড়দয় ভদদত পাদর; 

উদাহরণস্বরূপ, ভ্দুেদতর োইনগুভে প্রায়ই ভ্দেমান রাস্তার পাদশ স্থাভপত হয় এ্ং এর ফদে ভ্দুেৎ 

সংদযাগ এ্ং সংঘে ব উিয়ই ঘেদত পাদর(Al-Razi et al., 2019)।  

প্রাইদমেদদর উপর এেআই এর পদরাে প্রিাদ্র মদধে রদয়দছ স্থানীয় ্াসস্থান র্ভশদষ্টের পভর্তবন, 

আিরদণ পভর্তবন এ্ং িোিদে ্াধা। এেআই ভনম বাদণর ফদে সরাসভর আ্াসস্থদের েভত হদত পাদর 

(থযমন, ভ্দুেৎ োইন;Ma et al., 2015)। ত্ুও, রাস্তার পাদশর আ্াসস্থেগুভে ভকছু সাধারণ সহদিাজী 

প্রজাভতর জনে নৃতান্সিক খাদে দ্বারা উপকৃত হ্ার সুযগূ থদয় (থযমন,Srivastava et al., 2017b)। যাইদহাক, 
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থযদহতু এই রাস্তাগুভে দ্বারা প্রদত্ত গমনাভধকার মানুেদক আকৃষ্ট কদর এ্ং এর ভকনারা থঘুঁদস আরও ভ্ল্ট-

আপ এোকার ভদদক ঝুুঁ ভকদয় থদয়, এমনভক এই প্রজাভতগুভে (থযমন ্দনে মোকাক) এোকািুেত হদত 

পাদর(Erinjery et al., 2017)। এই ধরদনর অিোস মান্-প্রাইদমে দ্বন্দ্ব (থযমন খা্াদরর সন্ধাদন ঘদর 

প্রদ্শ), এমনভক অদপোকৃত োজকু থরইনফদরে প্রজাভত, থযমন ভসংহ-থেজযুক্ত মোকাদকর জনেও 

(Jeganathan, Mudappa, Raman, et al., 2018)। পভরদশদে, মানুেরাও প্রায়ই কুকুরদদর খা্ার থদয়, যা তখন 

রাস্তার পাদশ প্রাইদমেদদর ভশকার করদত পাদর (থযমন, থসানােী েোিুর;;Thinley et al., 2020)। এই ধরদনর 

ভশকারীদদর এভড়দয় িোর ফদে প্রাইদমেরা LI  দ্বারা সষৃ্ট কোদনাভপ গোপ এভড়দয় থযদত উৎসাহী করদত 

পাদর, থযমন সড়ক, যার ফদে পোিগুভের মদধে িোিেদক ্াধাগ্রস্ত কদর(Y. Zhang et al., 2018)। 

LI  এর প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ থছাে পভরসদর জনসংখোর স্তদর পভরণভত থডদক আনদত পাদর। 

যান্াহদনর সংঘে ব, থেন ধম বঘে এ্ং ভ্দুেৎসৃ্পদষ্ট প্রাইদমেদদর সরাসভর মৃতুে স্থানীয় জনসংখোর 

থেকসইতাদক প্রিাভ্ত করদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীেঙ্কায় আনুমাভনক 145 টে দভেণাঞ্চেীয় থ্গুভন-

মুদখা েোিুর-এর সংখোয় 49 আঘাতপ্রাভপ্ত এ্ং 33টে মতুৃে থরকডব করা হদয়দছ।(Roscoe et al., 2013)। 

ভকছু গদ্েণা সড়দক পুরুেদদর মতুৃের হার থ্ভশর ভদদক ইভিত থদয় (থযমন, 60 শতাংশ সড়দক মৃতুের 

ঘেনা নদবান থপ্ল্ইনস থগ্র েোংগুর-এরChhangani, 2004;  স্থানীয় প্রাপে সংখোর 46 শতাংশ অভধক মৃতুের 

ঝুুঁ ভক ভরসাস মোকাদকর জনে যখন স্থানীয় সংখোয় প্রাপেতা সংদশাধন করা হয়,,Pragatheesh, 2011)। ্ন ও 

কৃভে পণে ্াভণদজের সুভ্ধাদে ব ্ড় আকাদরর LI সম্প্রসারদণর কারদণ ্ন ধ্বংদসর মদতা পদরাে প্রিা্ 

হদত পাদর(Estrada et al., 2019), অে্া ভশল্প উন্নয়ন(Alamgir et al., 2019)। যাইদহাক, এটে েেে করাও 

গুরুত্বপূণ ব থয LI  স্সময় প্রাইদমেদদর জনে প্রােভমক হুমভক না-ও হদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, জািান 

থস্লা েভরস মতুৃের ঘেনা  LI নয়, ্রং প্রােভমকিাদ্ ্দনর র্ভশষ্টে দ্বারা ভনধ বাভরত হদয়ভছে(Sodik et al., 

2020)। "থ্াভন বও"র 88,000 ভকভম 2 এোকা জদুড় সড়ক থনেওয়াকব-এর ঘনত্ব ও সাউদান ব ভপগ-থেইেড 

মোকাক-এর (Macaca nemestrina) স্থানীয় প্রািুদয বর মদধে থকান সম্পকব ভছে না(Brodie et al., 2015)। 

অধেয়দনর থস্কে এ্ং LI  কনভফগাদরশন অন্তরায় সৃটষ্টর মত প্রিা্ থফেদত পাদর; উদাহরণস্বরূপ, 

হাইওদয়গুভে কাদো-সাদা সু্ন্ নাদকর ্ানদরর সংখোর মদধে ভ্েুরণ-প্রিাভ্ত সংদযাগদক সীমা্দ্ধ কদর 

্দে মদন করা হয়, তদ্ রদনন্সন্দন িোিে নয়(Clauzel et al., 2015)। সামভগ্রকিাদ্, প্রাইদমেদদর উপর LI  

এর সংখো-স্তদরর প্রিা্গুভের আরও তদন্ত গুরুত্বপূণ ব প্রশমন সাইে এ্ং ন্সক্রয়াকোপগুভেদক 

অগ্রাভধকার থদওয়ার জনে। 

প্রাইদমেদদর উপর LI-এর প্রতেে ও পদরাে প্রিাদ্র প্রশমনমূেক ্ে্স্থাগুভের মদধে পশুর আিরণ 

পভর্তবন করার ্ে্স্থা, মানুদের আিরণ পভর্তবন করার ্ে্স্থা এ্ং অ্কাঠাদমা থেদক প্রাণীদদর 

আোদা করার ্ে্স্থা অন্তিুবক্ত োকদত পাদর। মানুদের আিরণ পভর্তবন করার ্ে্স্থাগুভের মদধে 

রদয়দছ সড়দকর পাদশ পভরভিত মৃতুের হেস্পদের গভত সীমা হ্রাস (থযমন,Healey et al., 2020)। অনোনে 

্ে্স্থায় গাভড় িােকদদর প্রাইদমেদদরদক খাওয়াদনার উৎসাহ এড়াদত  সতকব করা অন্তিুবক্ত োকদত পাদর, 

যভদও এই ধরদনর থকৌশেগুভের কায বকাভরতা সুপভরভিত নয়(Pragatheesh, 2011)।  

প্রাইদমেদক আদশপাদশর গাদছর থিদয় থ্ভশ উচ্চতায় থরদখ অে্া মাটের ভনদি ক্র ভদদয় পাওয়ার োইন 

থেদক আোদা করা থযদত পাদর(Sati, 2009) । এছাড়াও, প্রায়ই সড়ক, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইন জদুড় 

প্রাইদমেদদর িোিদের সুভ্ধার জনে ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর ্ে্স্থা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এই ধরদনর 

কাঠাদমাদত উিয় পাদশ গাছগুভেদত রা্ারযুক্ত কোনিাদসর সংকীণ ব ভস্ট্রপ োকদত পাদর যা ভসংহ-

থেজযুক্ত মোকাদকর জনে শাভময়াদনর উিয় ফাুঁদক  থনাির কদর।(Jeganathan, Mudappa, Raman, et al., 

2018) । কোদনাভপ ভেদজর অনে অসংখে নকশা ভ্ভিন্ন প্রাইদমে প্রজাভতর জনেও পরীো করা হদয়দছ 

(থযমন, Birot et al., 2020) ; এই থসতুগুভে অনোনে উপকূেীয় প্রজাভতর িাভহদাও পরূণ করদত পাদর(Das 

et al., 2009)। এই ধরদনর কোদনাভপ ভেজ থেদক প্রাপ্ত তেে (যভদও LI  প্রসদি নয়) দ্বারা ্ুঝা যায়  থয ্য়স-

ভেি থেণীদিদ জদুড় এই ধরদনর থসতুর ্ে্হাদর পাে বকে োকদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, মভহো এ্ং 
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ভকদশার হাইনান ভগ্নগুভে প্রাপ্ত্য়স্ক পুরুেদদর থিদয় থ্ভশ কোদনাভপ ভেজ ্ে্হার কদর (যারা ফাুঁক 

ভদদয় োফাদত পছন্দ কদর;Chan et al., 2020) । কোদনাভপ ভেজগুভে এমনিাদ্ও ভেিাদরজ করা থযদত 

পাদর যা রেণাদ্েদণর জনে স্থানীয় সহায়তা োি কদর। উদাহরণস্বরূপ, ্ায়্ীয় পাভনর পাইপগুভে avan 

slow loris-এর জনে ্দনর ভ্ভিন্ন অংদশর মদধে সংদযাগ স্থাপদনর কাজ কদর এ্ং ইদন্দাদনভশয়ায় একটে 

মান্-অধুেভেত িূখদণ্ড ্াভড়র ্াগাদনর জনে থসি ভনন্সিত কদর(Birot et al., 2020)। শাভময়ানা থসতু 

ছাড়াও, থরেপে জদুড় অন্তত একটে ্ড় ধাত্ থসতু ভনভম বত হদয়দছ যাদত পন্সিমা হুেক ভগ্নগুভে 

অভতক্রম করদত সেম হয়(Wildlife Institute of India, 2016) যভদও উপকোর তেে থেদক থ্াঝা যায় থয 

এই কাঠাদমাটে তারা ্ে্হার কদরভন(N. Mitra, 2019)। আদরা স্থেজ প্রজাভত থযমন ্দনে মোকাকগুভে 

ইন্সিভনয়াভরং উদেদশে ভনভম বত আন্ডারপাস ্ে্হার কদর রাস্তা পার হওয়ার ্োপারটে নভেিুক্ত করা 

হদয়দছ(Menon et al., 2015) । কৃন্সত্র্ম পারাপার কাঠাদমাগুদোর উপর গদ্েণার র্ভিত্র্ে ইভিত থদয় থয 

এটে েুকদরা েুকদরা ্াসস্থাদন প্রাইদমেদদর সংরেদণর জনে ক্রম্ধ বমান আগ্রদহর একটে থেত্র্। 

খ্ুরও়োলা প্রািী 

আমরা এভশয়ার খরওয়াো প্রাণীদদর উপর LI এর প্রিা্ সম্পভকবত 49 টে ভপয়ার-ভরভিউড োভড থপদয়ভছ। 

িীন এ্ং িারত প্রদতেদক এই  গদ্েণায় 12 টে কদর অ্দান থরদখদছ, তারপদর মদিাভেয়া (নয়টে) এ্ং 

জাপান (িারটে)। থছাে থস্কদে (E1) প্রতেে প্রিাদ্র উপর োভডগুভে স্ বাভধক প্রভতভনভধত্ব কদরদছ 24 টে 

থপপার, তারপদর জনসংখোর থস্কদে প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ (E3; 20 থপপার) এ্ং থছাে থস্কদে 

পদরাে প্রিা্ (E2; 13 থপপার)।  

খরওয়াো প্রাণীদদর উপর সড়ক এ্ং থরেপদের সরাসভর প্রিা্গুভে থ্ভশ থদখা যায় এ্ং এভশয়া জদুড় 

নভেিূক্ত হদয়দছ, যার মদধে কমপদে 17 টে প্রজাভত রদয়দছ (পভরভশষ্ট A)। এর মদধে রদয়দছ সাইদ্ভরয়ান 

থরা ভডয়ার (িীদন যান্াহদনর সংঘে ব;Wang et al., 2013) থেদক শুরু কদর ভসকা হভরণ পয বন্ত ভ্ভিন্ন 

প্রজাভত (জাপাদন থেন ধম বঘে;Ando, 2003) এ্ং থগারাে (িারদত থেন ধম বঘে;Singh et al., 2001) । সড়ক 

ও থরেপদের সদি যুক্ত অ্কাঠাদমার কারদণও মতুৃে হদত পাদর; উদাহরণস্বরূপ, মদিাভেয়ান গাদজে 

প্রায়ই থরেোইদনর ্রা্র থ্ড়াগুদোদত ধরা পদড়(Ito et al., 2008)। স্তনেপায়ী প্রাণীর উপর ্ৃহত্তর 

গদ্েণার অংশ ভহসাদ্ অভনয়ভন্ত্রত মৃতুের সাদে যুক্ত ঝুুঁ ভকর কারণগুভে প্রায়শই োভড করা হয় 

(থযমন,Seo et al., 2015) , এ্ং পরামশ ব থদয় থয সংঘে ব স্থানীয় ্াসস্থান, রাস্তা/থরেওদয় র্ভশষ্টে এ্ং 

প্রাণীদদর আিরণ সম্পভকবত থিভরদয়্ে দ্বারা প্রিাভ্ত হয়। আ্াসস্থে কনভফগাদরশন - থযমন যখন 

একটে থরেপে ভ্োম এোকা থেদক ভফভডং আোদা কদর - ক্রভসংদয়র ভফ্রদকাদয়ন্সি ভনধ বারদণ গুরুত্বপূণ ব 

িূভমকা পােন কদর, এ্ং এইিাদ্ সংঘদে বর ঝুুঁ ভকও ভনয়ন্ত্রণ কদর(Ando, 2003)। কম দৃশেমানতা (থযমন 

রাদতর সময় এ্ং শীতকাদে) পশুর কায বকোদপর ধরনগুভের সাদে ভমেন্সিয়া ঘোদত পাদর এ্ং ভসকা 

হভরদণর থেদত্র্ সংঘদে বর ঝুুঁ ভকর সদ্ বাচ্চ সমদয় ভনদয় থযদত পাদর(Soga et al., 2015)। থগৌদড়র মদতা ্ড় 

খরওয়াো প্রাণীর জনে একটে হাইওদয় অভতক্রম করদত থয সময় থনয়, তা থছাে থছাে আনগুদেদের 

তুেনায় যান্াহদনর দ্বারা আঘাত পা্ার সম্ভা্না ্াড়ায় ্দে মদন করা হয়(Habib et al., 2015)। 

পভরদশদে, সড়ক ্া থরেওদয় সীমানার প্রভত আকে বণ (উদা, িারদণর জনে) আনগুদেেদক আকৃষ্ট করদত 

পাদর, কখনও কখনও এই জায়গাগুভেদত থ্ড়া োকদে তারা আেদক থযদত পাদর(Ito et al., 2008) ।  

জনসংখোর স্তদর প্রতেে প্রিাদ্র পভরণভতগুভে এভশয়ার থ্ভশরিাগ খরওয়াো প্রাণীর জনে িােিাদ্ 

োভড করা হয় না। দভেণ থকাভরয়ায় প্রভত ্ছর সড়দক 60,000 জে হভরণ মারা থযদত পাদর(Choi, 2016), 

যা সামভগ্রকিাদ্ কদম যাওয়া প্রাণীসংখোর প্র্ণতাসহ একটে প্রজাভতর জনে তাৎপয বপূণ ব হদত 

পাদর(Harris & Duckworth, 2014)। LI থেদক মতুৃের হারও ভনভদবষ্ট সংখোতান্সিক থেণীর (থযমন, পরুুে 

এভশয়াটেক ওয়াোর ্াদফদো) অসমিাদ্ প্রিাভ্ত করদত পাদর;Heinen & Kandel, 2006)। সামভগ্রক 

মৃতুেহাদর LI-এর অ্দান পভর্তবনশীে হদত পাদর; উদাহরণস্বরূপ, নীেগাই (Boselaphus tragocamelus ) এর 
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15 শতাংশ নৃতান্সিক মৃতুের কারণ রাস্তায় যান্াহদনর সাদে সংঘদে বর কারদণ হদয়ভছে(Bajwa & Chauhan, 

2019)। LI থেদক জনসংখো-স্তদরর পভরণভত এভশয়ায় আরও তদদন্তর জনে একটে গুরুত্বপূণ ব থেত্র্।  

সড়ক ও থরেপে পদরােিাদ্ খরওয়াো প্রাণীদদর স্বল্প পভরসদর েভতগ্রস্ত কদর মানুদের কম বকান্ডদক 

অনুঘটেত কদর, প্রাণীর আ্াসস্থে ্ে্হারদক প্রিাভ্ত কদর এ্ং িোিদে ্াধা ভদদয়। সড়কগুদোও 

খরওয়াো প্রাণী ভশকাদর সুভ্ধা ভদদত পাদর(Clements et al., 2014)। উপরন্তু, মানুদের ন্সক্রয়াকোপ ্ৃন্সদ্ধ 

এ্ং রাস্তার পাদশ ্সভত স্থাপন থগৌদড়র মদতা খরওয়াো প্রাণীদদর আশপাশ থেদক সভরদয় ভদদত 

পাদর(Gangadharan et al., 2017)। মানুদের আনাদগানা ্নে কুকুদরর সংখো ্ৃন্সদ্ধ করদত পাদর, যা তারপর 

খরওয়াো প্রাণী ভশকার করদত পাদর; মৃতুেহার ভ্দশেিাদ্ থ্ভশ হদত পাদর যখন থ্ড়া তাদদর পাোদনার 

সুদযাগদক ্াধাগ্রস্ত কদর(Bajwa & Chauhan, 2019)। এই ধরদনর সড়ক প্রিা্ রাস্তার কাছাকাভছ ্াসস্থান 

্ে্হার কভমদয় ভদদত পাদর (থযমন, এভশয়াটেক ্নে গাধা;Bao-fa et al., 2007)। যাইদহাক, যভদ পাকা রাস্তা 

মাংসাশীদদর দ্বারা পভরতেক্ত হয়, ভকছু অশুি খরওয়াো, থযমন ভিতে, এই ভশকারী-মুক্ত স্থাদন জমা হদত 

পাদর যখন মানুদের কায বকোপও কম োদক (থযমন রাত;Habib, Saxena, Mahima, et al., 2020)। রাস্তার 

আদশপাদশ মহাকাশ ্ে্হাদর এই ধরদনর সামভয়ক ভ্দেদ Przewalski’s gazelle, গুে্দ্ধ হভরণ এ্ং 

থগারাে (যার স্গুভে ভদদনর তুেনায় রাদত রাস্তায় উদেখদযাগেিাদ্ ছড়াদনা থদখা যায়) পাওয়া থগদছ, 

ভকন্তু মান্-সহনশীে প্রজাভতগুভেদত নয়, থযমন, ্নে শূকর এ্ং ভসকা হভরণ(C. Li et al., 2009; Jia et al., 

2015)। যখন খরওয়াোরা সড়দকর কাদছ আদস, তখন তারা তাদদর সমদয়র একটে ্ড় অংশ সতকবতার 

সাদে ্েয় করদত পাদর, যা তাদদর অনোনে কায বক্রমদক থনভত্ািকিাদ্ প্রিাভ্ত করদত পাদর, থযমন 

খাওয়াদনা(Bao-fa et al., 2007)। রাস্তাঘাে এ্ং থরেপে দ্বারাও খরওয়াোদদর িোিে প্রিাভ্ত হয়, ভ্দশে 

কদর যভদ থসগুভে থ্ড়া থদওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, থরেপদের থ্ড়াগুভে মদিাভেয়ান থগদজে এ্ং 

এভশয়াটেক ্নে গাধার িোিেদক ্োপকিাদ্ হ্রাস কদর(Ito et al., 2013)। থযখাদন এই ধরদনর থ্ড়া থনই, 

থসখাদন ক্রভসং সাধারণ হদত পাদর; এমনভক অনুমান করা যায় থয ভসকা হভরণ এমন জায়গায় থরেোইন 

অভতক্রম করদত ভশদখদছ থযখাদন সংঘদে বর সম্ভা্না কম(Soga et al., 2015)।  

পদরাে প্রিাদ্র ্ড় আকাদরর ফোফেগুভে ভকছু প্রজাভতর জনে িােিাদ্ োভড করা হদয়দছ এ্ং এই 

প্রিা্গুভে পভরদ্শগত থপ্রোপদের উপর ভনিবর কদর পভর্ভতবত হদত পাদর। LI এর উচ্চ ঘনত্ব েীদপ  

মদিাভেয়ান থগদজদের কম প্রাপেতার সাদে যুক্ত ভছে(Nandintsetseg et al., 2019) , ভকন্তু সাবার প্রািুয ব 

্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ একটে থরইনফদরে আ্াসস্থদের মদধে সড়দকর ঘনদত্বর সাদে থযখাদন থিারাভশকার 

ভনয়ন্ত্রণ করা হদয়ভছে(Brodie et al., 2015)। থ্ড়া থদওয়া থরেপদের ্াধার প্রিা্ এভশয়াটেক ্নে গাধার 

আ্াসস্থদের 17,000 ভকভম 2 এর প্রদ্শপে ভ্ন্সেন্ন কদর ভদদয়দছ ্দে মদন করা হয়(Kaczensky et al., 2011), 

যার ফদে তাদদর দখেদাভরদত্বর সামভগ্রক এোকা হ্রাস পায়। যাযা্র প্রজাভত থযমন মদিাভেয়ান 

থগদজেগুভে সম্পদদর প্রাপেতার প্রভতন্সক্রয়ায় ্ড় দরূত্ব সরাদনার প্রদয়াজন হদত পাদর, ভকন্তু তাদদর 

িোিে থ্ড়া থদওয়া থরেপে দ্বারা থরাধ করা থযদত পাদর এ্ং উচ্চ মৃতুেহাদরর ভদদক ভনদয় থযদত 

পাদর(Ito et al., 2013; Olson et al., 2009)। আদরা সাধারণিাদ্, LI  এর ঘনত্ব থগৌড় এ্ং সাবদরর মদতা 

প্রজাভতর জনে মূে সংখোর মদধে সংদযাগ হ্রাস করদ্ ্দে মদন করা হয়(Jayadevan et al., 2020)। LI  দ্বারা 

সৃষ্ট সংদযাদগ ্াধা পদূ্ ব সংযুক্ত জনসংখোর মদধে ন্সজনগত উপকাঠাদমার আকাদর প্রকাশ করা থযদত 

পাদর। িীদন একটে থ্ড়া থদওয়া থরেপদের প্রিা্গুভে Przewalski-র গাদজে জনদগাষ্ঠীর মদধে ন্সজনগত 

প্র্াদহর মদধে স্পষ্ট ভছে, ভনম বাদণর মাত্র্ কদয়ক ্ছদরর মদধে(Yu et al., 2017)। জাপাদনর একটে সাইদে, 

্নে শূকর সংখোর ন্সজনগত গঠন থরেওদয়র ্াধা প্রিাদ্র সাদে সামিসেপূণ ব ভছে(Tadano et al., 2016)। 

যাইদহাক, মদিাভেয়ায় (উপদর) থ্ড়া থদওয়া থরেপে দ্বারা িোিদে যদেষ্ট ্াধা োকা সদিও, মদিােীয় 

থগদজদে ন্সজনগত উপ-কাঠাদমা তখনও স্পষ্ট ভছে না(Okada et al., 2012)। ফোফদের এই পভরসরটে ্ড় 

আকাদরর জনসংখোর র্ভশষ্টেগুভের প্রিাদ্র সাদে থছাে থস্কদে পদরাে প্রিা্গুভেদক আরও িােিাদ্ 

সংযুক্ত করার প্রদয়াজনীয়তার উপর থজার থদয়।  
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আমরা প্রশমন ্ে্স্থাগুভের কদয়কটে উদাহরণ খুুঁদজ থপদয়ভছ যা ভ্দশেিাদ্ খরওয়াো প্রাণীর 

আিরণদক প্রিাভ্ত  করার ভদদক মদনাভনদ্শ কদরভছে। মানুদের আিরণ পভর্তবন করদত িাওয়া 

প্রশমনমূেক ্ে্স্থাগুভে থ্ভশ প্রিভেত ্দে মদন হয় এ্ং রাস্তায় গভত ্াধার মত ্ে্স্থা (যা স্তনেপায়ী 

রাস্তাঘাদে হতো কমাদত পাদর) হস্তদেপ অন্তিুবক্ত কদর;Menon et al., 2015)। রাস্তা ্ন্ধ (ভনভদবষ্ট ভকছু সময় 

্া স্থায়ী) ভকছু প্রজাভতর দ্বারা িাজব আ্াসদনর অভধকতর ্ে্হার করদত পাদর ভকন্তু অনেদদর জনে নয়। 

উদাহরণস্বরূপ, ভিতে এ্ং থগৌদড়র সনাক্তকরদণর হার একটে হাইওদয়র থসকশদন থ্ভশ ভছে যা ভদদনর 

থ্ো থখাো থসকশদনর তুেনায় স্থায়ীিাদ্ ্ন্ধ ভছে, ভকন্তু সবার এ্ং ্দুনা শুদয়াদরর মদধে থতমন থকান 

পাে বকে ভছে না(Gubbi et al., 2012)। ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর মাধেদম রাস্তা ও থরেপদের প্রশমন খরওয়াোদদর 

জনে িােিাদ্ নভেিুক্ত ্দে মদন হয়; কমপদে 12 টে প্রজাভত এই ধরদনর কাঠাদমা অভতক্রম করার 

জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ (পভরভশষ্ট C & D)। খরওয়াো প্রাণীগুভে এমন কাঠাদমা (থযমন থসতু এ্ং 

পেিারী ওিারপাস) ্ে্হার কদর ক্রস করার ভ্েয়টে নভেিুক্ত করা হদয়দছ যা ভ্দশেিাদ্ তাদদর 

গতায়াদতর জনে ভনভম বত হয়ভন। এর মদধে রদয়দছ সাইদ্ভরয়ান থরা হভরণ(Y. Wang et al., 2017) , ভসকা 

হভরণ(Asari et al., 2020) , এ্ং মাউস হভরণ ( Moschiola indica ;Menon et al., 2015)। যাইদহাক, শুধুমাত্র্ 

ভনভদবষ্ট স্থাদন অভতক্রম করার শন্সক্তপূণ ব প্রিা্ এই ধরদনর পয বদ্েণ থেদক স্পষ্ট হদত পাদর না। ভতব্বত 

হভরণদক স্থানান্তভরত করা হয় ্দে মদন করা হয় থয তারা তাদদর অনুকূে পে থেদক 86 ভকদোভমোর পে 

অভতক্রম করদত পাদর যাদত তারা ক্রভসং স্ট্রাকিার অোদক্সস করদত পাদর যা তাদদর ভনরাপদদ ভকংহাই-

ভতব্বত থরেপদে িোিে করদত সেম কদর।(W. Xu et al., 2019) । এইিাদ্, LI ্া আনগুদেেস প্রশমদন 

ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর নকশা এ্ং অ্স্থান গুরুত্বপণূ ব ভ্দ্িে ভ্েয়।  

সরীসতপ 

আমরা এভশয়ার সরীসৃদপর উপর LI- এর প্রিা্ সম্পভকবত 46 টে ভপয়ার-ভরভিউড োভড থপদয়ভছ। িারত 

এই গদ্েণায় 23 টে অ্দান থরদখদছ, তারপদর শ্রীেঙ্কা (িারটে) এ্ং িীন (ভতনটে)। েুদ্র্ থস্কদে (E1) 

সরাসভর প্রিাদ্র উপর োভডগুভে 41 টে থপপাদর স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব করা হদয়ভছে, তারপদর 

জনসংখোর থস্কদে প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ (E3; পাুঁিটে থপপার) এ্ং থছাে থস্কদে পদরাে প্রিা্ (E2; 

দুটে থপপার)।  

কমপদে 240 সরীসৃপ প্রজাভত LI (ভ্দশেত সড়কদেদক) থেদক সরাসভর মতুৃের ঘেনা নভেিুক্ত করা 

হদয়দছ, এ্ং তাদদর মদধে সাপ, টেকটেভক, কেপ এ্ং কুভমদরর প্রভতভনভধত্ব রদয়দছ। এর মদধে রদয়দছ 

দুটে ভ্পন্ন এ্ং নয়টে দু্ বে প্রজাভত (পভরভশষ্ট A)। LI থেদক সরীসপৃ মৃতুেহার সম্পভকবত থ্ভশরিাগ ভেখায় 

থক্ে এই মতুৃের কো নভেিুক্ত কদর, তদ্ ভকছু গদ্েণায় থিভরদয়্েগুভে তদন্ত করা হয় যা সংঘদে বর 

ঝুুঁ ভক ্াড়ায়। ্ে বা থমৌসদুমর পাশাপাভশ জোশদয়র সাভন্নধে (যখন ্নো হয় এ্ং প্রাণীদদর সদর থযদত ্াধে 

করা হয়) মদন করা হয় থয িারদত এক জায়গায় সড়ক এ্ং অনে স্থাদন থরেপদে মাশ ব কুভমদরর মতুৃের 

ঝুুঁ ভক ্াড়দ্(Vyas & Vasava, 2019)। ভফভেপাইদন দভেণ -পূ্ ব এভশয়ান ্ক্স োেবে (Cuora amboinensis ) এ্ং 

এভশয়ান ভেফ কেপ ( Cyclemys dentata) -এর উচ্চতর সড়দক মৃতুের ঘেনা সদিও পাভনর সাভন্নধে যুক্ত 

ভছে(Bernardo, 2019)। Uropeltidae- এর মদতা ভকছু ফোভমভে ্ৃটষ্টর পদর আরও সন্সক্রয় (এ্ং থসইজনে 

যান্াহদনর মুদখামুভখ হওয়ার সম্ভা্না থ্ভশ) হদত পাদর(Vijayakumar et al., 2001) । আদরা সাধারণিাদ্, 

আদরা সরীসপৃ  মারা থযদত পাদর ্াসস্থানগুভেদত থযখাদন তারা থ্ভশ অ্স্থান কদর (থযমন, িা ্াগাদনর 

তুেনায় ্ন;Jeganathan, Mudappa, Kumar, et al., 2018)। ভকছু িােক ইোকৃতিাদ্ রাস্তায় সাপদক োদগ বে 

করদত পাদর(Marshall et al., 2018)। সরীসৃপ আিরণ সরাসভর মৃতুের ঝুুঁ ভকদকও প্রিাভ্ত করদত পাদর। 

োদম বাদরগুদেশদনর জনে রাস্তার প্রভত সাদপর আকে বণ তাদদর জনে যান্াহদন িাপা পড়ার একটে 

গুরুত্বপূণ ব কারণ ্দে মদন করা হয়(Pragatheesh & Rajvanshi, 2013)। থযস্ সাপ সন্সক্রয়িাদ্ ভশকাদরর 

সন্ধাদন িোদফরা কদর তাদদর ঝুুঁ ভক থ্ভশ হদত পাদর (কারণ তারা প্রায়ই সড়দকর মুদখামুভখ হয়) থসস্ 

প্রজাভতর তুেনায় যারা অোম্ুদশর উপর ভনিবর কদর (Park et al., 2017)। অভধকন্তু, সরীসপৃগুভে স্তনেপায়ী 
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প্রাণীদদর মদতা দ্রুত যান্াহদনর ্ভধ বত সংখোর ভ্পরীদত দ্রুত সাড়া ভদদত পাদর না, যার ফদে 

উচ্চসংখেক যান্াহন িোিদের সময় আরও থ্ভশ সড়কমৃতুের ঘেনা ঘদে(Seshadri & Ganesh, 2015)। 

যাইদহাক, সরীসপৃ মতুৃের হার সরাসভর োভফক িভেউদমর সাদে সম্পকবযুক্ত নাও হদত পাদর(Y. Wang et 

al., 2016) , এদত ্ুঝা যায় থয এই ধরদনর ঘেনা স্থান-ভনিবর হদত পাদর। সড়কগুভে মানুদের প্রদ্শদক 

সহজতর কদর, যারা তখন পদে সাদপর মদুখামুভখ হদয় সাপ হতো করদত পাদর(Marshall et al., 2018)। 

যাইদহাক, থছাে থস্কদে সরীসৃদপর উপর রাস্তার এই ধরদনর পদরাে প্রিাদ্র অভত অল্প তদন্ত আদছ ্দে 

মদন হয়।  

সরীসৃদপর উপর LI -এর সংখো-স্তদরর প্রিা্গুভেও প্রধানত প্রতেে মতুৃেহাদরর সাদে সম্পভকবত। একটে 

গদ্েণায় থদখা থগদছ থয ভ্ভিন্ন সরীসৃপ প্রজাভতর সংখোর মদধে থকান সম্পকব থনই যারা সড়দক ভনহত 

হয়, থস সংখোর সাদে থযগুদো সংেগ্ন আ্াসস্থাদন থদখা যায়(Bhupathy et al., 2009), ্ঝুা যাদে থয সড়ক 

থেদক মৃতুেহার অনে প্রজাভতর তুেনায় ভকছু প্রজাভতর জনে অসমিাদ্ থ্ভশ হদত পাদর। সামভগ্রক 

মৃতুেহাদর সড়ক-মতুৃের অ্দান সাধারণত োভড করা হয় না, ভকন্তু ভকং থকা্রাগুভের একটে থরভডও-

েোভকং নমুনার 16 শতাংশ োইেোদন্ডর একটে সাইদে সড়কহতোর ভশকার হদয়ভছে(Marshall et al., 2018)। 

ভকছু সংখোতান্সিক থগাষ্ঠীদক সড়ক ্া থরেপদে সংঘদে বর অনেদদর থিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব করদত পাদর। 

উত্তর-পূ্ ব দভেণ থকাভরয়ায়, রাস্তায় মারা যাওয়া 10 প্রজাভতর 95 শতাংশ সাপ ভছে প্রাপ্ত্য়স্ক এ্ং 70 

শতাংশ পুরুে(Park et al., 2017)। িারদত একটে সাইদে, যান্াহন ্া থেদন মারা যাওয়া জোিূভমর 

কুভমদরর 67 শতাংশ ভকদশার ্া প্রাপ্ত্য়দস্কর ভনদি ভছে(Vyas & Vasava, 2019)। থযদহতু জনসংখোর প্রভতটে 

সংখোতান্সিক থগাষ্ঠীর প্রাপেতার জনে এই োভডগুভে সটঠক নয়, জনসংখোর কায বকাভরতার প্রিা্গুভে 

সটঠক জানা যায় না। থোড-থহদডড টেকটেভকগুভের সংখো থজদনটেদক্সর উপর এক গদ্েণায় থদখা থগদছ 

থয, িীদনর ভকংহাই-ভতব্বত থরে ন্সজন প্র্াদহ ্াধা সৃটষ্ট কদরভন, কারণ থরেপদের আদশপাদশর ্াসস্থান 

টেকটেভকগুভেদক আকৃষ্ট কদরভছে এ্ং তাই একটে অভ্ন্সেন্ন সংখোদক সহজতর কদরভছে(D. Hu et al., 

2012)। ভ্স্তৃত স্থাভনক থস্কদে, ্ৃহৎ আকাদরর অ্কাঠাদমা প্রকল্প থেদক আ্াসস্থে হারাদনার ফদে 

অনোনে েোক্সার মদতা সরীসৃদপর ্াসস্থাদনর েভত ্া অ্নভত হদত পাদর(Hughes, 2019)। 

সরীসৃদপর উপর এেআই প্রিাদ্র প্রশমন পশুর আিরণ পভর্তবন, মানুদের আিরণ পভর্তবন 

এ্ং/অে্া প্রাণীদদর অ্কাঠাদমা থেদক শারীভরকিাদ্ পৃেক করার ্ে্স্থা অন্তিুবক্ত করদত পাদর। 

সড়দকর প্রভত সরীসদৃপর আকে বণ কমাদত একটে উপায় হদত পাদর ভ্কল্প কৃন্সত্র্ম িূ-পৃষ্ঠ প্রস্তুত করা থযটে 

প্রস্তুত হদ্ তাপ-ভনয়ন্ত্রণকারী ্স্তু দ্বারা রাস্তার আদশপাদশর এোকা থেদক দদূর স্থাপন করা।(Pragatheesh 

& Rajvanshi, 2013)। যাইদহাক, আমরা এই ধরদনর ্ে্স্থাপনার থকান ্াস্ত্ায়ন পাইভন। যান্াহন 

িােকদদর আিরণ গভত সীমা ভনয়ন্ত্রদণর মাধেদম কায বকর হদত পাদর (থযমন রাস্তায় কাছাকাভছ ভ্রভতদত 

গভতদরাধক ্ে্স্থা থরদখ); এটে সরীসৃপসহ ভ্ভিন্ন প্রজাভতর মৃতুের হার কভমদয় ভদদত পাদর(Menon et al., 

2015)। (ভ্দশে কদর রাদত) রাস্তা ্ন্ধ রাখা  এ্ং গাভড় িোিদের সংখো ভনয়ন্ত্রণ সরীসৃদপর মতুৃেহার 

কমাদত সাহাযে করদত পাদর(Seshadri & Ganesh, 2011)। সরীসপৃদক রাস্তা থেদক ভ্ন্সেন্ন করার সাদে 

সম্পভকবত প্রশমনমূেক ্ে্স্থায় ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর সাদে জভড়ত ্স্তুগত ্াধা (থ্ড়া ্া থদয়াে) জভড়ত। 

এই ধরদনর থদয়ােগুভের উপদর "থঠা ুঁে" রাখার পরামশ ব থদওয়া হয় যাদত সাপগুভে উপদর উঠদত না পাদর 

এ্ং তাদদর ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর ভদদক পভরিাভেত কদর।(Pragatheesh & Rajvanshi, 2013)। যভদও এটে আশা 

করা হয় থয ্ড় প্রাণীদদর (ভ্দশেত স্তনেপায়ী) জনে ভনভম বত ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভে সরীসৃপদকও থস্া দান 

করদত পাদর (থযমন, যভদ তারা উুঁিু রাস্তার ্ড় অংশদক অন্তিুবক্ত কদর;Habib, Saxena, Jhala, et al., 2020) , 

ভকছু পভরভস্থভতদত সরীসদৃপর জনে আোদা কাঠাদমার প্রদয়াজন হদত পাদর। যভদও সড়ক প্রশমদন এগুভে 

সুপাভরশ করা থযদত পাদর, সরীসৃদপর িাভহদাগুভে আসদে ্াস্ত্াভয়ত হয় না(Donggul et al., 2018)। 

অোমক্ষফক্ষব়োনস (উিচর প্রািী) 
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আমরা এভশয়ায় উিির প্রাণীর উপর LI- এর প্রিা্ সম্পভকবত 32 টে ভপয়ার-ভরভিউড োভড থপদয়ভছ, যার 

মদধে 31 টে ভছে সড়ক সাভহতে এ্ং একটে থরে সাভহতে থেদক। িারত এই গদ্েণার মদধে 14 টে অ্দান 

থরদখদছ, তারপদর িীন (পাুঁিটে), এ্ং দভেণ থকাভরয়া এ্ং শ্রীেঙ্কা (প্রদতেদক ভতনটে কদর)। থছাে থস্কদে 

সরাসভর প্রিাদ্র উপর গদ্েণা (E1) এই অধেয়দনর ভ্শাে সংখো (25) অন্তিুবক্ত; সংখো থস্কদে (E3) 

প্রতেে ও পদরাে প্রিাদ্র উপর পাুঁিটে গদ্েণা পভরিাভেত হদয়ভছে এ্ং থছাে থস্কদে (E2) পদরাে 

প্রিাদ্র উপর শুধুমাত্র্ একটে। 

AVC থেদক মতুৃেহার এভশয়া জদুড় কমপদে 69 উিির প্রজাভতর জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ, যার মদধে 

দুটে ভ্পন্ন এ্ং 13 টে দু্ বে প্রজাভত (পভরভশষ্ট A) রদয়দছ। যান্াহদনর সদি উিির সংঘদে বর জনে থ্শ 

ভকছু ঝুুঁ ভকর কারণ অ্দান রাদখ ্দে মদন করা হয়। যখন যান্াহন একটে পছদন্দর আ্াসস্থে ভদদয় যায় 

- যা অদনক উিির প্রজাভত জোশদয়র সাদে যুক্ত োদক - মতুৃের সংখো থ্ভশ হদত পাদর। এই ধরদনর 

জোশয়গুভের মদধে রদয়দছ নদী(Baskaran & Boominathan, 2010) এ্ং জোিূভমর অংশ(Gu et al., 2011)। 

আদরা সাধারণিাদ্, উিির প্রাণীর মতুৃের হার থ্ভশ হদত পাদর থযখাদন তারা থ্ভশ হয় (থযমন, িা 

্াগাদনর তুেনায় ্নিূভমদত;Vijayakumar et al., 2001) । উিির প্রাণীদদর মদধে সামভয়ক ভনদশ বনগুভেও 

িােিাদ্ নভেিুক্ত করা হয় এ্ং তাদদর কায বকোপ এ্ং প্রজনন পদ্ধভতগুভের সাদে সম্পকবযুক্ত হদত 

পাদর। উিির প্রাণীর সরকহতো থ্ভশ হদত পাদর রাদত (W. Zhang et al., 2018), ্ে বাকাদে(Jeganathan, 

Mudappa, Kumar, et al., 2018) এ্ং ্ৃটষ্টর ভদদন(Gu et al., 2011) - ভকন্তু এোও থদখুনBhupathy et al., 

(2009)। থযখাদন উিির প্রাণীদদর তাদদর পভরদ্শগত প্রদয়াজনীয়তা পরূদণর জনে রাস্তা অভতক্রম করদত 

হদ্ (থযমন, প্রজনন আ্াসস্থে ্া জন্মগত ভ্েুরণ অোদক্সস করদত), থসখাদন সংঘদে বর সংখো ্াড়দত 

পাদর(Seo et al., 2015; Seshadri & Ganesh, 2011)। উচ্চ োভফক িভেউম উিিরদদর সরাসভর মৃতুের 

সদিও সম্পকবযুক্ত হদত পাদর(Z.C. Wang et al., 2015) । উপরন্তু, রাস্তায় যান্াহদনর পভরমাণ ্াভড়দয় 

(স্তনেপায়ী প্রাণীদদর ভ্পরীদত) উিির প্রাণীদদর প্রভতহত করা যাদ্ না, এ্ং থসইজনে উিির সড়কহতো 

্ভধ বত োভফদকর সাদে ্াড়দত পাদর(Seshadri & Ganesh, 2011)। যান্াহদনর সাদে সংঘদে বর ফদে সরাসভর 

মৃতুেহার ছাড়াও, উিির প্রাণী কখনও কখনও রাস্তার সাদে যুক্ত অ্কাঠাদমাদত আেকা পদড় (থযমন, 

ভনষ্কাশন খনন) এ্ং থসগুদোর মদধে মারা যায়(Z. Zhang et al., 2010)।   

উিির-যান্াহদনর সংঘদে বর সংখো স্তদরর পভরণভত (ভ্দশে কদর জনসংখোর কায বকাভরতা) সুপভরভিত 

নয়। সড়কহতোর ্হু-প্রজাভতক গদ্েণায়, উিির প্রাণীরা প্রায়শই স্দিদয় ্ড় অনুপাদত োদক (থযমন, 

িারদতর একটে সাইদে 53 শতাংশ,Baskaran & Boominathan, 2010 ; ইদন্দাদনভশয়ার একটে সাইদে 64 

শতাংশ,Healey et al., 2020 ; িীদনর একটে সাইদে 86 শতাংশ,Y. Wang et al., 2013)। যাইদহাক, এই 

পোোন বটে স্সময় ভস্থর োদক না (থযমন,Seo et al., 2015; Silva et al., 2020)। এই ধরদনর ভনদশ বনগুভে এই 

সাইেগুভেদত অনোনে েোক্সার তুেনায় উিির প্রাণীর প্রািুদয বর মদধে র্ভিত্র্েদক প্রভতফভেত করদত পাদর। 

ভকছু গদ্েণায় থদখা থগদছ সড়কহতো দুঘ বেনার সংখো এ্ং রাস্তা সংেগ্ন এোকায় উিির প্রজাভতর 

প্রািুদয বর মদধে একটে সম্পকব রদয়দছ (থযমন,Bhupathy et al., 2009)। থকাভরয়ান নখযুক্ত সাোমোন্ডার 

(Onychodactylus koreanus ) এর মদতা স্বল্প সমদয়র মদধে স্থানান্তভরত প্রজাভতর জনে, সড়কহতো পদুরা 

জনসংখোর থ্ুঁদি োকার জনে একটে ্ড় হুমভক হদত পাদর(Shin et al., 2020)। সামভগ্রকিাদ্, উিিরদদর 

সড়কহতো এ্ং সংখোর কায বকাভরতার পভরণভতর মদধে একটে পভরমাণগত সংদযাগ িােিাদ্ োভড করা 

হয়ভন। 

উিিরদদর জনে সড়কগুভের প্রিা্ (থছাে আকাদর এ্ং জনসংখোর স্তদর) তদন্ত করা হদয়দছ তার 

পদরাে প্রিা্গুভে মূেত ্াসস্থান ্ে্হার/গুণগত পভর্তবন এ্ং ভ্ন্সেন্নতার ন্সজনগত প্রিা্ ভনদয় 

গটঠত। রাস্তার উপভরিাগ উুঁিু কদর উিয় পাদশ পাভন ভস্থর হদয় থযদত পাদর এ্ং উিিরদদর জনে 

আকে বণীয় পুে রতভর করদত পাদর(Healey et al., 2020)। দবূ্ব বেিাদ্ পভরকভল্পত থেদনজ খাদদর থেদত্র্, 

এই ধরদনর আকে বণীয় পুেগুভে পভরদ্শগত ফাুঁদ হদত পাদর(Z. Zhang et al., 2010)। রাস্তার ধাদর আদোর 
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প্রভত থপাকামাকদড়র আকে বণ পাল্টািাদ্ উিির প্রাণীদদর তাদদরদক ভশকার করদত আকৃষ্ট 

কদর(Bhupathy et al., 2009) , ভকন্তু এটে তাদদর সড়কহতোর জনেও ঝুুঁ ভকপূণ ব কদর তুেদত পাদর। ্হৃত্তর 

েোন্ডদস্কপ জদুড়, উিির প্রজাভতর সংখোভধকে রাস্তা থেদক আরও দদূর থ্ভশ পাওয়া থগদছ(Aryal et al., 

2020)। LI দ্বারা সৃষ্ট আ্াসস্থদের ্ড় ধরদনর অ্নভত অনোনে উিিরদদর দখদের সম্ভা্ে থেত্র্দকও 

হ্রাস করদত পাদর, অনোনে েোক্সার মত(Hughes, 2019)। রাস্তাগুভে সফেিাদ্ পার হওয়া প্রাণীর সংখোও 

হ্রাস করদত পাদর (হয় সংঘদে ব সরাসভর মৃতুেহাদরর মাধেদম অে্া রাস্তার কাঠাদমার কারদণ এটে অভতক্রম 

করা ্াস্তভ্কিাদ্ কটঠন কদর থতাোর মাধেদম)। কমপদে একটে গদ্েণায় জনসংখোর থজদনটেদক্সর 

জনে এই ধরদনর ্াধার প্রিাদ্র ফোফেগুভে তদন্ত করা হদয়দছ। এটে থদদখদছ থয পাহাদড়র 

রশেভশরাগুভে রাস্তার থিদয় িীনা কাঠ-্োদঙর সংখোর ন্সজনগত কাঠাদমার উপর থ্ভশ প্রিা্ থফদে(Atlas 

& Fu, 2019) । থমাোমুটেিাদ্, থছাে এ্ং ্ড় উিয় থস্কদে LI এর পদরাে প্রিা্ উিিরদদর জনে 

িােিাদ্ তদন্ত করা হয় না। 

প্রাণীর আিরণ পভর্তবন কদর প্রতেে ও পদরাে প্রিাদ্র প্রশমন উিিরদদর জনে সুপ্রভতটষ্ঠত নয়, যভদও 

একটে গদ্েণায় মতুৃেহার কমাদত রাস্তার কাছাকাভছ কম গুরুত্বপূণ ব জোিূভম পোি অপসারদণর পরামশ ব 

থদওয়া হদয়দছ(Gu et al., 2011)। রাদত রাস্তা ্ন্ধসহ মানুদের আিরণ পভর্তবন করার জনে থ্শ ভকছু 

প্রশমনমূেক ্ে্স্থা গ্রহদণর পরামশ ব থদওয়া হদয়দছ(Y. Zhang et al., 2018), সংঘদে বর হেস্পেগুভেদত 

উন্নত সাইনদপাভেং(Healey et al., 2020) এ্ং গভত হ্রাস(Menon et al., 2015)। সাভহদতে এই পদ্ধভতগুভের 

কায বকাভরতার কদয়কটে শন্সক্তশােী মূেোয়ন রদয়দছ। ক্রভসং স্ট্রাকিারগুভেদক এক্সক্েুশন থফন্সিংদয়র 

সাদে ভমভেদয় ক্রম্ধ বমানিাদ্ সড়কহতো কমাদনার এ্ং ্াধার প্রিা্ কমাদনার একটে উপায় ভহদসদ্ 

থদখা হদে। ওিারপাস এ্ং আন্ডারপাসগুভে প্রায়শই ্ড় প্রজাভতর জনে ভডজাইন করা হয় এ্ং এই 

নকশাটে প্রায়শই থছাে েোক্সার িাভহদা উদপো কদর; উদাহরণস্বরূপ, দভেণ থকাভরয়ায় 47 শতাংশ 

নমুনাযুক্ত আন্ডারপাদসর র্ভশষ্টে থনই যা উিির িোিেদক সহজ কদর(Donggul et al., 2018)। যাইদহাক, 

উিির িোিেদক সমে বন কদর এমন নকশার র্ভশষ্টেগুভে পরীোমূেকিাদ্ ভনধ বারণ করার জনে 

কদয়কটে গদ্েণা করা হদয়দছ। এই পরীোমূেক থেভেং-এর সাদে যুক্ত োদনদের আকার এ্ং আকৃভতর, 

থসইসাদে ভিতদরর স্তদরর প্রকারগুভে, যা মাইদগ্রশদনর সময় িীনা ্াদামী ্োঙ পছন্দ(Y. Wang et al., 

2019)। একইিাদ্, পরীোমূেক থেেগুভে ভনষ্কাশন খাদদর অনুকূে আকার ভনধ বারণ করদত সাহাযে 

করদত পাদর যাদত উিির প্রাণী আেদক না োদক (সাধারণ ্োদঙর জনে ভনধ বাভরত;Zhang et al., 2010) , 

এ্ং ন্সেফে থ্ড়ার সদ্ বাচ্চ উচ্চতা যাদত তারা রাস্তায় প্রদ্শ না কদর(Y. Wang et al., 2019)। ্হৃত্তর 

েোক্সার তুেনায় উিিরদদর জনে োিদোদকশন োভডর আদপভেক সহজতা ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর 

র্ভশষ্টেগুভের শন্সক্তশােী মেূোয়দনর সুদযাগ প্রদান করদত পাদর। 
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প্রযান ফলাফল 

সড়কসমূহ 

1. 162 টে ভপয়ার-ভরভিউড থপপাদর িারত এ্ং িীন ভছে স্দিদয় থ্ভশ প্রভতভনভধত্বশীে থদশ এ্ং 

আমাদদর সািব ফোফদের 55 শতাংশ জদুড় োকা থদশ। জাপান, দভেণ থকাভরয়া, থনপাে এ্ং 

মােদয়ভশয়াও উদেখদযাগে সংখেক গদ্েণা কদরদছ। অভধকাংশ অনোনে থদদশর প্রভতভনভধত্ব 

তুেনামূেকিাদ্ কম ভছে; আমাদদর 28 টে োদগ বে থদদশর মদধে ছয়টে সাভহদতে প্রভতভনভধত্ব করা 

হয়ভন (মহাদদশ-ভ্স্তৃত অধেয়ন ্েতীত)।  

2. আমরা স্তনেপায়ী প্রাণীদদর জনে একটে থেণীভ্নোদসর পেপাত থপদয়ভছ, যার 69 % থপপাদরর 

প্রভতভনভধত্ব রদয়দছ (ভিত্র্4 )। ত্ুও, সড়কহতো ঘেনায় নভেিুক্ত সরীসৃপ প্রজাভতর সংখো স্তনেপায়ী 

প্রজাভতর সংখোর থিদয় 62 শতাংশ থ্ভশ (থেভ্ে2)। যভদও সরীসৃপগুভে স্তনেপায়ী প্রাণীর তুেনায় প্রায় 

ভদ্বগুণ , এটে সম্ভ্ থয ্নেপ্রাণীর উপর রাস্তার প্রিাদ্র গদ্েণায় স্তনেপায়ী প্রাণীর গুরুত্ব অনোনে 

েোক্সার থেদত্র্ প্রদযাজে অন্তদৃবটষ্টদক সীমা্দ্ধ করদত পাদর।  

3. থছাে পভরসদর প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিাদ্র মূেোয়ন করা অধেয়নগুভে (থযমন, একটে একক 

থরেোইন ্া একটে এোকার কদয়কটে ভনভদবষ্ট রাস্তা) কমপদে 611 প্রজাভতর জনে নভেিুক্ত করা 

হদয়দছ (থেভ্ে2 এ্ং 34 প্রজাভত (থেভ্ে3), যোক্রদম। সংখো-স্তদরর প্রিা্গুভে অন্তত 41টে 

প্রজাভতর জনে পভরমাপ করা হদয়দছ (ভিত্র্4). একন্সত্র্তিাদ্ ভনদে,  সাভহতেগুভে ভ্স্তৃত প্রজাভতর 

উপর সড়দকর উদেখদযাগে প্রিা্গুভে তুদে ধদর, যা পুদরা এভশয়া জদুড় অদনক েোক্সার প্রভতভনভধত্ব 

কদর। যাইদহাক, ফোফদে প্রাপ্ত জ্ঞান পদরাে প্রিা্ এ্ং জনসংখোর স্তদরর প্রিাদ্র তুেনায় 

সরাসভর প্রিাদ্র ভদদক ্োপকিাদ্ ভতয বক। 

4. সরাসভর রাস্তার প্রিা্গুভে সাধারণত থছাে খদন্ড একটে খন্সণ্ডত এ্ং সাইে-ভনভদবষ্ট পদ্ধভতদত েুদ্র্ 

থস্কদে োভড করা হদয়ভছে। সরাসভর প্রিা্ ভনদয় োভডগুদোর অভধক েেে ভছদো সড়দকর 

প্রিা্গুভে (থযমন, রাস্তায় হতো হওয়া প্রজাভতর তাভেকা রতভর করা) এই মৃতুেগুদোর জনে দায়ী 

িােকদকর ভিভিত করা এ্ং প্রমাণ-ভনিবর সমাধান থ্র করাও ভছদো না। ফেস্বরূপ, জনসংখো-থস্কে 

সংরেদণর জনে অদপোকৃত কম সাধারণীকরণদযাগে ্া থস্কদে্ে অন্তদৃবটষ্ট রতভর হদয়ভছে।  

5. পদরাে প্রিাদ্র ভ্িাদর (পভরভশষ্ট B), রাস্তার ্াধা-সংক্রান্ত প্রিা্গুভে তুেনামূেকিাদ্ িােিাদ্ 

অধেয়ন করা হয়, ভ্দশে কদর এমন মদডেগুভের মাধেদম যা আ্াসস্থে ্া েোন্ডদস্কপ সংদযাদগর 

পূ্ বািাস ভদদত সহায়তা কদর। এই ্াধাসমূদহর থজদনটেক পভরণভতগুভে ক্রম্ধ বমানিাদ্ সমাধান 

করা হদে, ভ্দশেত স্তনেপায়ী প্রাণীদদর জনে (পভরভশষ্ট C)। এস্ পভরণভতসমূদহর ভকছু ভকছু এখদনা 

দৃশেমান নাও হদত পাদর, অদপোকৃত স্বল্প সমদয়র কারদণ থয উচ্চ গভত এ্ং উচ্চ-ভ্সতৃ্ত সড়ক 

অদনক থদদশই অে্া এভশয়ার জী্ র্ভিত্র্েময় প্রাকৃভতক দৃদশের মদধে প্রিা্ ভ্স্তার কদর আদছ।   

6. সড়দকর প্রিা্ (প্রতেে এ্ং পদরাে উিয়ই) জনসংখোর স্তদর এ্ং প্রজাভতগুদোর ভফেদনস 

সম্পভকবত সংখোতান্সিক পরাভমভতগুভেদত রাস্তার প্রিা্ (প্রতেে এ্ং পদরাে উিয়) প্রিা্গুভে খু্ 

কমই োভড করা হদয়ভছে। আজদকর সাভহদতে এটে একটে ্ড় গদ্েণার ফাুঁক। 

7. এই প্রিা্গুভে কমাদত প্রশমন ্ে্স্থার কায বকাভরতা মেূোয়দনর থিদয় সাভহতে সড়দকর প্রিা্গুভে 

অধেয়দনর ভদদক থ্ভশ মদনাদযাগী (495 শতাংশ অভধক অধেয়ন;ভিত্র্4 )। ভপয়ার-ভরভিউ করা 

সাভহদতের তুেনায় ধূসর সাভহদতে প্রশমন অধেয়ন থ্ভশ প্রিভেত ভছে।  
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8. ভ্দের অনোনে অংদশ মূেোভয়ত 30 টেরও থ্ভশ প্রশমনমূেক ্ে্স্থা (Huijser et al., 2008), এভশয়ায় 

মাত্র্ ১০ টেদক (এমনভক অল্প পভরমাদণ) সমাধান করা হদয়দছ। ত্ওু, অনোনে প্রশমন ্ে্স্থাগুভে 

(ভ্দশেত থযগুদো মান্ ্া প্রাণীর আিরণ পভর্তবদনর সাদে সম্পভকবত) থ্শ কদয়কটে থদদশ 

(থেখকদদর কাভহনী পয বদ্েদণর উপর ভিভত্ত কদর) ্াস্ত্াভয়ত হদয়দছ। এই ধরদনর ্ে্স্থাগুভের 

নভেপত্র্ এ্ং মূেোয়দনর অিা্, সড়কগুভের প্রতেে এ্ং পদরাে প্রিা্ হ্রাস এ্ং সদ্ বাত্তম 

অনুশীেদনর ভ্কাদশ তাদদর কায বকাভরতা থ্াঝা কটঠন কদর থতাদে। 

9. থযস্ ্ে্স্থা ্নেপ্রাণীদক রাস্তা থেদক পৃেক কদর ভকন্তু ক্রভসং স্ট্রাকিার (থযমন ওিারপাস এ্ং 

আন্ডারপাস) ভদদয় যাওয়ার অনুমভত থদয় থসগুভে থ্শ কদয়কটে এভশয়ান থদশ জদুড় ্াড়দছ। 

কমপদে 39 টে প্রজাভত এই কাঠাদমা ্ে্হার কদর রাস্তা পার হওয়ার জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ 

(থসগুভে ্নেপ্রাণী ্ে্হাদরর জনে ভডজাইন করা হদয়ভছে ্া থস উদেশে ্াস্ত্ায়দনর জনে; পভরভশষ্ট 

D)। যভদও অনোনে প্রশমন ্ে্স্থার তুেনায় কাঠাদমাগত ভ্দেদ ্ে্স্থাগুভে িােিাদ্ নভেিুক্ত করা 

হয় (ভিত্র্4 ), এই ধরদনর শত শত কাঠাদমা এ্ং মুটষ্টদময় গদ্েণার মদধে একটে অভমে থদখা যাদে 

যা তাদদর কায বকাভরতা মূেোয়ন কদর। 

ররলওয়ে 

1. 49 টে ভপয়ার-ভরভিউড থরে োভড মূেত িারত, িীন এ্ং মদিাভেয়ায় থকন্দ্রীিূত ভছে (ডাোদ্দসর 63 

শতাংশ;ভিত্র্3 ), এ্ং এই থদদশর মদধে ভতনটে ভনভদবষ্ট অঞ্চে (িারদতর উত্তর্ি, িীদনর ভতব্বত, এ্ং 

মদিােীয় মরুিূভম এ্ং থেপ)। সাভহদতে অনোনে এশীয় থদদশর প্রভতভনভধত্ব তুেনামূেকিাদ্ কম 

ভছে; 28 টে থদদশর মদধে 14টে এই সাভহদতে থমাদেও উপস্থাপন করা হয়ভন।   

2. অ-স্তনেপায়ী েোক্সার মূেোয়নকারী গদ্েণার সংখো ভ্দশেিাদ্ কম ভছে (20;ভিত্র্4 ), এমনভক 

সড়দকর তুেনায়। স্তনেপায়ী প্রাণীদদর মদধে, থফাকাস ভছে ্ড় প্রজাভতর উপর; ভ্দশে কদর, থরে 

্াস্তুশাে গদ্েণার 61 শতাংশ হাভত এ্ং খরওয়াো প্রাণী। অনে েোক্সার প্রভতভনভধদত্বর এই অিাদ্র 

অে ব হে থয অ-স্তনেপায়ী েোক্সার (্া থছাে স্তনেপায়ী) উপর থরদের প্রিা্ কম, অে্া যভদ এই 

প্রিা্গুভে সহদজই সনাক্ত করা ্া অধেয়ন করা না হয় তদ্ এটে অস্পষ্ট। এটে এই গদ্েণার 

ফোফেগুভেদক অনোনে প্রজাভতর এক্সোদপাদেশদনর জনে কম গ্রহণদযাগে কদর থতাদে। 

3. থছাে থস্কদে ্েন্সক্তদকন্সন্দ্রক প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ কমপদে 20 প্রজাভতর (সারণী 5) এ্ং আে 

প্রজাভতর (থেভ্ে6) জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ , যোক্রদম, এ্ং জনসংখোর প্রিা্গুভে কমপদে 

নয়টে প্রজাভতর জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ (থেভ্ে7 )। এই সংখোগুভে সড়ক পয বাদোিনার জনে 

সংভেষ্ট পভরসংখোদনর তুেনায় অদনক কম, এ্ং যখন থরে অধেয়দনর কম সংখোর সাদে ভ্দ্িনা 

করা হয়, তারা পরামশ ব থদয় থয এভশয়ায় ্নেপ্রাণীর উপর থরদের সরাসভর এ্ং পদরাে প্রিা্গুভে 

খু্ কম থ্াঝা যায়।  

4. থেন ধম বঘদের সরাসভর প্রিা্গুভে হাভতর জনে স্দিদয় িােিাদ্ নভেিুক্ত করা হয়। যাইদহাক, থেন 

ধম বঘদে ভনহত প্রাণীদদর উপর জনসংখোতান্সিক তেে (থযমন, ্য়স-ভেি থেণীভ্িাগ) এমনভক এই 

প্রধান প্রজাভতর জনে আিয বজনকিাদ্ কম। উপরন্তু, এই থডোগুভে খু্ কমই স্থানীয় প্রাণীসংখোর 

থপ্রোপদে উপস্থাপন করা হয় (আমরা এরকম একটেমাত্র্ োভড থপদয়ভছ)। ফেস্বরূপ, প্রাণীদদর 

উপর থেন ধম বঘে এ্ং প্রজাভতর স্থানীয় সংখোর ভ্দেমানতার মদধে শন্সক্তশােী সংদযাদগর অিা্ 

রদয়দছ। 

5. পদরাে প্রিাদ্র োভডগুদো থরেপদের ্াধার প্রিা্গুভের উপর ভন্দ্ধ োদক, ভ্দশেত যখন 

েোকগুভে থ্ড়া থদওয়া হয় ্া মান্ ্সভতর সাদে যুক্ত োদক। এইসমস্ত ্াধার প্রিা্গুভে সম্পদদর 
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প্রাপেতার পভর্তবদনর প্রভতন্সক্রয়ায় ্নেপ্রাণীর িোিদের েমতা হ্রাস কদর, যার ফদে থ্ুঁদি োকার 

হার হ্রাস পায়; তারা পশুদদর উপযুক্ত ্াসস্থাদন প্রদ্দশ ্াধা ভদদয় দখেকৃত এোকা হ্রাস কদর 

(পভরভশষ্ট F)। জীন প্র্াদহ থরেওদয় দ্বারা সৃষ্ট ্াধার প্রিাদ্র পভরণভতগুভেও ক্রম্ধ বমানিাদ্ 

অনুসন্ধান করা হদে (পভরভশষ্ট G)।  

6. থরেওদয়র প্রিা্গুভের উপর গদ্েণা তাদদর প্রশমদনর গদ্েণার থিদয় 283 শতাংশ থ্ভশ প্রিভেত 

(ভিত্র্4 )। যাইদহাক, এভশয়ায় ভ্ভিন্ন স্থাদন থরেওদয়র জনে মান্ ও প্রাণী উিদয়র (পর্তীদত প্রধানত 

হাভতর ভদদক মদনাদযাগী) আিরণ পভর্তবদনর েদেে প্রশমনমূেক ্ে্স্থাগুভের একটে ভ্ভিত্র্ পভরসর 

্াস্ত্ায়ন করা হদে। এই ্ে্স্থাগুভে থ্ভশরিাগ থগ্র-সাভহদতে নভেিুক্ত করা হয়। যাইদহাক, তাদদর 

কায বকাভরতার ্োপক পভরমাদপর অিা্ এভশয়া জদুড় অনোনে স্থাদন প্রভতভেভপ করা থযদত পাদর ভকনা 

তা থ্াঝা কটঠন কদর থতাদে। 

7. এভশয়ায় অদপোকৃত কম গদ্েণা আদছ ্নেপ্রাণী পারাপার কাঠাদমার ্ে্হার যা থরেপে জদুড় 

ভনরাপদ উত্তরণ প্রদাদনর উদেদশে করা হদয়দছ। যাইদহাক, কমপদে 14 টে প্রজাভত (পভরভশষ্ট H) 

থরেপদের উপর ্া নীদি অভতক্রম করার জনে এই ধরদনর কাঠাদমা ্ে্হার করার জনে নভেিুক্ত 

করা হদয়দছ। নকশা এ্ং অ্স্থান কায বকাভরতার মূে ভনধ বারক। ভ্দশে কদর, থযস্ কাঠাদমা িুে 

জায়গায় স্থাপন করা হয়, থসগুভে অোদক্সস এ্ং অভতক্রম করার জনে পশুদদর ্ভধ বত এ্ং 

অপ্রদয়াজনীয় শন্সক্ত ্েয় হদত পাদর।  

8. মুটষ্টদময় ভকছু োভড (প্রধানত থগ্র-সাভহতে থেদক) ইভিত থদয় থয প্রদকৌশেগত কারদণ ভনভম বত কাঠাদমা 

(এ্ং ভ্দশে কদর ্নেপ্রাণীর জনে নয়) থরেপে জদুড় ভকছু প্রজাভতর িোিেদক সহজতর করদত 

পাদর। যাইদহাক, অনোনে গদ্েণায় ইভিত পাওয়া যায় থয ভকছু প্রজাভত (থযমন মধে এভশয়ায় 

খরওয়াো প্রাণী) থ্ভশরিাগই এই কাঠাদমা ্ে্হার করা এভড়দয় থযদত পাদর। নকশার র্ভশষ্টেসমূহ যা 

ভনধ বারণ কদর থয প্রাণীরা এই ধরদনর কাঠাদমা ্ে্হার কদর ভকনা তা িােিাদ্ োভড করা হয় না। 

পাও়োর লাইন 

1. 78 টে ভপয়ার-ভরভিউ করা থপপার এভশয়ার 11  টে থদদশ ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ নভেিুক্ত কদরদছ, যার 

মদধে 75 শতাংশ োভড িারটে থদশ: িারত, িীন, মদিাভেয়া এ্ং কাজাখস্তান থেদক। সাভহতে 

পয বাদোিনার থকন্দ্রভ্ন্দ ুভছে এমন 28 টে থদদশর মদধে দশটে সাভহদতে উপস্থাপন করা হয়ভন। 

2. পাভখ এ্ং স্তনেপায়ী প্রাণী ভ্দুেৎ োইন সাভহদতে আভধপতে ভ্স্তার কদরদছ। সাভহদতের 53 শতাংশই 

এককিাদ্ পাভখ দখে কদরদছ, আর স্তনেপায়ী প্রাণীরা ভছে 40 শতাংশ সাভহদতের থকন্দ্রভ্ন্দ।ু 

3. কমপদে 113 প্রজাভতর জনে সরাসভর প্রিা্ নভেিুক্ত করা হদয়দছ (থেভ্ে8 ), যার মদধে রদয়দছ 

িারটে গুরুতর ভ্পন্ন, 14 টে ভ্পন্ন, 11 টে দু্ বে, এ্ং সাতটে প্রায় হুমভকর মদুখ োকা প্রজাভত। 

ভ্পরীদত, পদরাে প্রিা্ এ্ং জনসংখো স্তদরর প্রিা্গুভে যোক্রদম মাত্র্ দুটের জনে এ্ং িারটে 

প্রজাভতর জনে নভেিুক্ত করা হদয়দছ। 

4. সরাসভর প্রিা্ োভডগুভে থ্ভশরিাগই পয বদ্েণ যা ভ্দুেতায়দন মৃতুে এ্ং সংঘদে বর কারদণ মৃতুে 

নভেিুক্ত কদর। সংঘদে বর প্রিাদ্র থিদয় ইদেদরাভকউশন প্রিাদ্র উপর থ্ভশ গদ্েণা করা হদয়দছ। 

শুধুমাত্র্ কদয়কটে গদ্েণায় সরাসভর প্রিা্গুভে ভ্শদিাদ্ অনুসন্ধান করা হদয়দছ এ্ং 

পয বদ্েণকৃত মৃতুের জনে দায়ী ভ্েয়গুভে তদন্ত করা হদয়দছ। 
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5. সাভহদতে শুধুমাত্র্ দুটে পদরাে প্রিা্ পয বদ্েণ নভেিুক্ত করা হদয়ভছে: আ্াসস্থে হারাদনা এ্ং 

ভ্িাজন। ভ্দুেৎ োইদনর পদরাে প্রিা্ এ্ং জনসংখোর উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রিাদ্র কদঠার 

মূেোয়দনর উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর ভ্স্তাভরত োভডর সম্পূণ ব অিা্ রদয়দছ। 

6. সড়ক এ্ং থরে সাভহদতের মদতা, থ্ভশরিাগ োভড তাদদর প্রশমদনর পভর্দতব পাওয়ার োইদনর 

প্রিা্গুভে নভেিুক্ত করার ভদদক মদনাভনদ্শ কদরভছে। 

7. প্রশমন ্ে্স্থাগুভের ইনেদেশন এ্ং মূেোয়ন মূেত ভ্দুেৎ োইদনর র্দুেভতক মারাত্মক মৃতুের 

উপর দৃটষ্ট ভন্দ্ধ কদর। যাইদহাক, সংঘদে বর মতুৃে কমাদনার জনে ভ্ভিন্ন ধরদনর পাওয়ার োইন 

প্রশমন ্ে্স্থাগুভের কায বকাভরতা সম্পভকবত তদেের ভপয়ার-ভরভিউড সাভহদতের অিা্ রদয়দছ। 

সুপাক্ষরশসমূহ 

এক্ষশ়ো়ে LI -এর প্রিাব সম্পযকে িক্ষবষেি স্টাক্ষডর জনে সুপাক্ষরশ 

1. ভতনটে LI থমাড সরাসভর পশুর মতুৃেহাদর তাদদর অ্দাদনর থয পভরমাণ নভেিূক্ত করা হদয়দছ তার 

মদধে পাে বকে রদয়দছ; থরেওদয়, ভনভদবষ্টিাদ্, এই থমৌভেক তদেের আদরা প্রদয়াজন। 

LI (প্রাণী-যান্াহন সংঘে ব, থেন স্ট্রাইক, ইদেদরাভকউশন এ্ং পাওয়ার োইন ্া োওয়ার সংঘে ব) 

থেদক সরাসভর মৃতুের সহজ ডকুদমদন্টশন এভশয়ার ্নেপ্রাণী সংখোর উপর LI এর প্রিা্ থ্াঝার 

প্রন্সক্রয়ায় একটে গুরুত্বপূণ ব প্রেম পদদেপ। এই ধরদনর গদ্েণার সংভেপ্ত পভরসংখোন সমসোর 

মাত্র্া সম্পদকব দ্রুত এ্ং ভ্স্তৃত থ্াঝার সুদযাগ কদর ভদদত পাদর। ্নেপ্রাণীর উপর সড়দকর প্রিা্ 

এখন এমন এক পয বাদয় থযখাদন AVC- থত 611 প্রজাভতর নভেিূক্ত করা হদয়দছ; সমসোটে সুপ্রভতটষ্ঠত 

এ্ং প্রশমদনর প্রদয়াজনীয়তা প্রদশ বন কদর। ভ্পরীদত, এভশয়াদক এখনও তার ্াস্তুতন্ত্র এ্ং প্রজাভতর 

উপর থরে এ্ং োিভমশন োইদনর সরাসভর প্রিা্ সম্পদকব র্জ্ঞাভনক অনুসন্ধান ্াড়াদত হদ্। 

থরেওদয় দ্বারা সষৃ্ট ্নেপ্রাণীর মতুৃের োভড এখনও প্রােভমক পয বাদয় রদয়দছ; এটে এখনও জানা যায়ভন 

থয প্রজাভতর কম সংখেক (20) নভেিুন্সক্ত সটঠক ভকনা ্া এই সংখোটে ্ড় স্তনেপায়ী (থযমন হাভত) 

সম্পদকব একটে গদ্েণার পেপাতদক প্রভতফভেত কদর ভকনা। অতএ্, ্নেপ্রাণীদদর উপর থেন 

স্ট্রাইদকর মাত্র্া স্পষ্ট করার জনে থেন থেদক ্নে প্রাণীর মতুৃের ্ভধ বত ডকুদমদন্টশন এ্ং মূেোয়ন 

প্রদয়াজন। ্নেপ্রাণীর উপর ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ সম্পদকব জ্ঞান রাস্তার তুেনায় তুেনামূেকিাদ্ 

নতুন, তদ্ এটে থরেওদয়র থিদয় থ্ভশ। যভদও 113 প্রজাভতর জনে পাওয়ার োইদনর প্রিা্ নভেিুক্ত 

করা হদয়দছ, আরও ডকুদমদন্টশন সমসোর মাত্র্া ভনধ বারদণ সহায়তা করদ্। 

2. LI  দ্বারা ্নেপ্রাণীর সরাসভর মৃতুের জনে ঝুুঁ ভকর কারণগুভে ভিভিত (এ্ং থসইজনে প্রশভমত) করার 

জনে ্োখোমূেক থিভরদয়্েগুভের সাদে আরও িাে সম্পকব প্রদয়াজন। 

থ্ভশরিাগ এভশয়ান গদ্েণায় সরাসভর মৃতুের হার সংক্রান্ত নভেদত গুণমান এ্ং পভরশীেদনর অিা্ 

তাদদর গদ্েণার ্োপক প্রদয়াগদযাগেতা রতভরদত ্াধা থদয়। ্ৃহত্তর প্রদযাজেতা অজবদনর জনে, 

মৃতুেহার অ্শেই আ্াসস্থে, প্রাণী আিরণ, পভরদ্শ, রাস্তাঘাদের গাঠভনক র্ভশষ্টে এ্ং/অে্া 

অ্কাঠাদমা নকশা সম্পভকবত স্পোটেও-থেদম্পারাে থিভরদয়্দের সাদে সম্পকবযুক্ত হদত হদ্। ভ্দশে 

কদর, সড়দকর প্রিা্্সমূহ গদ্েণায় গিীরতার অিা্ রদয়দছ এ্ং সড়দক মৃতুে গণনার উপরই 

শুধুমাত্র্ থকন্দ্রীিূত োদক। ্নেপ্রাণীর সরাসভর মতুৃেহাদরর উপর োভডগুভে অ্শেই আরও সুশৃঙ্খে 

এ্ং ্োখোমূেক প্রকৃভতর হদত হদ্ যাদত োভড-থেদত্র্র মদধে এ্ং এর ্াইদরও সংরেদণর জনে 

শন্সক্তশােী ধারণা পাওয়া যায়।  
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3. জনসংখোর কায বকাভরতার উপর সরাসভর প্রিাদ্র ফোফেগুভে ্তবমাদন ভতনটে থমাড জদুড় োভডর 

আওতায় রদয়দছ। 

এমনভক যখন মতুৃের হার পভরমাপ করা হয় এ্ং ্োখোমূেক থিভরদয়্দের সাদে সম্পকবযুক্ত হয়, 

তারা প্রায়শই স্থানীয় জনসংখোর কায বকাভরতার সাদে যকু্ত হয় না, যা সাধারণত প্রজাভত সংরেদণর 

মূে ফোফে। থমাোমুটেিাদ্, এর জনে স্থানীয় সংখোর পশুর একই র্ভশদষ্টের সাদে মারা যাওয়া 

প্রাণীদদর (থযমন, গণনা, ্য়স-ভেি থেণী) সংখোতান্সিক র্ভশদষ্টের মদধে তুেনা প্রদয়াজন। ভতনটে 

থমাড জদুড়, সংখো-স্তদরর প্রসদির স্পষ্ট অিা্ রদয়দছ যা এই ধরদনর সংখোর র্ভশষ্টেগুভে 

অনুসন্ধান কদর সর্রাহ করা হত। প্রাণীসংখোর কায বকাভরতা সম্পভকবত প্রাসভিক তেে 

ভ্স্ময়করিাদ্ সীভমত এমনভক উচ্চ সংরেণ উদদ্বদগর প্রজাভতর জনেও। উদাহরণস্বরূপ, হাভতর 

উপর শুধুমাত্র্ একটে গদ্েণা স্থানীয় পশুসংখোর মদধে থযৌন-থেণী ্ন্টদনর সাদে থেন সংঘদে বর 

প্রভতভনভধত্বকারী থযৌন থেণীর তুেনা কদর। স্থানীয় সংখোর সাদে সরাসভর মৃতুেহাদরর সংখোতান্সিক 

র্ভশদষ্টের তুেনা সংখোর স্তদর LI প্রিা্গুভে সটঠকিাদ্ মূেোয়ন করদত এ্ং প্রজাভত/পশুসংখোদক 

অগ্রাভধকার ভদদত সাহাযে করদ্ যা সংরেদণর জনে অতী্ প্রদয়াজনীয়।  

4. সড়ক ও থরেপে জদুড় পশুর িোিদের োভডদক জনসংখোতান্সিক উদ্ধার, জীন প্র্াহ এ্ং 

্াসস্থাদনর প্রাপেতার সাদে আরও িােিাদ্ সংযুক্ত করা দরকার।  

এভশয়াজদুড় পশুর িোিে ক্রম্ধ বমানিাদ্ োভড করা হদে, ভ্দশেত ্ড় আকাদর থযখাদন স্থাভনক 

মদডেগুভে পভরদ্শগত সংদযাগ (্া এর অিা্) ্ড় আকাদরর উপর মদডে করা সম্ভ্ কদর। ভকন্তু 

সড়ক এ্ং থরেপদের থপ্রোপদে, সম্ভা্ে ্াধার প্রিা্গুভে জনসংখোর ভ্দেমানতার উপর তাদদর 

প্রকৃত প্রিা্গুভের সাদে আরও িােিাদ্ যুক্ত হওয়া প্রদয়াজন। সংখোতান্সিক উদ্ধার এ্ং জীন 

প্র্াহ প্রায়ই প্রভত প্রজদন্মর কম সংখেক কায বকর অভি্াসীদদর দ্বারা সম্পন্ন করা থযদত পাদর। ভ্পন্ন 

প্রজাভতর জনে এই মূে থেশদহাল্ডগুভে ভিভিত কদর, সরাসভর মতুৃেহার এ্ং ্াধা প্রিা্ (যা কখনও 

কখনও ভ্পরীতধমী হদত পাদর) এর মদধে সটঠক িারসামে স্থাপন করা থযদত পাদর। এই ধরদনর 

োভডগুভে প্রজাভতর স্থাভয়ত্ব ভনন্সিত করার জনে অনোনে সংরেণ হস্তদেদপর (থযমন, আ্াসস্থে 

পুনরুদ্ধার) তুেনায় অে ববনভতক খরি এ্ং িোিে পুনরুদ্ধাদরর সুভ্ধাগুভের আরও িাে পভরমাণ 

ভনধ বারণ করদত সেম হদ্। 

5. প্রমাণ ভিভত্তক সংরেণ কদম বর জনে LI র্ভশদষ্টের পভর্তবদনর আদগ এ্ং পদর েোন্ডাডব 

থিভরদয়্দের তুেনা করা োভডগুভে প্রদয়াজন।  

আমরা থক্েমাত্র্ হাদত থগানা কদয়কটে গদ্েণাই খুুঁদজ থপদয়ভছ যা আদগ এ্ং পদর অধেয়দনর 

নকশায় এেআই ্া প্রশমন ্ে্স্থাগুভের প্রিা্গুভেদক কদঠারিাদ্ মূেোয়ন কদর। আদগ-পদর-

ভনয়ন্ত্রণ-প্রিা্ (BACI) োভডর নকশাগুভে একটে শন্সক্তশােী কাঠাদমা সর্রাহ করদত পাদর 

প্রিা্গুভে থ্াঝার এ্ং হস্তদেদপর কায বকাভরতা মূেোয়দনর জনে। যভদও প্রাণী ্া মানুদের আিরণ 

পভর্তবদনর েদেে প্রশমন ্ে্স্থাগুভে সাধারণত এভশয়া জদুড় থমাতাদয়ন করা হয়, তাদদর 

কায বকাভরতা অপয বাপ্তিাদ্ মূেোয়ন করা হয়। আদরা কদঠার মূেোয়ন ছাড়া, শব্দ প্রশমন ্ে্স্থা 

ভিভিত করা কটঠন। এভশয়ার ভ্ভিন্ন পভরদ্দশ LI দ্বারা প্রিাভ্ত ভ্ভিন্ন প্রজাভতর জনে কায বকর এ্ং 

অ-কায বকর প্রশমন ্ে্স্থাদক পৃেক করার জনে প্রমাদণর একটে শন্সক্তশােী ভিভত্ত রতভরর জনে এই 

ধরদনর আধা-পরীোমূেক নকশার ্ৃহত্তর ্ে্হার অতেন্ত গুরুত্বপূণ ব।  

6. পভরদ্শগত সুরোর অে ববনভতক সুভ্ধার জনে অভধকতর োভডর প্রদয়াজন। 
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LI এর ভতনটে থমাদডর জনে ্ে্হৃত ভ্ভিন্ন প্রশমন ্ে্স্থাগুভের খরি-কায বকাভরতা োভড প্রদয়াজন। 

এটে এভশয়ার ্নেপ্রাণীর পদরাে-্ে্হার অে ববনভতক মেূোয়দনর প্রাপেতার উপর ভনিবর কদর, যার 

অদনক ফাুঁক এ্ং ত্রুটে রদয়দছ। যাইদহাক, এটে প্রায়শই গুরুত্বপূণ ব থয LI ভসদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা 

শুধুমাত্র্ তাদদর পভরদ্শন এ্ং রেণাদ্েদণর খরিগুভে নয়, প্রশমন ্ে্স্থাগুভের অে ববনভতক 

সুভ্ধাগুভে আরও সম্পূণ বরূদপ ্দুঝ এ্ং আত্মস্থ কদর। সতুরাং, LI প্রশমন ্ে্স্থার খরি-সুভ্ধা 

োভডর ্তবমান অিা্ একটে ্েে বতা যার অ্শেই প্রভতকার করা উভিত। 

7. সড়ক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর ক্রম্ধ বমান প্রিা্গুভে খু্ কমই থমাকাদ্ো করা হয় এ্ং এর 

জনে আরও থ্ভশ োভডর প্রদয়াজন। 

রাস্তা, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ োইন প্রায়ই এদক অপদরর কাছাকাভছ প্রভতটষ্ঠত হয়; ফেস্বরূপ, ্নেপ্রাণীর 

উপর তাদদর প্রিা্ ক্রম্ধ বমান ্া ইন্টাদরভটি হদত পাদর। ত্ওু, আমরা কদয়কটে গদ্েণায় 

থপদয়ভছ যা েুদ্র্ আকাদর এই ক্রম্ধ বমান প্রিা্গুভে উদন্মািন কদর। থযস্ গদ্েণায় এই থমাদডর 

একাভধক প্রিা্ রদয়দছ থসগুভে ্ড় আকাদরর মদডভেং োভড (থযমন, ্াসস্থান হ্রাস ্া সংদযাগ), 

এ্ং সাধারণত তাদদর ঘনদত্বর থিভরদয়্ে ভহসাদ্ সংভেপ্ত কদর (থযমন, প্রভত ইউভনে এোকায় 

রাস্তার রদঘ বে)। থছাে থস্কদে আরও ভ্স্তাভরত তদন্ত ভমেন্সিয় এ্ং অ-ররভখক প্রিা্গুভে ্ঝুদত সাহাযে 

করদ্ থযস্ LI থমাড ্নেপ্রাণীর উপর ঘভনষ্ঠিাদ্ োকদত পাদর।  

8. ফ্লোগভশপ প্রজাভত দ্বারা পভরিাভেত অধেয়নগুভে সহ-সংঘটেত প্রজাভতর অভতভরক্ত অন্তদৃবটষ্টগুভের 

জনে ভেিাদরজ করা আ্শেক। 

আমরা থদখদত থপদয়ভছ থয কোভরশমোটেক প্রজাভত (ভ্দশেত ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণী) অদনকগুভে 

অসংখে LI োভডর ভ্েয়; এই অধেয়নগুভে থেদক অনুমান অনোনে েোক্সর তুেনায় আরও সমৃদ্ধ 

(থযমন, জনসংখোর কায বকাভরতার প্রিাদ্র থেদত্র্) (যা প্রায়শই তাদদর মৃতুের নভেদত সীমা্দ্ধ 

োদক)। কোভরশমোটেক ্ড় স্তনেপায়ী প্রাণীদদর সাদে অনোনে েোক্সার "ভপভগ ্োভকং" গদ্েণার উপর 

আরও থ্ভশ মদনাদযাগ ভ্সতৃ্ত সংরেদণর অন্তদৃবটষ্ট প্রদান করদত পাদর। একইিাদ্, ভনভদবষ্ট থফাকাে 

প্রজাভতর (থযমন, ্াঘ) জনে প্রদয়াগ করা প্রশমন ্ে্স্থাগুভে অনোনে প্রজাভতর জনে প্রিা্গুভে হ্রাস 

করার সুদযাগ থদয় - ভকন্তু এগুভে প্রায়শই অনোনে স্তনেপায়ী প্রাণীর মদধে সীমা্দ্ধ োদক। অনোনে 

সহ-সংঘটেত প্রজাভত সম্পদকব জ্ঞান অজবদনর জনে ফ্লোগভশপ প্রজাভতর জনভপ্রয়তা এ্ং তহভ্েদক 

কাদজ োভগদয়, ভ্স্তৃত সংরেণ সুভ্ধা পাওয়া থযদত পাদর। 

সুপাক্ষরশ ED এক্ষশ়োযি LI- এর প্রিাব কমাযনার বেবস্থা 

1.  অধে্সাদয়র জনে শদ্র সংখো সংদশাধন করা প্রদয়াজন।  

এভশয়ায় LI ্রা্র মৃতদদদহর অধে্সাদয়র ভ্েদয় থয কদয়কটে গদ্েণায থদখা থগদছ, তারা সুপাভরশ 

কদর থয, তারা স্ ্ড় েোক্সর জনে কদয়ক ঘণ্টার মদধে ্া কদয়ক ভদদনর মদধে অদৃশে হদয় যায়, যার 

মাদন হে থয মতৃদদদহর সংখো কম ভরদপােব করা হদত পাদর। যভদও এই পেপাতটে অধেয়দনর 

নকশার মাধেদম ভকছুো হদেও প্রশভমত করা থযদত পাদর, িভ্েেদতর অনুমাদনর উন্নভতর জনে 

সংদশাধন কারণগুভে ভ্কাশ করাও গুরুত্বপূণ ব। 

2.  প্রযুন্সক্ত ভিভত্তক প্রশমন ্ে্স্থার আদরা অনুসন্ধান প্রদয়াজন। 

প্রযুন্সক্ত-ভিভত্তক প্রশমন ্ে্স্থা (থযমন, ভেডার, রাডার ্া মাইদক্রাওদয়ি ্ে্হার কদর প্রাণী 

সনাক্তকরণ ্ে্স্থা) ভ্দের অনে ভকছু অংদশ প্রদয়াগ করা হদয়দছ এ্ং এভশয়ায় তদদন্তর জনে 
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ক্রম্ধ বমান সুপাভরশ করা হদে। যাইদহাক, আমরা এভশয়াদত এই ্ে্স্থাগুভের প্রায় থকান পরীো 

খুুঁদজ পাইভন। ্াস্ত্সম্মত থেদত্র্ অ্স্থার অধীদন এই হস্তদেপগুভের মূেোয়ন এভশয়ার অ্স্থার 

অধীদন তাদদর খরি এ্ং সুভ্ধাগুভে থ্াঝার জনে ্োপকিাদ্ সাহাযে করদ্।   

3.  পশু পারাপাদরর জনে অনে উদেদশে ভনভম বত কাঠাদমার পুনিঃভনম বাণ তদদন্তর জনে একটে গুরুত্বপূণ ব 

থেত্র্। 

নভেিুক্ত করা হদয়দছ কমপদে 30 টে প্রজাভত সড়ক এ্ং থরেপে অভতক্রম কদর এমন কাঠাদমা 

্ে্হার কদর  যা ভ্দশেিাদ্ ্নেপ্রাণীদদর জনে ভডজাইন করা হয়ভন। এটে তুদে ধদর থয, কমপদে 

ভকছু প্রজাভতর জনে, ভ্দেমান কাঠাদমা আ্াসস্থদের সাদে সংদযাগ এ্ং ্াধার প্রিা্ হ্রাদসর উদেশে 

পুরণ করদত পাদর। এই ধরদনর কাঠাদমার পুনিঃভনম বাদণর জনে স্পষ্ট থপ্রাদোকে রতভর কদর এ্ং 

থযস্ প্রজাভত তাদদর ্ে্হার কদর তা থ্াঝার মাধেদম, পশুর িোিেদক এমনিাদ্ সহজতর করা 

থযদত পাদর যা কম ্েয়্হুে এ্ং এখদনা কায বকর এ্ং একটে ভনম বাণ প্রকদল্পর জনে অদপো না 

কদর ভ্দেমান LI- এ স্থাপন করা থযদত পাদর।  

4.  একটে গদ্েণা যা LI -থত অ-ইংদরন্সজ প্রকাশনা পয বাদোিনা কদর সম্ভা্ে নতুন ধারণা এ্ং জ্ঞান 

উদন্মািন করদত পাদর। 

আমরা অ-ইংদরন্সজ িাোয় (ভ্দশেত, িীনা, জাপাভন এ্ং থকাভরয়ান) LI -থত উদেখদযাগে সংখেক 

ভপয়ার-ভরভিউড প্রকাশনা থপদয়ভছ ভকন্তু থসগুদো থেদক থ্ভশ তেে থ্র করদত পাভরভন। এই 

থদশগুভের ভ্দেমান ্হৃত্তর  এ্ং পভরকভল্পত অ্কাঠাদমার থপ্রভেদত, এই আনুেভিক োভড থযটে 

থকন্দ্রীিূত হদ্ এই সাভহতে পয বাদোিনার উপর থয োভড এভশয়ায় ইংদরন্সজ িাোর জান বােগুভের 

জ্ঞাদনর িাণ্ডাদর একটে কায বকর সংদযাজন হদ্।  

5.  এভশয়ার জনে সড়ক, থরেপে এ্ং োিভমশন োইন প্রশমদনর জনে ভনদদবভশকা এ্ং মানসহ একটে 

হোন্ড্ুক অনুশীেনকারীদদর জনে একটে কােমাইজড গাইড হদত পাদর। 

সম্প্রভত থ্শ কদয়কটে প্রােভমক ভনদদবভশকা রতভর করা হদয়দছ; উদাহরণস্বরূপ, একটে ্াদঘর 

প্রাকৃভতক দৃদশের জনে এ্ং একটে এভশয়ার সড়কগুদোর জনে। এছাড়াও, অনুশীেনকারীদদর জনে 

ভ্দেমান মানগুভে থ্ভশরিাগই উত্তর আদমভরকার থপ্রোপদে রতভর করা হদয়দছ; আমরা প্রমাণ 

থপদয়ভছ থয এই ভনদদবভশকাগুভে এভশয়ার জনে প্রশমন ্ে্স্থাপনার পভরকল্পনায়ও ্ে্হৃত হয়। 

ইদতামদধেই ভ্দেমান জ্ঞাদনর উদেখদযাগে িাণ্ডার থেদক ভকছু ভনদদবভশকা উদ্ভ্ করা যা উপকার 

কদর, ভকন্তু এভশয়ার প্রজাভত এ্ং অ্স্থার জনে সমাধানগুভে কােমাইজও কদর,  এমন একটে 

ভনদদবভশকা LI  অনুশীেনকারীদদর শন্সক্তশােী সুপাভরশ প্রদাদন ্োপকিাদ্ সাহাযে করদত পাদর। 

6.  একটে অনোইন প্ল্োেফম ব যা ইন্টারঅোভটিিাদ্ থশয়ার কদর এ্ং এভশয়ান LI- এর োভড থেদক 

থডো ভিজেুয়াোইজ কদর তা অনুশীেনকারীদদর জনে একটে কায বকর পভরকল্পনা সরিাম ভহসাদ্ 

দরকারী থস্া ভদদত পাদর।  

LI- এর অসংখে োভড যা আমরা থপদয়ভছ (ভপয়ার-ভরভিউ এ্ং থগ্র-সাভহতে উিয়ই) থকান একটে স্থাদন 

একন্সত্র্তিাদ্ থনই। আরও গুরুত্বপূণ ব, এই োভডগুদোর মূে পভরসংখোন (থযমন, ভ্ভিন্ন প্রজাভতর 

সংঘদে বর হার) সাধারণত এই োভডর মদধে ভেভখত আকাদরই োদক। একটে অনোইন 

ভিজেুয়াোইদজশন প্ল্োেফদম ব এই পভরসংখোনগুভে তুদে ধদর এ্ং ভিজেুয়াোইজ কদর, এ্ং নতুন 

োভডগুভে থ্র হওয়ার সাদে সাদে তা থযাগ কদর, অনুশীেনকারীরা নতুন অ্কাঠাদমার জনে একটে 

দরকারী স্থাভনক পভরকল্পনা সরিাম ্ে্হার করদত পাদর।   
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7. ভ্ভিন্ন এশীয় থদদশ ভ্ভিন্ন ধরদনর প্রশমন ্ে্স্থা প্রিভেত রদয়দছ, যা থশখার এ্ং ধারণা ভ্ভনমদয়র 

সম্ভা্ে সুদযাগ প্রদান কদর। 

ভ্ভিন্ন থদশ থেদক অভিজ্ঞতা এ্ং ধারণা িাগািাভগ করার জনে আনুষ্ঠাভনক ্া অনানুষ্ঠাভনক সুদযাগ 

স্থাপদনর মাধেদম, সদ্ বাত্তম অনুশীেন এ্ং ্াস্ত্ায়দনর পদ্ধভতগুভে ভিভিত করা এ্ং সম্ভ্ত 

প্রভতভেভপ করা থযদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণী (প্রধানত হাভত) এ্ং মানুদের আিরণ পভর্তবন 

করার ্ে্স্থা িারদত প্রিভেত আদছ, িীদন হারদপদোফাউনার জনে ক্রভসং স্ট্রাকিাদরর পরীোমূেক 

মূেোয়ন পদ্ধভত গ্রহণ করা হদয়দছ; দভেণ থকাভরয়া পারাপার কাঠাদমার পভরকল্পনার উপর থজার থদয় 

্দে মদন হয়; এ্ং প্রাইদমে ইদেদরাভকউশদনর জনে একটে অননে সমাধাদনর উন্নয়ন শ্রীেঙ্কায় 

অগ্রসর হদে। একটে ভপয়ার এক্সদিি থফারাম অনুশীেনকারীদদর এই সদুযাগগুভে তাদদর ভনদজর 

থদদশ প্রদযাজে এ্ং সম্ভ্ হদ্ ভকনা তা অদন্বেণ করার সুদযাগ থদয়।   
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স্বীকত ক্ষিসমূহ 

্াস্তু ভ্জ্ঞান পরামশ বক আভদতে গিাধরণ, সড়ক ও থরেওদয় সাভহতে পয বাদোিনার প্রধান থেখক ভছদেন, 

থসইসাদে প্রজাভত এ্ং আগ্রদহর েোক্সা ভ্িাদগরও। রিতনে কৃষ্ণ, পরামশ বক পভরদ্শভ্দ, সঞ্চােন োইন 

সাভহতে পয বাদোিনার প্রধান থেখক ভছদেন। থসন্টার ফর োজব েোন্ডদস্কপ কনজারদিশন (CLLC) এর 

থমভেসা ্ুটেনভস্ক পদ্ধভতগুভে ভ্কাদশর থনতৃত্ব ভদদয়ভছদেন এ্ং পভর্হদণর ভতনটে পদ্ধভতর জনে 

প্রােভমক ভপয়ার-ভরভিউড থপপারগুভে অনুসন্ধান পভরিােনা কদরভছদেন এ্ং থগ্রস থোনভসফার (CLLC) 

দ্বারা সমভে বত ভছদেন, ভযভন প্রভতটে অনুসন্ধাদনর জনে পভরসংখোন সংকেন কদরভছদেন। এই থেখকগণ 

ছাড়াও, েভন ভক্ল্দিিার (ওদয়োন ব োিদপাদেবশন ইনভেটেউে [WTI]) এ্ং র্ অোদমন্ট (CLLC/WTI) 

প্রভতদ্দনটে প্রস্তুত কদরভছদেন। 
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পক্ষরক্ষশষ্ট A: এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 
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উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Dutta et al., 2016 এেভস 

উিির ভস্কোভরং ফ্রগ ইউফ্লাইকটেস 
সায়াদনাফ্লাইকটেস 

িারত Dutta et al., 2016 এেভস 

উিির িারতীয় থগদছা 
্োঙ 

পভেদপদডেস মোকুদেোস িারত Dutta et al., 2016 এেভস 

উিির শ্রীেঙ্কান ্ুেফ্রগ Uperodon taprobanicus িারত Dutta et al., 2016 এেভস 
উিির ্ৃহত্তর থ্েুন ্োঙ Uperodon globulosus িারত Dutta et al., 2016 এেভস 
উিির ইউআইভড ফ্রগ   িারত Dutta et al., 2016 এনএ 
উিির আদবাভে থোড জোদন্থাভফ্রন োইগাভরনা িারত গাইদতাদন্ড এে 

আে।, 2016 
ভসআর 

উিির শ্রীনীর থসানােী 
ভপদঠর ্োঙ 

ইদন্দাভসেভিরানা শ্রীনী িারত গদণশ এ্ং 
অরুমুগাম, 2015a 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

উিির মোিাদোর ্ুেফ্রগ Sphaerotheca dobsonii িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

উিির থশাভেগা নোদরা-
মাউদেড ফ্রগ 

মাইদক্রাভহো ভসএফ, 
থশাভেগাভর 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

EN 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

উিির শ্রীনীর থসানােী 
ভপদঠর ্োঙ 

ইদন্দাভসেভিরানা শ্রীনী িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

উিির ওদয়য়ানাদ ্ুশ ফ্রগ Pseudophilautus cf. 
wynaadensis 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

EN 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

উিির ওদয়য়ানাদ ্ুশ ফ্রগ Pseudophilautus cf. 
wynaadensis 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

EN 

উিির   Fejervarya sp. িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এনএ 

উিির   Fejervarya sp. িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এনএ 

উিির   Fejervarya sp. িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এনএ 

উিির আনমাোই গ্লাইভডং 
্োঙ 

Rhacophorus 
pseudomalabaricus 

িারত Harpalani et al।, 
2015 

ভসআর 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত জমাদার ও 
হাইওয়োর, 2012 

এেভস 

উিির ভসভসভেয়ানস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

উিির ্োঙ   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

উিির ফ্রগ/থোড   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান মাদ্ বেড 
থোড 

দত্তফ্রাইনাস থোদমটেকাস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

উিির     িারত প্রভতহার ও থদউভত, 
2011 

এনএ 

উিির     িারত প্রভতহার ও থদউভত, 
2011 

এনএ 

উিির জাডবন্স্ ্ুেফ্রগ Hoplobatrachus crassus িারত প্রভতহার ও থদউভত, 
2011 

এেভস 

উিির অোমভফভ্য়ানস 
(উিির প্রাণী) 

  িারত Rao & Girish, 
2007 

এনএ 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 

উিির কমন টে ফ্রগ পভেদপদডেস 
ভেউদকামাইেোক্স 

িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

উিির থনপাে ওয়ােব ফ্রগ থফজারিাভরয়া 
থনপাদেনভসস 

িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 

উিির শ্রীেঙ্কান ্ুেফ্রগ Uperodon taprobanicus িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 
উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 

থমোদনাভেকোস 
িারত Samson et al., 

2016 
এেভস 

উিির অসনাক্ত   িারত Samson et al., 
2016 

এনএ 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

এেভস 

উিির নীেভগভর ওয়ােব ফ্রগ থফজারিাভরয়া নীেভগভরকা িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

EN 

উিির োয়ািে-স্পদেড 
রামদনো 

Uperodon triangularis িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

ভি ইউ 

উিির ক্রস-্োকড ্ুশ-
ফ্রগ 

রাওরদিদেস ভসগদনোস িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

EN 

উিির নীেভগভর ্ুশ ফ্রগ রাওরদিদেস টেভনদয়ি িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

EN 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

উিির সাউদান ব ্াদরাইং 
ফ্রগ 

Sphaerotheca rolandae িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

উিির ্াই-কাোর্ড্ ফ্রগ ভক্ল্দনাোরসাস কাটেবপস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এনটে 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত থসেিান, 2011 এেভস 

উিির ইউআইভড ফ্রগ   িারত থসেিান, 2011 এনএ 
উিির ইউআইভড 

ভসভসভেয়ান 
  িারত থসেিান, 2011 এনএ 

উিির ্োঙ   িারত Selvan et al. 2012 এনএ 
উিির অনোনে উিির   িারত Selvan et al. 2012 এনএ 
উিির ্াই-কাোর্ড্ ্োঙ ভক্ল্দনাোরসাস কাটেবপস িারত Seshadri & 

Ganesh, 2011 
এনটে 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এেভস 

উিির ভস্কোভরং ফ্রগ ইউফ্লাইকটেস 
সায়াদনাফ্লাইকটেস 

িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এেভস 

উিির   Fejervarya sp িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

উিির ফ্রগ এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

উিির ফ্রগ এসভপ 1   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

উিির ফ্রগ এসভপ 2   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

উিির ফ্রগ এসভপ 3   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

উিির ফ্রগ এসভপ 4   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Seshadri et al., 
2009 

এেভস 

উিির ভস্কোভরং ফ্রগ Euphlyctis cf. cyanophlyctis িারত Seshadri et al., 
2009 

এেভস 

উিির রুদফদসন্ট ্াদরাইং 
ফ্রগ 

Fejervarya cf. rufescens িারত Seshadri et al., 
2009 

এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Seshadri et al., 
2009 

এেভস 

উিির অদন বে নোদরা-
মাউে্ড্ ফ্রগ 

Microhyla ornata িারত Seshadri et al., 
2009 

এেভস 

উিির জারডনস্ ্নোদরা-
মাউে্ড্ ফ্রগ 

Uperodon montanus িারত Seshadri et al., 
2009 

এনটে 

উিির ওয়াইডদেড 
ফািইড ফ্রগ 

Hydrophylax bahuvistara িারত Seshadri et al., 
2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

উিির ওদয়োণ ব টে ফ্রগ Polypedates cf. occidentalis িারত Seshadri et al., 
2009 

ভডভড 

উিির Beddome's caecilian Ichthyophis beddomei িারত Seshadri et al., 
2009 

এেভস 

উিির   Fejervarya sp. িারত Seshadri et al., 
2009 

এনএ 

উিির   Nyctibatrachus sp. িারত Seshadri et al., 
2009 

এনএ 

উিির   ইন্সন্দরানা এসভপ। িারত Seshadri et al., 
2009 

এনএ 

উিির   Ichthyophis sp. িারত Seshadri et al., 
2009 

এনএ 

উিির অভিভিত ্োঙ   িারত Seshadri et al., 
2009 

এনএ 

উিির অোমভফভ্য়ানস 
(উিির প্রাণী) 

  িারত শম বা, 1988 এনএ 

উিির     িারত Sharma et al., 
2011 

এনএ 

উিির অোমভফভ্য়ানস 
(উিির প্রাণী) 

  িারত Solanki et al., 2017 এনএ 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Sundar, 2004 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান মাদ্ বেড 
থোড 

দত্তফ্রাইনাস থোদমটেকাস িারত Sundar, 2004 এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্ুেফ্রগ থহাপদো্াত্র্ািুস 
োইগাভরনাস 

িারত Sundar, 2004 এেভস 

উিির UID ranids   িারত Sundar, 2004 এনএ 
উিির ইউআইভড ফ্রগস   িারত Sundar, 2004 এনএ 
উিির আনমাোই গ্লাইভডং 

্োঙ 
Rhacophorus 
pseudomalabaricus 

িারত Vasudevan & 
Dutta, 2000 

ভসআর 

উিির এভশয়ান কমন থোড দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

উিির রাভনদদ পভর্ার   িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

উিির Rhacophoridae 
পভর্ার 

  িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

উিির   Uraeotphlus sp. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

উিির   Ichthyophis sp. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

উিির UID Ranids & 
Rhacophorids 

  িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

উিির ইদজা োউন ফ্রগ রানা ভপভরকা জাপান Yanagawa 2003 এেভস 
উিির থকাভরয়ান নখযুক্ত 

সাোমোন্ডার 
Onychodactylus koreanus দভেণ 

থকাভরয়া 
Shin et al., 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
উিির ইয়াো থোড Duttaphrynus atukoralei শ্রীেংকা Karunarathna et 

al., 2013 
এেভস 

উিির এভশয়াটেক থোড  দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির শ্রীেঙ্কান ্ুেফ্রগ Uperodon taprobanicus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির অদন বে নোদরা-
মাউে্ড্ ফ্রগ 

Microhyla ornata শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির গুয়াংডং রাইস ফ্রগ Microhyla rubra শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির এেুরু ডে ফ্রগ Uperodon variegatus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির   উদপদরাডন ভসদোমা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির জাডবন্স্ ্ুেফ্রগ Hoplobatrachus crassus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির থ্াে্'্স ওয়ােব ফ্রগ Fejervarya limnocharis শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 



USAID.GOV এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   |   80 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

উিির ভস্কোভরং ফ্রগ ইউফ্লাইকটেস 
সায়াদনাফ্লাইকটেস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির গ্রীন পন্ড ফ্রগ ইউফ্লাইকটেস 
থহক্সাডোকোইোস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির Gravenhorst's frog Hydrophylax gracilis শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির ইন্সন্ডয়ান ্াদরাইং 
ফ্রগ 

স্পোদরাদেকা ভেভিদসপস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির থরােোদন্ডর ্াদরাইং 
ফ্রগ 

Sphaerotheca rolandae শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির ফাগুবসদনর ো্ 
ফ্রগ 

Pseudophilautus fergusonianus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির Polonnaruwa ো্ 
ফ্রগ 

Pseudophilautus regius শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির শ্রীেংকা হুইভপং 
ফ্রগ 

Polypedates cruciger শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির িারতীয় থগদছা 
্োঙ 

পভেদপদডেস মোকুদেোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

উিির ভসেন ভসভসভেয়ান Ichthyophis glutinosus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

ভি ইউ 

উিির ইয়াো থোড Duttaphrynus atukoralei শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির এভশয়াটেক থোড  দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির মন্টাদন ফ্রগ Minervarya greenii শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির জাডবন্স্ ্ুেফ্রগ Hoplobatrachus crassus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির Gravenhorst's frog Hydrophylax gracilis শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির গুন্টাদরর থগাদল্ডন-
্োক্ড্ ফ্রগ 

ইদন্ডাভসেভিরানা 
থেদম্পারাভেস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এনটে 

উিির অদন বে নোদরা-
মাউে্ড্ ফ্রগ 

Microhyla ornata শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির শ্রীেঙ্কা নোদরা-
মাউে ফ্রগ 

Microhyla zeylanica শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির িারতীয় থগদছা 
্োঙ 

পভেদপদডেস মোকুদেোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির হেবন থপ্ল্ইনস ো্ 
ফ্রগ 

ভসউদডাভফেোস আদল্টা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির রাউন্ড-স্নাউে ভপগভম 
ফ্রগ 

ভসউদডাভফেোস 
থফদমারাভেস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির থকাভনকাে ওয়ােব 
ভপগভম টে ফ্রগ 

ভসউদডাভফেোস স্মারদা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির পগ-থনৌজ্ড্ ো্ 
ফ্রগ 

ভসউদডাভফেোস সাইোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির হাফ-ওদয়্ড পাগ-
স্নাউে ফ্রগ 

Uperodon palmatus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির   Taruga eques শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

EN 

উিির   উদপদরাডন ভসদোমা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

উিির জাডবন্স্ ্ুেফ্রগ Hoplobatrachus crassus শ্রীেংকা Madawala et al., 
2019 

এেভস 

উিির Gravenhorst's frog Hydrophylax gracilis শ্রীেংকা Madawala et al., 
2019 

এেভস 

উিির এভশয়াটেক থোড  দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

উিির থ্াে্'্স ওয়ােব ফ্রগ Fejervarya limnocharis োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
উিির িাইভনজ এভড্ে 

ফ্রগ 
Hoplobatrachus rugulosus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

উিির   Occidozyga sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
উিির অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

উিির Koh Tao Island 
caecilian 

Ichthyophis kohtaoensis োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

উিির থ্েুন ফ্রগ গ্লাইদফাদগ্লাসাস মদোসাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনটে 
উিির ভসয়াম নোদরামাউে 

থোড 
Kaloula mediolineata োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনটে 

উিির ্োদন্ডড ্ুে ফ্রগ Kaloula pulchra োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
উিির   Kaloula sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
উিির অদন বে থকারাস ফ্রগ Microhyla fissipes োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
উিির   Microhyla sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
উিির   Rana sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
উিির   অজানা োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
উিির গুয়াংডং ফ্রগ Hylarana macrodactyla োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
উিির কাদো থডারাকাো 

্োঙ 
Sylvirana nigrovittata োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

উিির   অজানা োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
উিির কমন টে ফ্রগ পভেদপদডেস 

ভেউদকামাইেোক্স 
োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ Eye-browed Thrush  Turdus obscurus িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ Pale Thrush  Turdus pallidus িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ White Wagtail  Motacilla alba িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ Tristram's Bunting  Emberiza tristrami িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ Pine Bunting  Emberiza leucocephalos িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ Daurian Redstart  Phoenicurus auroreus িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ ইউরাে আউে  Strix uralensis িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ েং-থেইে্ড্ 

থরাজভফঞ্চ  
উরাগাস ভসভ্ভরকাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ েং-থেইে্ড্ টেে  এন্সজোদোস থকৌদডোস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ থিেনাে-ইয়ার্ড্ 

্াভন্টং  
এমদ্ভরজা ফুকাো িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ মাঞু্চভরয়ান ্ুশ- 
ওয়ারিার  

Cettia canturians িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ োউন-োইক  েোভনয়াস ন্সক্রেোোস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ অদরি-ফ্লোঙ্কড 

্ুশ-রভ্ন  
োরভসগার সায়ানরুাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ হোদজে গ্রুজ  ্নাসা ্নাভসয়া িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ হেুদ-গো ্াভন্টং এমদ্ভরজা এভেদগি িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ থগ্র-্োক্ড্ োশ  োরডাস হেুবদোরাম িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ ইউদরভশয়ান 

থ্েভফঞ্চ  
ভপরহুো ভপরহুো িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ থগ্র-ওয়াগদেে  থমাোভসো ভসদনভরয়া িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ Cinereous Bunting  এমদ্ভরজা ভসনাদরভসয়া িায়না Wang et al., 2013 এনটে 
পাভখ ্ান ব থসায়াদো  ভহরুদন্ডা রাভেকা িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ থগ্র-হোদডড 

কাঠদঠাকরা  
ভপকাস কোনাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ টে-স্পোদরা  পাসার মনদেনাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ থকাে টেে  পারুস আোর িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ কমন ্াজাডব  Buteo buteo িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ ইউদরভশয়ান নুোি  ভসত্তা ইউদরাভপয়া িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ রুফাস োেবে ডাি  থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া 

ওভরদয়ন্টাভেস 
িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ অভেি-্োক্ড্ 
ভপভপে  

Anthus hodgsoni িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ ভেেে থগ্রদ্  েোকাই্োপোস 
রুভফদকাভেস 

িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

পাভখ মাশ ব টেে  পারুস পােুভস্ট্রস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
পাভখ অোভশ ভপ্রভনয়া ভপ্রভনয়া থসাশোভেস িারত আনন, 2015 এেভস 
পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত আনন, 2015 এেভস 
পাভখ োজব থগ্র ্ো্োর অগ বে মােকেভম িারত আনন, 2015 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান পীফাউে পাদিা ন্সক্রেোোস িারত আনন, 2015 এেভস 
পাভখ নাইেজার   িারত Areendran & 

Pasha, 2000 in 
এনএ 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

Rajvanshi et al।, 
2001 

পাভখ থহায়াইে-রাম্প্ড্ 
িােিার 

ন্সজপস থ্িাদেনভসস িারত Areendran & 
Pasha, 2000 in 
Rajvanshi et al।, 
2001 

ভসআর 

পাভখ থরড জািেফাউে গোোস গোোস িারত Areendran & 
Pasha, 2000 in 
Rajvanshi et al।, 
2001 

এেভস 

পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান নাইেজার কোভপ্রমুেগুস এভশয়াটেকাস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ পন্সিমা স্পদেড 
ডাি 

স্পস্পদোদপভেয়া ভিদননভসস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ ওভরদয়ন্টাে 
মোগপাই-রভ্ন 

Copsychus saularis িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ থিেনাে থশাল্ডাডব 
্ুশ-স্পোদরা 

ন্সজমদনাভরস জোদন্থাদকাভেস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ সাধারণ হুদপা উপুপা ইপপস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

পাভখ ইউআইভড ্াডব   িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এনএ 

পাভখ ইউদরভশয়ান কোডব-
ঘুঘু 

থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া থডকাওদটা িারত Chhangani 2004a এেভস 

পাভখ কমন ্া্োর অগ বে িুদাো িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ োভফং ডাি স্পস্পদোদপভেয়া 

থসদনগোদেন্সিস 
িারত Chhangani, 2004a এেভস 

পাভখ থগ্র ফ্রাদঙ্কাভেন ফ্রাদঙ্কাভেনাস 
পন্সন্ডদিভরয়ানাস 

িারত Chhangani, 2004a এেভস 

পাভখ হাউস থক্রা Corvus splendens িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ থরড োেবে-ডাি থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া 

েোঙ্কু্াভরকা 
িারত Chhangani, 2004a এেভস 

পাভখ থহায়াইে-রাম্প্ড্ 
িােিার 

ন্সজপস থ্িাদেনভসস িারত Chhangani, 2004a ভসআর 

পাভখ Pied Bushchat সোন্সক্সদকাো কোপ্রাো িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ ওদয়োন ব থকাদয়ে ইউডাইনাভমস 

থস্কাদোদপভসয়াস 
িারত Chhangani, 2004a এেভস 

পাভখ কমন থকাদয়ে Coturnix coturnix িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ থগ্র জািেফাউে Gallus sonneratii িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ জািে ্ো্োর োরডদয়দডস ভস্ট্রদয়ো িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান পীফাউে পাদিা ন্সক্রেোোস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ রক ডাি কোবা ভেভিয়া িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান শকুন ন্সজপস ইন্সন্ডকাস িারত Chhangani, 2004a ভসআর 
পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ রক ্ুশ-থকাদয়ে Perdicula argoondah িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ োজব-ভ্ে্ড্ থক্রা করিাস মোকদরাভহনদকাস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান রভ্ন সোন্সক্সদকােদয়দডস 

ফুভেকোোস 
িারত Chhangani, 2004a এেভস 

পাভখ কোেে ইদগ্রে ্ু্েকাস ইভ্স িারত Chhangani, 2004a এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

পাভখ িোক েংদগা ডাইক্রুরাস মোদক্রাসাকবাস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ রুফাস টেভপ থডনদোভসো িোগা্ন্ডা িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান নাইেজার কোভপ্রমুেগুস এভশয়াটেকাস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ কমন মুরদহন গোভেনুো থক্ল্াদরাপাস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ স্পদেড আউদেে এদেন োমা িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ োহ্্ভমনী োভে বং োরনাস পোদগাদডরাম িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ থরান্সজ োভে বং োরনাস থরান্সজয়াস িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ সারভকর মােদকাহা োদকাকুয়া থেসদিনেটে িারত Chhangani, 2004a এেভস 
পাভখ থহায়াইে-থ্েীড 

েংদগা 
ডাইক্রুরাস থসরুদেদসি িারত Chhangani, 2004a এেভস 

পাভখ ইউদরভশয়ান কোডব-
ঘুঘু 

থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া থডকাওদটা িারত Dhindsa et al., 
1988 

এেভস 

পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস িারত Dhindsa et al., 
1988 

এেভস 

পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত Dhindsa et al., 
1988 

এেভস 

পাভখ ভেেে ইদগ্রে ইদগ্রো গারদজো িারত Dhindsa et al., 
1988 

এেভস 

পাভখ থরড ওয়ােে্ড্ 
েোপউইং 

িোদনোস ইন্সন্ডকাস িারত Dhindsa et al., 
1988 

এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান থরাোর থকারাভসয়াস ্োিাদেনভসস িারত Dhindsa et al., 
1988 

এেভস 

পাভখ থরড-থিদন্টড 
্ুে্ুে 

পাইকদনাদনাোস কোফার িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

পাভখ থরড-হুইসকাডব 
্ুে্ুে 

পাইকদনাোস থজাদকাসাস িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

পাভখ িারতীয় ভশভমোর-
্ো্োর 

Pomatorhinus horsfieldii িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

পাভখ অদিনা পাভখ   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

পাভখ থহায়াইে-থেদেড 
ভকংভফশার 

হােভসওন স্মারদনন্সিস িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

পাভখ নাইেজার এসভপ।   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

পাভখ পন্সিমা স্পদেড 
ডাি 

স্পস্পদোদপভেয়া ভিদননভসস িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

পাভখ থরড-থিদন্টড 
্ুে্ুে 

পাইকদনাদনাোস কোফার িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ জািে আউদেে গ্লভসভডয়াম থরভডদয়োম িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান পীফাউে পাদিা ন্সক্রেোোস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ থরড-থিদন্টড 

্ুে্ুে 
পাইকদনাদনাোস কোফার িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ ্্েু-থেইে্ড্ ্ী-
ইোর 

থমদরাপস ভফভেভপনাস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ এভশয়ান গ্রীন ্ী-
ইোর 

থমদরাপস ওভরদয়ন্টাভেস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ ওয়োর-থেইে্ড্ 
থসায়াদো 

ভহরুদন্ডা ন্সস্মভে িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ পোভসভফক সুইফে এপাস পোভসভফকাস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ জািে আউদেে গ্লভসভডয়াম থরভডদয়োম িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ আদেকজান্সন্দ্রন 

পোরাভকে 
Psittacula eupatria িারত Joshi & Dixit 2012 এনটে 

পাভখ পাপ বে সান্াডব ভসনাইভরস এভশয়াটেকাস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান পীফাউে পাদিা ন্সক্রেোোস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ থরড-থিদন্টড 

্ুে্ুে 
পাইকদনাদনাোস কোফার িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ ্্েু-থেইে্ড্ ্ী-
ইোর 

থমদরাপস ভফভেভপনাস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ এভশয়ান গ্রীন ্ী-
ইোর 

থমদরাপস ওভরদয়ন্টাভেস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

পাভখ ওয়োর-থেইে্ড্ 
থসায়াদো 

ভহরুদন্ডা ন্সস্মভে িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 

পাভখ পোভসভফক সুইফে এপাস পোভসভফকাস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ জািে আউদেে গ্লভসভডয়াম থরভডদয়োম িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ পাপ বে সান্াডব ভসনাইভরস এভশয়াটেকাস িারত Joshi & Dixit 2012 এেভস 
পাভখ থস্লটে-থেদেড 

থরইে 
ভেউইভনয়া ভস্ট্রদয়ো িারত Kannan et al., 

2008 
এেভস 

পাভখ সািানা নাইেজার Caprimulgus affinis িারত Manakadan et al., 
2009 

এেভস 

পাভখ পাভখ   িারত Maurya et al., 2011 এনএ 
পাভখ আন্দামান কুকোে থসদরাপাস অোন্দাদমদনভসস িারত Pande et al., 2011 এেভস 
পাভখ থগ্র ফ্রাদঙ্কাভেন ফ্রাদঙ্কাভেনাস 

পন্সন্ডদিভরয়ানাস 
িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

পাভখ সাধারণ হুদপা উপুপা ইপপস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান থরাোর থকারাভসয়াস ্োিাদেনভসস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ থরাজ-ভরংড 

পারভকে 
Psittacula krameri িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

পাভখ রক ডাি কোবা ভেভিয়া িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ ইউদরভশয়ান কোডব-

ঘুঘু 
থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া থডকাওদটা িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

পাভখ থরড ওয়ােে্ড্ 
েোপউইং 

িোদনোস ইন্সন্ডকাস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

পাভখ ভশকরা Accipiter badius িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ কোেে ইদগ্রে ্ু্েকাস ইভ্স িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ িাক-থহদডড 

আইভ্স 
থেসভকওভন বস 
থমোদনাদসফাোস 

িারত প্রজাপভত, 2016 এনটে 

পাভখ হাউস থক্রা Corvus splendens িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ োজব-ভ্ে্ড্ থক্রা করিাস মোকদরাভহনদকাস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ োজব থগ্র ্ো্োর অগ বে মােকেভম িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
পাভখ     িারত Rao & Girish, 

2007 
এনএ 

পাভখ হাউস থক্রা Corvus splendens িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ োভফং ডাি স্পস্পদোদপভেয়া 
থসদনগোদেন্সিস 

িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ ইউদরভশয়ান কোডব-
ঘুঘু 

থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া থডকাওদটা িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ থগ্র ফ্রাদঙ্কাভেন ফ্রাদঙ্কাভেনাস 
পন্সন্ডদিভরয়ানাস 

িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান রভ্ন সোন্সক্সদকােদয়দডস 
ফুভেকোোস 

িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ জািে ্ো্োর োরডদয়দডস ভস্ট্রদয়ো িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ থরড-থিদন্টড 
্ুে্ুে 

পাইকদনাদনাোস কোফার িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ কমন থেইের্াডব Orthotomus sutorius িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ ওদয়োন ব থকাদয়ে ইউডাইনাভমস 
থস্কাদোদপভসয়াস 

িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ সাধারণ হুদপা উপুপা ইপপস িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

পাভখ ওদয়োন ব থকাদয়ে ইউডাইনাভমস 
থস্কাদোদপভসয়াস 

িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

পাভখ ্্েু-থফস্ড্ 
মােদকাহা 

থফভনদকাভফয়াস 
থিভরভডদরাভস্ট্রস 

িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

পাভখ কমন থেইের্াডব Orthotomus sutorius িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

পাভখ জািে ্ো্োর োরডদয়দডস ভস্ট্রদয়ো িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

পাভখ জািে আউদেে গ্লভসভডয়াম থরভডদয়োম িারত থসেিান, 2011 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান থরাোর থকারাভসয়াস ্োিাদেনভসস িারত থসেিান, 2011 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান নাইেজার কোভপ্রমুেগুস এভশয়াটেকাস িারত থসেিান, 2011 এেভস 
পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত থসেিান, 2011 এেভস 
পাভখ পন্সিমা স্পদেড 

ডাি 
স্পস্পদোদপভেয়া ভিদননভসস িারত থসেিান, 2011 এেভস 

পাভখ থগ্র-কোপড 
এমাে বোড ডাি 

িােদকাফোপ্স্ ইন্সন্ডকা িারত থসেিান, 2011 এেভস 

পাভখ ইউআইভড ্াডব   িারত থসেিান, 2011 এনএ 
পাভখ ইউআইভড থকাভকে   িারত থসেিান, 2011 এনএ 
পাভখ থপুঁিা   িারত Selvan et al., 2012 এনএ 
পাভখ     িারত Selvan et al., 2012 এনএ 
পাভখ কোেে ইদগ্রে ্ু্েকাস ইভ্স িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ থরড-থনপ্ড ্

আইভ্স 
ভসউভডভ্স পোভপদোসা িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ ভশকরা Accipiter badius িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ থহায়াইে-রাম্প্ড্ 

িােিার 
ন্সজপস থ্িাদেনভসস িারত শম বা, 1988 ভসআর 

পাভখ ইন্সজপভশয়ান 
িােিার 

ভনওফ্রন পাকবনপদেরাস িারত শম বা, 1988 EN 

পাভখ থগ্র ফ্রাদঙ্কাভেন ফ্রাদঙ্কাভেনাস 
পন্সন্ডদিভরয়ানাস 

িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান পীফাউে পাদিা ন্সক্রেোোস িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ সারুস থক্রন গ্রুস অোভন্টদগান িারত শম বা, 1988 ভি ইউ 
পাভখ রক ডাি কোবা ভেভিয়া িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ ইউদরভশয়ান কোডব-

ঘুঘু 
থস্ট্রদপ্টাদপভেয়া থডকাওদটা িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ থরাজ-ভরংড 
পারভকে 

Psittacula krameri িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ স্পদেড আউদেে এদেন োমা িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ এভশয়ান গ্রীন ্ী-

ইোর 
থমদরাপস ওভরদয়ন্টাভেস িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান থরাোর থকারাভসয়াস ্োিাদেনভসস িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ সাধারণ হুদপা উপুপা ইপপস িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ ইদয়দো-কাউন্ড্ 

উডদপকার 
Leiopicus mahrattensis িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ িোক েংদগা ডাইক্রুরাস মোদক্রাসাকবাস িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ হাউস থক্রা Corvus splendens িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ থরড-থিদন্টড 

্ুে্ুে 
পাইকদনাদনাোস কোফার িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ জািে ্ো্োর োরডদয়দডস ভস্ট্রদয়ো িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ কমন থেইের্াডব Orthotomus sutorius িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ Pied Bushchat সোন্সক্সদকাো কোপ্রাো িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান রভ্ন সোন্সক্সদকােদয়দডস 

ফুভেকোোস 
িারত শম বা, 1988 এেভস 

পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস িারত শম বা, 1988 এেভস 
পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত Sivakumar & 

Manakadan, 2010 
এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান নাইেজার কোভপ্রমুেগুস এভশয়াটেকাস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ কমন থেইের্াডব Orthotomus sutorius িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ স্পদেড আউদেে এদেন োমা িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ োউন-োইক েোভনয়াস ন্সক্রেোোস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

পাভখ পন্সিমা স্পদেড 
ডাি 

স্পস্পদোদপভেয়া ভিদননভসস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ ওভরদয়ন্টাে 
মোগপাই-রভ্ন 

Copsychus saularis িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ োজব-ভ্ে্ড্ থক্রা করিাস মোকদরাভহনদকাস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ থরড-থিদন্টড 
্ুে্ুে 

পাইকদনাদনাোস কোফার িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ থরড ওয়ােে্ড্ 
েোপউইং 

িোদনোস ইন্সন্ডকাস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

পাভখ     িারত Solanki et al., 2017 এনএ 
পাভখ িোক-রাম্পড 

থফ্লম্োক 
ডাইদনাভপয়াম থ্ংঘাদেি িারত Sundar, 2004 এেভস 

পাভখ সাধারণ হুদপা উপুপা ইপপস িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান থরাোর থকারাভসয়াস ্োিাদেনভসস িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ থরাজ-ভরংড 

পারভকে 
Psittacula krameri িারত Sundar, 2004 এেভস 

পাভখ থহায়াইে-থেদেড 
ওয়াোরদহন 

Amaurornis phoenicurus িারত Sundar, 2004 এেভস 

পাভখ কোেে ইদগ্রে ্ু্েকাস ইভ্স িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ ইন্সন্ডয়ান পন্ড-থহরন আরভডওো থগ্রই িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ হাউস থক্রা Corvus splendens িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ োজব-ভ্ে্ড্ থক্রা করিাস মোকদরাভহনদকাস িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ োহ্্ভমনী োভে বং োরনাস পোদগাদডরাম িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ এভশয়ান পাইড 

োভে বং 
Gracupica contra িারত Sundar, 2004 এেভস 

পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ ্োংক মাইনা Acridotheres ginginianus িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ থপ্ল্ইন ভপ্রভনয়া ভপ্রভনয়া ইনঅন বাো িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ োজব থগ্র ্ো্োর অগ বে মােকেভম িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস িারত Sundar, 2004 এেভস 
পাভখ পন্সিমা স্পদেড 

ডাি 
স্পস্পদোদপভেয়া ভিদননভসস িারত Vijaykumar et al., 

2001 
এেভস 

পাভখ থরড জািেফাউে গোোস গোোস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ Family Strigidae   মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

পাভখ   োইদো আে্া মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ ্াভফ ভফস আউে থকতুপা থকতুপু মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ স্পদেড উড আউে ভস্ট্রক্স থসদোপুদো মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ জাপাভনজ 
স্পোদরাহক 

Accipiter gularis মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ ঈগে   মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

পাভখ থহায়াইে-থেদেড 
ওয়াোরদহন 

Amaurornis phoenicurus মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ ইদয়দো ভ্োন ব   মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ ওভরদয়ন্টাে পাইড 
হন বভ্ে 

অোনোদকাদসদরাস 
অোেভ্দরাভস্ট্রস 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ Greater Coucal থসদরাপাস ভসদননভসস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ থস্লটে-থেদেড 
থরইে 

গোভেরাোস ভস্ট্রদয়োস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ থহায়াইে-থেদেড 
ভকংভফশার 

হােভসওন স্মারদনন্সিস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

পাভখ থেসার 
অোডজদুেন্ট 

থেপেপটেদোস জািাভনকাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

পাভখ িোক-নোপড 
ওভরওে 

অভরওোস ভিদনদনভসস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ েকব-ভ্ল্ড 
ভকংভফশার 

থপোরগপভসস কোদপনভসস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

পাভখ জাডবন'স নাইেজার কোভপ্রমুেগাস অোটেদপভনস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ থিেনাে-উইংড 
কাক্কু 

Clamator coromandus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ শ্রীেঙ্কা জািে 
ফাউে 

গোোস োফাদয়ভত্ত শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ Pied Bushchat সোন্সক্সদকাো কোপ্রাো শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ ইন্সন্ডয়ান রভ্ন সোন্সক্সদকােদয়দডস 
ফুভেকোোস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ থরড-থিদন্টড 
্ুে্ুে 

পাইকদনাদনাোস কোফার শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ   োরডাস থমরুো শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ ভপ্রভনয়া এসভপ।   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ পন্সিমা স্পদেড 

ডাি 
স্পস্পদোদপভেয়া ভিদননভসস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ োজব-ভ্ে্ড্ থক্রা করিাস মোকদরাভহনদকাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ থকারাে-ভ্ল্ড 

গ্রাউন্ড কাক্কু 
কারদপাকন্সক্সক্স থরনেভড োইেোন্ড Silva et al., 2020 ভি ইউ 

পাভখ থেজার কাউকাে থসদরাপাস থ্িাদেন্সিস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ   থসরপাস এসভপ। োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ ওদয়োন ব থকাদয়ে ইউডাইনাভমস 

থস্কাদোদপভসয়াস 
োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ গ্রীন-ভ্ে্ড্ 
মােদকাহা 

থফভনদকাভফয়াস টেভেস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ থগ্রোর রে্াদকে-
থেইে্ড্ েংদগা 

Dicrurus paradiseus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ থস্কভে-থেদেড 
মুভনয়া 

েঞু্চরা পাঙ্কেুদেো োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ থহায়াইে-রাম্পড 
মুভনয়া 

েঞু্চরা ভস্ট্রদয়ো োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ এভশয়ান থফয়াভর 

্্েু-্াডব 
ইভরনা পুদয়ো োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ গ্রীন-ইয়াডব্ ্ারদ্ে Megalaima faiostricta োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ োউন-থোদেড 

সান্াডব 
অোনদেপটেস 
মোোদসনভসস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ ভেে্ে্ স্পাইডার-
হান্টার 

এরাখদনাদেরা েংভগদরাস্ট্রা োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ অভেি-্োক্ড্ 
সান্াডব 

ভসনাইভরস জগুুোভরস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ হাউস স্পোদরা পাসার থডাদমভেকাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ টে-স্পোদরা  পাসার মনদেনাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ পাসার এসভপ।   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ থদভশ মুরভগ গোোস গোোস 

থডাদমসটেকাস 
োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 

পাভখ সুটে-থহদডড ্ুে্ুে পাইকদনাদনাোস 
অভরগাোর 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ আইয়ারওয়াদী 
্ুে্ুে 

Pycnonotus blanfordi োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

পাভখ িোক-থকপ্ড্ ্ুে্ুে পাইকদনাদনাোস 
থমোভনকদেরাস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ   পাইকদনাদনাোস এসভপ। োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ থহায়াইে-থেদেড 

ওয়াোরদহন 
Amaurornis phoenicurus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ এভশয়ান ্াদরড 
আউদেে 

গ্লাভসভডয়াম কুকুেদয়দডস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

পাভখ থগ্রে ময়না Acridotheres grandis োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ   Acridotheres sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ কমন ময়না Acridotheres tristis োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
পাভখ   োইদো আে্া োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
পাভখ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ন্সক্রমসন থরাজ 
্াোরফ্লাই 

পোিভেওপ্টা থহটর িারত আনন, 2015 এেভস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

    িারত Choudhury, 2008 এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থকুঁ দিা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কাুঁকড়াভ্ছা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

মাকড়সা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থসভন্টভপড   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভমভেভপদডস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভপে ভমভেভপদডস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কাুঁকড়া   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

গু্দর থপাকা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

প্রজাপভত   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

শুুঁদয়াদপাকা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থতোদপাকা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ন্সঝুঁ  ন্সঝুঁ    িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থডমদসেফ্লাই   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থজানাভক   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ঘাসফভড়ং   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

অজানা 
থপাকামাকড় 

  িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

মে   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থপ্রইং মোভন্টস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

োটঠ থপাকা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থ্ােতা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ঘুঘু বদর থপাকা   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

স্লাগ   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

শামুক   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ডা্ে-্োদন্ডড ্্েু 
থক্রা 

ইউদপ্ল্াইয়া ভসেদিোর 
থহাভপ 

িারত Mudai et al., 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

    িারত Rao & Girish, 
2007 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

    িারত Roshnath & 
Cyriac, 2013 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন থক্রা ইউদপ্ল্াইয়া থকার িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

নদবান ব োইম 
থসায়াদোদেইে 

পোভপভেও থডদমাভেয়াস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ইন্সন্ডয়ান ন্সজজদ্ে থডভেয়াস ইউিাভরস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

্োদরাদনে ভসমভফো নাইস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ইন্সন্ডয়ান ্্েু মরমন পোভপভেও পভেমদনের িারত Satihsh-Narayanan 
et al।, 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Mottled ইভমগ্রোন্ট Catopsilia pyranthe িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ওদডানাো ( োগন 
ফ্লাই ) 

অদেবোম কোনদসদেোম িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ঘাসফভড়ং থমোদনাপ্ল্াস থফমুরুোম িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভমভেভপদডস স্পস্পদনাোরসাস কদোভসয়াস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভপে ্াগ আদে বাসদফরা মোগনা িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

শামুক থহভেক্স অোসপারসা িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কাুঁকড়াভ্ছা এসভপ 
1 

  িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কাুঁকড়াভ্ছা এসভপ 
2 

  িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

স্পাইডার এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থসভন্টভপড এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভমভেভপড এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Pill Millipede sp   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভপুঁপড়া এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

েভন কোর Acraea terpsicore িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থমৌমাভছ এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভ্েে এসভপ 1   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ভ্েে এসভপ 2   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

্াগ এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

প্রজাপভত এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

শুুঁদয়াদপাকা এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কোসমে 
শুুঁদয়াদপাকা এসভপ 

  িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ন্সঝুঁ  ন্সঝুঁ  এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন থক্রা ইউদপ্ল্াইয়া থকার িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এেভস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থগ্লা ওয়াম ব এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ঘাসফভড়ং এসভপ 1   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ঘাসফভড়ং এসভপ 2   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থহাে ন্সক্রদকে 
এসভপ 

  িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থপাকা এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

  থেপদোদজভনস 
প্রদসশানাভেস 

িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

মে এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Periplanata sp 1   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Periplanata sp 2   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Praying Mantis 
এসভপ 1 

  িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Praying Mantis sp 2   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

স্পাইডার ওয়াস্প 
এসভপ 

  িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ওয়াস্প এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

শামুক এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন থক্রা ইউদপ্ল্াইয়া থকার িারত Sony & Arun, 2015 এেভস 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

িকদেে পানভস জদুনাভনয়া ইভফতা িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থে্ু পানভস জদুনাভনয়া থেদমাভনয়াস িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন ্ীক ভেভ্ভেয়া থেভপো িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ঘন নীে ্াঘ ভতরুমাো থসপদেনটেওভনস িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন থজই গ্রাভফয়াম ডসন িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Spot Swordtail গ্রাভফয়াম থনাভময়াস িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

Lime Swallowtail পোভপভেও থডদমাভেয়াস িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন মরমন Papilio polytes িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

থেমন ইভমগ্রোন্ট Catopsilia pomona িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

কমন গাে থসদপারা থনভরসা িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

ইদয়দো অদরি টেপ ইন্সক্সয়াস পাইভরন িারত Sony & Arun, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

স্তনেপায়ী থগাদল্ডন েোিুর Trachypithecus geei িূোন Thinley et al. 2019 EN 
স্তনেপায়ী এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস িায়না Pan et al., 2009 EN 
স্তনেপায়ী সুদরূ পূ্ বাঞ্চেীয় 

মাদয়াটেস  
মাদয়াটেস থ্াভবনাস িায়না Wang et al., 2013 এনটে 

স্তনেপায়ী মাঞু্চভরয়ান থহজহগ  এভরনাভসয়াস অোমুদরন্সিস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী োজব জাপাভনজ 

ভফল্ড মাউস  
অোদপাদডমাস থস্পভসওসাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী মাঞু্চভরয়ান থহয়ার  থেপাস মোন্ডশুভরকাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী স্পদেড জায়ান্ট 
ফ্লাইং সূ্কইদরে  

Petaurista elegans িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী ্াদামী ইুঁদুর  Rattus norvegicus িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী নদবান ব থরড-্োকড 

থিাে  
থক্ল্ভেওনভমস রুটেোস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী সাইদ্ভরয়ান 
ভিপমঙ্ক  

থতভময়াস ভসভ্ভরকাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী ইউদরভশয়ান ্োজার  থমভেস থমভেস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী সাইদ্ভরয়ান 

উইদজে  
মুদস্তো সাইভ্ভরকা িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী নূেনতম উইদজে  মুদস্তো ভনিাভেস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী সাইদ্ভরয়ান থরা 

ভডয়ার  
কোভপ্রওোস পাইগারগাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী কমন শ্রু  সদরক্স অোরাভনয়াস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী ্ড় ভতে  থমাদগরা থরা্স্ত িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী গৃহপাভেত ভ্ড়াে  থফভেস কোোস িায়না Wang et al., 2013 এনএ 
স্তনেপায়ী থগ্র থরড-্োক্ড্ 

থিৌে  
Clethrionomys rufocanus িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী সাইদ্ভরয়ান 
ভিপমঙ্ক  

থতভময়াস ভসভ্ভরকাস িায়না Piao et al., 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী থকাভরয়ান ভফল্ড 
মাউস 

অোদপাদডমাস উপদ্বীপ িায়না Piao et al., 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী থগ্র থরড-্োক্ড্ 
থিৌে  

মাদয়াডস রুদফাদকনাস িায়না Piao et al., 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী সাইদ্ভরয়ান 
উইদজে 

মুদস্তো সাইভ্ভরকা িারত Abramov et al., 
2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী মোকাক মোকাকা এসভপ িারত Adimallaiah et al., 
2014 

এনএ 

স্তনেপায়ী সজারু Hystrix sp িারত Adimallaiah et al., 
2014 

এনএ 

স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত আনন, 2015 এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থনকদড় কোভনস েুপাস থপভেদপস িারত আনন, 2015 EN 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত আনন, 2015 এেভস 
স্তনেপায়ী িোক-থনপড থহয়ার থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত আনন, 2015 এেভস 
স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত আনন, 2015 এেভস 
স্তনেপায়ী সাউদান ব থপ্ল্ইি থগ্র 

েোিুর 
Semnopithecus dussumieri িারত Rajvanshi et al., 

2001 
এেভস 

স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Rajvanshi et al., 
2001 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস িারত Rajvanshi et al., 
2001 

EN 

স্তনেপায়ী রুভড মিুজ হারদপদেস ন্সস্মভে িারত Rajvanshi et al., 
2001 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

িারত Rajvanshi et al., 
2001 

এেভস 

স্তনেপায়ী রাভে-স্পদেড কোে ভপ্রওনাইেুরাস রুভ্ভগদনাসাস িারত Babu et al., 2013 এনটে 
স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Baskaran & 

Boominathan, 
2010 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান মাউস 
ভডয়ার 

Moschiola indica িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী োফদেড থগ্র েোিুর Semnopithecus priam িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এনটে 

স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী িোক-থনপড থহয়ার থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্োন্সন্ডকুে Bandicota sp িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এনএ 

স্তনেপায়ী মাউস Mus sp. িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এনএ 

স্তনেপায়ী ইউআইভড ্োে   িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এনএ 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Behera & Borah, 
2010 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী রাভে স্পদেড কোে ভপ্রওনাইেুরাস রুভ্ভগদনাসাস িারত Behera & Borah, 
2010 

এনটে 

স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী োফদেড থগ্র েোিুর Semnopithecus priam িারত Behera & Borah, 
2010 

এনটে 

স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী Dhole ভকউন আেভপনাস িারত Behera & Borah, 
2010 

EN 

স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Behera & Borah, 
2010 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
মিুজ 

Herpestes auropunctatus িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী 
ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 
পকুবভপন 

ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত 
Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান খরদগাশ থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান ্ুশ-রে্াে থগােুন্ডা এভেদয়াটে িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী মাদ্র্াজ টেশ্রু অনাোনা এভেদয়াটে িারত Behera & Borah, 
2010 

এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী স্লে ভ্য়ার থমেুরসাস উরভসনাস িারত Behera & Borah, 
2010 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Chhangani, 2004b ভি ইউ 
স্তনেপায়ী থডারাকাো হায়না হায়না হাদয়না িারত Chhangani, 2004b এনটে 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী নীেগাই থ্াদসোফাস 

োদগাকোদমোস 
িারত Chhangani, 2004b এেভস 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থনকদড় কোভনস েুপাস থপভেদপস িারত Chhangani, 2004b EN 
স্তনেপায়ী থ্িে ফক্স িােদপজ থ্িদেন্সিস িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 

হাম বাদফ্রাভডোস 
িারত Chhangani, 2004b এেভস 

স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী সাউদান ব থপ্ল্ইি থগ্র 

েোিুর 
Semnopithecus dussumieri িারত Chhangani, 2004b এেভস 

স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 

মিুজ 
Herpestes auropunctatus িারত Chhangani, 2004b এেভস 

স্তনেপায়ী ফাইি-স্ট্রাইপ্ড্ 
পাম সু্কইদরে 

ফুনাবুোস থপনাভন্ট িারত Chhangani, 2004b এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান গারভ্ে তাদতরা ইন্সন্ডকা িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী থমদঠা ইুঁদুর মুস প্ল্াটেভেক্স িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান খরদগাশ থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী হাউজ মাউস Mus musculus িারত Chhangani, 2004b এেভস 
স্তনেপায়ী কোপ্ড্ েোিুর Trachypithecus pileatus িারত Choudhury, 2001 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী থগ্রোর হগ ্োজার আকবদোভনক্স কোভরস িারত Choudhury, 2001 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভসদিেস   িারত Choudhury, 2001 এনএ 
স্তনেপায়ী ভফভশং কোে Prionailurus viverrinus িারত Choudhury, 2001 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস িারত Choudhury, 2001 EN 
স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত Choudhury, 2001 এেভস 
স্তনেপায়ী হগ ভডয়ার এন্সক্সস থপারভসনাস িারত Choudhury, 2001 EN 
স্তনেপায়ী এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস িারত Das, 2002 EN 
স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia, 2007 এেভস 
স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia et al., 

2009 
এেভস 

স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia et al., 
2009 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia et al., 
2009 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia et al., 
2009 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia et al., 
2009 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Dookia et al., 
2009 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Fellows et al., 
2015 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Fellows et al., 
2015 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Fellows et al., 
2015 

এেভস 

স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Fellows et al., 
2015 

এেভস 

স্তনেপায়ী থডারাকাো হায়না হায়না হাদয়না িারত Fellows et al., 
2015 

এনটে 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস িারত Fellows et al., 
2015 

EN 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Fellows et al., 
2015 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Fellows et al., 
2015 

এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী ভিনকারা গাদজো থ্দনটে িারত Fellows et al., 
2015 

এেভস 

স্তনেপায়ী িোক্াক অোভন্টদোপ সাভিবকাপ্রা িারত Fellows et al., 
2015 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্াভকবং ভডয়ার মুভন্টয়াকাস মুন্টজাক িারত Fellows et al., 
2015 

এেভস 

স্তনেপায়ী     িারত Gajera & Dharaiya, 
2011 

এনএ 

স্তনেপায়ী     িারত Gajera & Dharaiya, 
2011 

এনএ 

স্তনেপায়ী এভশয়ান 
ওয়াইল্ডকোে 

থফভেস ভসেদিভস্ট্রস অন বাো িারত Gogate, 1997 in 
Pande et al., 2013 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Gubbi et al., 2014 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ্োে এসভপভপ।   িারত Jeganathan et al., 

2018 
এনএ 

স্তনেপায়ী িোক-থনপড থহয়ার থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী মাউস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী ইুঁদুর   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী শ্রু   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 
পকুবভপন 

ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্াভকবং ভডয়ার মুভন্টয়াকাস মুন্টজাক িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Jeganathan et al., 
2018 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান মাউস 
ভডয়ার 

Moschiola indica িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী পন্সিম ঘাদের 
থডারাকাো 
কাঠভ্ড়াভে 

ফুনাবুোস টেভস্ট্রয়াোস িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান জায়ান্ট 
কাঠভ্ড়াভে 

রাতুফা ইন্সন্ডকা িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী োউন পাম ভসদিে Paradoxurus jerdoni িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত Jeganathan et al., 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী োয়ন-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা সাইদেনাস িারত Jeganathan et al., 
2018 

EN 

স্তনেপায়ী ইউআইভড   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস িারত Johnsingh et al., 
1997 

EN 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Joshi & Dixit, 2012 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus bengalensis িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Joshi & Dixit, 2012 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 

ভসদিে 
িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 

পকুবভপন 
ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 



95   |   এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   USAID.GOV 

এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান পোদিাভেন মোভনস ন্সক্রভসকডাো িারত Joshi & Dixit, 2012 EN 
স্তনেপায়ী ফাইি-স্ট্রাইপ্ড্ 

পাম সু্কইদরে 
ফুনাবুোস থপনাভন্ট িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান ফ্লাইং ফক্স Pteropus giganteus িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Joshi & Dixit, 2012 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Joshi & Dixit, 2012 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ্াভকবং ভডয়ার মুভন্টয়াকাস মুন্টজাক িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান খরদগাশ থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 

ভসদিে 
িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী তারাই থগ্র েোিুর Semnopithecus hector িারত Joshi & Dixit, 2012 এনটে 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী নীেগাই থ্াদসোফাস 

োদগাকোদমোস 
িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী ফাইি-স্ট্রাইপ্ড্ 
পাম সু্কইদরে 

ফুনাবুোস থপনাভন্ট িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান ফ্লাইং ফক্স Pteropus giganteus িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus bengalensis িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থডারাকাো হায়না হায়না হাদয়না িারত Joshi & Dixit, 2012 এনটে 
স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Joshi & Dixit, 2012 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ্াভকবং ভডয়ার মুভন্টয়াকাস মুন্টজাক িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান খরদগাশ থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 

ভসদিে 
িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী তারাই থগ্র েোিুর Semnopithecus hector িারত Joshi & Dixit, 2012 এনটে 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী ফাইি-স্ট্রাইপ্ড্ 

পাম সু্কইদরে 
ফুনাবুোস থপনাভন্ট িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Kait & Sahi, 2007 এেভস 

স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

স্তনেপায়ী োয়ন-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা সাইদেনাস িারত Kumara et al., 
2000 

EN 

স্তনেপায়ী োফদেড থগ্র েোিুর Semnopithecus priam িারত Kumara et al., 
2000 

এনটে 

স্তনেপায়ী নীেভগভর েোিুর Trachypithecus johnii িারত Kumara et al., 
2000 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Kumara et al., 
2000 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ্াভকবং ভডয়ার মুভন্টয়াকাস মুন্টজাক িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান মাউস 
ভডয়ার 

Moschiola indica িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

স্তনেপায়ী নীেভগভর তাহর থহভমদেগাস হাইদোন্সক্রয়াস িারত Kumara et al., 
2000 

EN 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 
পকুবভপন 

ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Mahananda & Jelil, 
2017 

এেভস 

স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী থহজহগস Hemiechinus spp। িারত Maurya et al., 2011 এনএ 
স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী তীেনদন্ত প্রাণী গারভ্োস এসভপভপ। িারত Maurya et al., 2011 এনএ 
স্তনেপায়ী থডারাকাো হায়না হায়না হাদয়না িারত Maurya et al., 2011 এনটে 
স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 

ভসদিে 
িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Maurya et al., 2011 এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান খরদগাশ থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 

সু্কইরাে 
ফুনাবুোস পােমারাম িারত Maurya et al., 2011 এেভস 

স্তনেপায়ী থ্িে ফক্স িােদপজ থ্িদেন্সিস িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী নীেগাই থ্াদসোফাস 

োদগাকোদমোস 
িারত Maurya et al., 2011 এেভস 

স্তনেপায়ী কারাকোে কারাকোে কারাকোে িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা িারত Maurya et al., 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী এভশয়ান 

ওয়াইল্ডকোে 
থফভেস ভসেদিভস্ট্রস অন বাো িারত Maurya et al., 2011 এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 
পকুবভপন 

ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত Maurya et al., 2011 এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান পোদিাভেন মোভনস ন্সক্রভসকডাো িারত Murthy & Mishra 
2010 

EN 

স্তনেপায়ী রাভে-স্পদেড কোে ভপ্রওনাইেুরাস রুভ্ভগদনাসাস িারত Nayak et al., 2017 এনটে 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Paunikar 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Paunikar 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা িারত Pragatheesh, 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী নীেগাই থ্াদসোফাস 

োদগাকোদমোস 
িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
স্তনেপায়ী থ্িে ফক্স িােদপজ থ্িদেন্সিস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
স্তনেপায়ী এভশয়ান 

ওয়াইল্ডকোে 
থফভেস ভসেদিভস্ট্রস অন বাো িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 

মিুজ 
Herpestes auropunctatus িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থহজহগ Paraechinus micropus িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান খরদগাশ থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
স্তনেপায়ী Bengal Slow Loris Nycticebus bengalensis িারত Radhakrishna et 

al., 2006 
ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Rajvanshi et al., 
2001 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস িারত Rajvanshi et al., 
2001 

EN 

স্তনেপায়ী     িারত Rao & Girish, 
2007 

এনএ 

স্তনেপায়ী িোক-থনপড থহয়ার থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী ঘদরর ইুঁদুর Rattus rattus িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী থগ্রোর ্োন্সন্ডকুে 
রে্াে 

্োন্সন্ডদকাো ইন্সন্ডকা িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর িারত Samson et al., 
2016 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী মাস্কড পাম ভসদিে পাগুমা োিবাো িারত Sathyakumar, 1999 এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফানাবুোস পােমারুম িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী হাউজ মাউস Mus musculus িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী মাো্ার স্পাইভন টে 
মাউস 

প্ল্াোকোদন্থাভমস োভসউরাস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Sayyed & 
Mahabalh 2015 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী োফদেড থগ্র েোিুর Semnopithecus priam িারত থসেিান, 2011 এনটে 
স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত থসেিান, 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী োউন পাম ভসদিে Paradoxurus jerdoni িারত থসেিান, 2011 এেভস 
স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 

সু্কইরাে 
ফুনাবুোস পােমারাম িারত থসেিান, 2011 এেভস 

স্তনেপায়ী ্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো িারত Selvan et al., 2012 এেভস 
স্তনেপায়ী অনোনে স্তনেপায়ী   িারত Selvan et al., 2012 এনএ 
স্তনেপায়ী ্োে এসভপ   িারত Seshadri & 

Ganesh, 2011 
এনএ 

স্তনেপায়ী ভফল্ড মাউস এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

স্তনেপায়ী থগরভ্ে এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

স্তনেপায়ী থহায়াইে থ্ভেড 
উড রে্াে 

মাদদ্র্াভমস িোনদফাভডব িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এেভস 

স্তনেপায়ী তারাই থগ্র েোিুর Semnopithecus hector িারত Sharma, 2013 এনটে 
স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত Shekhar, 2005 এেভস 
স্তনেপায়ী ভিতে অে অে িারত Rajvanshi et al., 

2001 
এেভস 

স্তনেপায়ী নীেগাই থ্াদসোফাস 
োদগাকোদমোস 

িারত Rajvanshi et al., 
2001 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান ভসংহ পোদন্থরা ভেও পাভস বকা িারত Rajvanshi et al., 
2001 

EN 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Rajvanshi et al., 
2001 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 
পকুবভপন 

ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত Rajvanshi et al., 
2001 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Singh & Kumara, 
2006 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী থগ্র থস্লন্ডার েভরস েভরস োইদডদকভরয়ানাস িারত Singh et al., 1999 এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান গারভ্ে তাদতরা ইন্সন্ডকা িারত Sivakumar & 

Manakadan, 2010 
এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী থগ্র থস্লন্ডার েভরস েভরস োইদডদকভরয়ানাস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো ইন্সন্ডকা িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী িোক-থনপড থহয়ার থেপাস ভনভগ্রদকাভেস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী কমন মিুজ Herpestes edwardsii িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

স্তনেপায়ী     িারত Solanki et al., 2017 এনএ 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থক্রদেড 

পকুবভপন 
ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা িারত Sridhar et al., 2009 এেভস 

স্তনেপায়ী থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস িারত Sundar, 2004 এেভস 
স্তনেপায়ী থ্িে ফক্স িােদপজ থ্িদেন্সিস িারত Sundar, 2004 এেভস 
স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস িারত Sundar, 2004 এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী থছাে ইন্সন্ডয়ান 
মিুজ 

Herpestes auropunctatus িারত Sundar, 2004 এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম িারত Sundar, 2004 এেভস 

স্তনেপায়ী মাো্ার স্পাইভন টে 
মাউস 

প্ল্াোকোদন্থাভমস োভসউরাস িারত Vijaykumar et al., 
2001 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস িারত Vyas & Sengupta, 
2014 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান থহজহগ Paraechinus micropus িারত Vyas, 2002b এেভস 
স্তনেপায়ী ইন্সণ্ডয়ান েং-ইয়ারড 

থহজহগ 
থহভমভিনাস থকাোভরস িারত Vyas et al., 2009 এেভস 

স্তনেপায়ী রে্াকুন ডগ Nyctereutes procyonoides জাপান Kawabe & Tanaka, 
2003 

এেভস 

স্তনেপায়ী সাইদ্ভরয়ান 
উইদজে  

মুদস্তো সাইভ্ভরকা জাপান Kawaguchi & 
Kagaku, 2006 

এেভস 

স্তনেপায়ী জাপানী থনউে মুদস্তো ইতাতভস জাপান Kawaguchi & 
Kagaku, 2006 

এনটে 

স্তনেপায়ী ভরউভকউস 
আইেোন্ড টে-রে্াে 

ভডদপ্ল্াভেক্স থেগাো জাপান Tamanaha et al., 
2017 

EN 

স্তনেপায়ী ভ্ড়াে থফভেস কোোস জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী রে্াকুন ডগ Nyctereutes procyonoides জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী কুকুর কোভনস েুপাস 
ফোভমভেয়াভরস 

জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী মাস্কড পাম ভসদিে পাগুমা োিবাো জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভসকা হভরণ সািবাস ভনপ্পন জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী োে থশয়াে Vulpes vulpes জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী   Lepus timidus/ Lepus 
brachyurus 

জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী নদবান ব রে্াকুন থপ্রাভসয়ন েের জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী জাপাভনজ মোকাক মোকাকা ফুসকাো জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী   Ursus arctos/ Ursus thibetanus জাপান Tatewaki & Koike, 
2018 

এনএ 

স্তনেপায়ী েবা নখওয়াো 
খান্ডারণী 

Sorex unguiculatus জাপান Yanagawa et al., 
2003 

এেভস 

স্তনেপায়ী ইউদরভশয়ান োে 
কাঠভ্ড়াভে  

Sciurus vulgaris জাপান Yanagawa et al., 
2003 

এেভস 

স্তনেপায়ী োে থশয়াে Vulpes vulpes জাপান Yanagawa et al., 
2003 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 EN 
স্তনেপায়ী পোন্থার পাদন্থর পরদুস মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী সান ভ্য়ার Helarctos malayanus মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus bengalensis মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 এেভস 
স্তনেপায়ী ভসদিে িাইদিরা এসভপভপ মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 এনএ 
স্তনেপায়ী থিা ুঁদর Lutra sp./ Aonyx sp। মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 এনএ 
স্তনেপায়ী সুন্দা পোদিাভেন মাভনস জািাভনকা মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 ভসআর 
স্তনেপায়ী মাোইয়ান 

পরকুপাইন 
ভহভস্ট্রক্স েোভকউরা মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 এেভস 

স্তনেপায়ী পীগ-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা থনদমভস্ট্রনা মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 ভি ইউ 

স্তনেপায়ী মভনের ভেজাডব Varanus sp মােদয়ভশয়া Azhar et al., 2013 এনএ 
স্তনেপায়ী মােয় ভসদিে ভিদিরা োিােুিা মােদয়ভশয়া Colon, 2006 এেভস 
স্তনেপায়ী োজব স্পদেড 

ভসদিে 
িাইদিরা থমগাস্পস্পো মােদয়ভশয়া Hamirul et al., 

2015 
EN 

স্তনেপায়ী ফ্লোে থহদডড কোে Prionailurus planiceps মােদয়ভশয়া Kamil et al., 2011 EN 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী Dhole ভকউন আেভপনাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী সান ভ্য়ার Helarctos malayanus মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী পীগ-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা থনদমভস্ট্রনা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভ্ন্েুরং আকবটেকটেস ভ্ন্েুরং মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী কাুঁকড়া-থখদকা 
মিুজ 

হারদপদেস উরিা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী জািান মিুজ হারদপদেস জািাভনকাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus bengalensis মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী সুমাত্র্ান ভসদরা Capricornis sumatraensis মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী কাুঁকড়া-থখদকা 
মোকাক 

মোকাকা ফোভসকুোভরস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী সুন্দা থস্লা েভরস Nycticebus coucang মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী মাোইয়ান 
পরকুপাইন 

ভহভস্ট্রক্স েোভকউরা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভসেিারী েুেুং Trachypithecus cristatus মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী িোক-থক্রদেড 
সুমাত্র্ান েোিুর 

Presbytis sumatranus মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী   থপ্রস্াইটেস এসভপ। মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

স্তনেপায়ী   েোভকওভপদেকাস 
ন্সক্রেোোস 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ডাভস্ক েোিুর Trachypithecus obscurus মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী এভশয়ান স্মে-ক্ল্ড 
অোর 

Aonyx cinerea মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী   েুতরা এসভপভপ মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

স্তনেপায়ী থহয়াভর-থনৌজড 
অোর 

েুত্র্ সুমাত্র্ানা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

স্তনেপায়ী স্মুে-থকাদেড অোর Lutrogale perspicillata মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী হেুদ-গো মাদেবন মাদেবস ফ্লাভিগুো মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী Family Viverridea   মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

স্তনেপায়ী কমন পাম ভসদিে পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী মােয় ভসদিে ভিদিরা োিােুিা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী   Viverra zibetha মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী মােয়ান তাপীর েোভপরাস ইন্সন্ডকাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী সুন্দা পোদিাভেন মাভনস জািাভনকা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভসআর 

স্তনেপায়ী মুনরে্াে ইভিদনাসদরক্স ন্সজমনুরা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী প্ল্োদন্টইন 
কাঠভ্ড়াভে 

Callosciurus notatus মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী Prevost's squirrel কোদোভসয়ুরাস ভপ্রদিাভে মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

স্তনেপায়ী ন্সক্রম রদঙর ভ্শাে 
কাঠভ্ড়াভে 

রাতুফা অোভফভনস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনটে 

স্তনেপায়ী মােয়ান জায়ান্ট 
কাঠভ্ড়াভে 

রাতুফা ্াইকোর মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনটে 

স্তনেপায়ী সুন্দা ক্ল্াউদডড 
ভিতা্াঘ 

Neofelis diardi মােদয়ভশয়া Najera et al., 2013 ভি ইউ 

স্তনেপায়ী থহয়াভর-থনৌজড 
অোর 

েুত্র্ সুমাত্র্ানা মােদয়ভশয়া Tan, 2015 EN 

স্তনেপায়ী এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস মােদয়ভশয়া Wadey et al., 2018 EN 
স্তনেপায়ী থডারাকাো হাদয়না হায়না হাদয়না থনপাে Adhikari et al., 

2018 
এনটে 

স্তনেপায়ী রাভে-স্পদেড কোে ভপ্রওনাইেুরাস রুভ্ভগদনাসাস থনপাে Adhikari et al., 
2019 

এনটে 

স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস থনপাে Bhandari et al., 
2019 

EN 

স্তনেপায়ী Asitic wild buffalo Bubalus arnee থনপাে Heinen & Kandel, 
2006 

EN 

স্তনেপায়ী Water deer Hydropotes inermis  দভেণ 
থকাভরয়া 

Choi, 2016 ভি ইউ 

স্তনেপায়ী থগ্রোর শেব-থনৌজড 
ফূ্রে ্োে 

ভসদনাপদেরাস ন্সফংক্স শ্রীেংকা Edirisinghe et al।, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী রুফস হস বসু ্োে  রাইদনাদোফাস রন্সক্স শ্রীেংকা Edirisinghe et al।, 
2018 

এেভস 

স্তনেপায়ী জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভে-স্ট্রাইপ্ড্ পাম 
সু্কইরাে 

ফুনাবুোস পােমারাম শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

স্তনেপায়ী িোক-থনপড থহয়ার থেপাস ভনভগ্রদকাভেস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

স্তনেপায়ী ্াভকবং ভডয়ার মুভন্টয়াকাস মুন্টজাক শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

স্তনেপায়ী ওভহয়া ইুঁদুর শ্রীেঙ্কাভমস ওভহদয়ন্সিস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী এভশয়ান হাইেোন্ড 
শ্রু 

Suncus montanus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

ভি ইউ 

স্তনেপায়ী থগৌড় Bos gaurus োইেোন্ড Silva et al., 2020 ভি ইউ 
স্তনেপায়ী ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus bengalensis োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী জািান মিুজ হারদপদেস জািাভনকাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী সুন্দা থস্লা েভরস Nycticebus coucang োইেোন্ড Silva et al., 2020 EN 
স্তনেপায়ী Finlayson's squirrel Callosciurus finlaysonii োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী থরড-ভিক্ড্ ফ্লাইং 

কাঠভ্ড়াভে 
Hylopetes spadiceus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী েং-উইংড েব ্োে েোদপাজাস েভিমোনাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী িোক-ভ্য়ার্ড্ েব 

্োে 
                                                                                          
েোদপাজাস থমোদনাদপাগন 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী অোভশ রাউন্ডভেফ 
্োে 

ভহদপাসাইদডদরাস 
ভসদনরাভসয়াস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী কোন্টর'স 
রউন্ডেীফ ্োে 

ভহদপাসাইদডদরাস 
গোদেভরোস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

স্তনেপায়ী ইন্টারভমভডদয়ে 
রাউন্ডভেফ ্োে 

ভহদপাভসদডদরাস োদিবোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী Pomona রাউন্ডেীফ 
্োে 

ভহদপাসাইদডদরাস থপাদমানা োইেোন্ড Silva et al., 2020 EN 

স্তনেপায়ী   ভহদপাসাইদডদরাস এসভপ। োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী থগ্রোর শেব-থনৌজড 

ফূ্রে ্োে 
ভসদনাপদেরাস ন্সফংক্স োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী েবা-োিড ফ্রুে  
্োে 

মোদক্রাদগ্লাসাস থসাভেনাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী ক্রসদেে হস বসু ্োে Rhinolophus coelophyllus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী উভে হস ব-সু ্োে রাইদনাদোফাস োটাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী েীে হস ব-সু ্োে রাইদনাদোফাস পুভসোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী শাদমদে'স হস ব-সু 

্োে 
রাইদনাদোফাস শাদমভে োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী থেজার োউন হস ব-
সু ্োে 

রাইদনাদোফাস থস্থদনা োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী   Rhinolophus sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী টেদকে'স ্োে Hesperoptenus tickelli োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী ওদয়োন ব থ্ন্ট-

উইংড ্োে 
ভমভনপদেরাস মোগদনোর োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী স্মে থ্ন্ট-উইংড 
্েে 

Miniopterus pusillus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী কমন থ্ন্ট-উইংড 
্োে 

Miniopterus schreibersii োইেোন্ড Silva et al., 2020 ভি ইউ 

স্তনেপায়ী   Miniopterus sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী রাউন্ড-ইয়ারড 

টেউ্-থনৌজ্ড্ ্োো 
মুভরনা সাইদক্ল্াটেস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী ওয়াে-রুভেং 
মাউস-ইয়ারড ্োে 

মাদয়াটেস মুভরদকাো োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী   মাদয়াটেস এসভপ. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী ইন্সন্ডয়ান ভপভপদস্ট্রে Pipistrellus coromandra োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
স্তনেপায়ী   ভপভপদস্ট্রোস এসভপ. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
স্তনেপায়ী থেজার এভশয়াটেক 

ইদয়দো ্োে 
থস্কাদোফাইোস কুহেী োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

স্তনেপায়ী অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 

ভকে্োক  
অোম্ফাইজমা থোদেোম ্াংোদদশ Datta et al., 2018 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator ্াংোদদশ Datta et al., 2018 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন স্মুে ওয়াোর 

থস্নক 
এনহাইন্সেস এনহাইন্সেস ্াংোদদশ Datta et al., 2018 এেভস 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস ্াংোদদশ Datta et al., 2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মদিাভেয়া থরস-
রানার  

ইদরভময়াস আগ বাস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

সরীসৃপ Steppes Ratsnakes  ইোদফ ডাদয়ান িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
সরীসৃপ জাপাভনজ 

ভকে্োক  
থহভ্য়াস িাই্াদকভর িায়না Wang et al., 2013 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ হোভেস ভপে 

িাইপার  
গ্লইভডয়াস হোভেস িায়না Wang et al., 2013 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ থরড-্োক্ড্ রে্াে 

থস্নক  
Oocatochus rufodorsatus িায়না Wang et al., 2013 এেভস 

সরীসৃপ োইগার ভকে্োক 
সাপ  

রে্া্দডাভফস োইভগ্রনাস িায়না Wang et al., 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ অোডার  ভিদপর থ্রুস িায়না Wang et al., 2013 এেভস 
সরীসৃপ মাঞু্চভরয়ান িোক 

ওয়াোর থস্নক  
ইোদফ থিনভক িায়না Wang et al., 2013 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত আনন, 2015 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 

ভেজাডব 
কোদোটেস িাভস বকোর িারত আনন, 2015 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত আনন, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত আনন, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত আনন, 2015 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত আনন, 2015 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত আনন, 2015 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 

রে্ােদস্নক 
টেয়াস ভমউদকাজা িারত আনন, 2015 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 

রে্ােদস্নক 
টেয়াস ভমউদকাজা  িারত Rajvanshi et al., 

2001 
মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস িারত Rajvanshi et al., 
2001 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্ীকড ওয়াম ব থস্নক গ্রাইদপাোইফ্লপস 
অোভকউোস 

িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

সরীসৃপ থগাদল্ডন টে থস্নক ক্রাইদসাদপভেয়া অরনাো িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Baskaran & 
Boominathan, 
2010 

এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িানদফাডব'স রক 
আগামা 

Psammophilus blanfordanus িারত Bhupathy et al., 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ এভশয়ান ভগরভগটে িাদমভেও ন্সজোভনকাস  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ থোি ভস্কন্ক ইউদোভপস মোকুোভরয়া  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন সোন্ড থ্ায়া এভরক্স কভনকাস  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াউন-থস্পক্ল্্ড 
হুইপদস্নক 

অদহতুো পােিারুদেন্টা  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ থ্ডদডাম'স কোে 
থস্নক 

Boiga beddomei  িারত Bhupathy et al., 
2011 

ভডভড 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Rhabdophis plumbicolor  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স্ট্রাইপ্ড্ থকারাে 
থস্নক 

কোভেওভফস ভনদগ্রদসি  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স-থস্কেড িাইপার ইভিস কোভরদনোস  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ হাম্প-থনৌজ্ড্ ভপে 
িাইপার 

Hypnale hypnale  িারত Bhupathy et al., 
2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   ইউদরাদপেটেস এসভপ.  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এনএ 

সরীসৃপ আন-
আইদডভন্টফাইড 
গোদকা  

  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এনএ 

সরীসৃপ আন-
আইদডভন্টফাইড 
থস্নক  

  িারত Bhupathy et al., 
2011 

এনএ 

সরীসৃপ োজব-থস্কে্ড্ ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস গ্রোন্সন্ডস্কাভমস িারত Chandramouli & 
Ganesh, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ কোদপ্টইন্স্ উড 
থস্নক 

জাইদোভফস কোপোইভন িারত Chandramouli & 
Ganesh, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ মাদুরাই ভশল্ডদেইে ইউদরাদপেটেস 
মোডুদরনভসস 

িারত Chandramouli & 
Ganesh, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভসরুমাোই ভহে্স্ 
আে ব থস্নক 

Uropeltis cf. dindigalensis িারত Chandramouli & 
Ganesh, 2010 

ভডভড 

সরীসৃপ ভসভকম ফে্স্ উে্ফ্ 
থস্নক 

োইদকাডন গোভমই িারত Chettri & 
Bhupathy, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Chhangani, 2004b এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Chhangani, 2004b মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Chhangani, 2004b এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Chhangani, 2004b মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   Varanus sp. িারত Chhangani, 2004b এনএ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Chittaragi & 

Hosetti, 2014 
মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুোস িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্োবু  ভপে-িাইপার Trimeresurus gramineus িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

এেভস 

সরীসৃপ িোক-থহদডড থস্নক Sibynophis subpunctatus িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

এেভস 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ এভেয়ে'স আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস এভেদয়াটে িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

এেভস 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্ীকড ওয়াম ব থস্নক গ্রাইদপাোইফ্লপস 
অোভকউোস 

িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

এেভস 

সরীসৃপ   Boiga sp. িারত Chittaragi & 
Hosetti, 2014 

এনএ 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Choudhury, 2001 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস িারত Choudhury, 2001 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Das, 2008 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর  িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-োইন্ড্ সান 
ভস্কন্ক 

ইউদোভপস মাভল্টফোভসয়াো িারত Das et al., 2007 এেভস 

সরীসৃপ থোদকই থগদকা থগদক থগদকা  িারত Das et al., 2007 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 

পাইেন 
পাইেন মেুরাস  িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 

ভকে্োক 
অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ এদরা-থ্ক্ড্ টে 

থস্নক 
থ্াইগা থগাকুে িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ আসামীজ কোে 

থস্নক 
Boiga quincunciata িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কপার থহদডড 
টেদঙ্কে থস্নক 

থকাদয়েগনোোস 
থরভডদয়োস 

িারত Das et al., 2007 এেভস 

সরীসৃপ থগাদল্ডন টে থস্নক ক্রাইদসাদপভেয়া অরনাো িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থপইদন্টড 
থোি্োক 

থডদেোভফস ভপকোস িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স্মুে ওয়াোর থস্নক এনহাইন্সেস এনহাইন্সেস িারত Das et al., 2007 এেভস 
সরীসৃপ েুইন স্পদেড উে্ফ্ 

থস্নক 
োইদকাডন জারা িারত Das et al., 2007 এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িাইভনজ রে্াে-থস্নক Ptyas korros িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Das et al., 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্োদন্ডড থক্রইে ্ুিারুস ফোভসদয়োস  িারত Das et al., 2007 এেভস 
সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah  িারত Das et al., 2007 ভি ইউ 
সরীসৃপ সাদা-থঠা ুঁেযুক্ত ভপে-

িাইপার 
Cryptelytrops albolabris  িারত Das et al., 2007 এেভস 

সরীসৃপ   োইদগাদসামা এসভপ. িারত Das et al., 2007 এনএ 
সরীসৃপ   থডন্দ্রোভফস এসভপ. িারত Das et al., 2007 এনএ 
সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah িারত Das et al., 2008 ভি ইউ 
সরীসৃপ কমন স্লাগ থস্নক পোভরয়াস মনটেদকাো িারত Das et al., 2009 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 

ভকে্োক 
অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Das et al., 2009 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইোন ব কোে থস্নক থ্াইগা থগাকুে িারত Das et al., 2010 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইোন ব কোে থস্নক থ্াইগা থগাকুে িারত Das et al., 2010 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান পন্ড 

থেরাভপন 
থমোদনাদিভেস োইযুগা িারত Deepak & 

Riddhika, 2009 
এেভস 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

এেভস 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Deepak & 
Riddhika, 2009 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান স্মুে থস্নক কদরাদনো েোভকউরা িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 

সরীসৃপ ্ার্ড্ উেফ থস্নক োইদকাডন ভস্ট্রদয়োস িারত Deshmukh et al., 
2015 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইদয়দো স্পদেড 
উে্ফ্ থস্নক 

োইদকাডন 
থফ্লদিামোকুদেোস 

িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 

সরীসৃপ েভক সোন্ড থস্নক Psammophis longifrons িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়য়ান এগ-ইটেং 
থস্নক 

এোভকদোডন 
ওদয়োরমোভন 

িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Deshmukh et al., 
2015 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni িারত Deshmukh et al., 
2015 

এেভস 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত Deshmukh et al., 
2016 

এেভস 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Dutta et al., 2016 এেভস 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Dutta et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   কোদোেস এসভপভপ. িারত Dutta et al., 2016 এনএ 
সরীসৃপ   থহভমডোকোইোস এসভপভপ. িারত Dutta et al., 2016 এনএ 
সরীসৃপ   োইফ্লপ এসভপভপ. িারত Dutta et al., 2016 এনএ 
সরীসৃপ ইউআইভড ভেজাডব   িারত Dutta et al., 2016 এনএ 
সরীসৃপ ইউআইভড থস্নক   িারত Dutta et al., 2016 এনএ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 

পাইেন 
পাইেন মেুরাস িারত Fellows et al., 

2015 
মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িানদফাডব'স রক 
আগামা 

Psammophilus blanfordanus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থপভননসুোর রক 
আগামা 

Psammophilus dorsalis িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ ফদরে স্পদেড 
থগদকা 

Cyrtodactylus speciosus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ব্রুক'স হাউজ 
থগদকা 

Hemidactylus cf. brookii িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থ্িাদোর রক 
থগদকা 

Hemidactylus graniticolus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ সাউদান ব ঘােস 
থস্লন্ডার থগদকা 

Hemiphyllodactylus 
aurantiacus 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থ্ডদডাদমর মা্ুয়া ইউদোভপস থ্ডদডাভম িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ কমন থস্নক ভস্কঙ্ক Lygosoma punctata িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ প্রুে'স সাপে ভস্কঙ্ক Lygosoma cf. pruthi িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ থ্ডদডাদম'স ওয়াম ব 
থস্নক 

থগদরাভপোস ভসএফ. 
থ্ডদডাভম 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ ভফপসন'স 
ভশল্ডদেে 

ইউদরাদপেটেস ভফপসভনই িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভি ইউ 

সরীসৃপ এভেয়ে'স আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস এভেদয়াটে িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োদিনদকার উে্ফ্ 
থস্নক 

োইদকাডন 
েোিানদকাভরকাস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান ফ্লাইং থস্নক Chrysopelea taprobanica িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থপভননসুোর রক 
আগামা 

Psammophilus dorsalis িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ ফদরে স্পদেড 
থগদকা 

Cyrtodactylus speciosus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ প্রুে'স সাপে ভস্কঙ্ক Lygosoma cf. pruthi িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ থ্ডদডাদম'স ওয়াম ব 
থস্নক 

থগদরাভপোস ভসএফ. 
থ্ডদডাভম 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ এভেয়ে'স আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস এভেদয়াটে িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োদিনদকার উে্ফ্ 
থস্নক 

োইদকাডন 
েোিানদকাভরকাস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থকাোদরড কোে 
থস্নক 

থ্াইগা নুিাভেস িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্োবু  ভপে-িাইপার Trimeresurus gramineus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ ফদরে স্পদেড 
থগদকা 

Cyrtodactylus speciosus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থ্িাদোর রক 
থগদকা 

Hemidactylus graniticolus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থ্ডদডাদম'স ওয়াম ব 
থস্নক 

থগদরাভপোস ভসএফ. 
থ্ডদডাভম 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ Gower's shieldtail Rhinophis goweri িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভসেন আে ব থস্নক ইউদরাদপেটেস ভসোভনকা িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োদিনদকার উে্ফ্ 
থস্নক 

োইদকাডন 
েোিানদকাভরকাস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থ্াদয়'স থোি্োক Dendrelaphis cf. chairecacos িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থকাোদরড কোে 
থস্নক 

থ্াইগা নুিাভেস িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থ্ডদডাম'স 
থকারাে থস্নক 

কোভেওভফস থ্ডদডাভম িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ ্োবু  ভপে-িাইপার Trimeresurus gramineus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িানদফাডব'স রক 
আগামা 

Psammophilus blanfordanus িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থকাদেগাে গ্রাউন্ড 
থগদকা 

Cyrtodactylus cf. collegalensis িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   Hemidactylus cf. acanthopholis িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থোি ভস্কন্ক ইউদোভপস মোকুোভরয়া িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভসরুমাোই ভহে্স্ 
আে ব থস্নক 

ইউদরাদপেটেস 
ভডন্সন্ডগাদেনভসস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ োদিনদকার উে্ফ্ 
থস্নক 

োইদকাডন 
েোিানদকাভরকাস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ থ্াদয়'স থোি্োক Dendrelaphis cf. chairecacos িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

ভডভড 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ স্ট্রাইপ্ড্ থকারাে 
থস্নক 

কোভেওভফস ভনদগ্রদসি 
থপন্টাভেভনদয়োস 

িারত Ganesh & 
Arumugam, 2015b 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ হুইোকার'স সোন্ড 
থ্ায়া 

এভরক্স হুইোদকভর িারত Ghadage, 2013 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Ghadage, 2013 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 

পাইেন 
পাইেন মেুরাস িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Gokula, 1997 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস িারত Jeganathan et al., 
2018 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থোডস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ আগাভমডস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ   কোদোেস এসভপভপ. িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ থগদকাস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ ভশল্ডদেইেস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ ভস্কঙ্কস   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ সাপ   িারত Jeganathan et al., 
2018 

এনএ 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 

পাইেন 
পাইেন মেুরাস িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah িারত Joshi & Dixit, 2012 ভি ইউ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 

ভকে্োক 
অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 

ভকে্োক 
অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Joshi & Dixit, 2012 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Joshi & Dixit, 2012 এেভস 
সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত Jothivel, 2014 এনএ 
সরীসৃপ ভনভখে'স কুকভর 

থস্নক 
অভেদগাডন ভনভখভে িারত Kanagavel, 2013 ভডভড 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান ফ্লোপ-
থশেড োেবে 

Lissemys punctata িারত Kannan, 2007 এেভস 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Kannan, 2007 এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Kannan, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কাশ্মীর রক আগামা োউদাভকয়া টেউ্ারকুোো িারত Kumar & 
Srinivasulu, 2015 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োজব-থস্কে ভপে-
িাইপার 

থপদল্টাদপের মোদক্রাভেভপস িারত Kumara et al., 
2000 

এনটে 

সরীসৃপ মাো্ার ভপে-
িাইপার 

Trimeresurus malabaricus িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Kumara et al., 
2000 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থ্ডদডাম'স 
ভকে্োক 

Hebius beddomei িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Kumara et al., 
2000 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকারাে 
থস্নক 

কোভেওভফস থমোনুরুস িারত Kumara et al., 
2000 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স্ট্রাইপ্ড্ থকারাে 
থস্নক 

কোভেওভফস ভনদগ্রদসি  িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ েু-োইন্ড্ িোক 
আে ব থস্নক 

থমোদনাভফভডয়াম 
ভ্ভেভনদয়োম 

িারত Kumara et al., 
2000 

ভি ইউ 

সরীসৃপ পােভন মাউদন্টইন 
্াদরাইং থস্নক 

েোভকওভফভডয়াম 
রদডাগাোর 

িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ ভফপসন'স 
ভশল্ডদেে 

ইউদরাদপেটেস ভফপসভনই িারত Kumara et al., 
2000 

ভি ইউ 

সরীসৃপ থরড-স্পদেড 
ভশল্ডদেইে 

ইউদরাদপেটেস 
রুদোমোকুদেোস 

িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ এভেয়ে'স আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস এভেদয়াটে িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ ওভসদেদেড আে ব 
সাপ 

ইউদরাদপেটেস ওভসোো িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ ভসেন আে ব থস্নক ইউদরাদপেটেস ভসোভনকা িারত Kumara et al., 
2000 

এেভস 

সরীসৃপ   Lycodon sp. িারত Kumara et al., 
2000 

এনএ 

সরীসৃপ   Boiga sp. িারত Kumara et al., 
2000 

এনএ 

সরীসৃপ   Keelback sp. িারত Kumara et al., 
2000 

এনএ 

সরীসৃপ   ইউদরাদপেটেস এসভপএস. িারত Kumara et al., 
2000 

এনএ 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Kundu et al., 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত Maurya et al., 2011 এনএ 
সরীসৃপ ভগভর'স থগদকাদয়ো Cyrtodactylus varadgirii িারত Mirza et al., 2010 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত Nagar et al., 2013 এনএ 
সরীসৃপ েভক সোন্ড থস্নক Psammophis longifrons িারত Nande & 

Deshmukh, 2007 
এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান স্মুে থস্নক কদরাদনো েোভকউরা িারত Nande & 
Deshmukh, 2007 

এেভস 

সরীসৃপ ্ীকড ওয়াম ব থস্নক গ্রাইদপাোইফ্লপস 
অোভকউোস 

িারত Nande & 
Deshmukh, 2007 

এেভস 

সরীসৃপ কাোমাভরয়া ভরড 
থস্নক 

ভেওদপেটেস কোোমাভরয়া িারত Narayanan, 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Pandirkar et al., 
2015 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Parasharya & Tere, 
2007 

এেভস 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত Patel et al., 2014 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভদয়াদডম থস্নক Spalerosophis diadema িারত Patel et al., 2014 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Patel et al., 2014 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Patel et al., 2014 এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Patel et al., 2014 এেভস 
সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত Paunikar, 2014 এনএ 
সরীসৃপ ্োবু  ভপে-িাইপার Trimeresurus gramineus িারত Pragatheesh & 

Rajvanshi, 2013 
এেভস 

সরীসৃপ ্ার্ড্ উেফ থস্নক োইদকাডন ভস্ট্রদয়োস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্ীকড ওয়াম ব থস্নক গ্রাইদপাোইফ্লপস 
অোভকউোস 

িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

এেভস 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

এেভস 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন সোন্ড থ্ায়া এভরক্স কভনকাস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েদগানাোস থহদেনা 
থহদেনা 

িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স কুকভর 
থস্নক 

অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

এেভস 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স' থস্কে্ড্ িাইপার ইভিস কোভরদনোস িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইউআইভড   িারত Pragatheesh & 
Rajvanshi, 2013 

এনএ 

সরীসৃপ োর েরেদয়জ ন্সজওদিদোন এভেদগি িারত প্রজাপভত, 2016 ভি ইউ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান ফ্লোপ-

থশেড োেবে 
Lissemys punctata িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত প্রজাপভত, 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত প্রজাপভত, 2016 এেভস 
সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত প্রজাপভত, 2016 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত প্রজাপভত, 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স-থস্কেড িাইপার ইভিস কোভরদনোস িারত প্রজাপভত, 2016 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   Hemidactylus sp. িারত প্রজাপভত, 2016 এনএ 
সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত Rao & Girish, 

2007 
এনএ 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Roy & Dey, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Roy & Dey, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ েুইন স্পদেড উে্ফ্ 
থস্নক 

োইদকাডন জারা িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Roy & Dey, 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ডায়াডব'স 
িাইন্ডদস্নক 

Argyrophis diardii িারত Roy & Dey, 2015 এেভস 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস িারত Samson et al., 
2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Samson et al., 
2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Samson et al., 
2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Samson et al., 
2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Samson et al., 
2016 

এেভস 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Samson et al., 
2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থপদরাদেে'স 
ভশল্ডদেইে 

Plectrurus perrotetii িারত Santoshkumar et 
al., 2016 

এেভস 

সরীসৃপ েু-োইন্ড্ গ্রাউন্ড 
ভস্কন্ক 

থকইেভেয়া ভ্ভেভনদয়ো িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ হস বভফল্ড'স স্পস্পনী 
ভেজাডব 

সাদেয়া হস বভফন্সল্ড িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ থপদরাদেে'স 
ভশল্ডদেইে 

Plectrurus perrotetii িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থজডবন'স কুকভর 
থস্নক 

অভেদগাডন থিনাসোস িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থপদরাদেে'স 
মাউদন্টইন থস্নক 

জাইদোভফস থপদরাদেটে িারত Santoshkumar et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ হাম্প থনৌজ 
থমাকাভসন 

Hypnale hypnale িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ এভেয়ে'স আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস এভেদয়াটে িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 



113   |   এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   USAID.GOV 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান পন্ড 
থেরাভপন 

থমোদনাদিভেস োইযুগা িারত Sathish-Narayanan 
et al., 2016 

এেভস 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত থসেিান, 2011 এেভস 
সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত থসেিান, 2011 এেভস 
সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 

ভস্কঙ্ক 
ইউদোভপস কোভরনাো িারত থসেিান, 2011 এেভস 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত থসেিান, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত থসেিান, 2011 এেভস 
সরীসৃপ ইউআইভড িাইপার   িারত থসেিান, 2011 এনএ 
সরীসৃপ সাপ   িারত Selvan et al., 2012 এনএ 
সরীসৃপ অনোনে সরীসৃপ   িারত Selvan et al., 2012 এনএ 
সরীসৃপ কোদোটেস এসভপ   িারত Seshadri & 

Ganesh, 2011 
এনএ 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ সোন্ড থ্ায়া এসভপ এভরক্স এসভপ িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

সরীসৃপ   থগদকা এসভপ িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

সরীসৃপ ্াকব থগদকা Hemidactylus leschenaultii িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োম বাইে ভহে থগদকা থহভমডোকোইোস োইড্রুস িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থস্নক এসভপ   িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

সরীসৃপ িাইপার এসভপ Trimeresurus spp. িারত Seshadri & 
Ganesh, 2011 

এনএ 

সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত শম বা, 1988 এনএ 
সরীসৃপ ্োদন্ডড থরসার Argyrogena fasciolata িারত Sharma, 2004 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়য়ান এগ-ইটেং 

থস্নক 
এোভকদোডন 
ওদয়োরমোভন 

িারত Sharma, 2014 এেভস 

সরীসৃপ স-থস্কেড িাইপার ইভিস কোভরদনোস  িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কোে থস্নক থ্াইগা োইদগাদনো িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান পন্ড 
থেরাভপন 

থমোদনাদিভেস োইযুগা িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Sivakumar & 
Manakadan, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ পাভকস্তাভন ভর্ন 
থস্নক 

Psammophis leithii িারত Solanki et al., 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থডজােব মভনের থিরাসাস ভগ্রভসয়াস িারত Solanki et al., 2015 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান স্পাইভন-
থেইে্ড্ ভেজাডব 

সারা হাডবউইভক িারত Solanki et al., 2015 এেভস 

সরীসৃপ সরীসৃপ   িারত Solanki et al. ,2017 এনএ 
সরীসৃপ ্োদন্ডড থক্রইে ্ুিারুস ফোভসদয়োস িারত Srinivasulu et al., 

2009 
এেভস 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত Sundar, 2004 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Sundar, 2004 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Sundar, 2004 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Sundar, 2004 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান ফ্লোপ-
থশেড োেবে 

Lissemys punctata িারত Sundar, 2004 এেভস 

সরীসৃপ   Oligodon sp. িারত Sundar, 2004 এনএ 
সরীসৃপ ইউআইভড সরীসৃপ   িারত Sundar, 2004 এনএ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান স্পাইভন-

থেইে্ড্ ভেজাডব 
সারা হাডবউইভক িারত Sunderraj & 

Andavan, 2010 
এেভস 

সরীসৃপ মন্টাদন টেদঙ্কে 
থস্নক 

থকাদয়েগদনোস থহদেনা 
মভন্টদকাোভরস 

িারত Thakur, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Thakur, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Thakur, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ এভেয়ে'স ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোেস ইভেদয়াটে িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ নীেভগভর ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোেস থনদমাভরদকাো িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

সরীসৃপ অনাদমভে আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস 
মোদক্রাহাইঞ্চা 

িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

সরীসৃপ ভসেন আে ব থস্নক ইউদরাদপেটেস ভসোভনকা িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

সরীসৃপ েু-োইন্ড্ িোক 
আে ব থস্নক 

থমোদনাভফভডয়াম 
ভ্ভেভনদয়োম 

িারত Vijaykumar et al., 
2001 

ভি ইউ 

সরীসৃপ ভফপসন'স 
ভশল্ডদেে 

ইউদরাদপেটেস ভফপসভনই িারত Vijaykumar et al., 
2001 

ভি ইউ 

সরীসৃপ থ্ডদডাম'স 
ভকে্োক 

Hebius beddomei িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Vijaykumar et al., 
2001 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা কোে থস্নক Boiga ceylonensis িারত Vijaykumar et al., 
2001 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভপরমাদ া্কোে 
থস্নক 

Boiga dightoni িারত Vijaykumar et al., 
2001 

ভডভড 

সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এেভস 

সরীসৃপ শেব-থতইে্ড্ কুকভর 
থস্নক 

অভেদগাডন থেভিকডা িারত Vijaykumar et al., 
2001 

ভি ইউ 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকারাে 
থস্নক 

কোভেওভফস থমোনুরুস িারত Vijaykumar et al., 
2001 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োজব-থস্কে ভপে-
িাইপার 

থপদল্টাদপের মোদক্রাভেভপস িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনটে 

সরীসৃপ   কোদোেস এসভপ. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ   মা্ুয়া এসভপ. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ   Cnemaspis sp. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ   ইউদরাদপেটেস এসভপ. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ অসনাক্ত   িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ   োইদকাডন এসভপভপ. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ   োইদকাডন এসভপভপ 2 িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ   Boiga sp. িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ আন-
আইদডনটেফাইড 
এসভপ. 1. 

  িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ অজ্ঞাত এসভপ. 2.   িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ অসনাক্ত (অনোনে)   িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ অজানা সরীসৃপ   িারত Vijaykumar et al., 
2001 

এনএ 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর িারত Vyas, 2002a মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ Hardwicke's 
bloodsucker 

কোদোটেস মাইনর িারত Vyas, 2002a ভডভড 

সরীসৃপ স্পাইভন-হোদডড 
ফোন-থোদেড 
ভেজাডব 

ভসতানা স্পাইনীদসফাোস িারত Vyas, 2002a মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সণ্ডয়ান িাদমভেওন িাদমভেও ন্সজোভনকাস িারত Vyas, 2002a এেভস 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস িারত Vyas, 2002a এেভস 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন িারত Vyas, 2002a মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে 
রে্ােদস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা িারত Vyas, 2002a মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স-থস্কেড িাইপার ইভিস কোভরদনোস িারত Vyas, 2002a মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা িারত Vyas, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্োদন্ডড থরসার Argyrogena fasciolata িারত Vyas, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কোন্টর'স িোক-
হোদডড থস্নক 

Sibynophis sagittarius িারত Vyas, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে িারত Vyas, 2007 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্োবু  ভপে-িাইপার Trimeresurus gramineus িারত Vyas, 2007 এেভস 
সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator িারত Vyas, 2007 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়য়ান এগ-ইটেং 

থস্নক 
এোভকদোডন 
ওদয়োরমোভন 

িারত Vyas, 2010 এেভস 

সরীসৃপ কমন সোন্ড থ্ায়া এভরক্স কভনকাস িারত Vyas, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম িারত Vyas, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস িারত Vyas, 2011 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস িারত Vyas, 2011 এেভস 
সরীসৃপ ্ীকড ওয়াম ব থস্নক গ্রাইদপাোইফ্লপস 

অোভকউোস 
িারত Vyas et al., 2001 এেভস 

সরীসৃপ এভেয়ে'স আে ব 
থস্নক 

ইউদরাদপেটেস এভেদয়াটে িারত Wadatkar & 
Chikhale, 2010 

এেভস 

সরীসৃপ ইদয়দো স্পদেড 
উে্ফ্ থস্নক 

োইদকাডন 
থফ্লদিামোকুদেোস 

িারত Walmiki et al।, 
2011 

এেভস 

সরীসৃপ ইদন্দািাইভনজ রে্াে 
থস্নক  

Ptyas korros ইদন্দাদনভশয়া Auliya, 2002 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ ওয়াোর মভনের িোরানাস সােদিের মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ অোবইনা ্ক্স োেবে Cuora amboinensis মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

EN 

সরীসৃপ মাোয়ান ভপে 
িাইপার 

কোদোদসোসমা 
থরাদডাদোমা 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ Viperidae   মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

সরীসৃপ থরটেকুদেদেড 
পাইেন 

মাোদয়াপাইেন 
থরটেকুদেোস 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ সুমাত্র্ান শেব-
থেইে্ড্ পাইেন 

পাইেন কােবাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

ভি ইউ 

সরীসৃপ মদনাকল্ড থকা্রা নাজা কাউভেয়া মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ ইদকাদয়েভরয়াে 
স্পস্পটেং থকা্রা 

নাজা সুমাত্র্ানা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ   Ptyas spp. মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এনএ 

সরীসৃপ ইদন্দা-িাইভনজ রে্াে 
থস্নক 

Ptyas korros মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ডগ-েুদেড কোে 
থস্নক 

থ্াইগা সাইদনাডন মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ মোনদগ্রাি সাপ থ্াইগা থডনেভফো মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ মােয়ান থক্রইে ্ুিারাস কোন্সন্ডডাস মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ িোক কপার রে্াে 
থস্নক 

থকাদয়েগদনোস 
ফ্লোদিাভেভনদয়োস 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ কপার-হোদডড 
টেদকে থস্নক 

থকাদয়েগনোোস 
থরভডদয়োস 

মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

এেভস 

সরীসৃপ থকি থরসার ইোদফ টেভনউরা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থকি থরসার ইোদফ টেভনউরা মােদয়ভশয়া Kasmuri et al., 
2020 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ এভশয়াটেক থোড  দত্তফ্রাইনাস 
থমোদনাভেকোস 

থনপাে Rawat, 2020 এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস থনপাে Rawat, 2020 এেভস 
সরীসৃপ থরড সোন্ড থ্ায়া এভরক্স থজাহভন থনপাে Rawat, 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা থনপাে Rawat, 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 

ভকে্োক  
অোম্ফাইজমা থোদেোম থনপাে Rawat, 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ োইগার ভকে্োক 

সাপ  
রে্া্দডাভফস োইভগ্রনাস দভেণ 

থকাভরয়া 
Lee, 2018 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ Steppes Ratsnakes  ইোদফ ডাদয়ান দভেণ 

থকাভরয়া 
Lee et al. ,2018 এেভস 

সরীসৃপ উসুভর ভপে িাইপার Gloydius ussuriensis দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ এভশয়ান ভকং থস্নক োইদকাডন রুদফাদজাদনোস দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 এেভস 

সরীসৃপ  শেব-থেইে্ড্ ভপে 
িাইপার 

Gloydius brevicaudus দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ আমুর রে্াে সাপ এোদফ থেনভক দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থসরাে এভশয়ান 
ভপে িাইপার 

থগ্লাভডয়াস ইন্টারভমভডয়াস দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ জাপাভনজ 
ভকে্োক  

থহভ্য়াস িাই্াদকভর দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থরড-্োক্ড্ রে্াে 
থস্নক  

Oocatochus rufodorsatus দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 এেভস 

সরীসৃপ থস্লন্ডার থরসার Orientocoluber spinalis দভেণ 
থকাভরয়া 

Lee et al. ,2018 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ Steppes Ratsnakes  ইোদফ ডাদয়ান দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 এেভস 

সরীসৃপ উসুভর ভপে িাইপার Gloydius ussuriensis দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ  শেব-থেইে্ড্ ভপে 
িাইপার 

Gloydius brevicaudus দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ আমুর রে্াে সাপ এোদফ থেনভক দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থরড-্োক্ড্ রে্াে 
থস্নক  

Oocatochus rufodorsatus দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 এেভস 

সরীসৃপ এভশয়ান ভকং থস্নক োইদকাডন রুদফাদজাদনোস দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 এেভস 

সরীসৃপ োইগার ভকে্োক 
সাপ  

রে্া্দডাভফস োইভগ্রনাস দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ জাপাভনজ 
ভকে্োক  

থহভ্য়াস িাই্াদকভর দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রক মামুভশ থগ্লাভডয়াস সোক্সাটেভেস দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 এেভস 

সরীসৃপ থস্লন্ডার থরসার Orientcoluber spinalis দভেণ 
থকাভরয়া 

Park et al., 2017 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন িাইন থস্নক আভহতুো নাসুতা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ োউন িাইন থস্নক অদহতুো পােিারুদেন্টা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক  

অোম্ফাইজমা থোদেোম শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থ্াদয়'স রাফ-
সাইদডড থস্নক 

অোস্পস্পডুরা েোভকওদরাস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ অভেি ভকে্োক অোদেটেয়াম ভস্কদোসাম শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা কোে থস্নক Boiga ceylonensis শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ফদেবি কোে থস্নক Boiga forsteni শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ কমন  টেদঙ্কে থস্নক থকাদয়েগনাোস থহদেনা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াউদেিার'স 
থোি্োক 

থডনদেোভফস 
্াইদফ্রনাভেস 

শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিদোর ভেদডে 
থস্নক 

োইদকাডন ভনমফা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন উে্ফ্ সাপ োইদকাডন অভেকাস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কেদবা উে্ফ্ থস্নক  োইদকাডন ওসমানভহভে শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ্ার্ড্ উেফ থস্নক োইদকাডন ভস্ট্রদয়োস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ গ্রীন ভকে্োক Macropisthodon plumbicolor শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন কুকভর থস্নক অভেদগাডন আদন বভসস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ডুদমভরে'স কুকভর 
থস্নক 

অভেদগাডন সা্োইভনোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে রে্াে 
থস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ডুদমভরে'স িোক 
থহদডড থস্নক 

Sibynophis subpunctatus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কান ভকে্োক Fowlea asperrimus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা থক্রইে ্ুিারুস ভসদোভনকাস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকারাে 
থস্নক 

কোভেওভফস থমোনুরুস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান থকা্রা নাজা নাজা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ োভিণী িাইন্ডদস্নক ইদন্ডাটেফ্লপস োভমনাস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভসদোভনস ভসভেন্ডার 
থস্নক 

ভসভেনেভফস মোকুদেোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাদসে'স িাইপার ডাদ্াইয়া রাদসভে শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ হাম্প থনৌজ 
থমাকাভসন 

Hypnale hypnale শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা হাম্প-
থনাজ্ড্ িাইপার 

Hypnale cf. nepa শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ   Trimeresurus trigonocephalus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ মাশ ব থক্রাদকাডাইে Crocodylus palustris শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

ভি ইউ 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান পন্ড 
থেরাভপন 

থমোদনাদিভেস োইযুগা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ োর েরেদয়জ ন্সজওদিদোন এভেদগি শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

ভি ইউ 

সরীসৃপ কমন গ্রীন ফদরে 
ভেজাডব 

কোদোটেস কোদোটেস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ Ceylon bloodsucke Calotes ceylonensis শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িোক্ড্-স্পদেড 
কোিারু ভেজাডব 

Otocryptis nigristigma শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স্পদেড থ্া-ভফিার 
থগদকা 

Cyrtodactylus triedrus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এনটে 

সরীসৃপ কমে থফার-ক্ল্ড 
থগদকা 

Gehyra mutilata শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ স্পদেড হাউস 
থগদকা 

Hemidactylus parvimaculatus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা েীফ-থোড 
থগদকা  

থহভমডোকোইোস ভডদপ্রসাস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ সাধারণ হাউস 
থগদকা 

Hemidactylus frenatus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ্াকব থগদকা Hemidactylus leschenaultii শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা েীফ-থোড 
থগদকা 

Hemidactylus lankae শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন সাপ্ে্ ভস্কন্ক Lankascincus fallax শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থস্নক ভস্কঙ্ক Lygosoma punctata শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ থোি ভস্কন্ক ইউদোভপস মোকুোভরয়া শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ওয়াোর মভনের িোরানাস সােদিের শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2013 

এেভস 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক 

অোম্ফাইজমা থোদেোম শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন রাফ-সাইদডড 
থস্নক 

Aspidura trachyprocta শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোটেস িাভস বকোর শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িোক-িীক ভেজাডব Calotes nigrilabris শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ রাইদনা-হণ্্বড 
ভেজাডব 

Ceratophora stoddartii শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভসেন থডফ আগামা কদফাটেস ভসোভনকা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন থোি্োক টে 
থস্নক 

থডনদেোভফস টেভেস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ মোভন-ভকে্ড্ গ্রাস 
ভস্কঙ্ক 

ইউদোভপস কোভরনাো শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ োর েরেদয়জ ন্সজওদিদোন এভেদগি শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

ভি ইউ 

সরীসৃপ রাফ-থস্কে্ড্ সোন্ড 
থ্ায়া 

Gongylophis conicus শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াকব থগদকা Hemidactylus leschenaultii শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ ভসেন েী ভস্কন্ক Lankascincus taprobanensis শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এনটে 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান পন্ড 
থেরাভপন 

থমোদনাদিভেস োইযুগা শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ ভস্ট্রকড কুকভর থস্নক অভেদগাডন থেভনওদেোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ ডুদমভরে'স কুকভর 
থস্নক 

অভেদগাডন সা্োইভনোস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস শ্রীেংকা Karunarathna et 
al., 2017 

এেভস 

সরীসৃপ শ্রীেঙ্কা কোে থস্নক Boiga ceylonensis শ্রীেংকা Madawala et al., 
2019 

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ্াফ স্ট্রাইপ্ড্ 
ভকে্োক  

অোম্ফাইজমা থোদেোম তাইওয়ান Lin et al., 2019 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থকেুং কোে থস্নক Boiga kraepelini তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 
সরীসৃপ থগ্রোর গ্রীণ থস্নক Ptyas major তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 
সরীসৃপ ভকং রে্ােদস্নক Elaphe carinata তাইওয়ান Lin et al., 2019 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ েং-থেইে্ড্ সান 

ভস্কনক 
ইউদোভপস েংভগকাউডাো তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 

সরীসৃপ তাইওয়ান জাপােুদর ভডদপ্ল্াডাম বা থসাইনদহাভনস তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 
সরীসৃপ এভশয়ান ভকং থস্নক োইদকাডন রুদফাদজাদনোস তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 
সরীসৃপ রুহস্ট্রোে'স উে্ফ্ 

থস্নক 
োইদকাডন রুহস্ট্রাটে তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 

সরীসৃপ ফদম বাসা কুকভর 
থস্নক 

অভেদগাডন ফদম বাসানাস তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 

সরীসৃপ িোক-্োদন্ডড 
টেনদকে থস্নক 

Oreocryptophis porphyraceus তাইওয়ান Lin et al., 2019 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে রে্াে 
থস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা তাইওয়ান Lin et al., 2019 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   Trimeresurus stejnegeri তাইওয়ান Lin et al., 2019 এেভস 
সরীসৃপ ওয়াোর মভনের িোরানাস সােদিের োইেোন্ড Duengkae et al., 

2009 
এেভস 

সরীসৃপ   ভেওদপেটেস থোভেজকা োইেোন্ড Hauser, 2018 এেভস 
সরীসৃপ থমভন-্োদন্ডড গ্রীণ 

থস্নক 
Ptyas multicinctus োইেোন্ড Hauser, 2019 এেভস 

সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah োইেোন্ড Marshall et al., 
2019 

ভি ইউ 

সরীসৃপ মাস্্কড্ স্পাইনী 
ভেজাডব 

Acanthosaura crucigera োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ ফদরে গাদডবন 
ভেজাডব 

কোদোে্স ্এমা োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইদন্দা-িাইভনজ 
ফদরে ভেজাডব 

কোদোে্স ্মাইদেভসয়াস োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   কোদোেস এসভপ. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান গাদডবন 

ভেজাডব 
কোদোটেস িাভস বকোর োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ   Draco sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ   Dendrelaphis sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ থোদকই থগদকা থগদক থগদকা োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ সাউেভহে এভশয়ান 

্ক্স োেবে 
Cuora amboinensis  োইেোন্ড Silva et al., 2020 EN 

সরীসৃপ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ থোি ভস্কন্ক ইউদোভপস মোকুোভরয়া োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ মোভন-োইন্ড্ সান 

ভস্কন্ক 
ইউদোভপস মাভল্টফোভসয়াো োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ   Eutropis sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান মভনের িারানাস থ্িাদেন্সিস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ ওয়াোর মভনের িোরানাস সােদিের োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
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এক্ষশ়ো়ে পশু-োনবাহযনর সংঘযষ ে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ গ্রীণ কোে থস্নক থ্াইগা সায়াভনয়া োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থমভন-স্পদেড কোে 
থস্নক 

Boiga multomaculata োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ভসয়াভমজ কোে 
থস্নক 

থ্াইগা ভসয়াদমন্সিস োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ থগাদল্ডন টে থস্নক ক্রাইদসাদপভেয়া অরনাো োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ িোক কপার রে্াে 
থস্নক 

থকাদয়েগদনোস 
ফ্লোদিাভেভনদয়োস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ কপার-হোদডড 
টেদকে থস্নক 

থকাদয়েগনোোস 
থরভডদয়োস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ থপইদন্টড 
থোি্োক 

থডদেোভফস ভপকোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   Dendrelaphis sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ মাউদন্টইন 

থোি্োক 
থডনদেোভফস 
সাদ্াকুোভরস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ আরদ্াভরয়াে 
রে্ােদস্নক 

গভনওদসামা অন্সক্সদফোম োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে উে্ফ্ 
থস্নক 

োইকডন কোপুভসনাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ োওটেয়ান উে্ফ্ 
থস্নক 

োইকডন োওদয়ন্সিস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ   Lycodon sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ মাোয়ান ্োদন্ডড 

উে্ফ্ থস্নক 
োইদকাডন সা্ভসঙ্কোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ আভশ কুকভর সাপ অভেদগাডন ভসনাভরয়াস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ স্মে-্োদন্ডড কুকভর 

থস্নক 
অভেদগাডন ফোভসওোোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ ফে্স্ স্ট্রাইপ্ড্ 
কুকভর থস্নক 

অভেদগাডন 
ভসউদডাদেভনদয়োস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ   Oligodon sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ স্ট্রাইপ্ড্ কুকভর 

থস্নক 
অভেদগাডন থেভনদয়োস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ কমন মক িাইপার Psammodynastes pulverulentus োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ইদন্দািাইভনজ রে্াে 
থস্নক  

Ptyas korros োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ ওভরদয়ন্টাে রে্াে 
থস্নক 

টেয়াস ভমউদকাজা োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ   Ptyas sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ থরড-থনক্ড্ 

ভকে্োক 
Rhabdophis subminiatus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ  োদয়দিে থমভন-েুে 
থস্নক 

Sibynophis triangularis োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনটে 

সরীসৃপ অজানা   োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ   Xenochrophis flavipunctatus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ থিকাডব ভকে্োক Xenochrophis piscator োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 

হয়ভন 
সরীসৃপ   Xenochrophis sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ কমন পাইপ থস্নক ভসভেনেভফস রাফাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ মােয়ান থক্রইে ্ুিারাস কোন্সন্ডডাস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ থস্পকে্ড্ থকারাে 

থস্নক 
কোভেওভফস মোকুভেদসপস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ মদনাকল্ড থকা্রা নাজা কাউভেয়া োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ ইদন্দা-িাইভনজ 

স্পস্পটেং থকা্রা 
নাজা ভসয়াদমন্সিস োইেোন্ড Silva et al., 2020 ভি ইউ 

সরীসৃপ   Naja sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah োইেোন্ড Silva et al., 2020 ভি ইউ 
সরীসৃপ মোকক্ল্েোন্ড'স 

থকারাে সাপ 
ভসদনাভমক্রুরাস 
মোকদেেোন্সন্ড 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

সরীসৃপ কমন স্মুে ওয়াোর 
থস্নক 

এনহাইন্সেস এনহাইন্সেস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 



USAID.GOV এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   |   122 
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েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম থদশ থরফাদরি 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

সরীসৃপ থ্াদয়'স মাড থস্নক ভহপভসদস্কাপাস প্ল্ামভ্য়া োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ   Enhydris sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ পাফ-থফস্ড্ 

ওয়াোর থস্নক 
থহামাদোপভসস ্ুকো োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ এভশয়ান িাইন থস্নক Ahaetulla prasina োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ কীল্ড স্লাগ-ইটেং 

থস্নক 
পোভরয়াস কোভরদনোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ মাউদন্টন স্লাগ থস্নক Pareas margaritophorus োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ ্াভম বজ পাইেন পাইেন ভ্ভিেোোস োইেোন্ড Silva et al., 2020 ভি ইউ 
সরীসৃপ থরটেকুদেদেড 

পাইেন 
মাোদয়াপাইেন 
থরটেকুদেোস 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ   Python sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ মাোয়ান ভপে 

িাইপার 
কোদোদসোসমা 
থরাদডাদোমা 

োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 

সরীসৃপ   Trimeresurus albolabris োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ   Trimeresurus macrops োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
সরীসৃপ   Trimeresurus sp. োইেোন্ড Silva et al., 2020 এনএ 
সরীসৃপ   Xenopeltis unicolor োইেোন্ড Silva et al., 2020 এেভস 
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পক্ষরক্ষশষ্ট B: এক্ষশ়োর িুলনামূলকিাযব র াট পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর রাস্তার পযরাি প্রিাব সম্পযকে 

গযবষিার সারাংশ 

এক্ষশ়ো়ে অযপিাকত ি র াট রেযল বনেপ্রািীর উপর রাস্তার পযরাি প্রিাব সম্পযকে গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
পদরাে প্রিাদ্র 
প্রকার 

থরফাদরি 

বাসস্থান এবং মানুযষর িাড়না়ে পক্ষরবিেন 

জাদয়ন্ট পান্ডা Ailuropoda 
melanoleuca 

ভি ইউ স্তনেপায়ী িায়না ্াসস্থান অ্নভত He et al., 2019 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত ্াসস্থান েভত Gangadharan et 
al., 2017 

থগৌড় Bos gaurus ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ্াসস্থান েভত Gangadharan et 
al., 2017 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া রাস্তা থেদক থিারা 
ভশকার 

Wadey et al., 
2018 

ফাদয়র'স ভেফ 
মাংভক 

Trachypithecus phayrei EN স্তনেপায়ী ্াংোদদশ রাস্তার পাদশ 
োিভমশন 
োইদনর 
সংদযাজক প্রিা্ 

AlRazi et al., 
2019 

কোপ্ড্ েোিুর  Trachypithecus pileatus ভি ইউ স্তনেপায়ী ্াংোদদশ রাস্তার পাদশ 
োিভমশন 
োইদনর 
সংদযাজক প্রিা্ 

AlRazi et al., 
2019 

নদবান ব ভপগ-
থেইে্ড্ মাকাক  

মোকাকা ভেওভননা  ভি ইউ স্তনেপায়ী ্াংোদদশ রাস্তার পাদশ 
োিভমশন 
োইদনর 
সংদযাজক প্রিা্ 

AlRazi et al., 
2019 

Bengal slow 
loris  

Nycticebus bengalensis EN স্তনেপায়ী ্াংোদদশ রাস্তার পাদশ 
োিভমশন 
োইদনর 
সংদযাজক প্রিা্ 

AlRazi et al., 
2019 

থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা এেভস স্তনেপায়ী ্াংোদদশ রাস্তার পাদশ 
োিভমশন 
োইদনর 
সংদযাজক প্রিা্ 

AlRazi et al., 
2019 

এভশয়াটেক ্নে 
গাধা 

ইভকউস ভকয়াং এেভস স্তনেপায়ী িায়না হাইওদয়র কাদছ 
ভনম্ন আ্াসস্থে 
্ে্হার 

Bao-fa et al., 
2007 

ভিতে অে অে এেভস স্তনেপায়ী িারত হাইওদয় 
থসকশদনর কাদছ 
ভনম্ন আ্াসস্থে 
্ে্হার থযগুভে 
্ন্ধ ভছে 
থসগুভের তুেনায় 
থখাো ভছে 

Gubbi et al., 
2012 

থগৌড় Bos gaurus ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত হাইওদয় 
থসকশদনর কাদছ 
ভনম্ন আ্াসস্থে 
্ে্হার থযগুভে 
্ন্ধ ভছে 
থসগুভের তুেনায় 
থখাো ভছে 

Gubbi et al., 
2012 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত হাইওদয় 
থসকশদনর কাদছ 
ভনম্ন আ্াসস্থে 
্ে্হার থযগুভে 
্ন্ধ ভছে 
থসগুভের তুেনায় 
থখাো ভছে 

Gubbi et al., 
2012 

সাবার রুসা ইউভনকোর ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত থযস্ হাইওদয় 
থসকশন থখাো 
ভছে থসগুদোর 
সাদে থযগুদো 
্ন্ধ ভছে থসস্ 
্াসস্থান 

Gubbi et al., 
2012 
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সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
পদরাে প্রিাদ্র 
প্রকার 

থরফাদরি 

্ে্হাদরর থকান 
পাে বকে থনই। 

্নে শূকর সাস থিাফা এেভস স্তনেপায়ী িারত থযস্ হাইওদয় 
থসকশন থখাো 
ভছে থসগুদোর 
সাদে থযগুদো 
্ন্ধ ভছে থসস্ 
্াসস্থান 
্ে্হাদরর থকান 
পাে বকে থনই। 

Gubbi et al., 
2012 

ভিতা পাদন্থর পরদুস ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত থযস্ হাইওদয় 
থসকশন থখাো 
ভছে থসগুদোর 
সাদে থযগুদো 
্ন্ধ ভছে থসস্ 
্াসস্থান 
্ে্হাদরর থকান 
পাে বকে থনই। 

Gubbi et al., 
2012 

্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN স্তনেপায়ী িারত থযস্ হাইওদয় 
থসকশন থখাো 
ভছে থসগুদোর 
সাদে থযগুদো 
্ন্ধ ভছে থসস্ 
্াসস্থান 
্ে্হাদরর থকান 
পাে বকে থনই। 

Gubbi et al., 
2012 

রুফাস-থনকড 
থস্নাভফন্ি 

মভন্টভফ্রংভগো 
রুভফদকাভেস 

এেভস পাভখ িায়না হাইওদয় এ্ং 
থরেওদয়র 
কাছাকাভছ 
উচ্চতর ্াসস্থান 
্ে্হার দদূর 
থেদক থ্ভশ কদর 

Li et al., 2010 

আচরিগি পক্ষরবিেন 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া ্ড় থস্কদে 
আকে বণ 

Wadey et al., 
2018 

এভশয়াটেক 
িোক ভ্য়ার 

উরসাস ভেদ্দেনাস  ভি ইউ স্তনেপায়ী জাপান থছাে থস্কদে 
আকে বণ 

Takahata et al., 
2013 

ভতব্বভত হভরণ Pantholops hodgsoni  এনটে স্তনেপায়ী িায়না হাইওদয়দত 
আসার আদগ 
সতকবতা ্াড়াদনা 
হদয়দছ 

Bao-fa et al., 
2007 

Przewalski’s 
gazelle 

Procapra przewalskii  EN স্তনেপায়ী িায়না কায বকোদপর 
সামভয়ক 
স্থানিুেভত 

Li et al., 2009 

োফদেড হভরণ  ইোদফাডাস 
থসফাদোফাস 

এনটে স্তনেপায়ী িায়না কায বকোদপর 
সামভয়ক 
স্থানিুেভত 

Jia et al., 2015 

থগারাে নাদমাদরদহডাস গরাে এনটে স্তনেপায়ী িায়না কায বকোদপর 
সামভয়ক 
স্থানিুেভত 

Jia et al., 2015 

্নে শূকর সাস থিাফা এেভস স্তনেপায়ী িায়না কায বকোদপর 
থকান সামভয়ক 
স্থানিুেভত নয় 

Jia et al., 2015 

ভসকা হভরণ সািবাস ভনপ্পন এেভস স্তনেপায়ী িায়না কায বকোদপর 
থকান সামভয়ক 
স্থানিুেভত নয় 

Jia et al., 2015 

কো্ে'স 
োদগাপান  

োদগাপন কাদ্াটে  ভি ইউ পাভখ িায়না েোভফদকর উপর 
ভনিবর কদর 
পভর্তবনশীে 
্াসস্থান ্ে্হার 

Sun et al., 2009 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত মানুদের 
আিরদণর প্রসি 
ভনিবর প্রভতন্সক্রয়া 

Vidya & Thuppil, 
2010 
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সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
পদরাে প্রিাদ্র 
প্রকার 

থরফাদরি 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত যান্াহদনর 
আকার ভিভত্তক 
প্রভতন্সক্রয়া 

Vidya & Thuppil, 
2010 

কমন ময়না Acriotheres tristis এেভস পাভখ িারত রাস্তায় পদড় 
যাওয়া শদসের 
প্রভত আকে বণ 

Siva & 
Neelanarayanan, 
2020 

থরসাস মোকাক Macaca mulata এেভস স্তনেপায়ী িারত রাস্তার ধাদর 
মানুদের 
ইোকৃতিাদ্ 
খাওয়াদনা 

Srivastava et al., 
2017 

থরসাস মোকাক Macaca mulata এেভস স্তনেপায়ী িারত রাস্তার ধাদর 
মানুদের 
ইোকৃতিাদ্ 
খাওয়াদনা 

Pragatheesh, 
2011 

সাইদ্ভরয়ান 
ভিপমঙ্ক 

থতভময়াস ভসভ্ভরকাস এেভস স্তনেপায়ী িায়না রাস্তার পাদশ 
আ্জবনার প্রভত 
আকে বণ 

Wang et al., 
2013 

োয়ন-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা সাইদেনাস EN স্তনেপায়ী িারত রাস্তার পাদশ 
আ্জবনার প্রভত 
আকে বণ 

Jeganthan et al., 
2018 

ন্সজনন্সজয়াং 
গ্রাউন্ড থজ 

Podoces biddulphi এনটে পাভখ িায়না রাস্তার পাদশ 
আ্জবনার প্রভত 
আকে বণ 

Londei, 2011 

ন্সজনন্সজয়াং 
গ্রাউন্ড থজ 

Podoces biddulphi এনটে পাভখ িায়না অধীকতর 
মানভ্ক 
ঝাদমোযুক্ত 
স্থানগুদোদত 
সামানে 
সতকবতামূেক 
দরূত্ব এ্ং ফ্লাইে 
শুরুর দরূত্ব 

Xu et al., 2013 

আযদালযনর প্রিাব 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িায়না িোিদে ্াধা Huang et al., 
2020 

সাইদ্ভরয়ান 
জাদ্ বায়া 

আোকতাগা 
ভসভ্ভরকা  

এেভস স্তনেপায়ী িায়না িোিদে ্াধা Ji et al., 2017 

থগ্রে জারভ্ে রদবাভমস ওভপমাস এেভস স্তনেপায়ী িায়না িোিদে ্াধা 
থনই 

Ji et al., 2017 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া িোিদে ্াধা Wadey et al., 
2018 

ভেেে ইদগ্রে ইদগ্রো গারদজো এেভস পাভখ িায়না িোিদে ্াধা 
থনই 

Stanton & Klick, 
2018 

ভপন-স্ট্রাইপ্ড্ 
টেে-্া্োর  

ভমক্সভন বস গুোভরস এেভস পাভখ ভিদয়তনাম িোিদে ্াধা Thinh et al., 
2020 

ইদন্দািাইভনজ 
ফুেদিো  

ফুেদিো দাভনভস এেভস পাভখ ভিদয়তনাম িোিদে ্াধা Thinh et al., 
2020 

পাফ-থোদেড 
্া্োর  

Pellorneum ruficeps এেভস পাভখ ভিদয়তনাম িোিদে ্াধা 
থনই 

Thinh et al., 
2020 

্াফ-থেদেড 
্া্োর  

Trichastoma tickelli এেভস পাভখ ভিদয়তনাম িোিদে ্াধা 
থনই 

Thinh et al., 
2020 
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পক্ষরক্ষশষ্ট C: এক্ষশ়ো়ে জনসংখ্োর জনে প্রাসক্ষিকিাযব বড় পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর রাস্তার প্রিেি ও 

পযরাি প্রিাব সম্পযকে গযবষিার সারাংশ 

এক্ষশ়ো়ে জনসংখ্োর জনে প্রাসক্ষিকিাযব বড় পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর রাস্তার প্রিেি ও পযরাি প্রিাব সম্পযকে 
গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

ঘনত্ব, প্রাচুে ে, ক্ষবিরি এবং বাসস্থান বেবহার 

থকাভরয়ান 
ভফল্ড মাউস 

অোদপাদডমাস 
উপদ্বীপ 

এেভস স্তনেপায়ী দভেণ 
থকাভরয়া 

সড়দকর কাদছ 
অদপোকৃত কম 
প্রািুয ব 

Hur et al., 
2005 

স্ট্রাইপ্ড্ ভফল্ড 
মাউস  

Apodemus agrarius এেভস স্তনেপায়ী দভেণ 
থকাভরয়া 

সড়দকর কাদছ 
অভধকতর প্রািুয ব 

Hur et al., 
2005 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী থনপাে হাইওদয়র কাদছ 
অদপোকৃত কম 
ঘেনা 

Sharma et al., 
2020 

ইন্সন্ডয়ান 
পোদিাভেন 

মোভনস ন্সক্রভসকডাো EN স্তনেপায়ী থনপাে হাইওদয়র কাদছ 
অদপোকৃত কম 
ঘেনা 

Suwal et al., 
2020 

িাইভনজ 
পোদিাভেন 

মাভনস 
থপন্টাডোকটেো 

ভসআর স্তনেপায়ী থনপাে হাইওদয়র কাদছ 
অদপোকৃত কম 
ঘেনা 

Suwal et al., 
2020 

্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত তাত্েভণক 
রাস্তাটে যখন 
আরও নগরাভয়ত 
হয় তখন কম 
প্রািুয ব 

Erinjery et al., 
2017 

সুন্দা ক্ল্াউদডড 
ভিতা্াঘ 

Neofelis diardi ভি ইউ স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া/ 
ইদন্দাদনভশয়া 

সড়দকর ঘনত্ব 
অদপোকৃত 
থ্ভশ এমন 
এোকায় 
অদপোকৃত কম 
স্থানীয় প্রািুয ব 

Brodie et al., 
2015 

্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN স্তনেপায়ী ইদন্দাদনভশয়া সড়দকর 
কাছাকাভছ 
অদপোকৃত কম 
ঘেনা 

Linkie et al., 
2008 

্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN স্তনেপায়ী িায়না সড়দকর 
কাছাকাভছ 
অদপোকৃত কম 
ঘেনা 

Wang et al., 
2018 

সাবার রুসা ইউভনকোর ভি ইউ স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া/ 
ইদন্দাদনভশয়া 

সড়দকর ঘনত্ব 
অদপোকৃত 
থ্ভশ এমন 
এোকায় 
অদপোকৃত 
থ্ভশ স্থানীয় 
প্রািুয ব 

Brodie et al., 
2015 

্োদন্ডড পাম 
ভসদিে 

Hemigalus derbyanus এনটে স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া/ 
ইদন্দাদনভশয়া 

স্থানীয় প্রািুদয বর 
উপর রাস্তার 
ঘনদত্বর থকান 
প্রিা্ থনই 

Brodie et al., 
2015 

সান ভ্য়ার Helarctos malayanus ভি ইউ স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া/ 
ইদন্দাদনভশয়া 

স্থানীয় প্রািুদয বর 
উপর রাস্তার 
ঘনদত্বর থকান 
প্রিা্ থনই 

Brodie et al., 
2015 

সাউদান ব ভপগ-
থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা থনদমভস্ট্রনা ভি ইউ স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া/ 
ইদন্দাদনভশয়া 

স্থানীয় প্রািুদয বর 
উপর রাস্তার 
ঘনদত্বর থকান 
প্রিা্ থনই 

Brodie et al., 
2015 

মদিাভেয়ান 
থগদজে 

Procapra guturosa এেভস স্তনেপায়ী মদিাভেয়া উচ্চ ররভখক 
অ্কাঠাদমা 
ঘনদত্বর এোকায় 
অদপোকৃত কম 
প্রািুয ব 

Nandintsetseg 
et al., 2019 
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গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

সাইদ্ভরয়ান 
জাদ্ বায়া 

আোকতাগা 
ভসভ্ভরকা  

এেভস স্তনেপায়ী িায়না হাইওদয়গুভের 
তুেনায় 
গ্রামাঞ্চদের 
সড়দকর 
প্রািূয বগত থকান 
উদেখদযাগে 
পাে বকে থনই 

Ji et al., 2017 

থগ্রে জারভ্ে রদবাভমস ওভপমাস এেভস স্তনেপায়ী িায়না হাইওদয়গুভের 
তুেনায় 
গ্রামাঞ্চদের 
সড়দক 
অধীকতর প্রািুয ব 
 

Ji et al., 2017 

ক্ষফটযনযসর জনে মতিুে, প্রজনন এবং প্রক্সক্স 

থকাভরয়ান 
ভফল্ড মাউস 

অোদপাদডমাস 
উপদ্বীপ 

এেভস স্তনেপায়ী দভেণ 
থকাভরয়া 

সড়দকর 
কাছাকাভছ 
্েন্সক্তদদর জনে 
শরীদরর ওজন 
অদপোকৃত কম 

Hur et al., 
2005 

স্ট্রাইপ্ড্ ভফল্ড 
মাউস  

Apodemus agrarius এেভস স্তনেপায়ী দভেণ 
থকাভরয়া 

সড়দকর 
কাছাকাভছ ্া 
দদূর শরীদরর 
ওজদনর থকান 
পাে বকে থনই 

Nandintsetseg 
et al., 2019 

থহায়াইে-
রাম্প্ড্ শামা 

কপসাইকাস 
মাো্াভরকাস  

মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

পাভখ োইেোন্ড উচ্চতর থনভেং 
সাফেে 

Nandintsetseg 
et al., 2019 

ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah ভি ইউ সরীসৃপ োইেোন্ড েোক করা 
প্রাণীদদর মৃতুের 
16% ভছে সড়ক 
হতো 

Marshall et al., 
2019 

ওভকনাওয়া থরে হাইদপাদেভনভডয়া 
ওভকনাওয়া 

EN পাভখ জাপান স্ থরকডবকৃত 
মৃতুের 73% ভছে 
সড়ক হতো 
থেদক 

Kotaka & 
Sawashi, 2004 

নীেগাই থ্াদসোফাস 
োদগাকোদমোস 

এেভস স্তনেপায়ী িারত নৃতান্সিক মৃতুের 
15% সড়ক হতো 
থেদক হদয়ভছে 

Bajwa & 
Chauhan, 
2019 

ওভরদয়ন্টাে 
রীড ওয়া্ বোর 

অোদক্রাদসফাোস 
ওভরদয়ন্টাভেস 

এেভস পাভখ দভেণ 
থকাভরয়া 

থদশান্তভর পাভখর 
0.8% মৃতুে ভছে 
সড়দকর মদধে 
যাত্র্ভ্রভতদত । 

Chang et al., 
2012 

পাহাদড়র মত 
সাদা থিাখ 

জদেদরাপস 
জোদপাভনকাস 

এেভস পাভখ দভেণ 
থকাভরয়া 

0.8% থদশান্তভর 
পাভখর মৃতুে 
ভছদো সড়দকর 
উপর ভ্রভতদত 

Chang et al., 
2012 

মাশ ব 
থক্রাদকাডাইে 

Crocodylus palustris ভি ইউ সরীসৃপ িারত সড়ক ও 
থরেপদে ভনহত 
প্রাণীদদর 67% 
ভছদো ভকদশার ্া 
প্রাপ্ত্যদস্কর কম 
্দয়সী। 

Vyas & Vasava, 
2019 

মাশ ব 
থক্রাদকাডাইে 

Crocodylus palustris ভি ইউ সরীসৃপ িারত সড়ক ও 
থরেপদে ভনহত 
প্রাণীদদর 33% 
ভছে নারী প্রজাভত 

Vyas & Vasava, 
2019 

ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus 
bengalensis 

এেভস স্তনেপায়ী দভেণ 
থকাভরয়া 

64% সড়দক 
ভনহত প্রাণী 
ভছদো এক 
্ছদররও কম 
্য়সী। 

Kim et al., 
2019 
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গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus 
bengalensis 

এেভস স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া সড়দক মৃত 92% 
ভিতা ভ্ড়াে 
ভছদো  প্রাপ্ত্য়স্ক 

Laton et al., 
2017 

Tsuishima 
leopard cat 

Prionailurus 
bengalensis 

এেভস স্তনেপায়ী জাপান রাস্তাঘাদে হতো 
হওয়া 70% প্রাণী 
এক ্ছদরর কম 
্য়সী ভছে 

Nakanishi et 
al., 2010 

থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা এেভস স্তনেপায়ী িারত 138% 
প্রাপ্ত্য়স্কদদর 
জনে মৃতুের ঝুুঁ ভক 
(স্থানীয় প্রাপেতার 
জনে সংদশাধন 
করা) 
ভকদশারদদর 
তুেনায় 

Pragatheesh, 
2011 

  Elaphe dione, 
Gloydius ussuriensis, 
Gloydius 
brevicaudus, Elaphe 
shrenckii, 
Oocatochus 
rufodorsatus, 
Dinodon 
rufozonatus, 
Rhabdophis tigrinus 
সন্সম্মভেত নমুনা, 
Amphiesma vibakari, 
Gloydius saxatilis, 
Coluber spinalis 

    দভেণ 
থকাভরয়া 

95% সড়কহতোর 
ভশকার সাপ ভছে 
প্রাপ্ত্য়স্ক 

Park et al., 
2017 

  Elaphe dione, 
Gloydius ussuriensis, 
Gloydius 
brevicaudus, Elaphe 
shrenckii, 
Oocatochus 
rufodorsatus, 
Dinodon 
rufozonatus, 
Rhabdophis tigrinus 
সন্সম্মভেত নমুনা, 
Amphiesma vibakari, 
Gloydius saxatilis, 
Coluber spinalis 

    দভেণ 
থকাভরয়া 

70% সড়কহতোর 
ভশকার সাপ ভছে 
পুরুে 

Park et al., 
2017 

ভিতা পাদন্থর পরদুস ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত সড়দক ভনহত 
পুরুে ও মভহোর 
সংখো সমান 

Gubbi 2014 

কমন মরমন Papilio polytes মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

িারত থ্ভশ সংখেক 
পুরুে  হতো হয় 
সড়দক 

Rao & Girish, 
2007 

Danaid Eggfly Hypolimnas misippus এেভস অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

িারত থ্ভশ সংখেক 
পুরুে  হতো হয় 
সড়দক 

Rao & Girish, 
2007 

থপ্ল্ইন োইগার দানাউস ন্সক্রভসপাস মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

অদমরুদণ্ডী 
প্রাণী 

িারত থ্ভশ সংখেক 
পুরুে  হতো হয় 
সড়দক 

Rao & Girish, 
2007 

এভশয়াটেক 
ওয়াইল্ড 
্াদফদো  

Bubalus arnee EN স্তনেপায়ী থনপাে হাইওদয়দত ভনহত 
ভতনটে প্রাণীই 
ভছে পুরুে 

Heinen & 
Kandel, 2006 

নদবান ব থপ্ল্ইন 
থগ্র েোিুর  

Semnopithecus 
entellus  

এেভস স্তনেপায়ী িারত 60% সড়ক 
সংঘে ব ভছদো 
পুরুেদদর সাদে 

Chhangani et 
al., 2004 

থরসাস মোকাক মোকাকা মুোত্তা এেভস স্তনেপায়ী িারত নারীদদর তুেনায় 
পুরুেদদর 

Pragatheesh, 
2011 
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গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

(স্থানীয় প্রাপেতার 
জনে সংদশাভধত) 
46% মৃতুের ঝুুঁ ভক 
থ্ভশ 

ভিতা ভ্ড়াে Prionailurus 
bengalensis 

এেভস স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া ভিতা ভ্ড়াদের 
সড়দক মৃতুের 
67% ভছে নারী 

Laton et al., 
2017 

রজযনটটক োকচার 

্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN স্তনেপায়ী িারত িূভমর ্ে্হার 
থজদনটেক 
কাঠাদমার উপর 
থ্ভশ প্রিা্ 
ভ্স্তার কদর, 
রাস্তাগুভে উচ্চ 
োভফক ঘনদত্বর 
থেদত্র্ িূভমকা 
পােন কদর 

Thatte et al., 
2019 

জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস এেভস স্তনেপায়ী িারত রাস্তাগুভে প্রভত 
সামানে প্রিা্ 
ভছে, ভকন্তু 
ররভখক 
র্ভশষ্টেগুভের 
ঘনত্ব ন্সজনগত 
কাঠাদমাদক 
প্রিাভ্ত 
কদরভছে 

Thatte et al., 
2019 

ভিতা পাদন্থর পরদুস ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত থজদনটেক 
স্ট্রাকিার 
পোোদন বর উপর 
সড়ক েোভফদকর 
একটে ররভখক 
প্রিা্ ভছে 

Thatte et al., 
2019 

স্লে ভ্য়ার থমেুরসাস 
উরভসনাস 

ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত রাস্তা এ্ং 
ররভখক 
র্ভশষ্টেগুভে 
থজদনটেক 
কাঠাদমার 
সামানে ্োখো 
কদরদছ; জভম 
্ে্হার কদরদছ 

Thatte et al., 
2019 

্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN স্তনেপায়ী িারত যান্াহন খু্  
থ্ভশ না হদে 
রাস্তায় ্াঘ 
ভ্েুরণ কায বকর 

Thatte et al., 
2018 

িাইভনজ উড 
ফ্রগ 

রানা থিনভসদনন্সিস এেভস উিির িায়না পাহাদড়র 
িূড়াগুেই 
থজদনটেক্সস-এর 
ধারা রতরী 
কদরদছ সড়দকর 
থিদয়। 

Atlas & Fu, 
2019 

জাদয়ন্ট পান্ডা Ailuropoda 
melanoleuca 

ভি ইউ স্তনেপায়ী িায়না ন্সজন প্র্াহ 
একটে ্েস্ত 
মহাসড়ক জদুড় 
কায বকর পান্ডা 
ভ্েুরণ ভনদদবশ 
কদর 

Qiao et al., 
2019 

থহায়াইেদহদডর 
সুন্দাইক 
মোদক্সাভমস 

মোদক্সাভমস 
থহায়াইেদহভড 

ভি ইউ স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া পাকা রাস্তা দ্বারা 
পৃেক 
জনসংখোর মদধে 
থকান ন্সজনগত 
পাে বকে থনই 

Brunke et al., 
2019 
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গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

সন্দাইক 
আর্ভরয়াে 
ভনভিদিন্টার 

Niviventer 
cremoriventer 

এেভস স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া পাকা রাস্তা দ্বারা 
পৃেক 
জনসংখোর মদধে 
থকান ন্সজনগত 
পাে বকে থনই 

Brunke et al., 
2019 

মুোদরর 
সানডোভমস 

সুন্দাভমস 
ভমউদেয়াভর 

এেভস স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া পাকা রাস্তা দ্বারা 
পৃেক 
জনসংখোর মদধে 
থকান ন্সজনগত 
পাে বকে থনই 

Brunke et al., 
2019 

প্ল্োদন্টইন 
কাঠভ্ড়াভে 

Callosciurus notatus এেভস স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া পাকা রাস্তা দ্বারা 
পৃেক 
জনসংখোর মদধে 
থকান ন্সজনগত 
পাে বকে থনই 

Brunke et al., 
2019 

উত্তদরর েবা 
পাদয়র গাদছর 
েুকদরা 

েুপাইয়া েংভগদপস এেভস স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া পাকা রাস্তা দ্বারা 
পৃেক 
জনসংখোর মদধে 
থকান ন্সজনগত 
পাে বকে থনই 

Brunke et al., 
2019 

এভশয়াটেক 
িোক ভ্য়ার 

উরসাস ভেদ্দেনাস ভি ইউ স্তনেপায়ী োইেোন্ড হাইওদয় দ্বারা 60 
্ছদরর জনে 
পৃেক দুটে 
জনসংখোর মদধে 
কম কায বকর 
স্থানান্তর 

Vaeokhaw et 
al., 2020 

মােিূভম ভপকা Ochotona curzoniae এেভস স্তনেপায়ী িায়না সম্প্রভত হাইওদয় 
দ্বারা ভ্ন্সেন্ন 
জনসংখোর 
ন্সজনগত 
কাঠাদমার সূিনা 

Zhou et al., 
2006 

কক্ষমউক্ষনটট রমটেক্স 

      উিির থনপাে উিির প্রজাভতর 
সমৃন্সদ্ধ সড়ক 
থেদক অদনক 
থ্ভশ 

Aryal et al., 
2020 

      স্তনেপায়ী মােদয়ভশয়া স্তনেপায়ী 
প্রজাভতর সমৃন্সদ্ধ 
রাস্তা থেদক 
মধে্তী দরূদত্ব 
থ্ভশ 

Mohd-Azlan et 
al., 2019 

      উিির পাভকস্তান রাস্তার ঘনত্ব 
এ্ং োভফদকর 
মাত্র্া 
থনভত্ািকিাদ্ 
herpetofaunal 
প্রজাভতর 
সমৃন্সদ্ধর সাদে 
সম্পভকবত 

Rais et al., 
2015 

      সরীসৃপ পাভকস্তান রাস্তার ঘনত্ব 
এ্ং োভফদকর 
মাত্র্া 
থনভত্ািকিাদ্ 
herpetofaunal 
প্রজাভতর 
সমৃন্সদ্ধর সাদে 
সম্পভকবত 

Rais et al., 
2015 

      পাভখ িায়না হাইওদয় এ্ং 
থরেওদয়র 
কাছাকাভছ পাভখর 
উচ্চতর সমৃন্সদ্ধ 

Li et al., 2010 
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গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

দরূ্তী স্থাদনর 
তুেনায় 
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পক্ষরক্ষশষ্ট D: বনেপ্রািী ওিারপাস, বনেপ্রািী আন্ডারপাস, বা কাঠাযমা ো ক্ষবযশষিাযব বনেপ্রািী পারাপাযরর 

জনে ক্ষনক্ষম েি হ়েক্ষন রসগুক্ষল বেবহার কযর রাস্তা পার হও়োর জনে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

ওিারপাস, আন্ডারপাস বা কাঠাযমা বেবহার কযর রাস্তা পার হও়োর জনে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা ো 
ক্ষবযশষিাযব বনেপ্রািী পারাপাযরর জনে ক্ষনক্ষম েি হ়েক্ষন 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন 
থদশ 

ক্রভসং স্ট্রাকিার 
্ে্হাদরর থনাে 

থরফাদরি 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িায়না রাস্তা পার হদত 
ওিারপাদসর 
্ে্হার 

Pan et al., 2009 

এভশয়ান হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িায়না ইন্সিভনয়াভরং 
উদেদশে ভনভম বত 
একটে থসতুর ভনদি 
ক্রভসং 

Pan et al., 2009 

ওয়াইল্ডকোে  থফভেস ভসেদিভস্ট্রস এেভস স্তনেপায়ী িায়না পারাপাদরর জনে 
কােিােব এ্ং থসতু 
উিয়ই ্ে্হার 
করা; থসতু পছন্দ 

Li et al. 2019 

মনুে Otocolobus manul এেভস স্তনেপায়ী িায়না পারাপাদরর জনে 
কােিােব এ্ং থসতু 
উিয়ই ্ে্হার 
করা; থসতু পছন্দ 

Li et al., 2019 

োে থশয়াে Vulpes vulpes এেভস স্তনেপায়ী িায়না পারাপাদরর জনে 
কােিােব এ্ং থসতু 
উিয়ই ্ে্হার 
করা; থসতু পছন্দ 

Li et al., 2019 

থতাোই 
খরদগাশ  

থেপাস থতাোই  এেভস স্তনেপায়ী িায়না পারাপাদরর জনে 
কােিােব এ্ং থসতু 
উিয়ই ্ে্হার 
করা; থসতু পছন্দ 

Li et al., 2019 

উত্তর হগ 
্োজার 

আকবদোভনস 
অোেদ্াগুোভরস 

এেভস স্তনেপায়ী িায়না পারাপাদরর জনে 
কােিােব এ্ং থসতু 
উিয়ই ্ে্হার 
করা; থসতু পছন্দ 

Li et al., 2019 

কমন ফীদজন্ট ফোভসয়ানাস 
কেভিকাস 

এেভস পাভখ িায়না কােিােব এ্ং 
ভেদজর নীদি 
অভতক্রম করা 
হদয়দছ 

Wang et al., 
2017 

হোদজে গ্রুজ ্নাসা ্নাভসয়া এেভস পাভখ িায়না সুড়ি ও আন্ডার 
ভেদজর উপর ভদদয় 
পার হদয়দছ 

Wang et al., 
2017 

মাঞু্চভরয়ান 
থহয়ার 

থেপাস 
মোন্ডশুভরকাস 

এেভস স্তনেপায়ী িায়না োদনদের ওপর 
ভদদয়, কােিাদেবর 
ভনদি ভদদয় এ্ং 
ভেদজর ভনদি ভদদয় 
পার হদয়দছ। 

Wang et al., 
2017 

এভশয়ান ্োজার Meles leucurus এেভস স্তনেপায়ী িায়না সুড়ি পার হদয় 
থগদছ 

Wang et al., 
2017 

সাইদ্ভরয়ান 
উইদজে 

মুদস্তো সাইভ্ভরকা এেভস স্তনেপায়ী িায়না োদনদের ওপর 
ভদদয়, কােিাদেবর 
ভনদি ভদদয় এ্ং 
ভেদজর ভনদি ভদদয় 
পার হদয়দছ। 

Wang et al., 
2017 

নূেনতম 
উইদজে 

মুদস্তো ভনিাভেস এেভস স্তনেপায়ী িায়না োদনদের ওপর 
ভদদয়, কােিাদেবর 
ভনদি ভদদয় এ্ং 
ভেদজর ভনদি ভদদয় 
পার হদয়দছ। 

Wang et al., 
2017 

সাইদ্ভরয়ান থরা 
ভডয়ার 

কোভপ্রওোস 
পাইগারগাস 

এেভস স্তনেপায়ী িায়না সুড়ি ও আন্ডার 
ভেদজর উপর ভদদয় 
পার হদয়দছ 

Wang et al., 
2017 

হেুদ-গো 
মাদেবন 

মাদেবস ফ্লাভিগুো এেভস স্তনেপায়ী িায়না োদনদের ওপর 
ভদদয়, কােিাদেবর 
ভনদি ভদদয় এ্ং 
ভেদজর ভনদি ভদদয় 
পার হদয়দছ। 

Wang et al., 
2017 
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সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন 
থদশ 

ক্রভসং স্ট্রাকিার 
্ে্হাদরর থনাে 

থরফাদরি 

ইউদরভশয়ান 
োে 
কাঠভ্ড়াভে 

Sciurus vulgaris এেভস স্তনেপায়ী িায়না োদনদের ওপর 
ভদদয়, কােিাদেবর 
ভনদি ভদদয় এ্ং 
ভেদজর ভনদি ভদদয় 
পার হদয়দছ। 

Wang et al., 
2017 

থস্ে মাদেবস ন্সজদ্ভেনা এেভস স্তনেপায়ী িায়না োদনদের উপর 
ভদদয় এ্ং 
কােিাদেবর নীদি 
ভদদয় পার হদয়দছ 

Wang et al., 
2017 

রূপােী ভশয়াে Vulpes vulpes এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিাদেবর নীদি 
ভদদয় পার হদয়দছ 

Wang et al., 
2017 

নদবান ব রে্াকুন থপ্রাভসয়ন েের এেভস স্তনেপায়ী জাপান ্নেপ্রাণী এ্ং 
মানুদের জনে 
ভনভম বত উিয় 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হদয়দছ 

Asari et al., 
2020 

োে থশয়াে Vulpes vulpes এেভস স্তনেপায়ী জাপান ্নেপ্রাণী এ্ং 
মানুদের জনে 
ভনভম বত উিয় 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হদয়দছ 

Asari et al., 
2020 

ভসকা হভরণ সািবাস ভনপ্পন এেভস স্তনেপায়ী জাপান ্নেপ্রাণী এ্ং 
মানুদের জনে 
ভনভম বত উিয় 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হদয়দছ 

Asari et al., 
2020 

রে্াকুন ডগ Nyctereutes 
procyonoides 

এেভস স্তনেপায়ী জাপান ্নেপ্রাণী এ্ং 
মানুদের জনে 
ভনভম বত উিয় 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হদয়দছ 

Asari et al., 
2020 

নূেনতম 
উইদজে 

মুদস্তো ভনিাভেস এেভস স্তনেপায়ী জাপান শুধুমাত্র্ ্নেপ্রাণী 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হয়,  মানুদের 
ওিারপাস নয়। 

Asari et al., 
2020 

থস্ে মাদেবস ন্সজদ্ভেনা এেভস স্তনেপায়ী জাপান শুধুমাত্র্ ্নেপ্রাণী 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হয়,  মানুদের 
ওিারপাস নয়। 

Asari et al., 
2020 

ইউদরভশয়ান 
োে 
কাঠভ্ড়াভে 

Sciurus vulgaris এেভস স্তনেপায়ী জাপান শুধুমাত্র্ ্নেপ্রাণী 
ওিারপাস ্ে্হার 
করা হয়,  মানুদের 
ওিারপাস নয়। 

Asari et al., 
2020 

োয়ন-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা সাইদেনাস EN স্তনেপায়ী িারত রাস্তা পারাপাদর 
্ে্হৃত ছাউভন 
থসতু 

Umapathy et 
al., 2011 

োয়ন-থেইে্ড্ 
মোকাক 

মোকাকা সাইদেনাস EN স্তনেপায়ী িারত রাস্তা পারাপাদর 
্ে্হৃত ছাউভন 
থসতু 

Jeganathan et 
al., 2018 

ভিতে অে অে এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

থগৌড় Bos gaurus ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

কাদো নোপড 
খরদগাশ 

থেপাস 
ভনভগ্রদকাভেস 

এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

থগাদল্ডন শৃগাে কোভনস অভরয়াস এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

জিে ভ্ড়াে থফভেস িাউস এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 
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সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন 
থদশ 

ক্রভসং স্ট্রাকিার 
্ে্হাদরর থনাে 

থরফাদরি 

ভিতা পাদন্থর পরদুস ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

মভনের িারানাস 
থ্িাদেন্সিস 

এেভস সরীসৃপ িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

নীেগাই থ্াদসোফাস 
োদগাকোদমোস 

এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

কমন পাম 
ভসদয়ে 

পোরাডক্সুরাস 
হাম বাদফ্রাভডোস 

এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

ইন্সন্ডয়ান 
পীফাউে 

পাদিা ন্সক্রেোোস এেভস পাভখ িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

ইন্সন্ডয়ান 
পরকুভপন 

ভহসটেক্স ইন্সন্ডকা এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

রাভে স্পদেড 
কোে 

ভপ্রওনাইেুরাস 
রুভ্ভগদনাসাস 

এনটে স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

সাবার রুসা ইউভনকোর ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

স্লে ভ্য়ার থমেুরসাস 
উরভসনাস 

ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

থছাে ইন্সন্ডয়ান 
ভসদিে 

িাইিাভরকুো 
ইন্সন্ডকা 

এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

Dhole ভকউন আেভপনাস EN স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

্নে শূকর সাস থিাফা এেভস স্তনেপায়ী িারত ্নেপ্রাণীদদর জনে 
ভনভম বত ্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 

Habib et al., 
2020 

্দনে মোকাক মোকাকা থরভডয়াো এেভস স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 

Dhole ভকউন আেভপনাস EN স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 

ভিতা পাদন্থর পরদুস ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 

মাউস ভডয়ার Moschiola indica এেভস স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 

্নে শূকর সাস থিাফা এেভস স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 
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সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন 
থদশ 

ক্রভসং স্ট্রাকিার 
্ে্হাদরর থনাে 

থরফাদরি 

সাবার রুসা ইউভনকোর ভি ইউ স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 

ভিতে অে অে এেভস স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং কাদজ 
্ে্হৃত 
আন্ডারপাস 
্ে্হার করা 
হদয়দছ 

Menon et al., 
2015 

 

  



USAID.GOV এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   |   136 

পক্ষরক্ষশষ্ট ই: এক্ষশ়ো়ে রেন যম েঘযট নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা। 

 এক্ষশ়ো়ে রেন যম েঘযট নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির িাক্ষলকা 

েোক্সন সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএ
ন থরডভেে 
েোোস 

থদশ থরফাদরি 

স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Chamling & Bera, 2020 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Dasgupta & Ghosh, 2015 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Joshi & Puri, 2019 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Mitra, 2017 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Palei et al., 2013 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Roy & Sukumar,2017 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Roy et al., 2009 
স্তনেপায়ী হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN িারত Williams et al., 2001 
স্তনেপায়ী থগৌড় Bos gaurus ভি ইউ িারত Gowda, 2015 
স্তনেপায়ী ্াঘ পোদন্থরা োইভগ্রস EN িারত Warrier, 2018 
স্তনেপায়ী এভশয়াটেক োয়ন পাদন্থর ভেও EN িারত Ghangar, 2018 
স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস এনটে িারত Joshi, 2010 
স্তনেপায়ী ভিতা পাদন্থর পরদুস এনটে িারত Singh et al., 2001 
স্তনেপায়ী স্লে ভ্য়ার থমেুরসাস 

উরভসনাস 
ভি ইউ িারত Pinjarkar, 2020 

স্তনেপায়ী মদিাভেয়ান 
থগদজে 

Procapra gutturosa এেভস মদিাভেয়া Ito et al., 2008 

স্তনেপায়ী ভসকা হভরণ সািবাস ভনপ্পন এেভস জাপান Ando, 2003 
স্তনেপায়ী ভসকা হভরণ সািবাস ভনপ্পন এেভস জাপান Soga et al., 2015 
স্তনেপায়ী ভিতে অে অে এেভস িারত Singh et al., 2001 
স্তনেপায়ী সাবার রুসা ইউভনকোর ভি ইউ িারত Singh et al., 2001 
স্তনেপায়ী কোপ্ড্ েোিুর Trachypithecus 

pileatus 
ভি ইউ িারত Raman, 2011 

স্তনেপায়ী ্নে শুদয়ার সাস থিাফা এেভস িারত Singh et al. 2001 
স্তনেপায়ী থগারাে Nemorhaedus goral  এনটে িারত Singh et al. 2001 
পাভখ োে মাোর শকুন সারদকান্সজপস 

কোেিাস  
ভসআর  িারত Khatri et al., 2020 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

 িারত Singh et al. 2001 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রক 
পাইেন 

পাইেন মেুরাস মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

 িারত Raman, 2011 

সরীসৃপ কমন থক্রইে ্ুিারুস ভসরুভেয়াস মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

 িারত Kumar & Prasad, 2020 

সরীসৃপ ইন্সন্ডয়ান রে্াে থস্নক টেয়াস ভমউদকাজা মূেোয়ন করা 
হয়ভন 

 িারত Kumar & Prasad, 2020 

সরীসৃপ ভকং থকা্রা Ophiophagus hannah ভি ইউ  িারত Sivaraj et al., 2018 
সরীসৃপ থোনা পাভনর 

কুভমর 
থক্রাদকাডাইোস 
থপাদরাসাস 

এেভস  শ্রীেংকা Amarasinghe et al., 2015 

সরীসৃপ মাশ ব থক্রাদকাডাইে Crocodylus palustris ভি ইউ িারত Vyas & Vasava, 2019 
সরীসৃপ মাশ ব থক্রাদকাডাইে Crocodiyus palustris ভি ইউ িারত Vyas, 2014 
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পক্ষরক্ষশষ্ট F: এক্ষশ়ো়ে অযপিাকত ি র াট রেযল বনেপ্রািীর উপর ররযলর পযরাি প্রিাব সম্পযকে গযবষিার 

সারাংশ 

এক্ষশ়ো়ে িুলনামূলকিাযব র াট পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর ররযলর পযরাি প্রিাব সম্পযকে গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
পদরাে প্রিাদ্র 
প্রকার 

থরফাদরি 

বাসস্থান এবং মানুযষর িাড়না়ে পক্ষরবিেন 

রুফাস-থনকড 
থস্নাভফন্ি 

মভন্টভফ্রংভগো 
রুভফদকাভেস 

এেভস পাভখ িায়না হাইওদয় এ্ং 
থরেওদয়র 
কাছাকাভছ 
উচ্চতর ্াসস্থান 
্ে্হার দদূর 
থেদক থ্ভশ কদর 

Li et al., 2010 

মদিাভেয়ান 
থগদজে 

Procapra gutturosa এেভস স্তনেপায়ী মদিাভেয়া থ্ড়া থদওয়া 
থরেপদের মদধে 
িারা আকে বণীয় 
হদত পাদর 

Ito et al., 2008 

আচরিগি পক্ষরবিেন 

ভতব্বভত হভরণ Pantholops hodgsoni এনটে স্তনেপায়ী িায়না ক্রভসংদয়র আদগ 
থরেওদয়র কাদছ 
থ্শ কদয়ক 
ভদদনর সতকবতা 

Buho et al., 
2011 

সাদা রদঙর 
তুোরপাত 

মভন্টভফ্রংভগো 
োকজাদনাভস্ক 

এেভস পাভখ িায়না কম সতকবতা 
দরূত্ব এ্ং 
থরেওদয় এ্ং 
হাইওদয়র 
কাছাকাভছ ফ্লাইে 
শুরুর দরূত্ব 

Ge et al., 2011 

সরে-সমভে বত 
থস্নাভফন্ি 

মভন্টভফ্রন্সিো 
িানদফাভডব 

এেভস পাভখ িায়না কম সতকবতা 
দরূত্ব এ্ং 
থরেওদয় এ্ং 
হাইওদয়র 
কাছাকাভছ ফ্লাইে 
শুরুর দরূত্ব 

Ge et al., 2011 

রুফাস-থনকড 
থস্নাভফন্ি 

মভন্টভফ্রংভগো 
রুভফদকাভেস 

এেভস পাভখ িায়না কম সতকবতা 
দরূত্ব এ্ং 
থরেওদয় এ্ং 
হাইওদয়র 
কাছাকাভছ ফ্লাইে 
শুরুর দরূত্ব 

Ge et al., 2011 

হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত থরেোইদনর 
প্রাদন্ত ্নজ 
উন্সদ্ভদদর প্রভত 
আকে বণ 

Roy & 
Sukumar, 2017 

আযদালযনর প্রিাব 

মদিাভেয়ান 
থগদজে 

Procapra gutturosa এেভস স্তনেপায়ী মদিাভেয়া থ্ড়া থদওয়া 
থরেওদয় 
িোিদের জনে 
মারাত্মক ্াধা 

Ito et al., 2013 

ভসকা হভরণ সািবাস ভনপ্পন এেভস স্তনেপায়ী জাপান ক্রভসং এমন 
স্থাদন ঘদে 
থযখাদন কম 
সংঘে ব হয়, যা 
সম্ভা্ে ভশোর 
ভদদক ইভিত থদয় 

Soga et al., 
2013 

এভশয়াটেক ্নে 
গাধা 

ইভকউস থহভমওনাস এনটে স্তনেপায়ী মদিাভেয়া থ্ড়া থদওয়া 
থরেওদয় 
িোিদের জনে 
মারাত্মক ্াধা 

Kaczensky et 
al।, 2011 
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পক্ষরক্ষশষ্ট ক্সজ: এক্ষশ়োর জনসংখ্োর জনে প্রাসক্ষিকিাযব বড় পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর ররযলর সরাসক্ষর 

এবং পযরাি প্রিাযবর উপর গযবষিার সারাংশ 

এক্ষশ়োর জনসংখ্োর জনে প্রাসক্ষিকিাযব বড় পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর ররযলর সরাসক্ষর এবং পযরাি প্রিাযবর 
উপর গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

ঘনত্ব, প্রাচুে ে, ক্ষবিরি এবং আবাসস্থল বেবহার 

এভশয়াটেক ্নে 
গাধা 

ইভকউস থহভমওনাস এনটে স্তনেপায়ী মদিাভেয়া থ্ড়া থদওয়া 
থরেওদয় 17,000 
্গ ব ভকভম সম্ভা্ে 
আ্াসস্থদে 
প্রদ্শ সীমা্দ্ধ 
কদর  

Kaczensky et 
al।, 2011 

ক্ষফটযনযসর জনে মতিুে, প্রজনন এবং প্রক্সক্স 

মদিাভেয়ান 
থগদজে 

Procapra gutturosa এেভস স্তনেপায়ী মদিাভেয়া থ্ড়া থদওয়া 
থরেপে 
শীতকাদে সম্পদ 
অোদক্সস করার 
জনে স্থানান্তরদক 
্াধা থদয় এ্ং 
মৃতুের কারণ হয় 

Ito et al., 2008 

হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত থেন ধম বঘে থেদক 
48% মৃতুের 
প্রাপ্ত্য়স্ক মভহো 
ভছে 

Joshi & Puri, 
2019 

হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত থেন ধম বঘে থেদক 
48% হতাহত 
হদয়দছ নারী 

Palei et al., 
2013 

হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত প্রাপ্ত্য়স্ক 
পুরুেদদর 
জনসংখোর 
অনুপাদতর 
তুেনায় থেন 
ধম বঘদে 2.5 গুণ 
থ্ভশ প্রভতভনভধত্ব 
কদর 

Roy & 
Sukumar, 
2017 

মাশ ব 
থক্রাদকাডাইে 

Crocodylus palustris ভি ইউ সরীসৃপ িারত সড়ক ও থরেপদে 
ভনহত প্রাণীদদর 
67% ভছদো 
ভকদশার ্া 
প্রাপ্ত্যদস্কর কম 
্দয়সী। 

Vyas & Vasava, 
2019 

মাশ ব 
থক্রাদকাডাইে 

Crocodylus palustris ভি ইউ সরীসৃপ িারত সড়ক ও থরেপদে 
ভনহত প্রাণীদদর 
33% ভছে নারী 
প্রজাভত 

Vyas & Vasava, 
2019 

হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত 70% নৃতান্সিক 
মৃতুে থেন 
ধম বঘদের কারদণ 
হদয়ভছে 

Williams et al., 
2001 

ভতব্বভত হভরণ Pantholops hodgsoni এনটে স্তনেপায়ী িায়না থরেওদয় 
আন্ডারপাদস 
প্রদ্দশর জনে 
মাইদগ্রশদনর 
দরূত্ব 86 ভকভম 
্ৃন্সদ্ধ থপদয়দছ 

Xu et al., 2019 

রজযনটটক োকচার 

থোড হোদডড 
ভেজাডব 

Phrynocephalus 
vlangalii 

এেভস সরীসৃপ িায়না থরেপদের উিয় 
পাদশ জনসংখোর 
মদধে থকান 

Hu et al., 2012 



USAID.GOV এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   |   140 

এক্ষশ়োর জনসংখ্োর জনে প্রাসক্ষিকিাযব বড় পক্ষরসযর বনেপ্রািীর উপর ররযলর সরাসক্ষর এবং পযরাি প্রিাযবর 
উপর গযবষিার সারাংশ 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
জনসংখোর 
প্রিাদ্র ধরন 

থরফাদরি 

ন্সজনগত পাে বকে 
থনই 

োে থশয়াে Vulpes vulpes এেভস স্তনেপায়ী জাপান থরেপে কম ন্সজন 
প্র্াহ সহ দুটে 
জনসংখোদক 
ভিভিত কদর 

Kato et al., 
2017 

মদিাভেয়ান 
থগদজে 

Procapra gutturosa এেভস স্তনেপায়ী মদিাভেয়া থরেপে ন্সজন 
প্র্াদহ ্াধা নয় 

Okada et al., 
2012 

্নে শূকর সাস থিাফা এেভস স্তনেপায়ী জাপান জনসংখোর 
ন্সজনগত গঠন 
নদী ও থরেপে 
দ্বারা ভনধ বাভরত হয় 

Tadano et al., 
2016 

Przewalski’s 
gazelle 

Procapra przewalskii  EN স্তনেপায়ী িায়না থ্ড়াদদয়া 
থরেপে দ্বারা 
শন্সক্তশােী 
ন্সজনগত গঠন 
রতভর হয় 

Yu et al., 2017 
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পক্ষরক্ষশষ্ট এইচ: বনেপ্রািী ওিারপাস, বনেপ্রািী আন্ডারপাস বা কাঠাযমা ো ক্ষবযশষিাযব বনেপ্রািী 

পারাপাযরর জনে ক্ষনক্ষম েি হ়েক্ষন রসগুক্ষল বেবহার কযর ররলপে অক্ষিক্রম করার জনে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির 

িাক্ষলকা 

ওিারপাস, আন্ডারপাস বা কাঠাযমা বেবহার কযর ররললাইন েোক অক্ষিক্রম করার জনে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির 
িাক্ষলকা ো ক্ষবযশষিাযব বনেপ্রািী পারাপাযরর জনে ক্ষনক্ষম েি হ়েক্ষন 

 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
ক্রভসং স্ট্রাকিার 
্ে্হাদরর থনাে 

থরফাদরি 

ভতব্বভত হভরণ Pantholops hodgsoni এনটে স্তনেপায়ী িায়না এই উদেদশে 
ভনভম বত ক্রভসং 
স্ট্রাকিাদরর মাধেদম 
থরেপে পার 
হদয়দছ 

Buho et al., 
2011 

ভতব্বভত হভরণ Pantholops hodgsonii এনটে স্তনেপায়ী িায়না থছাে ভেদজর নীদি 
থরেওদয় অভতক্রম 
কদরদছ, কােিাদেবর 
পভর্দতব এটে পছন্দ 
কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

ভতব্বভত হভরণ Pantholops hodgsonii এনটে স্তনেপায়ী িায়না তারা আন্ডারপাস 
(থসতু) পছন্দ কদর 
্দে মদন হয়; 
যাদদর মনুেে 
ন্সক্রয়াকোপ রদয়দছ 
তাদদর এভড়দয় িদে 

Xia et al., 
2007 

আইদ্োন 
হভরণ 

Pantholops hodgsonii এনটে স্তনেপায়ী িায়না এই উদেদশে 
ভনভম বত ক্রভসং 
স্ট্রাকিাদরর মাধেদম 
থরেপে পার 
হদয়দছ 

Xu et al., 
2019 

ভকয়াং ইভকউস ভকয়াং এেভস স্তনেপায়ী িায়না থছাে ভেদজর নীদি 
থরেওদয় অভতক্রম 
কদরদছ, কােিাদেবর 
জনে এটে পছন্দ 
কদরদছ; দীঘ ব 
কাঠাদমা এভড়দয় 
থগদছ 

Wang et al., 
2018 

্নে ইয়াক Bos mutus ভি ইউ স্তনেপায়ী িায়না থছাে ভেদজর নীদি 
থরেওদয় অভতক্রম 
কদরদছ, কােিাদেবর 
পভর্দতব এটে পছন্দ 
কদরদছ; েবা 
কাঠাদমা পছন্দ 
কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

ভতব্বভত 
গদজে 

Procapra Picticaudata এনটে স্তনেপায়ী িায়না থছাে ভেদজর নীদি 
থরেওদয় অভতক্রম 
কদরদছ, কােিাদেবর 
পভর্দতব এটে পছন্দ 
কদরদছ; প্রশস্ততর 
ক্রভসং কাঠাদমা 
পছন্দ কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

ইউদরশীয় 
ভেঙ্কস 

ভেংক্স ভেংক্স এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিােব এ্ং ভেজ 
উিয়ই থরেপে 
অভতক্রম করদত 
্ে্হার কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

কস বাক 
ভশয়াে 

িেপস করসাক এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিােব এ্ং ভেজ 
উিয়ই ্ে্হার 
কদর ক্রস কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

ভ্ি মাদেবন মাদেবস ফয়না এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিােব এ্ং ভেজ 
উিয়ই ্ে্হার 
কদর ক্রস কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

পাহাড়ী 
জোশয় 

মুদস্তো আেতাইকা এনটে স্তনেপায়ী িায়না আন্ডার ভেজ এর 
থিদয় কােিােব 
্ে্হার কদর পার 
হদয়দছ 

Wang et al., 
2018 

এভশয়ান 
্োজার 

Meles leucurus এেভস স্তনেপায়ী িায়না আন্ডার ভেজ এর 
থিদয় কােিােব 

Wang et al., 
2018 
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ওিারপাস, আন্ডারপাস বা কাঠাযমা বেবহার কযর ররললাইন েোক অক্ষিক্রম করার জনে নক্ষেিুক্ত প্রজাক্ষির 
িাক্ষলকা ো ক্ষবযশষিাযব বনেপ্রািী পারাপাযরর জনে ক্ষনক্ষম েি হ়েক্ষন 

 

সাধারণ নাম র্জ্ঞাভনক নাম 
আইইউভসএন 
থরডভেে 
েোোস 

েোক্সন থদশ 
ক্রভসং স্ট্রাকিার 
্ে্হাদরর থনাে 

থরফাদরি 

্ে্হার কদর পার 
হদয়দছ 

সাধারণ 
থনকদড় 

Canis lupus এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিােব এ্ং ভেজ 
উিয়ই ্ে্হার 
কদর ক্রস কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

ভতব্বভত 
ভশয়াে 

িেদপস থফভরোো এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিােব এ্ং ভেজ 
উিয়ই ্ে্হার 
কদর ক্রস কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

উভে খরদগাশ Lepus oiostolus এেভস স্তনেপায়ী িায়না থ্ভশ প্রশস্ত ক্রভসং 
কাঠাদমা পছন্দ 

Wang et al., 
2018 

Himalayan 
marmot 

মারদমাো ভহমােয়না এেভস স্তনেপায়ী িায়না কােিােব এ্ং ভেজ 
উিয়ই ্ে্হার 
কদর ক্রস কদরদছ 

Wang et al., 
2018 

হাভত এভেফাস মোন্সক্সমাস EN স্তনেপায়ী িারত ইন্সিভনয়াভরং 
কাদজর জনে 
ভনভম বত আন্ডার 
ভেজ অভতক্রম 
কদরদছ 

Menon et al., 
2015 

 

  



143   |   এভশয়ার ্ণেপ্রাণীর উপর ররভখক অ্কাঠাদমার প্রিা্   USAID.GOV 

পক্ষরক্ষশষ্ট I: সড়ক সাক্ষহযিের গ্রন্থপক্সি 

Abramov, AV, Duckworth, JW Choudhury, A. Chutipong, W. Timmins, RJ Ghimirey, Y. Chan, B. Dinets, 

V. & Chutipong, W. (IUCN SSC Small Carnivores Specialist Group Volunteer)। (2016)। 

"আইইউভসএন হুমভকপূণ ব প্রজাভতর োে তাভেকা: মুদস্তো ভসভ্ভরকা।" IUCN হুমভকপূণ ব প্রজাভতর 

োে তাভেকা । https://www.iucnredlist.org/en । 

অভধকারী, ভড।, গুরুং, এ।, ভসগদডে, ভপ।, থপৌদডে, এস।, থরগভম, ভপআর, এ্ং ্াসদনে, এস (2018) 

স্ট্রাইপড হাদয়না থনপাদের থসরাে থেরাইদয় হায়না হায়নাদক সড়ক হতোর সাম্প্রভতক থরকডব। 

ভিভড়য়াখানা ভপ্রন্ট , 33 (10), 23-26। 

Adhikari, D., Joshi, P. R., Poudyal, L. P., Sigdel, P., Poudel, S., Shah, G. B., Sanderson, J. G., Chaudhary, S., 

& Dahal, S. (2019) থনপাদের শুক্ল্াফান্তা জাতীয় উদোদন একটে মভরিা-দাগযুক্ত ভ্ড়াদের থরাড-

ভকে থরকডব। ভ্ড়াে খ্র, 69, 29-30। 

আভদমাোইয়া, ভড।, ভেয়াদগসান, থক। এ্ং গুপ্ত, এদক (2014)। "উত্তর -পূ্ ব িারদতর ন্সত্র্পুরা, ভসপাভহজাো 

্নেপ্রাণী অিয়ারদণে ফায়াদরর েোিুর েোভিভপদেকাস ফাইদরই জনসংখোর অ্স্থা।" প্রাইদমে 

সংরেণ 2014, নং 28 (ভডদসবর): 159-63। https://doi.org/10.1896/052.028.0101 । 

Akrim, F., Mahmood, T., Andleeb, S., Hussain, R., & Collinson, W. J. (2019). পাভকস্তাদনর থপােওয়ার 

মােিূভমদত ্নেপ্রাণী সড়ক মতুৃের হার স্তনেপায়ী 83 (5), 487-495। 

https://doi.org/10.1515/mammalia-2017-0101 

Alamgir, M., Campbell, M. J., Sloan, S., Suhardiman, A., Supriatna, J., & Laurance, W. F. (2019). উচ্চ 

ঝুুঁ ভকপূণ ব অ্কাঠাদমা প্রকল্পগুভে ইদন্দাদনভশয়ান থ্াভন বওদত ্দনর জনে আসন্ন হুমভক সৃটষ্ট কদর। 

Scientific Reports, 9, 140. https://doi.org/10.1038/s41598-018-36594-8 

আোইন, এসদজআর, এ্ং গুডমোন, এমদজ (২০২০)। মােদয়ভশয়ার সা্া, থকাো ভকনা্ােুদত এভশয়ান 

ওয়াোর মভনেদর (িোরানাস সােদিের) সড়ক মতুৃের ঘেনা। আইআরভসএফ সরীসপৃ ও উিির , 

26 (3), 219-220। 

আে-রান্সজ, এইি।, মাভরয়া, এম।, এ্ং ভ্ন মুজাফফর, এস। (2019)। ্াংোদদদশ দুটে ্নাঞ্চদে রাস্তা এ্ং 

ভ্দুেদতর োইদনর কারদণ প্রাইদমেদদর মতুৃে। ভফগদশয়ার । 

http://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.10025243.v1 

Amarasinghe, A. A. T., Madawala, M. B., Karunarathna, D. M. S. S., Manolis, S. C., de Silva, A., & 

Sommerlad, R. (2015). শ্রীেঙ্কায় থোনা পাভনর কুভমর থক্রাদকাডাইোস থপাদরাসাস (সরীসৃপ: 

থক্রাদকাভডভেয়া: থক্রাদকাভডভেভড) এর মান্-কুভমর দ্বন্দ্ব এ্ং সংরেদণর প্রিা্। জান বাে অফ 

থেদেড েোক্সা, 7 (5), 7111-7130। https://doi.org/10.11609/JoTT.o4159.7111-30 

Angkaew, R., Sankamethawee, W., Pierce, AJ, Savini, T., & Gale, GA (2019)। রাস্তার ভকনারার কাছাকাভছ 

্াসা ্া ুঁধদে উত্তর-পূ্ ব োইেোদন্ড ্াসা ্া ুঁধার সাফেে এ্ং থহায়াইে-রাম্পড শামাদসর 

(কভপসাইকাস মাো্াভরকাস) থ্ুঁদি োকার উন্নভত হয়। কনডর , 121 (1), duy013। 

https://doi.org/10.1093/condor/duy013 

আনন। (2015)। "ভ্ডার থেদক ভিনদিাভে পয বন্ত থকা-ফাইনোি প্রদজট থরাদডর ভন্ বাভিত থিইদনদজ 

ওয়াইল্ডোইফ সাদিব এ্ং ইমপোট অোদসসদমদন্টর জনে পরামশ ব থস্া।" ফাইনাে ভরদপােব, 

ভডদসবর 2015. 

https://documents1.worldbank.org/curated/pt/671811468282840510/pdf/SFG1617-EA-P107649-
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দত্ত, টে।, শম বা, এস।, মোকদর, ভ্এইি, রায়, ভপএস, এ্ং ভডফ্রাইজ, আর। (2016)। ভ্ন্দগুুভেদক সংযুক্ত 
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এস্ট্রাডা, এ।, গার্ার, ভপএ, রাইেোন্ডস, এভ্, থরাস, ভস, ফান বাদন্দজ-ভডউক, ই।, ভড ভফওর, এ।, থনকাভরস, 

থকএ-আই।, ভনজমান, ভি। , থরাদিদরা, এফ।, থ্দরভে, ভস।, থসদিে, থজএম, ভগদেস্পস্প, টেআর, 
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্োঘাদতর জনে: সা্াদহ এর সংরেদণর অ্স্থার অনুমান পভরমাজবন করা। ওভরক্স , 53 (4), 643-

653। https://doi.org/10.1017/S0030605317001065 

থহদজস, এে।, ভক্ল্দমন্টস, ন্সজআর, আন্সজজ, এসএ, ইয়াপ, ডভিউ।, েদরি, এস।, গুদজম, এম। 
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েোেন, এমদজড, থমাহাম্মদ, এএ, এ্ং ইউনুস, এইি। (2017)। ্ভহরাগত ্নেপ্রাণীদত সংরভেত 

ভিতা্াদঘর ভ্ড়াদের (ভপ্রওনাইেুরাস থ্িাদেনভসস) থরাডভকে ঘেনা: একটে ভন্ বাভিত ্ৃেদরাপণ 
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থকাোস (ওভফওফোগাস হান্না) এর ্ার্ার তাড়না। ক্রান্তীয় সংরেণ ভ্জ্ঞান , 11 । 

https://doi.org/10.1177/1940082918818401 

থমৌয ব, থক থক, থ্াপান্না, আইভপ, দত্ত, এস, এ্ং ঝাো, ওয়াইভি (২০১১)। "গুজরাদের কদের কৃভে-
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সাদয়ভক, এম। এ্ং মোকদডানাল্ড, DW (2004)। য বাকুন কুকুর (Nyctereutes procyonoides viverrinus) 
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প্রিা্। জান বাে অফ থেদেড েোক্সা, 8 (9), 9182-9189। 
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োভফদকর প্রিা্। Journal of Threatened Taxa, 12(10), 16352–16356. 

https://doi.org/10.11609/jott.5532.12.10.16352-16356 

Sivakumar, S., & Manakadan, R. (2010). দভেণ িারদতর শ্রীহভরদকাো দ্বীদপ যান্াহন িোিে থেদক 
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পাদকব হাভত-মানুদের দ্বন্দ্ব। ওয়াইল্ডোইফ থসাসাইটে ্ুদেটেন , 29 (4), 1097-1104। 

Xia, L., Yang, Q., Li, Z., Wu, Y., & Feng, Z. (2007)। ভতব্বভত সারং Pantholops hodgsonii মদধে Hoh-xil 

নোশনাে প্রকৃভত সংরভেত, িীন স্থানান্তর দ্বারা ভছংহাই-ভতব্বত থরেপে 

প্রিা্।https://doi.org/10.1017/S0030605307000116 

Xu, W., Huang, Q., Stabach, J., Buho, H., & Leimgruber, P. (2019)। থরেওদয় আন্ডারপাদসর অ্স্থান 
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অমরভসংদহ, এএটে, মাদাওয়াো, এমভ্, করুণারেনা, ভডএমএসএস, মদনাভেস, এসভস, ভসেিা, এ ভড, এ্ং 
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ইন্সন্ডয়া। 

Wijeyamohan, S., Dissanayake, S., & Santiapillai, C. (2006). শ্রীেঙ্কার মান্নার থজোয় হাভত সমীো। Gajah, 
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ভ্েদয় তদন্ত। Chinese Journal of Zoology, 43(4), 114–117. 

Zvonov, BM, Bukreev, SA, & Boldbaatar, S. (2016). মদিাভেয়ায় পাওয়ার োইদন পাভখ। Russkii 
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