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এভশয়া আদগ থেদকই ওয়াইল্ডোইফ-থফ্রেভে ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচাদরর অদনক ্ে উদাহরণ

 44 

উপসংহার 45 

এভশয়ায় পূ্ ব্ তী সেমতা-্ৃন্সির উদদোগ 45 
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ভচে16 : এভশয়ায় সেক ও থরে অে্া  ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘদষ বর ফদে নভেিুক্ত ভনহত হওয়া IUCN 
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সম্পভকবত জাতীয় আইন এ্ং ভনদদবশনা ..................................................................................................................... 30 

 

  

file:///C:/Users/GraceStonecipher/Documents/Translations/Bengali/LISA_FinalReport_WordVersion_FINAL_9.13.2021(bn).docx%23_Toc86405592
file:///C:/Users/GraceStonecipher/Documents/Translations/Bengali/LISA_FinalReport_WordVersion_FINAL_9.13.2021(bn).docx%23_Toc86405592
file:///C:/Users/GraceStonecipher/Documents/Translations/Bengali/LISA_FinalReport_WordVersion_FINAL_9.13.2021(bn).docx%23_Toc86405601
file:///C:/Users/GraceStonecipher/Documents/Translations/Bengali/LISA_FinalReport_WordVersion_FINAL_9.13.2021(bn).docx%23_Toc86405601


3     | এভশয়াদত ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচাদরর সুরো ্ে্স্থা  USAID.GOV 

এক্সিচিউটেভ সামাচর (চিি বাহী সারসংত্রেপ) 

এভশয়া ভ্দের স্দচদয় ত্ভচেেময় এ্ং জটেে ইদকাভসদেমগুভের মদধে একটে, যা প্রাকৃভতক পুুঁন্সজ-

natural capital প্রদান কদর, অে ববনভতক কম বকাদের জনে সহায়ক এ্ং জে্ায় ুপভর্তবন থমাকাদ্োয় 

শন্সক্ত ভহদসদ্ কাজ কদর োদক। এভশয়ার সমৃি প্রাকৃভতক সম্পদদর থ্ভশরিাগই উন্নয়ন কম বকাদের 

কারদণ হুমভকর মুদখ রদয়দছ। যোযে সুরো ্ে্স্থা ছাো, ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার(LI) এর চেমান এ্ং 

প্রতোভশত সম্প্রসারণ প্রাণীদদর গুরুত্বপূণ ব ্াসস্থানদক ভ্িক্ত করদ্, জী্ব্ভচেেদক প্রিাভ্ত করদ্, 

্নেপ্রাণীর মৃতুেহার ্াোদ্, কা্ বন ভসংক কভমদয় থদদ্ এ্ং ভনিঃসরণ ্াোদ্। 

ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থসফগাডবস ইন এভশয়া (LISA) প্রকদল্পর উদেশে ্নেপ্রাণী ্ান্ধ্ ভেভনয়ার 

ইনফ্রাস্ট্রাকচার (WFLI) ভ্কাদশর জনে তেে ও জ্ঞাদনর ভিভত্ত ততভর করা। এটের েেে হে পভরদ্শগত 

প্রিা্ এোদনা এ্ং প্রভতদরাধ সহ এভশয়ায় LI -সেক, থরে, ভ্দুেৎ োইন -এর পভরকল্পনা, নকশা এ্ং 

ভনম বাণ সম্পভকবত পভরদ্শগত ভমটেদগশন এ্ং পয বদ্েণ ্ে্স্থা গ্রহণ এ্ং ্াস্ত্ায়ন থ্গ্ান করা।  

LISA প্রকল্পদত এভশয়ার সদ্ বাচ্চ জী্ব্ভচেে এোকা ভচভিত করার জনে স্থাভনক মূেোয়ন এ্ং সম্ভা্ে 

দ্বদের এোকাগুভে শনাক্ত করার জনে প্রস্তাভ্ত শত শত LI প্রকল্পদক ভডন্সজোোইজড কদরদছ। িভ্ষেদত 

্াঘ ্া সাইগা হভরদণর মদতা প্রাণীকুদের উপর থকান থকান স্থাদন LI প্রিা্ থফেদত পাদর ্া িারত এ্ং 

থনপাদে ভ্স্তৃত থতরাই আকব েোেদস্কদপর মত গুরুত্বপূণ ব ইদকা-ভসদেমদক প্রিাভ্ত করদত পাদর তা 

তুদে ধরার জনেও স্থাভনক ভ্দেষণ করা হদয়দছ।  

প্রকল্পটে ত্জ্ঞাভনক তদেের প্রাপেতা যাচাই কদরদছ থয তেে এভশয়ান প্রাণী এ্ং ইদকাভসদেদমর উপর LI 

এর প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ সম্পদকব প্রকাভশত ভেোদরচার পয বাদোচনা, সমন্বয় এ্ং সারসংদেদপর 

মাধেদম পাওয়া যায় এ্ং তা ভদদয় থডদিেপাদররা WFLI ততভর কদর োদক। এই থেদে সম্ভা্ে সমাধাদনর 

মূেোয়ন করা হদয়দছ এমন স্ ভপয়ার-ভরভিউড প্রকাশনাসমূহ ভনরীো করা হদয়দছ, থযমন LI ভমটেদগশন 

্ে্স্থার কায বকাভরতা।  

LISA প্রকল্পটে LI- এর উন্নয়দন জভেত চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর ্তবমান সেমতাদক আরও িাদোিাদ্ 

থ্াঝার থচষ্টা কদরদছ: সরকার, ভশল্প, অে বায়ন প্রন্সিয়া এ্ং থ্সরকাভর সংস্থা। ্তবমান WFLI সেমতা এ্ং 

িভ্ষেদতর চাভহদা সম্পদকব দৃটষ্টিভি জানদত এভশয়া জদুে LI থনতাদদর সাোৎকার থনওয়া হদয়দছ। 

প্রকল্পটেদত ্নেপ্রাণীদদর সরুো প্রদাদনর েমতা এ্ং ্াস্ত্ায়দনর মূে ্াধা সম্পদকব জানদত পাুঁচটে 

প্রভতভনভধ থদদশর (্াংোদদশ, িারত, মদিাভেয়া, থনপাে এ্ং োইেোে) উপাদানগুভের উপর একটে 

ইদেকেভনক জভরপ পভরচােনা করা হদয়দছ। 

অ্দশদষ, প্রকল্পটে অনুকরণীয় LI প্রকদল্পর আেটে থকইস োভডর মূেোয়ন প্রভতদ্দন তুদে ধদরদছ, যা 

তাদদর কায বকাভরতা ্া তাদদর ত্রুটেগুভে থেদক থশখার জনে ভন্ বাচন করা হয়। এর মদধে দুটে থকইস 

োভডর মদধে রদয়দছ অে ববনভতক ভ্দেষণ যা WFLI সরুো প্রদাদনর সুভ্ধাসমূহ তুদে ধদর। িভ্ষেদতর 

সেমতা ্ৃন্সির জনে প্রভশেণ সামগ্রীও প্রকদল্পর ফোফদের উপর ভিভত্ত কদর ততভর করা হদয়দছ। 

LISA প্রকদল্প থদখা থগদছ থয এভশয়ার উন্নয়নশীে থদশগুভেদত WFLI সুরোর জনে সেমতা ্াোদনার 

প্রদয়াজনীয়তা রদয়দছ। এভশয়াদত সফে LI পভরকল্পনা এ্ং প্রকদল্পর অদনক উদাহরণ োকদেও এই 

সংিান্ত পিভতগত এ্ং মানসম্মত প্রদয়াদগর ঘােভত রদয়দছ। সকে থসক্টর জদুে LI পভরকল্পনাকারীরা 

িভ্ষেদতর কমীদদর প্রভশেণ থদওয়ার পদে মত ভদদয়দছন যাদত LI এর প্রভতকূে প্রিা্ আরও 

িাদোিাদ্ থমাকাদ্োর জনে তাদদর দেতা ্াোদনা যায়। তারা থডো এ্ং তেে আদান-প্রদাদনর জনে 

ইন্টারদনে-ভিভত্তক প্ল্োেফম ব প্রভতষ্ঠার সুদযাগ এ্ং থসইসাদে ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ নীভত ও চচবার থেেগুভে 

থশয়ার করার জনে থনেওয়াভকবংদয়র সদুযাদগ আগ্রহ প্রকাশ কদরদছ। সেমতা ্ৃন্সির ফদে এভশয়ার 

উন্নয়নশীে থদশগুভে কায বকর সুরো ্ে্স্থা প্রদয়াদগর মাধেদম আরও িাদোিাদ্ LI উন্নয়দনর সাদে 

সম্পৃক্ত হদত পারদ্।  
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এই চূোন্ত প্রভতদ্দদন উপস্থাভপত ফোফেসমূহ ভনম্নভেভখত চারটে পভরভশষ্ট থেদক থনওয়া হদয়দছ। প্রভতটে 

পভরভশদষ্টর মদধে থসটের িূভমকা, পিভত, ফোফে এ্ং আদোচনা, মূে ফোফে এ্ং সুপাভরশ অন্তিুবক্ত 

রদয়দছ।  

পচরচিষ্ট ১: এচিযার জীিবিচচত্রত্রের জিে চলচিযার অিিাঠাত্রমা হুমচির স্থাচিি (SPATIAL) 

চিত্রেষণ 

এই পভরভশদষ্ট োভড এোকার 28 টে থদশ জদুে এভশয়ার স্দচদয় জী্ব্ভচেেময় েোেদস্কপ ভচভিত কদর 

তার একটে মানভচে করা হদয়দছ। আন্তজবাভতক উন্নয়ন উদদোদগর শত শত প্রস্তাভ্ত LI প্রকল্পগুভে এই 

অতেন্ত জী্ব্ভচেেপূণ ব েোেদস্কপদক থকাোয় থকাোয় থছদ করদত পাদর থসোও পয বদ্েণ কদর থদখা 

হদয়দছ। এভশয়ার ছয়টে েোেদস্কপ মূেোয়ন করার জনে একটে সকূ্ষ্ম-থস্কে পিভত গ্রহণ করা হদয়দছ 

থযখাদন িভ্ষেদতর LI প্রকল্পগুভে একটে ভ্দশষ প্রাণীর প্রজাভত (থযমন, ্াঘ, তুষার ভচতা, হভরণ) ্া 

একাভধক প্রাণী রদয়দছ এমন েোেদস্কদপ  (থযমন, পাভখদদর উপর একটে োই পাওয়ার োইদনর প্রিা্ ) 

ভ্রূপ প্রিা্ থফেদত পাদর। পভরদশদষ, পভরভশদষ্ট সারা এভশয়া থেদক প্রকাভশত 11 টে গদ্ষণার 

সারসংদেপ তুদে ধরা হয় থযখাদন িভ্ষেদতর জী্ব্ভচদেের উপর LI প্রিাদ্র কদয়কটে অনুকরণীয় 

মূেোয়ন করা হদয়দছ এ্ং এভশয়া মহাদদদশ স্থাভনক মেূোয়দনর থেদে একটে উচ্চ মানদে টঠক কদর 

ভদদয়দছ। 

পচরচিষ্ট 2: িিেপ্রাণীত্রের জিে উপত্র াগী চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচাত্ররর টিইস স্টাচিসমূহ এিং 

তাত্রের তুলিামূলি চিত্রেষণ 

এই পভরভশদষ্ট এভশয়ার সাতটে ভিন্ন থদশ থেদক আেটে থকইস োভডর একটে ভসভরজ পয বাদোচনা করা 

হদয়দছ এ্ং থসস্ প্রন্সিয়া, নীভত এ্ং পিভতদক তুদে ধরা হদয়দছ যার ফদে WFLI সুরো ্ে্স্থা 

সফেিাদ্ ্াস্ত্ায়ন করা LI প্রকল্পগুভে অনে প্রকল্পগুভে থেদক আোদা কদরদছ।  থকইস োভডগুভেদত 

সেক, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ োইন উন্নয়ন প্রকদল্পর পাশাপাভশ দুটে অে ববনভতক মেূোয়নও অন্তিুবক্ত করা 

হদয়দছ। 

অিতু্রেে 3: এচিযাত্রত ওযাইল্ডলাইফ-টফ্রন্ডচল চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচারত্রি িহি িরার জিে 

চিেেমাি সামর্থ বে এিং প্রচতিন্ধিতা 

এই পভরভশদষ্ট WFLI সরুো প্রদাদনর জনে এভশয়ার উন্নয়নশীে থদশগুভের ভ্দেমান সেমতার 

সারসংদেপ তুদে ধরা হদয়দছ, যার মদধে রদয়দছ আইন, ভ্ভধ-ভ্ধান, সদ্ বাত্তম চচবা, কমী প্রভশেণ, 

গাইডোইন এ্ং অনোনে ধরদনর দেতা ও তেে। এই পভরভশদষ্ট ্েন্সক্তগত সাোৎকার, জভরপ, 

ওদয়্সাইে, প্রকাভশত ভেদেদরচার এ্ং অনোনে উৎদসর র সংকেন এ্ং পয বাদোচনার মাধেদম 28 টে 

এভশয়ান থদশ এ্ং চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ: সরকার, ভশল্প, অে বায়ন প্রন্সিয়া এ্ং থ্সরকাভর সংস্থা - জদুে 

সেমতা মূেোয়ন করা হদয়দছ। WFLI সরুো ্াস্ত্ায়দন ্াধা ভচভিত করার জনে পাুঁচটে প্রভতভনভধ থদদশ 

(্াংোদদশ, িারত, মদিাভেয়া, থনপাে এ্ং োইেোে) ইদেকেভনক সমীো করা হয় এ্ং এর ফদে 300 

টেরও থ্ভশ প্রভতন্সিয়া পাওয়া থগদছ। এছাোও, এই পভরভশদষ্ট প্রভতটে গ্রুদপর জনে িভ্ষেদত সেমতা 

্ৃন্সির জনে সুপাভরশ করা হদয়দছ। 

পচরচিষ্ট 4: এচিযার জীিবিচচত্রে এিং আিাসস্থত্রলর উপর চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচাত্ররর প্রভাি 

এভশয়ান ্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থদের উপর সেক, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর প্রতেে এ্ং 

পদরাে প্রিা্ এ্ং থসইসাদে ্নেপ্রাণীর উপর থয থকান ভ্রূপ প্রিা্ দরূ করার থচষ্টা কদর এমন 

ভমটেদগশন ্ে্স্থার কায বকাভরতা সম্পদকব ্তবমাদন যা জানা যায় তা ভনধ বারণ করার জনে এই পভরভশদষ্ট 

প্রকাভশত ভেদেদরচাদরর পয বাদোচনা করা হদয়দছ । 2000 সাে থেদক প্রকাভশত ভপয়ার-ভরভিউড 

গদ্ষণাপে থেদক প্রভতটে পভর্হন থমাড - সেক (162টে গদ্ষণাপে), থরেওদয় (49টে গদ্ষণাপে) 

এ্ং ভ্দুেৎ োইন (78টে গদ্ষণাপে) - সম্পদকব যা জানা থগদছ থসগুভের একটে সমন্বয় ও সারসংদেদপর 

মাধেদম ফোফেসমূহ তুদে ধরা হদয়দছ। উপেিে থডোদত ভ্দেমান ত্রুটেগুভে কীিাদ্ থমাকাদ্ো করা 

যায় তার জনে পভরভশদষ্ট সপুাভরশ করা রদয়দছ। 
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িব্দত্রিাষ 

িাত্রযািাইভাচস বটে: জী্দনর ভিন্ন ভিন্ন সকে রূপ এ্ং জী্ন্ত ও ভনজী্ জগদতর ভমেন্সিয়ার ফদে সষৃ্ট 

ইদকােন্সজকোে ্ে্স্থাসমূহ।  

িিচস্টেুত্রযন্ট গ্রুপস:  ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন এ্ং ্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দন 

জভেত মূে থেভণর অংশীজদনরা। এর মদধে রদয়দছ সরকাভর সংস্থা, আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান, ভশল্প 

এ্ং থ্সরকাভর সংস্থা।  

িস্ট-টিচিচফে অোিালাইচসস: একটে পভরকভল্পত ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর আনুমাভনক খরচ 

এ্ং সুভ্ধাগুভের তুেনা করার প্রন্সিয়া যার মাধেদম টঠক করা হয় প্রকল্পটে এভগদয় যাদ্, নাভক সংদশাভধত 

হদ্ নাভক ্াদ থদওয়া হদ্।  

ইত্রিালক্সজিোল িাত্রিচিচভটে: ভ্ভিন্ন প্রজাভতর প্রাণীদদর মদধে ভনর্ন্সেন্ন চোচে এ্ং পৃভে্ীদত 

জী্ন ধারণকারী প্রাকৃভতক প্রন্সিয়ার প্র্াহ।  

ইত্রিাচসত্রস্টম সাচভবত্রসস: ইদকাভসদেম থেদক মানুষ থয সুভ্ধাগুভে থপদয় োদক থযমন রসদ (খাদে, কাঠ, 

জে), ভনয়ভিত পভরদষ্া (পরাগায়ন, থরাগ ভনয়িণ), সহায়ক পভরদষ্া (ভনউটেদয়ন্ট সাইভলং), এ্ং 

সাংসৃ্কভতক সুভ্ধা (ভ্দনাদন, আধোন্সিক সুস্থতা)।  

চমটেত্রগিি হাইযারারচি : ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা প্র্ক্তাদদর অনুসরদণর জনে একটে সহজ 

থফ্রইমওয়াকব যাদত পভরদ্শগত িোেুর থকাদনা েভত না হয়: এোদনা, কমাদনা, হ্রাস করা এ্ং 

অফদসে/েভতপূরণ থদওয়া।  

টিে টপ্রত্রজন্ট ভোলু : একটে প্রকদল্পর আভে বক সম্ভা্েতা মূেোয়দনর জনে ্ে্হৃত একটে সচূক। 

ভ্দেষদণর প্রভতটে থময়াদদ প্রতোভশত সুভ্ধা থেদক প্রতোভশত খরচ ভ্দয়াগ কদর সচূকটে গণনা করা হয়। 

খরচ এ্ং থ্ভনভফদের মদধে পাে বকে প্রভতটে থময়াদদ ্াদ থদওয়া্ হয় যার ফদে সকে িোেুর মদধে তুেনা 

করা এ্ং আজদকর মদু্রায় ভহসা্ করা সম্ভ্ হয়। যভদ থনে থপ্রদজন্ট িোেু পন্সজটেি হয়, তাহদে প্রকল্পটে 

আভে বকিাদ্ করা সম্ভ্ (অে বাৎ, খরদচর থচদয় সুভ্ধা থ্ভশ)।  

প্রত্রজি টিত্রভলপত্রমন্ট প্রত্রসস: একটে ধাপ-ভিভত্তক থফ্রইমওয়াকব, থযখাদন সাতটে ধাপ রদয়দছ, জভরপ 

উত্তরদাতাদদর থেদে ্ে্হার করা হয় যাদত প্রকদল্পর এমন পয বায়গুভে ভচভিত করা যায় থযখাদন WFLI  

সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন ্াধাগ্রস্ত হদত পাদর।    

টসইফগািব: ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা পভরকল্পনা এ্ং প্রকদল্পর থডদিেপদমদন্টর সময় পভরদ্শগত ও 

সামান্সজক িোেু সুরভেত করার জনে থয সামটষ্টক পদদেপ থনওয়া হদয় োদক। এগুভের মাধেদম 

নীভতভনধ বারক, সরকারী সংস্থা, অে বায়নকারী, প্রদকৌশেী এ্ং পভরকল্পনাকারীরা প্রদয়াজনীয় তেে এ্ং 

সরঞ্জাম সম্পদকব ধারণা োি কদর যাদত অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর জনে উপযুক্ত পভরদ্শগত ও সামান্সজক 

সুরো প্রদয়াগ করা যায়।   

স্প্োচিযাল অোিালাইচসস: থিৌগভেক অ্স্থাদনর সাদে সম্পভকবত পোোন বগুভে আভ্ষ্কার করার জনে 

থডোর একটে পভরসংখোনগত ভ্দেষণ।  

ওযাইল্ডলাইফ: একটে অঞ্চদের স্থানীয় প্রাণীকুে। এই প্রকদল্প স্থেজ ও আরদ্াভরয়াে ্া ্ৃেচারী প্রাণী 

প্রজাভত - স্তনেপায়ী, পাভখ, সরীসৃপ এ্ং উিচর প্রাণীর উপর দৃটষ্টপাত করা হদয়দছ - কারদণ এভশয়ার 

পভর্হন সংিান্ত ইদকােন্সজ ভ্ষদয় এস্ প্রাণী ভনদয় স্দচদয় থ্ভশ গদ্ষণা করা হদয়দছ। সমদয়র 
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পভরিমায় ভেভনয়ার অ্কাঠাদমার সাদে অদমরুদণ্ডী প্রাণী, জেজ প্রাণী এ্ং অনোনে প্রজাভতর প্রাণীদদর 

ভমেন্সিয়া ্ােদ্।  

ওযাইল্ডলাইফ-টফ্রন্ডচল চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচার: থসস্ নীভত এ্ং চচবার ভ্ষয়সমূহ থযগুভে 

ভ্দ্চনা, মূেোয়ন এ্ং প্রদয়াগ কদর প্রাণী প্রজাভত, তাদদর আ্াসস্থদে, চোচে ও মাইদগ্রে করার 

সেমতার উপর ভেভনয়ার অ্কাঠাদমার প্রতেে, পদরাে এ্ং সামটষ্টক প্রিা্দক হ্রাস করা যায়।  

 

থগ্রে ইন্সেয়ান ্াোডব পাভখ। থিভডে: থকশ্মূভতব এন/উইভকভমভডয়া কমি/CC BY-SA 4.0 

সংচেপ্ত রূত্রপর িব্দািচল 

ADB   এশীয় উন্নয়ন ্োংক 

BRI   থ্ল্ট এে থরাড ইভনভশদয়টেি 

CAREC  থসন্ট্রাে এভশয়া ভরন্সজওনাে ইদকানভমক থকাঅপাদরশন থপ্রাগ্রাম 

CBA  খরচ-োি ভ্দেষণ 

CMS   অভি্াসী প্রজাভত সংিান্ত কনদিনশন 

EIA   পভরদ্শগত প্রিা্ মূেোয়ন 

IFI   আন্তজবাভতক আভে বক প্রভতষ্ঠান 

IUCN  ইন্টারনোশনাে ইউভনয়ন ফর দে কনজারদিশন অ্ থনচার 

LI   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার 

LISA   ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থসইফগাডবস ইন এভশয়া 

MEA   ্হুপাভেক পভরদ্শ চুন্সক্ত 

NGO   থ্সরকারী প্রভতষ্ঠান 

SASEC  South Asia Subregional Economic Cooperation Program 

SDG   থেকসই উন্নয়ন েেে 

TAL   থতরাই আকব েোেদস্কপ 

USD   মাভকবন ডোর 

WFLI   ওয়াইল্ডোইফ-থফ্রেভে ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার (্নেপ্রাণীর উপদযাগী ভেভনয়ার 

অ্কাঠাদমা) 
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থ্ভশরিাগ থেদে সামটষ্টক প্রিা্ 

কমাদত থকাদনা ধরদনর সুরো 

্ে্স্থা রাখা ছাোই একাভধক 

সমান্তরাে ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা 

ভসদেম অদপোকৃত অেত 

েোেদস্কদপর থিতর ভদদয় অভতিম 

কদর যায়। 
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সূচিা 

জীিবিচচত্রত্রের টিন্দ্রচিন্দ ু

এভশয়াদত ভ্দের স্দচদয় সমৃি জী্ব্ভচেে এ্ং জটেে স্ ইদকাভসদেম রদয়দছ। এভশয়ান হাভত এ্ং 

মদিাভেয়ান গাদজে থেদক শুরু কদর থ্িে োইগার এ্ং সুমাোন ওরািুোন - এভশয়ার আইকভনক 

্নেপ্রাণীর প্রজাভত সহ অসংখে পাভখ, সরীসৃপ, উিচর এ্ং অনোনে অদনক প্রজাভতর প্রাণী জী্নদক 

টেভকদয় রাখার জনে সুষম তজভ্ক থনেওয়াকব ্জায় রাখার থেদত গুরুত্বপূণ ব িূভমকা পােন কদর।  

মানুষও এই জী্ব্ভচদেের অংশ। এভশয়ার ইদকাভসদেমগুভে অদনক উপাদয় মানুদষর উপকাদর আদস, 

থযমন অে ববনভতক কম বকাদের জনে প্রাণ্ন্ত পভরদ্শ প্রদান করা, পভরদ্শগত পভর্তবদনর প্রভত 

কভমউভনটের সহনশীেতা ্নৃ্সি করা এ্ং প্রাকৃভতক সম্পদ প্রদান করা। এই অঞ্চদের েে েে মানুষ 

তাদদর ঔষধ, খাদে, জ্বাোনী এ্ং অনোনে জীভ্কার প্রদয়াজদন সরাসভর প্রকৃভতর উপর ভনিবর কদর।  

এভশয়াদত অিূতপূ্ ব অে ববনভতক প্র্ৃন্সির ফেশ্রুভতদত সেক, থরে এ্ং অনোনে ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা 

(LI) উন্নয়দনর দ্রুত সম্প্রসারদণর কারদণ এই অঞ্চদের প্রাকৃভতক ঐভতদহের থ্ভশরিাগই হুমভকর মদধে 

রদয়দছ। যোযে সুরো ্ে্স্থা ছাো LI -এর চেমান এ্ং প্রতোভশত সম্প্রসারণ প্রাণীদদর গুরুত্বপূণ ব 

আ্াসস্থেদক আরও ভ্িক্ত করদ্, জী্ব্ভচেেদক প্রিাভ্ত করদ্ এ্ং ্নেপ্রাণীর মৃতুেহার ্ৃন্সি 

করদ্। 
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এচিযাত্রত চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচার সরুোর জিে ফাউত্রন্ডিি ততচর িরা 

প্রাকৃভতক জগত এ্ং এভশয়ান সম্প্রদাদয়র উপর এই অ্কাঠাদমা ্ৃন্সির প্রিা্ থমাকাদ্োর জনে 

USAID ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থসইফগাডবস ফর এভশয়া (LISA) প্রকল্প চােু কদরদছ। অ্কাঠাদমার 

িম্ধ বমান ভ্স্তাদরর মুদখামুভখ এভশয়ার উন্নয়নশীে থদশগুভে তাদদর ইদকাভসদেম এ্ং সমৃি 

জী্ব্ভচেে রোর জনে কতো প্রস্তুত তা এই প্রকদল্প মূেোয়ন করা হদয়দছ।  

প্রকদল্পর থফাকাদস ভছে ভতনটে LI ভসদেম: সেক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন। ্নেপ্রাণী ও তাদদর 

্াসস্থাদনর সরুো, তাদদর চোচে, মাইদগ্রে করা এ্ং জে্ায় ুপভর্তবদনর সাদে মাভনদয় থনওয়ার 

েমতার জনে এই ভতনটে LI ভসদেম থডদিেপ করার সময় থয পদদেপগুভে থনওয়া থযদত পাদর তা এই 

প্রকদল্প মূেোয়ন করা হদয়দছ। 

প্রজাভতসমূহ 

LISA প্রকল্পটে মূেত স্থেজ, আরদ্াভরয়াে এ্ং এভরয়াে ্া আকাশচারী প্রাণীদদর উপর দৃটষ্টপাত কদরদছ 

কারণ LI- এর প্রিা্ এ্ং সম্ভা্ে সমাধান মূেোয়ন সংিান্ত  ত্জ্ঞাভনক ভেদেদরচার এ্ং অনোনে 

প্রকাশনায় এই প্রজাভতর প্রাণীগুভে ্ার ্ার উভেভখত হদয়দছ। জেজ প্রজাভত এ্ং অদমরুদণ্ডী প্রাণীর 

উপরও অদনক থেদে ভ্রূপ প্রিা্ পদে, ভকন্তু LI গদ্ষনা এ্ং প্রভতদ্দদন এদদর থতমন উদেখ করা 

হয় না। 

িূদগাে 

LISA প্রকদল্প এভশয়ার 28 টে থদদশর ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ LI (WFLI) ভনম বাদণর সেমতা মূেোয়ন করা হদয়দছ 

এ্ং সকূ্ষ্ম থস্কদে সেমতা মূেোয়দনর জনে পাুঁচটে প্রভতভনভধ থদশ ভন্ বাচন করা হদয়দছ (ভচে 1)।  

 
ভচে1 : প্রকদল্পর োভড  এোকার 28 টে থদশ  
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সড়িসমূহ 

 

ধারণা করা হয় থয 2050 

সাদের মদধে ভ্ে্োপী 

25 ভমভেয়ন ভকদোভমোর 

নতুন সেক ততভর হদ্, 

যার 90% উন্নয়নশীে 

থদদশ হদ্। 1 

 

চিেেুৎ 

ট্রান্সচমিি 

লাইি 

 

ভ্দের 

 ভ্দুেৎ োিভমশন 

 োইদনর থনেওয়াকব 

্াভষ বক 

 প্রায় 5% হা্দর 

 ্ােদছ। 2 

 

 

 

টরল 

 

এো ধারণা করা হয় থয, 

  2050 সাদের মদধে ভ্ে্োপী 

300,000 ভকদোভমোদরর থ্ভশ 

 নতুন 

 থরেপে ভনভম বত  

হদ্ । 3 
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চীদনর ইউনান প্রদদদশর ভসভশয়াও এিদপ্রসওদয়র একটে োদনে। থিভডে: র্ অোদমন্ট 

ওয়াইল্ডোইফ-থফ্রেভে ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রা কচার 

LI মান্ সমাজদক অদনক গুরুত্বপূণ ব সুভ্ধা প্রদান করদেও ্নেপ্রাণীর েভত করার প্রচুর সম্ভা্না 

রদয়দছ। ্নেপ্রাণীর হুমভকর মদধে রদয়দছ থ্ুঁদচ োকার জনে প্রদয়াজনীয় চোচদে ্াধা সৃটষ্ট করার 

পাশাপাভশ যান্াহন, থেন ্া ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘদষ বর কারদণ মৃতুের ঝুুঁ ভক। উপরন্তু, নতুন ্া 

সম্প্রসাভরত অ্কাঠাদমা ভনম বাদণর ফদে দুগ বম অঞ্চেগুভে মানুদষর ভ্কাশ ও কায বিদমর জনে উন্মুক্ত 

হদয় থগদে প্রাণীদদর ্াসস্থান এ্ং জী্ব্ভচদেের েভত সাভধত হদ্। এটে ্ন উজাে এ্ং ভগ্রনহাউস 

গোস ভনিঃসরণ ্ৃন্সির কারণ হদত পাদর।  

ঝুুঁ ভক এোদনা, কমাদনা ্া ভমটেদগে করার মাধেদম WFLI  ্নেপ্রাণীর েভতর সম্ভা্না হ্রাস করদত পাদর। 

জী্ব্ভচদেের জনে গুরুত্বপূণ ব এোকায় অ্কাঠাদমা ভনম বাণ ্া সম্প্রসারণ এোদনা উত্তম, তদ্ LI -এর 

প্রিা্ কমাদত ভমটেদগশন ্ে্স্থা যুক্ত করা থযদত পাদর। উদাহরদণর মদধে রদয়দছ আোরপাস ্া 

ওিারপাস যা প্রাণীদদরদক হাইওদয়দত ্া তার নীদচ ভনরাপদদ পার হদত থদয়, অে্া সতকীকরণ ্ে্স্থা যা 

থেন অপাদরেরদদর সতকব কদর থদদ্ যখন ্ে থকাদনা স্তনেপায়ী প্রাণী েোদকর কাছাকাভছ ্া উপদর 

োদক। 

পিভত 

প্রকল্পটে ্নেপ্রাণী রোয় LI সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর সাদে সম্পভকবত চোদেঞ্জ, ্াধা, সম্পদ এ্ং 

সুদযাগগুভে আরও িােিাদ্ থ্াঝার জনে চারটে প্রােভমক পিভত ্ে্হার কদরদছ:  

স্থাচিি চিত্রেষণ : োভড এোকায় জী্ব্ভচেে এ্ং গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থেদক প্রিাভ্ত করদত পাদর 

এমন LI প্রকল্পগুভে ভচভিত করার জনে স্থাভনক ভ্দেষণ পভরচােনা করা হয়।  

টিইস স্টাচি : অনুকরণীয় WFLI প্রকদল্পর থকইস োভডজ এ্ং সতকবতার উদাহরণ িভ্ষেদতর 

প্রকল্পগুভেদক অনুপ্রাভণত করদত এ্ং গাইড করার জনে সংকেন করা হয়।   

িীচত মূলোযি : LI সুরো গ্রহদণর জনে নীভত, ভ্ভধ-ভ্ধান এ্ং সম্পদ সম্পভকবত েমতা ভ্ভিন্ন প্রভতভনভধ 

থদশ এ্ং গুরুতপূণ ব গ্রুদপর পভরদপ্রভেদত পয বাদোচনা করা হয়।  

চলত্রেত্ররচার প বাত্রলাচিা : সমগ্র এভশয়া জদুে ্নেপ্রাণী এ্ং গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদে LI এর প্রিা্ এ্ং 

সম্ভা্ে সমাধান থ্াঝার জনে ভ্ভিন্ন গদ্ষণার সমন্বয় করা হয়।  
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এচিযার চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচার চোত্রলঞ্জ 

এচিযাত্রত চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচার টিত্রভলপত্রমত্রন্টর টেল 

মানুষ এ্ং উন্নয়দনর জনে LI এর উপকাভরতা 

জাভতসংদঘর থেকসই উন্নয়ন েেেমাো ্া সাদেইনা্ে থডদিেপদমন্ট থগােস (SDGs) পূরদণর জনে 

অ্কাঠাদমা একটে গুরুত্বপূণ ব উপাদান। ভ্ে্োপী প্রায় 300 ভমভেয়ন গ্রামীণ অভধ্াসী পয বাপ্ত সেদকর 4 

আেদিস পায় না এ্ং ভ্দের প্রায় 13% ভ্দুেৎ ্ে্হাদরর সুদযাগ পায় না। 5 এই চোদেঞ্জ থমাকাদ্োয় 

নতুন অ্কাঠাদমা স্থাপন ও ভ্দেমান ্ে্স্থার সম্প্রসারদণর থকাদনা ভ্কল্প থনই। একটে ভনিবরদযাগে 

পভর্হন অ্কাঠাদমা ্াজার, ্াভণজে, স্বাস্থেদস্া, চাকভর এ্ং অনোনে সুভ্ধা পাওয়ার সুদযাগ ততভর কদর 

থদয়। উচ্চতর জী্নযাোর চাভহদার পাশাপাভশ ভ্দে আদরা জনসংখো ্ৃন্সির ফদে এই থমৌভেক 

সামান্সজক চাভহদাগুভের থক্ে গুরুত্ব ্ৃন্সি থপদত োকদ্। থযদহতু এভশয়া তার অ্কাঠাদমা ্ে্স্থার 

আরও উন্নয়ন অ্োহত থরদখদছ, সকদের সুভ্ধার জনে জী্ব্ভচেে সুরভেত আদছ তা ভনন্সিত করদত 

ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন করার প্রদয়াজন হদ্;  LISA প্রকদল্প এই ্ে্স্থাদক ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ ভেভনয়ার 

অ্কাঠাদমা (WFLI) ভহদসদ্ অভিভহত করা হদয়দছ। 
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এভশয়াদত আন্তজবাভতক LI উদদোগসমূহ 

এভশয়াদত অদনক আন্তজবাভতক অে ববনভতক 

উন্নয়ন উদদোদগর অংশ ভহদসদ্ জাতীয় সীমানা 

ছাভেদয় অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর সমন্বয় এ্ং 

অন্তিুবন্সক্তকরণদক গুরুত্ব থদওয়া হদয়দছ (ভচে 

2)। এই উদদোগগুভের মদধে ভকছু আদছ এভশয়া 

জদুে ভ্সতৃ্ত থযমন এভশয়ান হাইওদয় ভসদেম, 

োি-এভশয়ান থরেওদয় থনেওয়াকব এ্ং থ্ল্ট 

অোে থরাড ইভনভশদয়টেি, আর অনে 

উদদোগগুভে ভনভদবষ্ট অঞ্চেভিভত্তক। থ্ভশরিাগ 

উদদোদগর অংশ ভহদসদ্ রদয়দছ এই প্রকদল্প 

োভড করা LI এর ভতনটে থমাড (সেক, থরে এ্ং 

ভ্দুেৎ োইন), এছাোও অনোনে অ্কাঠাদমা 

থযমন জেভ্দুেৎ এ্ং ্ন্দরও অন্তিুবক্ত রদয়দছ। 

এগুভের থ্ভশরিাদগর জনেই িভ্ষেত থকৌশদের 

রূপদরখা ততভর করা হদয়দছ যা আগামী দশদক 

থকান থকান স্থাদন LI  উন্নয়ন করা হদ্ থসই 

সম্পদকব গুরুত্বপূণ ব ধারণা প্রদান কদর।  এই 

উদদোগগুভে সকে LI প্রকল্পদক অন্তিুবক্ত কদর না 

ভ্দশষ কদর থযগুভে জাতীয় ্া উপ -জাতীয় পয বাদয় পভরকল্পনা ও অে বায়ন করা হদয়দছ। ভনভদবষ্ট থকাদনা 

প্রকদল্পর কাজ করার আদগ WFLI সুরো ্ে্স্থা  ভ্দ্চনা করার জনে এই উদদোগগুভে একটে িাদো 

থেে হদয় উঠদত পাদর।  

 

ভচে2 : এভশয়ায় আন্তজবাভতক ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা উদদোগসমহূ 

েং-থেইেড মোকাক ্ানর 



USAID.GOV এভশয়াদত ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচাদরর সুরো  ্ে্স্থা।     14 

উন্নয়দনর সংখো ধারা 

• $26 টট্রচলযি িলার: অে বনীভতর গভত ্জায় রাখদত এভশয়াদত 2016 থেদক 2030 সাে পয বন্ত 

অ্কাঠাদমা ভনম বাদণ থয পভরমাণ অে ব ভ্ভনদযাগ করদত হদ্, যার মদধে রদয়দছ ভ্দুেদতর জনে $14.7 

টট্রচলযি িলার এ্ং পভর্হদনর জনে $8.4 টট্রচলযি িলার6 

$3.4 টট্রচলযি িলার : 2016 থেদক 2030 সাে পয বন্ত অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর জনে জে্ায় ুপভর্তবন 

ভমটেদগশদনর খরচ 7 

• $770 চিচলযি িলার: 2013 থেদক 2020 সাে পয বন্ত থ্ল্ট এে থরাড ইভনভশদয়টেি (BRI) থদশগুভেদত 

চীন থয পভরমাণ অে ব ভ্ভনদয়াগ কদরদছ, যার 27 শতাংশ পূ্ ব এভশয়া এ্ং 22 শতাংশ পন্সিম এভশয়ার 

থদশগুভেদক প্রদান করা হদয়দছ 8  

$120 চিচলযি িলার: সাউে এভশয়া সা্ভরন্সজওনাে ইদকানভমক থকাঅপাদরশন (SASEC) থপ্রাগ্রাদমর 2016 

থেদক 2025 সাে পয বন্ত অপাদরশদন 200টেরও থ্ভশ অগ্রাভধকার প্রকদল্পর জনে থয পভরমাণ অদে বর 

ভ্ভনদয়াগ প্রদয়াজন হদ্ 9 

• $39.34 চিচলযি িলার: 2001 থেদক 2020 সাে পয বন্ত থসন্ট্রাে এভশয়া ভরন্সজওনাে ইদকানভমক 

থকাঅপাদরশন (CAREC) থপ্রাগ্রাদমর আওতায় উন্নয়ন প্রকদল্প থয পভরমাণ অে ব ভ্ভনদয়াগ করা হদয়দছ  10  

• 145,000 চিচম: এভশয়ান হাইওদয় থনেওয়াদকব যুক্ত সেদকর তদঘ বে যা 32টে থদশদক অভতিম কদর যায় 11 

• 117,500 চিচম: োি-এভশয়ান থরেওদয় থনেওয়াদকব যকু্ত থরেপদের তদঘ বে  12  

$ 44.1 চিচলযি িলার: 2013 থেদক 2022 সাে পয বন্ত থগ্রোর থমকং সা্ভরন্সজওন ভরন্সজওনাে 

ইনদিেদমন্ট থফ্রইমওয়াদকবর পভর্হন থসক্টর ্াস্ত্ায়দনর জনে থয পভরমাণ অদে বর ভ্ভনদয়াগ প্রদয়াজন 

হদ্  13 

 

ভ্দুেৎ োইদনর উপর ্সা ডাভস্ক েোিুর ্ানর 

িভ্ষেদতর উন্নয়দনর জনে অপশন: নতুন ্া আপদগ্রড করা অ্কাঠাদমা 

LI উন্নয়ন দুটে প্রােভমক উপাদয় ঘদে: নতুন সেক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন ভনম বাণ; অে্া ভ্দেমান LI- 

এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ। নতুন অ্কাঠাদমার জনে একটে সম্পূণ ব নতুন থমৌভেক সীমানা ততভর করা হয় 

এ্ং এর ফদে ্ন উজাে করা ্া অনোনে ্নেপ্রাণীর আ্াসস্থদের েভত সাধন করা হদত পাদর।। 

অ্কাঠাদমা আপদগ্রদডর মদধে রদয়দছ সেকগুভে পাকা করা ্া প্রশস্ত করা হয় যাদত আরও থেইন ততভর 

করা যায় ্া গভতর সীমা ্াোদনা যায়; অভধক পভর্হন েমতা এ্ং উচ্চতর থেদনর গভত সহজ করার 

জনে থরেপদের উন্নয়ন; অে্া ভ্দুেৎ োইদনর থিাদল্টজ ্াোদনা। নতুন LI ভনম বাণ এ্ং ভ্দেমান 

অ্কাঠাদমাদক উন্নত করার জনে অে ববনভতক উন্নয়দনর উদদোগগুভে ভ্ভনদয়াগ কদর োদক যার ফদে 

্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থদের উপর প্রিার পেদত পাদর।  
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প্রাপ্ত্য়স্ক পুরুষ ্নে সাইগা হভরণ। থিভডে: আদন্দ্র ভগেজি/CC BY-SA 4.0 

এচিযার জীিবিচচত্রে 

থ্াভন বওর ঘন থরইন ফদরে থেদক শুরু কদর ভতব্বতীয় মােিূভমর পাহােী তৃণিূভম পয বন্ত, এভশয়া 

অসামানে ত্ভচদেে িরপুর ইদকাভসদেমসমূহ ধারণ কদর োদক থযগুভে হাজার হাজার স্থানীয় উন্সিদ ও 

প্রাণীর জী্নদক টেভকদয় রাখদত সাহাযে কদর  (ভচে 3)। তদ্, এই সমৃি জী্ব্ভচদেের একটে থনভত্াচক 

ভদক রদয়দছ: এখাদন অদনক ভকছু হারাদনারও আদছ। উদাহরণস্বরূপ, চীদনর ভতব্বতীয় মােিূভম অঞ্চদের 

অদধ বকই হে আোদে োকা এ্ং ভ্পন্ন তুষার ভচতার পভরভচত ভ্চরণদেে। 14 থ্াভন বওর ভপে থসায়াম্প 

ফদরেগুভে সম্ভ্ত ভ্দের গুরুত্বপূণ ব ও সম্ভ্ত স্দচদয় ্ে অরভেত -ওরািুোদনর জনসংখোর 

আ্াসস্থে। 15 সুমাোর িান্তীয় থরইনফদরে, ভেউজার ইদকাভসদেমদক সুমাোন গণ্ডাদরর থশষ ভদদকর 

অ্ভশষ্ট জনসংখোর ্াসস্থান ্দে মদন করা হয়। 16 

এভশয়ায় রদয়দছ ভ্দের 36টে স্বীকৃত জী্ব্ভচেে হেস্পে থযগুভে পৃভে্ীদত স্দচদয় তজভ্কিাদ্ সমৃি 

ভকন্তু হুমভকর মদধে োকা স্থে অঞ্চে উদাহরণস্বরূপ, ভহমাোয়ান হেস্পে থযখাদন পৃভে্ীর স্দচদয় উুঁচু 

প্ বতশৃি রদয়দছ এ্ং গুরুত্বপূণ ব পাভখ ও ্ুদনা জেজ মভহদষর মত স্তনেপায়ী প্রাণীর ভ্চরণ রদয়দছ। এটে 

দুগ বম হওয়া সদেও মান্ সষৃ্ট কারদণ থসখাদন জী্ব্ভচেে েভতর সম্মুখীন হদে। িান্তীয় এভশয়ার দইু 

ভমভেয়ন ্গ বভকদোভমোদররও থ্ভশ এোকা জদুে ভ্সতৃ্ত ইদন্দা-্াম বা হেস্পে পৃভে্ীর স্দচদয় 

তজভ্কিাদ্ গুরুত্বপূণ ব অঞ্চেগুভের মদধে একটে, ভকন্তু এখাদন প্রাণীদদর আ্াসস্থে েভতর ্ে হুমভকও 

রদয়দছ। 17 এই অঞ্চেগুভে রোর জনে ভ্ভিন্ন সমাজ কী করদ্ ্া কী করদ্ না থসই ভ্ষয়টে ভ্ে্োপী 

জী্ব্ভচদেের উপর যদেষ্ট প্রিা্ থফেদ্।  
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ভচে3 : এভশয়ার জী্ব্ভচেে হেস্পে 

এভশয়ায় অসংখে ভ্পন্ন এ্ং ঝুুঁ ভকপূণ ব প্রজাভতর প্রাণী ভ্দেমান। উদাহরণগুভের মদধে রদয়দছ থ্িে 

োইগার ্া ্াঘ, তুষার ভচতা, এভশয়ান হাভত, ্ৃহত্তর এক-ভশংওয়াো গণ্ডার এ্ং থগ্রে ইন্সেয়ান ্াোডব পাভখ 

যার স্গুভেই ভ্পদন্নর হুমভকর মদধে োকা থেদক গুরুতর ভ্পন্ন কোোগভর ভহদসদ্ IUCN থরড ভেে 

অফ থেোে স্পস্পভসদজর আওতায় ভচভিত করা হদয়দছ (ভচে 4)।  

ভচে 4-এর সকে প্রজাভতর জনসংখোয় হ্রাস পাদে থক্ে ্ৃহত্তর এক-ভশংওয়াো গণ্ডার ছাো কারণ এটে 

রোয় িারত এ্ং থনপাদের চমৎকার সংরেণ প্রদচষ্টা রদয়দছ । 18 এই ্ীরত্বপূণ ব প্রদচষ্টা সদেও, এই 

গণ্ডাদরর জনসংখো অনোনে হুমভকর ঝুুঁ ভকর মদধে রদয়দছ থযমন, মানুদষর অে ববনভতক কম বকাে ্ৃন্সির 

ফদে গণ্ডাদরর আ্াসস্থে ভ্িক্ত হদয় যাওয়া এ্ং প্রাকৃভতক িূভমর ্ে্হাদর পভর্তবন আসা। LI 

উন্নয়দনর ফদে এই অে ববনভতক কম বকাদের ্ৃন্সি ঘদে, যা এই অঞ্চদের জী্ব্ভচদেের উপর উদেখদযাগে 

চাপ সৃটষ্ট কদরদছ এ্ং অদনক প্রজাভতর জনে িয়া্হ পভরণভত থডদক আনদত পাদর। 19 
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              থ্াভন বয়ান ওরাংউোন 

 

 
ভচে4 : এভশয়ায় প্রাণী প্রজাভতর হ্রাস পাওয়া a 

 

 

থ্াভন বয়ান ওরািুোদনর জনসংখো হ্রাস 

থপদয়দছ 

1950 এ্ং 2010 সাদের মদধে 60% এর থ্ভশ 

এ্ং ্তবমাদন এক দশক পদরও িমাগত হ্রাস 

পাদে। 20 থগ্রে ইন্সেয়ান ্াোডব, একটে ্ে, 

েম্বা পাওয়াো পাভখ, যার জনসংখো এখন 

250-এরও কম। 21 এভশয়ান হাভত এ্ং থ্িে 

োইগার এভশয়ার জী্ব্ভচদেের স্দচদয় 

উজ্জ্বে প্রতীক, এই হাভত তার অতীদতর 

ভ্চরণদেদের প্রায় 95% স্থান থেদক অদৃশে 

হদয় থগদছ। 22 এগুভে হে ভচরতদর হাভরদয় 

যাওয়ার ঝুুঁ ভকদত োকা এভশয়ান প্রাণী প্রজাভতর 

কদয়কটে উদাহরণ। 
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পুরুষ হুেক ভগ্ন। থিভডে: থগ্রগওয়ার ডু্ওয়া 

জীিবিচচত্রত্রের জিে চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচার এিটে সমসো টিি? 

থ্ুঁদচ োকার জনে ্নেপ্রাণীদদর চোচে করদত হয়। খাদে ও ভমঠা পাভন থেদক শুরু কদর সিী থখা ুঁজা, 

থমৌসুমী স্থানান্তর সম্পন্ন করা ও প্রাকৃভতক চোদফরায় ্াধা ভ্ভিন্নিাদ্ প্রাণীর জনসংখোর অন্সস্তত্বদক 

হুমভকর মদুখ থফেদত পাদর। উদাহরণস্বরূপ,  প্রাণী-যান্াহন ও থেদনর সংঘষ ব  ্নেপ্রাণীদক সরাসভর 

প্রিাভ্ত কদর, যার ফদে আঘাত ্া মৃতুে ঘদে। যভদও ভ্দুেৎ োইদন যান্াহন োদক না, তদ্  ভ্দুেতাভয়ত 

হওয়ার ফদে এ্ং পাভখ ও অনোনে প্রাণীদদর োইদনর সাদে সংঘদষ বর মাধেদম ্নেপ্রাণীর সরাসভর মৃতুে ্া 

আঘাত হদত পাদর।  

সরাসভর প্রিা্ ছাোও, LI ্নেপ্রাণীর উপর পদরাে প্রিা্ থফেদত পাদর, থযমন আ্াসস্থদের েভত ্া 

অ্নভত। LI ্াসস্থান ্ে্হাদরর থেদেও পভর্তবন ঘোদত পাদর, থযমন আদশপাদশর গাছপাোর থচদয় 

থযস্ সেদকর ভচে আোদা থসগুভে প্রাণীরা এভেদয় থযদত পাদর।। LI -এর পভরদ্শগত প্রিা্ থযমন 

কৃন্সেম শব্দ, হােকা দষূণ এ্ং োভফদকর কারদণ ্াতাদসর মাদনর অ্নভত - ভনভদবষ্ট এোকার সীমানার 

্াইদরও ভ্সতৃ্ত হদত পাদর। "ইদফক্ট থজান" ভহসাদ্ পভরভচত এই অঞ্চদে ্নেপ্রাণীর িূভমর ্ে্হার ্া 

প্রাকৃভতক চোচে হ্রাস থপদত পাদর। LI মানুদষর কম বকাণ্ড ্াভেদয় তুেদত পাদর, থযমন থচারা ভশকার ্া 

অব্ধিাদ্ গাছ কাো যা ্নেপ্রাণী এ্ং এর আ্াসস্থদের জনে েভতকর হদত পাদর।  
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একটে নতুন সেক ভনম বাদণর সময় মােদয়ভশয়ায় ্ন উজাে। 

েে চহউমোি ফোির: চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচাত্ররর প্রভাি 

এক্ার সেক থরে, এ্ং ভ্দুেৎ োইন একটে প্রাকৃভতক এোকাদক আরও অোদিভস্ে কদর 

থতাদে 

ভ্রমণ, ্াসস্থান এ্ং ভ্দনাদদনর জনে, ্নেপ্রাণীরা   

মানুদষর সৃষ্ট ্োঘাদতর ফদে ঝুুঁ ভকর মদধে োদক: 

 

• আ্াসস্থদের েভত, ভ্িন্সক্ত, এ্ং অ্নভত 

• অব্ধিাদ্ গাছ কাো ্া থকাদনা উদত্তােন কায বিম থযমন মাইভনং 

ভশকার ্া থচারা ভশকাদরর ্নৃ্সি 

্ভহরাগত প্রাণীর আগমন 

যান্াহন এ্ং থেন থেদক আসা আদো, শব্দ, ্ায় ুদষূদণর প্র্াহ 

্ন উজাদের কারদণ ভগ্রনহাউস গোস ভনগ বমন ্ৃন্সি 

িূভম ্ে্হাদর অনোনে পভর্তবন থযমন আইভন ্া থ্আইভন মান্ ্সভত গদে থতাো 
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ভচে5 : পভরদ্শগত সংদযাগ এ্ং ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা 

ইদকােন্সজকাে কাদনভক্টভিটে কী এ্ং থকন এটে গুরুত্বপূণ ব? 

পৃভে্ীর েোেদস্কপ এ্ং সমুদ্রতেগুভে িম্ধ বমানিাদ্ ভ্িক্ত হদয় পেদছ, যার ফদে জী্ব্ভচেে এ্ং 

ইদকাভসদেদমর রেণাদ্েদণ েভতকর প্রিা্ পেদছ (ভচে 5)। 29 ্নেপ্রাণীদদর ভ্চরদণর থেদে 

স্বাধীনতা কদম যাদে, মুক্ত-প্র্াভহত নদীগুভে ভ্রে হদয় উঠদছ, সরুভেত এ্ং সংরভেত অঞ্চেগুভে 

ভ্ন্সেন্ন দ্বীদপ পভরণত হদে এ্ং মানুদষর কেোদণর জনে অপভরহায ব পভরদ্শগত প্রন্সিয়া-থযমন 

পরাগায়ন-ভ্পদদ পেদছ। 30 জী্ব্ভচদেের েভত ও থসই সাদে জে্ায় ুপভর্তবদনর সঙ্কে ভমভেত হদয় 

আমাদদর পৃভে্ীর পভরদ্শগত স্বাদস্থের হুমভক আদগর থচদয় অদনক থ্দে থগদছ।   এটে িাদোিাদ্ জ্ঞাত 

থয সংযুক্ত জভম এ্ং জোিূভম জে্ায় ুপভর্তবদনর থমাকাদ্োয় সহনশীেতা ্াোয় এ্ং 

ইদকাভসদেদমর গুরুত্বপূণ ব পভরদষ্া প্রদান কদর যা মানুদষর স্বাস্থে এ্ং কেোদণর জনে অপভরহায ব।  

The Convention on Migratory Species (CMS) পভরদ্শগত সংদযাগদক সংজ্ঞাভয়ত কদর এিাদ্, "... 

প্রজাভতর ভনর্ন্সেন্ন চোচে এ্ং পৃভে্ীদত জী্ন ধারণকারী প্রাকৃভতক প্রন্সিয়াসমূদহর প্র্াহ।" 

জে্ায় ুপভর্তবন অভিদযাজন এ্ং ভমটেদগশন 

প্রাপ্ত ভ্ভিন্ন প্রমাদণ থদখা যায় থয সংযুক্ত প্রাকৃভতক িূভম, সমুদ্রপৃষ্ঠ এ্ং ভমঠা পাভনর থেেগুভে সরুভেত 

অঞ্চেসমূহ টেভকদত রাখদত, পভরদ্শগত প্রন্সিয়া ্জায় রাখদত, প্রজাভত সংরেণ করদত এ্ং জে্ায় ু

পভর্তবদনর সাদে খাপ খাইদয় থনওয়ার জনে গুরুত্বপণূ ব। এটে এখন ্োপকিাদ্ স্বীকৃত থয রেণাদ্েণ 

করা ও সুরভেত রাখা হয় এমন  ্ৃহত্তর ও পরস্পর সংযুক্ত থনেওয়াকব ভহদসদ্ আ্াসস্থে ও প্রাণীরা 

স্দচদয় িাদোিাদ্ োকদত পাদর, 31 এ্ং প্রকৃভতর অন্সস্তত্ব গাছপাো এ্ং প্রাণীদদর চোদফরার এ্ং 

অ্স্থার থযদকাদনা পভর্তবদনর সাদে মাভনদয় থনওয়ার েমতার উপর ভনিবর কদর। 32 এছাোও, 

কনজাদিবশন সাদয়ি স্পষ্ট কদর ্দে থয জে্ায় ুপভর্তবদনর প্রিা্ ্াোর ফদে সুরভেত এোকা, 

সংরভেত এোকা এ্ং অনোনে অেত প্রাকৃভতক অঞ্চেগুভে ভ্ন্সেন্ন দ্বীদপ পভরণত হদে, থসগুভে আর 
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সমৃি হদয় উঠদত পাদর না।  তদ্, প্রাণীর প্রজাভত ভ্েভুপ্তর হার এ্ং পভরদ্দশর অ্নভত ত্বরাভন্বত হদে । 

উদদ্বদগর ভ্ষয় হে 2019 সাদে Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity জানায় থয 

্তবমাদন এক ভমভেয়ন প্রাণীর প্রজাভত ভ্েুভপ্তর ঝুুঁ ভকদত রদয়দছ। 33 জে্ায় ুপভর্তবদনর থপ্রভেদত 

্নেপ্রাণীদদর থতমন থ্ভশ ভকছু করার োদক না: তারা সদর থযদত পাদর, স্থানান্তর করদত পাদর, খাপ খাইদয় 

ভনদত পাদর ্া মারা থযদত পাদর। সেক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইনগুভে প্রাণীর চোচদে ্াধা ভহদসদ্ 

কাজ কদর এ্ং এো গুরুত্বপূণ ব থয LI প্র্ক্তারা  থযন সম্ভা্ে থনভত্াচক প্রিা্ সম্পদকব সদচতন োদক 

এ্ং িভ্ষেদতর অ্কাঠাদমা পভরকল্পনা এ্ং প্রকদল্পর উন্নয়দনর সময় েোেদস্কপ সংদযাগ ্জায় রাখা 

্া উন্নত করার উদদোগ গ্রহণ কদর। 

এভশয়াদত ্নেপ্রাণীর উপর সেক, থরে, এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্ সম্পদকব কী জানা আদছ? 

LISA প্রদজদক্টর ভেদেদরচার পয বাদোচনার সময় এভশয়ার LI এ্ং ্নেপ্রাণী সম্পভকবত 289টে ইংদরন্সজ 

িাষায় থেখা ভপয়ার-ভরভিউড গদ্ষণাপদের সন্ধান পাওয়া যায়, যার মদধে 56 শতাংশ সেক, 17 শতাংশ 

থরেপে এ্ং 27 শতাংশ ভ্দুেৎ োইন ভনদয় থেখা ভছে। স্তনেপায়ী প্রাণী হে স্দচদয় থ্ভশ োভড করা 

প্রাণীদদর থেভণ, এর পদর আদছ  পাভখ, সরীসৃপ, উিচর প্রাণী এ্ং অদমরুদণ্ডী প্রাণী (ভচে 6)।  

 
ভচে6 : প্রভতটে থমাড অনুযায়ী প্রভতটে প্রাণীর থেভণদক ভনদয় থেখা গদ্ষণাপদের সংখো 

থ্ভশরিাগ গদ্ষণাপদে ্নেপ্রাণীর উপর LI-এর সরাসভর প্রিাদ্র উপর দৃটষ্টপাত করা হয়, থযমন প্রাণী 

ভনহত ্া আহত হওয়ার ঘেনা। LI- এর কারদণ ্নেপ্রাণীর মতুৃেহাদরর ডকুদমদন্টশন এভশয়ার ্নেপ্রাণী 

জনসংখোর উপর LI- এর প্রিা্ থ্াঝার প্রন্সিয়ার একটে গুরুত্বপূণ ব প্রেম পদদেপ। এই ধরদনর গদ্ষণা 

থেদক প্রাপ্ত পভরসংখোদনর সারাংশ সংগ্রহ করা এ্ং ভরদপােব করা সহজ;  এর মাধেদম প্রিা্ পো 

প্রাণীদদর থেে এ্ং ্োভপ্তর দ্রুত মূেোয়ন করা যায়।  

এই প্রকদল্প থদখা থগদছ থয, এভশয়াদত ভতনটে থমাদডর থেদে সেদক প্রাণীর মৃতুেহার (থযমন, "থরাডভকে 

্া সেদক প্রাণী হতো") স্দচদয় থ্ভশ আদোভচত ভ্ষয়, ্নেপ্রাণীর উপর থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর 

সরাসভর প্রিাদ্র ত্জ্ঞাভনক অনুসন্ধান অদপোকৃত কম করা হদয়দছ। এই ভরদপাদেব ভতনটে থমাদডর 

মদধে স্দচদয় কম উদঠ আসা ভ্ষয় - প্রাণীদদর উপর থরেপদের সরাসভর প্রিা্ - আদদৌ সটঠকিাদ্ 

প্রভতফভেত হদয়দছ ভকনা ্া হাভতর মত ্ে আকষ বণীয় প্রাণীদদর ভনদয় গদ্ষণাপে সমদূহ থ্ভশ আগ্রহ 

থদখাদনা হদয়দছ ভকনা তা জানার সদুযাগ ভছে না।  এভদদক, 20 ্ছদরর মদধে থক্ে একটে ভপয়ার-ভরভিউড 

গদ্ষণাপে প্রকাভশত হদয়দছ থযখাদন ভতনটে থমাড সম্পভকবত অদমরুদণ্ডী প্রাণীর মৃতুেহাদরর কো উদঠ 

এদসদছ।  

অতএ্,এভশয়ায় ভ্ভিন্ন প্রাণীর থেভণ ও ভনভদবষ্ট প্রজাভতর উপর LI-এর প্রিাদ্র থেে ও ্োভপ্ত থ্াঝার 

জনে থরেপে এ্ং অনোনে থমাড সম্পভকবত ্নেপ্রাণীর মৃতুেহাদরর অভধকতর ডকুদমদন্টশন এ্ং 

মূেোয়ন হওয়া প্রদয়াজন। 
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সেকসমহূ 

সেদক ্নেপ্রাণী-যান্াহদনর সংঘদষ বর ভফ্রদকাদয়ন্সি এ্ং দৃশেমানতার তুেনায় এভশয়ায় ্নেপ্রাণীর উপর 

সেদকর সরাসভর প্রিা্ সম্পদকব ভ্শদ তদেের যদেষ্ট অিা্ রদয়দছ। এই প্রকল্প থেদক জানা থগদছ থয 

গদ্ষণাগুভেদত সাধারণত একটে থছাে থস্কদে থকাদনা ভ্িক্ত ও ভনভদবষ্ট স্থাদনর প্রতেে প্রিাদ্র উপর 

আদোকপাত করা হদয়দছ। প্রতেে প্রিাদ্র গদ্ষণায় এই প্রাণহাভনর কারণগুভে শনাক্ত করার পভর্দতব 

্নেপ্রাণীর েভত (থযমন সেদক ভনহত প্রজাভতর তাভেকা ততভর করা) নভেিুক্ত করার উপর অদনক থ্ভশ 

থজার থদওয়া হদয়দছ। উপরন্তু, প্রমাণ-ভিভত্তক ভমটেদগশন সমাধানগুভে মূেোয়ন করা হদয়দছ এমন 

ভেদেদরচাদররও অিা্ রদয়দছ। ফেস্বরূপ, এভশয়াদত প্রাণীর জনসংখো সংরেণ সম্পদকব অদপোকৃত 

কম তেে রদয়দছ।  

জনসংখোর উপর LI-এর সরাসভর প্রিা্ এ্ং তাদদর সম্ভা্ে সমাধাদনর ভ্পরীদত, ্াধা ভহদসদ্ কাজ করা 

সেদকর প্রিা্ তুেনামূেকিাদ্ থ্ভশ োভড করা হদয়দছ, ভ্দশষ কদর এমন মদডদের মাধেদম যা 

আ্াসস্থে ্া েোেদস্কপ সংদযাদগর পূ্ বািাস ভদদয় োদক। এই ্াধা জভনত প্রিাদ্র ফদে থজদনটেক 

পভরণভত কী হদত পাদর তা িম্ধ বমানিাদ্ তুদে ধরা হদে, ভ্দশষ কদর স্তনেপায়ী প্রাণীদদর থেদে।  

্নেপ্রাণীর জনসংখোর উপর সেদকর প্রতেে ও পদরাে প্রিা্ এ্ং জনসংখোর স্তদর প্রজাভতর 

ভফেদনস সম্পভকবত পোরাভমোরসমহূ (থযমন, প্রজনন এ্ং মতুৃেহার) ভনদয় খু্ থ্ভশ োভড করা হয়ভন। 

এর মাধেদম প্রতীয়মান হয় থয ভেদেদরচাদর  এই সংিান্ত গদ্ষণার যদেষ্ট ঘােভত আদছ।  

ভ্দের অনোনে অংদশ মূেোয়ন করা 30টেরও থ্ভশ ভমটেদগশনমূেক ্ে্স্থার মদধে 34 অল্প পভরমাদণও 

হদেও এভশয়ার জনে মাে 10টে ্ে্স্থার কো উদেখ করা হদয়দছ। ত্ওু, মান্ ্া প্রাণীর আচরণগত 

পভর্তবন সম্পভকবত অনোনে ভমটেদগশন ্ে্স্থা এভশয়ার থ্শ কদয়কটে থদদশর স্থেিাদগ প্রদয়াগ করা 

হদয়দছ। এই ধরদনর ্ে্স্থার ডকুদমদন্টশন এ্ং মূেোয়দনর অিাদ্র ফদে সেদকর প্রতেে ও পদরাে 

প্রিা্ হ্রাদস এগুভের কায বকাভরতা থ্াঝা কটঠন কদর থতাদে। এই কারদণ এভশয়ায় প্রাণীদদর সুরোর জনে 

সদ্ বাত্তম চচবা ্া থ্ে প্রোকটেদসর মোনুয়াদের থডদিেপদমন্ট ্াধাগ্রস্ত হদয়দছ।  

এভশয়ার থ্শ কদয়কটে থদশ জদুে িভসং কাঠাদমার সংখো ্ােদছ যা ্নেপ্রাণীদক সেক থেদক আোদা 

কদর পারাপাদরর সুদযাগ কদর থদয়, থযমন ওিারপাস এ্ং আোরপাস। এভশয়ায় কমপদে 39 টে 

প্রজাভতর প্রাণী এই ধরদনর িভসং ্ে্হার কদর োদক ্দে নভেিুক্ত করা হদয়দছ, যার মদধে প্রাণীদদর 

্ে্হাদরর জনে কদয়কটে ভডজাইন করা হদয়ভছে আর ্াভকগুভে এমভনদতই পারাপাদরর সুদযাগ কদর 

ভদদয়ভছে। কাঠাদমাগত পৃেকীকরদণর ্ে্স্থার কায বকাভরতা অনোনে ভমটেদগশন ্ে্স্থার তুেনায় যত্ন 

সহকাদর নভেিুক্ত করা হদেও ভনম বাণ করা শত শত ্নেপ্রাণীর িভসং এ্ং  এগুভের কায বকাভরতা মূেোয়ন 

কদর এমন হাদত থগানা কদয়কটে গদ্ষণার মদধে অভমে েেে করা থগদছ। 
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মত্রগাচলযায েুর ুক্ত প্রাণীত্রের উপর প্রস্তাচিত সড়ি এিং টরলপত্রর্থর সম্ভািে প্রভাি 

ভচে7 : 20টে খুোন থযস্ স্থাদন প্রস্তাভ্ত থরে ও সেদকর অোোইনদমন্ট পার হদয়দছ তা ্ৃত্ত ভদদয় ভনদদবশ করা হদয়দছ।  

মদিাভেয়ার থগাভ্ তৃণিূভম ইদকাভসদেদম খুোন (্নে গাধা) এ্ং গয়োডব গাদজদের মত েুরযুক্ত প্রাণী 

মানসম্মত খা্াদরর সন্ধাদন েোেদস্কপ জদুে ভ্চরণ কদর োদক। েোেদস্কদপ নতুন নতুন সেক ও 

থরেপে ভনম বাণ করা হদে যার ফদে েুরযুক্ত প্রাণীদদর আ্াসস্থে ভ্িক্ত হদয় পেদছ এ্ং তাদদর 

চোচদে ্াধা সৃটষ্ট করদছ। ২০টে খুোদনর চোচদের তেে ভনদয় একটে গদ্ষণায় জানা থগদছ থয এই 

প্রাণীরা ্ছদর অদনক্ার প্রস্তাভ্ত সেক এ্ং থরেপদের স্থান অভতিম কদরদছ (ভচে 7)। পূ্ ব্ তী 

গদ্ষণায় থদখা থগদছ থয এই অঞ্চদে েুরযুক্ত প্রাণীরা অভধকাংশ থেদে ভ্দেমান থরেপে ্া থ্ো 

অভতিম কদর না, যার অে ব হে দভেণ -পূ্ ব মদিাভেয়ায় LI-এর ভনম বাদণর ফদে সম্ভ্ত এই প্রাণীর 

চোচেদক প্রিাভ্ত করদ্। এই প্রাণীদদর টেদক োকা ভনন্সিত করার েদেে LI -এর জনে ভমটেদগশন 

্ে্স্থার প্রদয়াজন হদ্, থযমন ্নেপ্রাণী পারাপাদরর কাঠাদমা ততভর করা এ্ং থ্ো সরাদনা। পভরভশষ্ট 1, 

ভ্িাগ 2.6 থদখুন। 

থরেওদয় 

্নেপ্রাণীর উপর পদরাে প্রিা্ ভনদয় করা গদ্ষণায় ্াধা ভহদসদ্ থরেওদয়র িূভমকার উপর 

আদোকপাত করা হদয়দছ , ভ্দশষ কদর যখন  থরে েোকগুভেদত থ্ো থদওয়া হয় ্া এর আশপাদশ 

মানুদষর ্সভত গদে উদঠ। ন্সজন প্র্াদহর উপর থরেপে দ্বারা সৃষ্ট ্াধার প্রিাদ্র ফোফে ভনদয় 

অনুসন্ধান করা অ্োহত রদয়দছ। থরেওদয় কভরদডারগুভেদত ভনভদবষ্ট দরূদত্বর জনে থ্ো থদওয়া হদয় 

োকদত পাদর - ভ্দশষ কদর উচ্চ গভতর থরে রুদে - যার ফদে ্নেপ্রাণীরা ঐ ভনভদবষ্ট অংশ পার হদত পাদর 

না।  এই থছাে নকশাগত ত্রুটে সংদশাধদনর জনে ্নেপ্রাণীর িভসংগুভে পুনভন বমাণ করা থযদত পাদর।  

এভশয়ায় থরেওদয় েোক ভনরাপদদ পার হওয়া সহজ করদত ভনভম বত িভসং কাঠাদমাগুভে ্নেপ্রাণীরা 

কীিাদ্ ্ে্হার কদর োদক থসই সংিান্ত খু্ থ্ভশ গদ্ষণা করা হয়ভন।  তদ্, এভশয়ায় কমপদে 14টে 

প্রজাভত এই ধরদনর কাঠাদমা ্ে্হার কদর ্দে নভেিুক্ত করা হদয়দছ যা ভদদয় থরেোইদনর উপর ্া ভনচ 

ভদদয় অভতিম করা যায়। কায বকাভরতার জনে মূে ভ্ষয় হে কাঠাদমার নকশা ও অ্স্থান, িুে জায়গায় 

স্থাপন করা কাঠাদমা অোদিস এ্ং অভতিম করার জনে প্রাণীদদরদক অপ্রদয়াজদন থ্ভশ শন্সক্ত খরচ 

করদত হদ্। 
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ভচে8 : ্াঘ সংরেদণর জনে অগ্রাভধকার এোকা ও প্রস্তাভ্ত ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা রুদের মদধে থছদ 

থতরাই আকব েোেদস্কপ (TAL) হে িারত-থনপাে সীমাদন্ত ্ন, তৃণিূভম এ্ং জোিূভমর ~ 50,000 ভকদোভমোর (ভকভম) 2 এোকা, এ্ং ত্ভেক সংরেণ 

অগ্রাভধকাদরর একটে এোকা কারণ এখাদন থযমন হাভত, গণ্ডার এ্ং ্াদঘর মত উচ্চ জী্ব্ভচেেপূণ ব, 

আকষ বণীয় এ্ং ভ্পন্ন প্রাণীকুদের উপভস্থভত রদয়দছ। TAL-এ দ্রুত গভতদত উন্নয়ন কাজ করা হদে, যার 

মদধে ভতনটে প্রধান LI প্রকল্প রদয়দছ যা থনপাদের পূ্ ব-পন্সিম অঞ্চে জদুে ভ্সতৃ্ত। এই প্রস্তাভ্ত LI 

রুেগুভের 800 ভকদোভমোদররও থ্ভশ ্াঘ সংরেদণর জনে অগ্রাভধকার এোকাদক থছদ কদর, যার মদধে 

রদয়দছ সুরভেত এোকা, ্াফার থজান, ্ন কভরদডার এ্ং ্াদঘর উচ্চ ঘনদত্বর এোকা (ভচে 8)। যভদও 

সুরভেত এোকার ভিতদর প্রিা্ অদপোকৃত থছাে, কম সুরভেত িূভম সমূহ ্াদঘর উপ-জনসংখোর 

জনে আ্াসস্থদের গুরুত্বপূণ ব সংদযাগ ভহদসদ্ কাজ কদর োদক। নতুন LI রুে ভনম বাদণর মাধেদম ্া 

ভ্দেমান LI রুেগুভের আপদগ্রদডর মাধেদম সংদযাগ ভ্ন্সেন্ন হদে ্াদঘর জনসংখো প্রিাভ্ত হদত পাদর 

যার ফদে LI-এর সীমানা ্ৃন্সি, োভফদকর পভরমাণ ্ৃন্সি এ্ং ্াদঘর জনে গুরুতর ্াধা সৃটষ্ট করদ্। 

স্থানীয় এ্ং আঞ্চভেক থস্কদে ্াদঘর চোচে থ্াঝার জনে চেমান এ্ং িভ্ষেদতর LI উন্নয়দনর জনে 

সটঠকিাদ্ সুরো ্ে্স্থার পভরকল্পনা করদত হদ্। পভরভশষ্ট 1, ভ্িাগ 2.2 থদখুন। 

 

পাওয়ার োইন 

ভ্দুেৎ োইদনর প্রিাদ্র উপর পাওয়া ভ্দেমান ভেদেদরচাদর পাভখ এ্ং স্তনেপায়ী প্রাণীর কো স্দচদয় 

থ্ভশ উদেখ করা হদয়দছ। ভেদেদরচাদরর 53 শতাংদশ পাভখ এ্ং 40 শতাংদশ স্তনেপায়ী প্রাণীর উপর 

আদোকপাত করা হদয়দছ। ত্জ্ঞাভনক ভেদেদরচাদর ভ্দুেৎ োইদনর পদরাে প্রিা্ এ্ং প্রাণীর 

জনসংখোর উপর প্রিাদ্র ভ্্রণ প্রায় থনই ্েদেই চদে। সেক এ্ং থরে সংিান্ত ভেদেদরচাদরর মত 

ভমটেদগশন ্ে্স্থার কায বকাভরতা মূেোয়দনর পভর্দতব থ্ভশরিাগ গদ্ষণায়  ভ্দুেৎ োইদনর প্রিা্সমূহ 

নভেিুক্ত করার উপর থজার থদওয়া হদয়দছ। ভ্দুেৎ োইদনর সংস্পদশ ব ভ্দুেতাভয়ত হদয় প্রাণীদদর মতুৃে হ্রাস 

করার জনেই ভমটেদগশন ্ে্স্থার ইনেদেশন এ্ং মূেোয়ন করা হদয় োদক।   তদ্, ভপয়ার-ভরভিউড 

ভেদেদরচাদর ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘদষ বর ফদে প্রাণীর মতুৃে কমাদনার জনে ভ্ভিন্ন ধরদনর ভমটেদগশন 

্ে্স্থার কায বকাভরতা সম্পদকব তদেের অিা্ রদয়দছ। 

ভতনটে থমাড সংিান্ত অভধক তদেের জনে পভরভশষ্ট 4 থদখুন । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25     | এভশয়াদত ভেভনয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচাদরর সরুো ্ে্স্থা  USAID.GOV 

্ৃহত্তর এক-ভশংওয়াো গণ্ডার 

অর্থ বিীচত 

জী্ব্ভচেে, ইদকাভসদেম পভরদষ্া এ্ং প্রকৃভতর অন্তভন বভহত িোেু মানুদষর কেোণ এ্ং পৃভে্ীদত 

জী্ন ধারদণ জনে অপভরহায ব। প্রকৃভত মান্জাভতর জনে অপভরহায ব এদত থকান সদন্দহ থনই, ভকন্তু প্রায়ই 

এই সম্পদ এ্ং পভরদষ্ার মূেে পভরমাদপর কাজ LI উন্নয়দনর সময় ্াদ থদওয়া হদয় োদক। এই 

পভরদষ্াগুভে ভসিান্ত থনওয়ার থেদে উদপো করা হয় ্া প্রায়শই অ্মূেোভয়ত হয়। এটে হওয়ার কারণ 

হে এগুভে সূক্ষ্ম হওয়ার ফদে অদনক পভরদষ্া এ্ং প্রাকৃভতক সম্পদদর অে ববনভতক মূেে ভনধ বারদণর 

ভ্ষদয় ঐকমদতের অিা্ রদয়দছ।  ফেস্বরূপ, জী্ব্ভচেে সংরেণ এ্ং প্রাকৃভতক সম্পদদক 

থেকসইিাদ্ ্ে্হার করার জনে LI উন্নয়ন পভরকল্পনা এ্ং প্রকল্পগুভেদত অে ববনভতক প্রদণাদনা থদওয়ার 

ঘেনা থ্শ ভ্রে এ্ং পভর্তবনশীে।  

কে-থ্ভনভফে অোনাোইভসস (CBA) একটে অপভরহায ব হাভতয়ার যা থডদিেপার এ্ং ভসিান্ত 

গ্রহণকারীদদর প্রকৃভতর িোেু পভরমাপ করার এ্ং প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় স্পষ্টিাদ্ অন্তিুবক্ত করার 

সুদযাগ কদর থদয়। অনোনে প্রাকৃভতক িোেুর মান এ্ং পভরমাদণর উপর প্রকদল্পর সম্ভা্ে প্রিা্ মূেোয়ন 

করার মাধেদম প্রকল্প থডদিেপাদররা প্রকদল্পর খরদচর প্রকৃত ভহসা্ করদত পাদর যাদত থ্াঝা যায়  

পভরদ্শগত কী কী িোেুর েভত হদয়দছ ্া উন্নভত হদয়দছ।  

প্রায়শই, প্রতোভশত খরচ এ্ং সুভ্ধাগুভে থনে থপ্রদজন্ট িোেু গণনা করদত ্ে্হৃত হয়, যা একটে 

প্রকদল্পর আভে বক সম্ভা্েতার একটে সূচক। LISA প্রকদল্পর থকইস োভডদত থদখা যায় থয, ভকছু ভকছু থেদে 

একটে প্রকদল্পর পভরদ্শগত খরচ অে ববনভতক সুভ্ধা থেদক অদনক থ্ভশ হদত পাদর (থনভত্াচক ভনে 

থপ্রদজন্ট িোেু) এ্ং পভরদ্শগত এ্ং সামান্সজক িোেুর জনে  ভ্কল্প LI রুে উত্তম হদত পাদর। থকান 

ভমটেদগশন থকৌশে থ্ভশ সােয়ী এ্ং থকানটে অভন্ায ব প্রিা্ কমাদত পাদর তা ভচভিত করার একটে 

উপায়ও CBA-এর মাধেদম পাওয়া যায়। 

জী্ব্ভচেে এ্ং ইদকাভসদেম 

পভরদষ্ার অে ববনভতক মূেে $125-140 

টেভেয়ন ডোর অনুমান করা হদয়দছ। 

- কনোনজা 35 
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পভরদ্শগত ও সামান্সজক পভরণাদমর ফদে সেদক ্নেপ্রাণী-যান্াহন সংঘষ ব খরচ ্াভেদয় তুেদত পাদর। 

্নেপ্রাণী-যান্াহন সংঘদষ বর থেদে খরচ হদত পাদর: 

• যান্াহন থমরামত ্া প্রভতস্থাপন 

• ভচভকৎসা খরচ (স্বল্প এ্ং দীঘ বদময়াদী) 

• মানুদষর জী্দনর েভত 

• ্ীমা প্রদান 

• েভতগ্রস্ত যান থেদন ভনদয় যাওয়া, দঘু বেনা স্থে 

পভরদশ বন ও তদন্ত 

• মতৃদদহ অপসারণ এ্ং সৎকার করা 

• প্রাণীর আভে বক মূেে

এভশয়ায় ্নেপ্রাণী-যান্াহন সংঘদষ বর খরচ আরও িাদোিাদ্ থ্াঝা থগদে, এই িোেুগুভে CBA এ্ং 

অনোনে অে ববনভতক মূেোয়দন অন্তিুবক্ত করা থযদত পাদর। 

জাভা-িাচল 500 চিত্রলাত্রভাল্ট পাওযার ট্রান্সচমিি ক্রচসং প্রত্রজি (ইত্রন্দাত্রিচিযা) 

জািা-্াভে 500 থকভি পাওয়ার োিভমশন প্রকল্প 2009 সাদে প্রস্তা্ 

করা হয় এ্ং জািা ও ্াভের মদধে 220 ভকভম উচ্চ থিাদল্টজ োইন 

ভনম বাদণর েেে থনওয়া হয়। 36 অোোইনদমদন্টর ভকছু অংশ দুটে 

জাতীয় উদোদনর কাছাকাভছ ভছে যা ্নেপ্রাণীর উপর সম্ভা্ে প্রিা্ 

থফেদত পাদর এ্ং এর জনে সুরো ্ে্স্থা স্থাপদনর প্রদয়াজন থদখা 

থদয়। দুটে প্রােভমক সুরো ্ে্স্থা ভ্দ্চনা করা হয: ্ায় ুদষূণ হ্রাস 

করা এ্ং ভ্পন্ন পাভখ ্াভে োভে বংদয়র জনে একটে সংরেণ কম বসূভচ 

অে বায়ন করা। পভরদ্শগত সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর ফদে আভে বক 

খরচ এ্ং সুভ্ধাগুভে মূেোয়দনর জনে একটে কে-থ্দনভফে 

অোনাোইভসস পভরচােনা করা হয়। ভ্দেষণটে ভনদচর চারটে ধাদপ 

করা হদয়ভছে (সকে গণনা 10 ্ছদরর সময়কাে ভ্দ্চনায় ভনদয় করা 

হয়): 

1. প্রকদল্পর আভে বক খরচ এ্ং সুভ্ধা ভ্দ্চনায় ভনদয় থনে 

থপ্রদজন্ট িোেু গণনা করা 

2. প্রকদল্পর ফদে সৃষ্ট থনভত্াচক এিোন বাভেটের পভরমাণ োকার 

মূদেে ভহসা্ করা 

3. দুটে পভরদ্শগত সুরো ্ে্স্থার সাদে সম্পভকবত সুভ্ধার ভহসা্ করা 

4. প্রকদল্পর একটে সমভন্বত থনে থপ্রদজন্ট িোেু গণনা করার জনে সকে 

মানগুভের সমন্বয় করা। 

অে ববনভতক ভ্দেষদণ থদখা থগদছ থয জািা-্াভে 500 থকভি প্রকদল্প ভন্ বাভচত সুরো ্ে্স্থা একটে 

ইভত্াচক থনে থপ্রদজন্ট িোেু ততভর কদরদছ, যার অে ব হে সুরোগুভে ্াস্ত্াভয়ত হদে প্রকল্পটে করা 

আভে বকিাদ্ যুতসই হদ্। এই ইদন্দাদনভশয়ান থকইস োভডদত যোযে CBA ্ে্হার করা হদয়দছ, যা 

প্রকদল্পর সম্ভা্েতা সংিান্ত গদ্ষণায় অন্তিুবক্ত করা হয়। এটে ভনধ বাভরত কদরদছ থয পভরদ্শগত সুরো 

্ে্স্থা থক্ে পভরদ্শগত এ্ং ্নেপ্রাণীর িোেুদকই রো কদর না, ্রং অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর 

সামভগ্রক থনে থপ্রদজন্ট িোেু ্াভেদয় ভদদয়দছ। 

 

এই প্রকল্প থেদক থদখা যায় থয, সুরো ্ে্স্থার সুভ্ধা ভ্দ্চনায় ভনদয় করা CBA-এর সুষম ভহসা্ 

প্রকদল্পর অে ববনভতক ভ্দেষদণ অন্তিুবক্ত করা উভচত যাদত ্নেপ্রাণী সুরো ্ে্স্থাগুভে থক্ে প্রকদল্পর 

খরচ ভহসাদ্ ধরা না হয়। একইিাদ্ গুরুত্বপূণ ব হে এই প্রকদল্পর জনে পভরচাভেত CBA-এর থযন 

পুনরা্ৃভত্ত করা যায় যাদত ইদন্দাদনভশয়া ও এভশয়া জদুে LI প্রকল্পগুভের এটে ্ে্হার করা থযদত পাদর। 

পভরভশষ্ট 2, থকইস োভড 7 থদখুন। 

 

্াভে োভে বং 
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টফিাত্ররল রুে 4, ইস্ট-ওত্রযস্ট হাইওত্রয (মালত্রযচিযা) 

307 ভকদোভমোর থফডাদরে রুে 4 থপভননসুোর মােদয়ভশয়ার পূ্ ব ও পন্সিম উপকূেদক সংযুক্ত কদর, 

যা হাভত এ্ং ্াদঘর আ্াসস্থদের মধে ভদদয় যায়। 37 এই হাইওদয় প্রকল্প 2005 সাদে সম্পন্ন  করা হয় 

এ্ং এর জনে দুটে অে ববনভতক ভ্দেষণ করা হয় যা পভরদ্শগত কভরদডার ততভরর জনে একটে জাতীয় 

মাোর প্ল্োদনর অংশ ভছে। এই মহাসেক দ্বারা ভ্িক্ত হদয় যাওয়া আ্াসস্থে ্ে্হার কদর অদনক 

হাভত এ্ং ্াঘ একটে সংরভেত ্ন এ্ং একটে রােীয় উদোদনর মদধে চোচে কদর োদক, ভকন্তু 

সেকটে প্রাণীদদর আ্াসস্থেদক ভ্িক্ত কদর ভদদয় প্রভত্ন্ধকতার সৃটষ্ট কদরদছ। এই সমসো সমাধাদনর 

জনে মাোর প্ল্োদন ভতনটে ভমটেদগশন ্ে্স্থা ভচভিত করা হদয়দছ: 

1. সংদযাগ সম্প্রসারণ এ্ং মান্-্নেপ্রাণী সংঘাত কমাদত উিয় পাদকবর চারপাদশর জভম 

অভধগ্রহণ করা 

2. ্নেপ্রাণী িভসং, ্নেপ্রাণী সতকীকরণ ভচি এ্ং গভত সীমা ভনধ বারণ করা 

3. এোকায় থেকসই কৃভষ ্ে্স্থাপনার জনে গাইডোইন ততভর করা 

 

অে ববনভতক ভ্দেষদণ থদখা থগদছ থয ভতনটে সুরো ্ে্স্থা থেদক সুভ্ধাগুভে তাদদর খরদচর থচদয় 

থ্ভশ ভছে। এটে একটে শন্সক্তশােী অে ববনভতক সংদকত ভদদয়দছ থয এই ধরদনর ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন শুধু 

প্রাণী সংরেদণর জনে িাদো তা নয়, ্রং এর ফদে খরদচরও সােয় হদত পাদর । 

 

দুিবাগে্শত, ্নেপ্রাণী সুরো ্ে্স্থাগুভে সম্পূণ বরূদপ ্াস্ত্াভয়ত হয়ভন, কারণ এগুভে স্থাপদনর খরচ 

থদওয়ার কো ভছে স্থানীয় সরকাদরর, থফডাদরে ভ্িাদগর নয় থযটে মাোর প্ল্োন এ্ং CBA মূেোয়ন 

কদরভছে। ফেস্বরূপ, পভরকল্পনার একটে সমভন্বত সংস্করণ ততভর করা হদে এ্ং 2021 এর থশদষ এটে 

প্রকাশ করার কো রদয়দছ। 

 

এই থকইস োভড থেদক পভরদ্শগত সুরোর পুঙ্খানুপুঙ্খ খরচ-থ্ভনভফে ভ্দেষণ পভরচােনার গুরুত্ব 

থদখা থগদছ। খরচ তুেনা কদর সরুো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর সুভ্ধা এ্ং অোিয়দডড খরচ আমদে ভনদয়-

থযমন মান্-্নেপ্রাণী সংঘাত -থেখদকরা থদখাদত সেম হন থয প্রস্তাভ্ত ভমটেদগশন ্ে্স্থা সমাদজর 

জনে ইভত্াচক োি ্দয় আনদ্। পভরভশষ্ট 2, থকইস োভড 8 থদখুন। 

 
ধূসর ভহরন পাভখ, তাদদা্া নোশনাে পাকব, ইন্সেয়া। থিভডে: থগ্রগওয়ার ডু্ওয়া 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

ইত্রিাচসত্রস্টম পচরত্রষিার উোহরণ 

রসদ থজাগান থদওয়া: খাদে, জে, ফাই্ার, জ্বাোভন 

এ্ং অনোনে পণে 

ভনয়িণমূেক প্রন্সিয়া: জে্ায়ু, থরাগ সংিান্ত এ্ং 

পরাগায়ন 

সহায়ক প্রন্সিয়া: ভনউটেদয়ন্ট সাইভলং এ্ং মাটে গঠন 

সাংসৃ্কভতক: ভ্দনাদন, পয বেন এ্ং সাংসৃ্কভতক 

heritageভতহে 
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িারদতর থতরাই আকব েোেদস্কদপ একটে োইগার ভরজাদিবর মধে ভদদয় ্দয় যাওয়া সেক। থিভডে: ভশ্ মারওয়াহা 

 

িিেপ্রাণীর উপর চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচাত্ররর প্রভাি টমািাত্রিলায এচিযার সেমতা 

সমগ্র এভশয়া জদুে LI -এর সম্প্রসারণ এ্ং োভফদকর পভরমাণ ্ৃন্সির সদি প্রজাভতর চোচদে ্াধা সৃটষ্ট 

করদছ, যান্াহন ও থেদনর সদি সংঘদষ বর কারদণ সরাসভর ্নেপ্রাণীর মৃতুেহার ্ৃন্সি পাদে এ্ং 

ইদকাভসদেমদক ভ্িক্ত করার ফদে প্রাণীদদর গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থে কদম যাদে। একইিাদ্, ভ্দুেৎ োইন 

থনেওয়াদকবর ্ৃন্সি পাভখ ও ্ন-এ্ং কোদনাভপদত-্াস করা প্রাণী ও এদদর আ্াসস্থেদক ঝুুঁ ভকর মদধে 

থফদেদছ। 

LI ভনম বাদণর গভত ্ৃন্সি অ্োহত োকায় এভশয়ার উন্নয়নশীে থদশগুভেদক ্নেপ্রাণীদক নতুন এ্ং 

সম্প্রসাভরত অ্কাঠাদমার প্রিা্ থেদক রো করার জনে সেমতা ্ৃন্সি করদত হদ্। LI প্র্ক্তা, ভনম বাতা 

এ্ং অনোনে  অংশীজদনরা উপযুক্ত WFLI আইন, নীভতমাো, প্রযুন্সক্তগত তেে এ্ং কমীদদর প্রভশেদণর 

অিাদ্ সটঠকিাদ্ ্নেপ্রাণী সুরো ্ে্স্থা ভন্ বাচন, ভডজাইন এ্ং এর কায বকর  প্রদয়াগ করদত পারদ্ 

না। অে বায়ন, পভরকল্পনা এ্ং সরুো ্াস্ত্ায়দনর থেদে ভ্দেমান সেমতা এ্ং ্তবমান চোদেঞ্জ থ্াঝা 

গুরুত্বপূণ ব যাদত থযখাদন স্দচদয় থ্ভশ প্রদয়াজন থসখাদন সেমতা ্নৃ্সির উদদোগ থনওয়া যায়। প্রদজক্ট 

থডদিেপদমন্ট প্রন্সিয়ায় সম্পৃক্ত হওয়ার সদুযাগ রাখা এ্ং গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর থিতদর এ্ং জদুে ভনভদবষ্ট 

প্রভশেদণর মাধেদম অভধকতর শন্সক্তশােী সেমতা-্ৃন্সি সংিান্ত কম বসূচী ততভর করা থযদত পাদর।  
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ভকন্াতািন নদীর তীদর থ্াভন বয়ান হাভত, মােদয়ভশয়ার থ্াভন বও। থিভডে: থগ্রগওয়ার ডু্ওয়া 

ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর সাদে সম্পৃক্ত গুরুত্বপণূ ব গ্রুপসমূহ 

সরিাচর সংস্থা : সরকাভর সংস্থাগুভে - ভ্দশষত পভর্হন, শক্ত এ্ং পভরদ্শগত ্া 

সংরেণকারী সংস্থা - স্ই LI -এর জনে ্নেপ্রাণী সুরো ্াস্ত্ায়দন িূভমকা পােন কদর 

োদক। সরকার সুরোর প্রদয়াজনীয়তা সম্পভকবত নীভত ভনধ বারণ কদর এ্ং সাধারণত LI-এর 

অনুমভত ও এর অ্স্থাদনর ভ্ষদয় ভসিান্ত ভনদয় োদক। 

 

আন্তজবাচতি আচর্থ বি প্রচতষ্ঠাি (IFIs) : IFI-গুভে LI প্রকদল্পর জনে অে ব প্রদান কদর, সাধারণত 

ঋদণর আকাদর। IFI- থদর প্রায়ই পভরদ্শগত এ্ং সামান্সজক সুরো সংিান্ত নীভত োদক যা 

ঋণগ্রহীতা থদশগুভেদক থমদন চেদত হয়। যভদও আরও অদনক ধরদনর অে বদাতা রদয়দছ যারা 

অ্কাঠাদমার জনে সহায়তা ্া ঋণ ভদদয় োদক, এই প্রকদল্প এভশয়ার একাভধক থদশ এ্ং 

অঞ্চদে কাজ কদর োদক এমন ঋণদাতাদদর উপর থফাকাস করা হদয়দছ। 

 

চিল্প : ভশদল্পর মদধে রদয়দছ অ্কাঠাদমা পভরকল্পনাকারী, প্রদকৌশেী এ্ং ভনম বাতা, অে্া যারা 

স্থদে কাজ কদর োদক এ্ং অ্কাঠাদমা ভনম বাণ এ্ং ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দনর জনে 

দাভয়ত্বপ্রাপ্ত। ভশদল্প পভরদ্শগত প্রিা্ মূেোয়ন ্া এনিায়রনদমন্টাে ইম্পোক্ট অোদসসদমন্ট 

(EIA) পরামশ বদাতা অন্তিুবক্ত হদত পাদর, যারা সম্ভা্ে প্রিা মূেোয়ন এ্ং যোযে ভমটেদগশন 

্ে্স্থার সুপাভরশ কদর োদক। 

 

টিসরিাচর সংস্থা (এিক্সজও-NGO) : থযস্ NGO ্নেপ্রাণী সংরেণ ভনদয় কাজ কদর োদক 

তাদদর কাদছ ্নেপ্রাণী ্া আ্াসস্থে সম্পভকবত তেে োকদত পাদর যা প্রদত্ত এোকায় LI 

প্রকদল্পর সম্ভা্ে প্রিাদ্র উপর আদোকপাত করদত পাদর। কভমউভনটে-থকন্সন্দ্রক NGO-গুভে 

LI-এর সাদে সম্পভকবত আরও ভকছু স্থানীয় ভ্ষয় ভনদয় কাজ কদর, থযমন কভমউভনটে ্ন ্া 

উচ্চ সাংসৃ্কভতক িোেু সম্পন্ন এোকার উপর প্রিা্। NGO-গুভে LI-এর উন্নয়ন এ্ং ভনম বাণ 

কাজ ফদো-আপ করদত পাদর যাদত ভনরাপত্তা ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়ন করা হয় ভকনা থস ভ্ষদয় 

জ্া্ভদভহতা ভনন্সিত করা যায়। 
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LI প্রিল্প উন্নযি প্রক্সক্রযা 

LI প্রদজক্ট থডদিেপদমন্ট প্রদসদস সাতটে মূে পয বায় রদয়দছ (ভচে 9)। সাতটে পয বাদয়ই ্নেপ্রাণীর জনে 

সুরো ্ে্স্থা অন্তিুবক্ত করার সুদযাগ রদয়দছ (থেভ্ে 1): 

 
ভচে9 : LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়া 

থেভ্ে1 : প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় ্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থার সুদযাগ 

প্রিল্প প বায িিেপ্রাণীর জিে সুরো িেিস্থার সুত্র াগ 

1. ভন্ বাচন গুরুত্বপূণ ব ্নেপ্রাণী এোকাগুভের মধে ভদদয় যাওয়া প্রকল্পসমূহ এভেদয় যাওয়া ও 

ভন্ বাচন না করা। 

2. অে বায়ন প্রকদল্পর ্াদজদে ্নেপ্রাণীর সুরোর জনে  অে বায়দনর ভ্ষয় এ্ং প্রদয়াজনীয় 

থসইফগাডব েোোডব কমপ্ল্াদয়ি অন্তিুবক্ত করুন । 

3. পভরকল্পনা একটে EIA পভরচােনা করুন এ্ং প্রাণীদদর উপর সম্ভা্ে প্রিা্ থ্াঝার জনে 

্নেপ্রাণীর তেে সংগ্রহ ্া পয বাদোচনা করুন। 

4. নকশা ভমটেদগশদনর অপশন মূেোয়ন করুন এ্ং প্রিাভ্ত প্রাণীর জনে কায বকর 

ভডজাইনগুভে ভন্ বাচন করুন। 

5. অনুমভত ভনন্সিত করুন থয ্নেপ্রাণীর উপর প্রিা্ থমাকাদ্োর েদেে যোযে পারভমে 

পাওয়ার জনে পয বাপ্ত তেে প্রদান করা হদয়দছ। 

6. ভনম বাণ শব্দ, দূষণ এ্ং থচারা ভশকাদরর মত ্নেপ্রাণীর উপর ভনম বাদণর প্রিা্গুভে কমাদত 

সদ্ বাত্তম চচবা ্া প্রোকটেস কাদজ োগাদনা। 

7. ভনম বাণ-পর্তী পয বায় ভমটেদগশন ্ে্স্থার কায বকাভরতা মূেোয়দনর জনে ভনম বাণ-পর্তী সমদয় ্নেপ্রাণীদদর 

পয বদ্েণ করা। 

 

চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় ভ্ভিন্নিাদ্ সম্পৃক্ত হদয় োদক (ভচে 10)। এভশয়ার পাুঁচটে 

প্রভতভনভধ থদদশর 300টেরও থ্ভশ উত্তরদাতাদদর ভনদয় করা জভরদপ থদখা থগদছ থয সকে পয বাদয় IFI-এর 

স্দচদয় থ্ভশ সম্পৃক্ততা রদয়দছ আর NGO-এর স্দচদয় কম। সরকারী সংস্থা পভরকল্পনা এ্ং 

অনুদমাদন প্রদাদনর সময় থ্ভশ সম্পৃক্ত োদক আর ভশল্প সংিান্ত গ্রুপটে স্দচদয় থ্ভশ পভরকল্পনা 

কাদজর সাদে জভেত োদক। ভশল্প সংিান্ত গ্রুপদক নকশা ও ভনম বাদণর থেদেও গুরুত্বপূণ ব িূভমকা রাখা 

উভচত, থযস্ প্রভতষ্ঠান এস্ থেে ভনদয় কাজ কদর োদক তাদদর উপর সম্ভ্ত জভরপ করা হয়ভন। 

 
ভচে10 : LI প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর সম্পৃক্ততা 
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LI- এর জনে ওয়াইল্ডোইফ থসফগাডবস ্া ্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দন ্াধা 

LISA প্রকদল্পর জভরদপর ফোফদে থদখা থগদছ থয LI-থত ্নেপ্রাণীর সরুো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দন ্াধা 

অভধকাংশ থেদে প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ার পভরকল্পনা, ভনম বাণ এ্ং নকশা পয বাদয় থদখা থদয় আর এই 

ভ্ষদয় চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপই সম্মত হদয়দছ । ভ্দশষ কদর, ভমটেদগশদনর অপশদনর জনে সটঠক নকশা 

এ্ং ইন্সঞ্জভনয়াভরং থকৌশে সম্পভকবত জ্ঞাদনর অিা্দক একটে প্রধান ্াধা ভহসাদ্ শনাক্ত করা হয় (ভচে 

11)। দুটে অভতভরক্ত ্াধার মদধে রদয়দছ ্নেপ্রাণীর সুরোর জনে অে বায়দনর অিা্, পাশাপাভশ 

রাজবনভতক সভদো এ্ং প্রাভতষ্ঠাভনক সহদযাভগতার অিা্। নন-ইদকানভমক েদেের জনে রাজবনভতক 

সভদোর অিা্ ্া WFLI- এর জনে প্রাভতষ্ঠাভনক সহদযাভগতার অিা্ উন্নয়নশীে ভ্দে থ্শ সাধারণ 

একটে ্োপার এ্ং এটে একটে ্াধা হদত পাদর যভদ থদশগুভে উন্নয়ন এ্ং জী্ব্ভচেে রোর প্রভতশ্রুভত 

পূরদণর আদশ ব ভহদসদ্ ভগ্রন ইনফ্রাস্ট্রাকচারদক গ্রহণ না কদর োদক। 

 

ভচে11 : ভেভনয়ার অ্কাঠাদমাদত ্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থা ্াস্ত্ায়দন ্াধা  

্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থ সংিান্ত নীভত 

থকাদনা থদদশর জাতীয় নীভতর মাধেদম LI- প্রকদল্প ্নেপ্রাণী সরুোর ভ্ষদয় সদ্ বাত্তম চচবাদক প্রাভতষ্ঠাভনক 

রূপ থদওয়ার থচষ্টা করা হদয় োদক। থযদকাদনা আন্তজবাভতক ্হুপাভেক পভরদ্শগত চুন্সক্তদত (MEAs) 

স্বােরকারী ভহসাদ্ একটে থদদশর অিীকাদরর আনুষ্ঠাভনকীকরদণর জনে জাতীয় স্তদর নীভত ্ে্হার কদর 

স্থেজ ও ভমঠা পাভনর পভরদ্শ সংরেণ করার উদদোগ থনওয়া হদয় োদক।  সাধারণত, Convention on 

Biological Diversity ও World Heritage Convention-এর মত গুরুত্বপূণ ব আন্তজবাভতক MEA- থত 

অংশগ্রহদণর থেদে এভশয়ার থদশগুভে থ্শ অগ্রগামী। তদ্, 28টে থদদশর মদধে মাে 12টে CMS-এর সাদে 

যুক্ত রদয়দছ থযটে পভরযায়ী প্রাণীর প্রজাভত, তাদদর আ্াসস্থে এ্ং মাইদগ্রশন রুে সংরেণ সংিান্ত 

একমাে ত্ভেক সদম্মেন। এই প্রজাভতর প্রাণীদদর উপর LI-এর ভ্দশষ প্রিা্ োকদত পাদর, থকাদনা থদশ 

CMS-এ স্বােরকারী হদে ্নেপ্রাণীর জনে েোেদস্কপ কাদনভক্টভিটের থেদে জাতীয় নীভতর পভরসর 

্াোদনার সদুযাগ ততভর হদত পাদর।  

সেক, থরেপে, ভ্দুেৎ োইন এ্ং EIA সংিান্ত জাতীয় আইন ্া ভনদদবশনায় অন্তিুবন্সক্তর মাধেদমও 

্নেপ্রাণীর সুরো ্ে্স্থাদক প্রাভতষ্ঠাভনক রূপ থদওয়া থযদত পাদর (থেভ্ে 2)। ্তবমাদন, সেদকর থেদে 

্নেপ্রাণীর সুরো সংিান্ত আইন ্া ভনদদবশনা থ্ভশরিাগ থদদশ প্রচভেত আদছ (21), তারপদর আদছ থরে 

(17), এ্ং এরপর আদছ ভ্দুেৎ োইন (14)। এভশয়ার থ্ভশরিাগ থদশগুভেদত ্নেপ্রাণী সরুোর 

প্রদয়াজনীয় ভ্ধান সং্ভেত আইন ্া ভনদদবশনা প্রচভেত আদছ (22), িভ্ষেদতর ভ্ধাদনর জনে এগুভে 

কাদজ আসদত পাদর ভ্দশষ কদর LI- এর প্রিা্ থেদক ্নেপ্রাণীদদর সরুো প্রদান করার জনে। 
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থেভ্ে2 : জী্ব্ভচেে সুরো এ্ং ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা পিভত ্া পভরদ্শগত প্রিা্ মূেোয়ন সম্পভকবত জাতীয় আইন এ্ং 

ভনদদবশনা 

টেি ↓ 
EIA  সড়ি টরলপর্থ চিেেুৎ লাইি 

টোর 
আইন ভনদদবভশকা  আইন ভনদদবভশকা আইন  ভনদদবভশকা আইন  ভনদদবভশকা 

িারত         8 

জাপান         8 

মদিাভেয়া         8 

দভেণ 

থকাভরয়া 
        8 

তান্সজভকস্তান         8 

্াংোদদশ         8 

মােদয়ভশয়া         8 

পূ্ ব ভতমুর         8 

তুকবদমভনস্তান         7 

থনপাে         7 

চায়না         6 

উজদ্ভকস্তান         6 

িূোন         5 

আফগাভনস্তান         5 

কাজাখস্তান         5 

ব্রুনাই         4 

শ্রীেংকা         4 

পাভকস্তান         4 

োইেোে         4 

কদম্বাভডয়া         2 

ইদন্দাদনভশয়া         2 

ভিদয়তনাম         1 

ভসিাপুর         1 

মায়ানমার         0 

োওস         0 

ভকরভগজস্তান         0 

উত্তর থকাভরয়া         0 

ভফভেপাইন         0 

টমাে 19 18 18 17 15 14 12 12  
         

চি অন্তভুবক্ত  সম্ভিত অন্তভুবক্ত  অন্তভুবক্ত িা  
তর্থে উপলভে 

িয* 
 

* সকে থদদশর আইন সম্পভকবত তেে ইংদরন্সজদত অনোইদন সহদজ পাওয়া যায় না। ধূসর ্গ ব মাদন এই নয় থয   

থকাদনা একটে থদদশ আইনী ভ্ধান থনই। 
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IFC PS 6 - জীিবিচচত্রে সংরেণ এিং জীচিত প্রািৃচতি সম্পত্রের টেিসই িেিস্থাপিা 

পারফরমোি েোোডব (PS) 6 থেকসই উন্নয়দন জী্ব্ভচেে, ্াস্তুতি পভরদষ্া এ্ং জী্ন্ত প্রাকৃভতক 

সম্পদদর প্রাসভিকতাদক স্বীকৃভত থদয়। এটে পভরদ্শগত এ্ং সামান্সজক ঝুুঁ ভক এ্ং প্রিা্ শনাক্তকরণ 

প্রন্সিয়ায় প্রদযাজে। প্রদয়াজনীয়তাগুভে পভর্ভতবত, প্রাকৃভতক এ্ং গুরুত্বপূণ ব আ্াসস্থদের 

প্রকল্পগুভেদত প্রদয়াগ করা হয়; অে্া লাদয়দন্টর ্ে্স্থাপনা ্া প্রিাদ্র অধীদন ইদকাভসদেম 

পভরদষ্ার উপর সম্ভা্ে প্রিা্ ্া ভনিবরতার সাদে; অে্া জী্ন্ত প্রাকৃভতক সম্পদ উৎপাদন অন্তিুবক্ত 

(কৃভষ, পশুপােন, মৎসে, ্নায়ন)। 

অে বদাতা এ্ং তাদদর সুরো নীভতর িূভমকা 

এভশয়ার থ্ভশরিাগ অ্কাঠাদমা IFI ্া অনোনে 

আঞ্চভেক অে ববনভতক সংস্থার ঋদণর মাধেদম অে বায়ন 

করা হয়। ভ্ে্োংক গ্রুদপর পারফরমোি েোোডব 6 

এর উপর ভিভত্ত কদর এ্ং সামঞ্জসে থরদখ IFI-গুভের 

পভরদ্শ ও সামান্সজক সুরো ্ে্স্থা সংিান্ত নীভত 

রদয়দছ। ্তবমাদন, IFI-গুভে সেক, থরে ্া ভ্দুেৎ 

োইদনর জনে ্নেপ্রাণীর সরুোর ভনভদবষ্ট আনুষ্ঠাভনক 

মান ততভর কদরভন, যভদও কদয়কটে IFI ভনদজ থেদক 

অ্কাঠাদমা সম্পভকবত ভনদদবশনামূেক নভেপে ততভর 

কদরদছ। উদাহরণস্বরূপ,  2019 সাদেএভশয়ান 

থডদিেপদমন্ট ্োংক ভগ্রন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভডজাইন 

ফর োিদপােব প্রদজক্টস: আ থরাড মোপ েু প্রদেভক্টং 

এভশয়া'স ওয়াইল্ডোইফ ্াদয়াডাইিাভস বটে প্রকাশ 

কদরদছ, 38  এ্ং 2016 সাদে Wildlife Institute of India-

এর ভনদদবশনা মোনুয়াে, ইদকা-থফ্রেভে থমজারস েু 

ভমটেদগে  ইমপোক্টস অফ ভেভনয়ায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার 

অন ওয়াইল্ডোইফ ততভরদত ভ্ে্োংক সহায়তা কদর39 

অভধকাংশ IFI-ই ভ্ে্োংদকর পভরদ্শগত, স্বাস্থে এ্ং 

ভনরাপত্তা ভনদদবশনার সাহাযে ভনদয় োদক থযখাদন 

ভনদজদদর থমদন চোর জনে উন্নয়দনর ভ্ভিন্ন থসক্টর 

জদুে ভনভদবষ্ট ভশল্পভিভত্তক সদ্ বাত্তম চচবার উদাহরণ থদওয়া হদয়দছ।   

ঋণ প্রদান করার সময় IFI সাধারণত ঋণগ্রহীতাদক তাদদর ভনজস্ব সুরো নীভত থমদন চেদত ্দে অে্া 

তারা ঋণগ্রহীতা থদদশর নীভতর কাদছ ভডফল্ট কদর োদক। ভকছু ্হৃত্তর IFI প্রযুন্সক্তগত সহায়তা ্া 

প্রভশেদণর আকাদর অভতভরক্ত সহায়তার মাধেদম সরুো নীভতর পভরপােনদক উৎসাভহত কদর োদক এ্ং 

ঋণগ্রহীতার সরুো নীভত থযন তাদদর নীভতর সাদে সামঞ্জসেপূণ ব হয় তা ভনন্সিত করার থচষ্টা কদর োদক। 

তদ্, ভকছু নতুন IFI থক্ে এই অভতভরক্ত সহায়তা প্রদান করদছ; অতীদত তারা  ঋণগ্রহীতা থদদশর সুরো 

্াস্ত্ায়দনর েমতার উপর ভনিবরশীে ভছে। উদাহরণস্বরূপ, চীদনর BRI সম্পভকবত অে বায়ন ভনজ ভনদজ 

থদদশ স্জু উন্নয়দনর জনে উৎসাহ থদয় ভকন্তু সুরো ্াস্ত্ায়দনর জনে ভকছু সীভমত সম্পদ এ্ং 

ভদকভনদদবশনা প্রদান কদর োদক, এই সংিান্ত খরচ, প্রভশেণ, ফদো-থ্রু এ্ং পয বদ্েদণর থ্াঝা 

ঋণগ্রহীতা থদদশর উপদরই পদে।  
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্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থার পভরকল্পনা এ্ং ভডজাইন 

এভশয়ায় 30টেরও থ্ভশ থপশাগত থজাে রদয়দছ থযগুভে সেক, থরেপে, এ্ং ভ্দুেৎ োিভমশন খাদতর 

পাশাপাভশ ভসভিে ইন্সঞ্জভনয়ারদদর প্রভতভনভধত্ব কদর। এই থপশাগত থজােগুভে কমীদদর প্রভশেণ, 

ওদয়ভ্নার, প্রকাশনা, সদম্মেন এ্ং অনোনে প্রযুন্সক্তগত সম্পদ সহ ভ্ভিন্ন সেমতা-্ৃন্সি কায বিদমর 

সাদে জভেত। ্তবমাদন, এস্ প্রভতষ্ঠাদনর মদধে ভ্দশষিাদ্ WFLI সুরোর সাদে সম্পভকবত সেমতা 

্ৃন্সির প্রদচষ্টা অতেন্ত ভ্রে। তদ্, প্রকদল্পর জভরদপ ভশল্প গ্রুদপর উত্তরদাতারা LI প্রকদল্পর নকশা এ্ং 

ভনম বাদণ ্নেপ্রাণীর সুরোদক অন্তিুবক্ত করার জনে থ্শ আগ্রহ প্রকাশ কদরদছ; তারা ভমটেদগশদনর 

থেভণভ্নোস সম্পদকবও ্োপকিাদ্ সদচতন ভছে (ভচে 12)। ভশল্প গ্রুদপর উত্তরদাতারা ইদকাভসদেদমর 

উপর LI-এর প্রিা্ এ্ং ভমটেদগশন ্ে্স্থার জনে কায বকর ভডজাইন সংিান্ত প্রভশেণ গ্রহদণর জনে থ্শ 

আগ্রহ প্রকাশ কদরদছ।  এছাোও, ্নেপ্রাণী সুরোর ভ্ষদয় সদ্ বাত্তম ্ে্স্থাপনার চচবা ্াস্ত্ায়নকারী 

সংস্থাগুভের জনে পুরস্কার ্া পা্ভেক থরকগভনশন ্া স্বীকৃভতর মত প্রদণাদনার অিা্ রদয়দছ। থযদহতু, 

এই ধরদনর সুরোর ্াস্ত্ায়ন ভনদদবশনা দ্বারা থ্ভশরিাগ থেদে ভনজ ভনজ উদদোদগ পভরচাভেত হয, তাই 

WFLI ্াস্ত্ায়দনর সাদে যকু্ত থকাদনা অভতভরক্ত খরদচর জনে ভশল্প গ্রুপদক অভতভরক্ত প্রদণাদনা থদওয়ার 

প্রদয়াজন হদত পাদর। 

ভনম বাদণর সময় এ্ং পদর পভরদ্শগত িোেুর থকাদনা েভত যাদত না হয় তার জনে ভমটেদগশন 

থেভণভ্নোদসর একটে সহজ কাঠাদমা LI প্র্ক্তারা অনুসরণ করদত পাদর। 

 

 

*হায়ারারভকর ভকছু সংস্করদণ পুন্ বাসন ্া পুনরুিার অন্তিুবক্ত রদয়দছ যা ভমটেদগশন এ্ং অফদসটেং-এর মাদঝ একটে স্বতি ধাপ ভহসাদ্ ধরা 

হদয় োদক। 

ভচে12 : ভমটেদগশদনর থেভণভ্নোস 

ভ্ে্োপী WFLI-এর জনে ভনভদবষ্ট নকশা নীভত সম্পভকবত অসংখে ভরদসাস ব রদয়দছ। অনোনে মহাদদদশর 

থদশগুভেদত ্নেপ্রাণী পারাপাদরর নকশা, অনোনে ধরদনর প্রযুন্সক্তগত নকশা সংিান্ত ভনদদবশনা, 

ওিারপাস ্া ফ্লাইওিার কাঠাদমার মত ভমটেদগশন ্ে্স্থার জনে প্রদকৌশদের প্রদয়াজনীয়তা, কমী 

প্রভশেদণর জনে জাতীয় পভর্হন সংস্থার সহায়তা এ্ং ্নেপ্রাণী-যান্াহন সংঘদষ বর মত তেে সংগ্রহ ও 

থশয়ার করার প্ল্োেফম ব সংিান্ত প্রযুন্সক্তগত হোে্ুক রদয়দছ । এভশয়া্র উন্নয়নশীে  থদশগুভে তাদদর 

সেমতা ্াোদনার পাশাপাভশ তাদদর অননে প্রাণীদদর প্রজাভত এ্ং ইদকাভসদেদমর জনে এই ধরদনর 

সহায়তা এ্ং প্রযুন্সক্তগত তেে ভ্কাদশর প্রদয়াজন হদ্। 
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থনপাদের থদাোখা থজোর কাভেনদচাদক একটে সেদকর কারদণ হওয়া কভমউভনটে উন্নয়ন। থিভডে: পাদাম ভ্.চা ুঁদ 

কনজারদিশন এনন্সজও এ্ং LI 

এভশয়ায় জাতীয় এ্ং আন্তজবাভতক উিয় স্তদর কাজ করা ্নেপ্রাণী-থকন্সন্দ্রক NGO-গুভে তাদদর 

সংগঠদনর জনে LI ্নেপ্রাণীর উপর থয প্রিা্ থফেদত পাদর তা ভ্দ্চনা কদর এ্ং তাদদর অদনদকই LI 

ভনদয় কাজ কদর োদক। তদ্, LI-এর প্রিা্ থমাকাদ্ো সাধারণত প্রাভতষ্ঠাভনকিাদ্ করা হয় না; এভশয়াদত 

কম বরত ্হৃত্তম 11টে আন্তজবাভতক NGO-এর মদধে যাদদর LISA প্রকদল্পর জনে সাোৎকার থনওয়া 

হদয়ভছে, তাদদর মদধে মাে দুটে LI ভনদয় কাজ করদছ। সাধারণত NGO-গুভে অনোনে কম বসূভচর মদধে LI-

থক অন্তিুবক্ত কদর োদক, যখন প্রদয়াজন হয় তখন তাদদর কমীদদর LI সম্পদকব জানদত সহায়তা কদর 

োদক, অে্া এিোন বাে অংশীদারদদর সাদে কাজ কদর োদক। চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর মদধে জভরদপ 

এনন্সজও উত্তরদাতারা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় স্দচদয় কম জভেত ্দে উদেখ কদরদছ; আর তারা 

জভেত োকদেও NGO-গুভে ্নেপ্রাণীর সুরোর জনে সাধারণ প্রচার এ্ং প্রাক-ভনম বাদণর তেে সংগ্রহ 

কদর োদক-থয কাজগুভে অদনক এনন্সজও এমভনদতই কদর োদক। NGO-গুভে মদন কদর থয প্রকল্প 

উন্নয়ন প্রন্সিয়ায় অংশগ্রহদণর প্রধান ্াধাগুভে হে অে বায়ন ও দেতার অিা্, আর তাই  প্রভশেণ ও 

গুরুত্বপূণ ব অনোনে গ্রুদপর সাদে অংশীদাভরদত্বর সুদযাদগর ভ্ষদয় থ্শ আগ্রহ প্রকাশ কদরদছ। 

গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ সমূদহর মদধে সহদযাভগতা 

চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়া জদুে এদক অপদরর সাদে থ্শ সম্পৃক্ত োদক (ভচে 13)। 

যভদও চারটে গ্রুদপর জভরপ উত্তরদাতারা ইভিত ভদদয়দছ থয তারা তাদদর ভনজস্ব  গ্রুদপর মদধে স্দচদয় 

থ্ভশ সন্সিয় োদক, অনোনে  গ্রুদপর সাদে সম্পৃক্ততার ঘেনাও কমন। উত্তরদাতারা ইভিত কদরদছ থয 

থদশগুভের সরকার প্রায়শই NGO এ্ং কখনও কখনও ভশল্প গ্রুদপর সাদে অংশীদাভরত্ব গদে থতাদে, IFI-

গুভে ভশল্প এ্ং NGO উিদয়র সাদে ্োপকিাদ্ কাজ কদর োদক এ্ং ভশল্প গ্রুপ সরকার এ্ং NGO-

গুভের সাদে সমানিাদ্ কাজ কদর োদক। NGO-গুভে অনোনে NGO-এর সাদে থ্শ িাদো অংশীদাভরত্ব 

গদে তুেদত পাদর, ভকন্তু তারা ভকছু ভশল্প গ্রুপ এ্ং সরকাদরর সাদেও কাজ কদর োদক। IFI-গুভের সাদে 

স্দচদয় কম অংশীদাভরত্ব গদে থতাো হয়, যভদও তারা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়া জদুে স্দচদয় থ্ভশ 

সম্পৃক্ত োদক, এটে ইভিত কদর থয অনোনে গ্রুপগুভে হয়ত IFI- এর িূভমকা পদুরাপভুর ্ঝুদত পাদর না। 
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ভচে13 : প্রভতটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ (্াদম) থেদক উত্তরদাতাদদর সংখো যারা প্রভতটে ধরদনর অংশীদাদরর (ডাদন) সাদে কাজ করার 

কো উদেখ কদরদছ 

প্রদজক্ট থডদিেপদমন্ট প্রন্সিয়ার সময় গ্রুদপর প্রদতেদকর আোদা আোদা িূভমকা এ্ং দাভয়ত্ব োকদেও 

WFLI ভমটেদগশন ্ে্স্থার সফে ্াস্ত্ায়ন এ্ং পয বদ্েদণর জনে সুরোর প্রদয়াজনীয়তার ্োপাদর 

একটে সাধারণ উপেভি োকা গুরুত্বপূণ ব। সকে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ এিোন বাে অংশীদারদদর সাদে কাজ 

করদত এ্ং সহদযাভগতামূেক প্রভশেদণর সুদযাদগ গ্রহণ করদত আগ্রহী। সকে গ্রুপই নীভত, পভরকল্পনা, 

নকশা, ভমটেদগশন এ্ং পয বদ্েদণর মত ভ্ষদয়  িভ্ষেদত প্রভশেদণর ্োপাদর থ্শ আগ্রহ প্রকাশ 

কদরদছ (ভচে 14)। সকে গ্রুপদক একন্সেত করদত পাদর এমন প্রভশেদণর মাধেদম থক্ে গ্রুপগুভের 

মদধে দরূত্ব দরূ করা সম্ভ্ হদ্ তা নয়,  ্রং প্রভতটে গ্রুপ একই জ্ঞাদনর ভিভত্তর গদে উঠদছ তা ভনন্সিত 

করার মাধেদম িভ্ষেদত পারস্পভরক সহদযাভগতার পেদক সুগম করা যাদ্। 

 
ভচে14 : প্রভশেণ ভ্ষদয় গুরুত্বপূণ ব গ্রুপগুভের মদধে আগ্রহ 
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থ্িে োইগার, তাদদা্া জাতীয় উদোন, িারত। থিভডে: থগ্রগওয়ার ডু্ওয়া 

সামত্রি এচগত্রয  াওযার পর্থ 

থযদহতু এভশয়ার থদশগুভে তাদদর LI ভসদেমদক এভগদয় ভনদয় যাদে, তাই তাদদর জী্ব্ভচেেপূণ ব 

েোেদস্কপ সুরোর জনে তাদদর সেমতা ্াোদনাও অপভরহায ব। এই সরুোগুভে অদনকিাদ্ হদত পাদর, 

থযমন অভধকতর সুরোমূেক আইন এ্ং নীভত, জাতীয় ও আঞ্চভেক অ্কাঠাদমা এ্ং ্নেপ্রাণী সংস্থার 

মদধে আরও িাদো সমন্বয় গদে থতাো, পভরকল্পনা পরামশ বদাতা এ্ং ভনম বাণ সংস্থাগুভের থেদক উন্নত 

নকশা এ্ং প্রাক-ভনম বাণ এ্ং ভনম বাণ-পর্তী ্নেপ্রাণীর তেে সংগ্রহ এ্ং ্ে্হার করা। এই অঞ্চদে 

অদনক অনুকরণীয় WFLI প্রকল্প রদয়দছ যা ভ্ে্োপী সদ্ বাত্তম চচবা থমদন চদেদছ; দুিবাগে্শত, এগুভে 

অদনক থদদশ প্রাভতষ্ঠাভনক রূপ পায়ভন ্া পদুরা অঞ্চদে েোোডব চচবায় পভরণত হয়ভন। এই প্রভতদ্দদন 

থদখা থগদছ থয এভশয়ায় অদনক ইেুক অংশগ্রহণকারী থদশ, LI প্র্ক্তা, থডদিেপার এ্ং অংশীজন 

রদয়দছ যারা ্নেপ্রাণী রোর প্রদয়াজনীয়তা সম্পদকব এ্ং একই সাদে পণে, শন্সক্ত ও মানুদষর ভনরাপদ ও 

দে চোচদের ্ে্স্থা সম্পদকব জানদত আগ্রহী। সংস্থা, অে বদাতা, থ্সরকাভর প্রভতষ্ঠান, পরামশ বক, প্রাণী 

সংরেণ ভ্দশষজ্ঞ এ্ং কভমউভনটে গ্রুপ - স্াই কমীদদর জনে প্রভশেণ, প্রযুন্সক্তগত তেে, থকইস োভড 

এ্ং স্মােব পভেভসদত অোদিস থপদত আগ্রহী যা আন্তজবাভতক মান এ্ং প্রোকটেসগুভে সফেিাদ্ পূরণ 

করদত তাদদর কম বেমতা ্াোদত সাহাযে করদ্। ভেভনয়ার অ্কাঠাদমার জনে ্নেপ্রাণীর সরুো 

্াস্ত্ায়দন এভশয়ার সেমতা গদে থতাোর জনে কায বকরী সুপাভরদশর পাশাপাভশ এই প্রভতদ্দদনর মূে 

ফোফেগুভে ভনদম্ন থদওয়া  হদয়দছ। 
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প্রস্তাচিত চলচিযার অিিাঠাত্রমা এচিযার সি বাচিি জীিবিচচত্রেপূণ ব লোন্ডত্রেপগুচলর মিে চেত্রয 

অচতক্রম িত্রর  াত্রি 

এভশয়ায় ভ্দের স্দচদয় থ্ভশ জী্ব্ভচেেপূণ ব েোেদস্কপ রদয়দছ, ভকন্তু এই জী্ব্ভচেে LI -এর দ্রুত 

সম্প্রসারদণর কারদণ িম্ধ বমান হুমভকর সম্মুখীন। স্থাভনক ভ্দেষণ ্া থিৌদগাভেক থেদির মাধেদম 

সমসোর অনুসন্ধান, জী্ব্ভচদেের উপর LI-এর প্রিাদ্র অ্স্থান এ্ং তীব্রতা ভচভিত করদত পাদর। এই 

ভ্দেষদণর একটে উপাদাদনর জনে নয়টে জী্ব্ভচেে থডোদসে থেদক তেে ্ে্হার কদর জাতীয়, 

আঞ্চভেক এ্ং মহাদদশীয় থস্কদে উচ্চ জী্ব্ভচেে মান ্া িোেুর ("থকার") এোকাগুভে স্ বসম্মতিাদ্ 

মোপ করা হদয়দছ। ভ্দেষদণর আদরকটে উপাদান এভশয়ায় আন্তজবাভতক উন্নয়ন উদদোদগর সাদে যুক্ত 

প্রস্তাভ্ত LI উন্নয়ন প্রকদল্পর স্থাভনক তেে সংকেন কদরদছ (জাতীয় LI কম বসূভচ ্াদদ), যার মদধে 81,000 

ভকদোভমোদররও থ্ভশ  সেক, থরেপে এ্ং ভ্দুেৎ োইন প্রকল্প রদয়দছ । ভ্দেষদণ প্রস্তাভ্ত LI রুে এ্ং 

জী্ব্ভচেে থকাদরর (ভচে 15) মদধে ভ্স্তৃত ওিারেোপ পাওয়া থগদছ। প্রস্তাভ্ত LI রুদের ২৫ 

ভকদোভমোদরর মদধে জী্ব্ভচদেের থমাে থকার এোকার 20 শতাংশ এ্ং থসইসাদে 363টে সুরভেত 

এোকার অ্স্থান রদয়দছ। পভরভশষ্ট 1 থদখুন । 

সুপাভরশ 

LI ভনম বাণ সম্পন্ন হওয়ার পর প্রায়ই স্থাভনক ভ্দেষণ পভরচাভেত হয়, যা উপযুক্ত ্নেপ্রাণী সুরোর জনে 

তাদদর কম উপদযাগী কদর থতাদে। সম্ভা্ে হুমভক থ্াঝার জনে প্রস্তাভ্ত LI-এর উপর উচ্চমাদনর স্থাভনক 

তেে সংকেন এ্ং গুরুত্বপূণ ব জী্ব্ভচেে অঞ্চেগুভের সাদে ওিারেোদপর ভ্দেষণ করা গুরুত্বপূণ ব। 

এছাোও, জাতীয়, আঞ্চভেক ্া মহাদদশীয় থস্কদে এভশয়ার স্ বাভধক জী্ব্ভচেেপূণ ব েোেদস্কদপর 

মোভপংদয়র মাধেদম LI প্র্ক্তা, অে বদাতা এ্ং পভরকল্পনাকারীদদর ভমটেদগশন থেভণভ্নোদসর প্রেম ভ্কল্প 

গ্রহণ করার েদেে প্রদয়াজনীয় তেে জানদত পারদ্: স্দচদয় থ্ভশ LI-জী্ব্ভচেে সংঘাদতর থেেগুভে 

এভেদয় চো। 

 
ভচে15 : প্রস্তাভ্ত নতুন ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা এ্ং জী্ব্ভচেে হেস্পেগুভের মদধে ওিারেোপ 

দ্রষ্ট্ে: প্রস্তাভ্ত 

অিেন্তরীণ LI প্রকল্প, 

থযমন চীন এ্ং 

িারদতর ভনজস্ব 

প্রকল্পসমূহ, এই 

মানভচদে উদেখ করা 

হয়ভন।   
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িারদতর মহারাদের নোশনাে হাইওদয় (NH) 44 -এ ভনম বাণাধীন ্নেপ্রাণীর জনে আোরপাস। থিভডে: র্ অোদমন্ট 

এচিযা জুত্রড় সড়ি, টরলপর্থ, এিং চিেেুৎ লাইিগুচল হুমচির চিিার প্রাণীগুচলত্রি হতো িরত্রে 

এভশয়ায় গদ্ষণা করা ্নেপ্রাণীর উপর LI এর স্দচদয় সাধারণ প্রতেে প্রিা্ হে সংঘদষ বর কারদণ 

প্রাণীর মৃতুে হওয়া (ভচে 16)। এই ধরদনর প্রতেে প্রিা্ থক্ে ভনভদবষ্ট প্রাণীদদর জনে নয়, ্রং সমগ্র 

জনসংখোর জনেও গুরুতর পভরণভতর সৃটষ্ট কদর এ্ং প্রাণীর অন্সস্তত্বদক ভ্পন্ন কদর থফদে। স্তনেপায়ী, 

পাভখ, উিচর, সরীসৃপ এ্ং অদমরুদণ্ডী প্রাণী সহ অদনক প্রকার এভশয়ান প্রজাভত ভ্ভিন্ন ভ্রূপ প্রিাদ্র 

ভশকার হদয় োদক।  

এই পয বন্ত, এই প্রকদল্প মূেোভয়ত ভতনটে পভর্হন পিভতর মদধে সেক ভনদয় স্দচদয় থ্ভশ গদ্ষণা করা 

হদয়দছ থযখাদন সেদক ্নেপ্রাণী-যান্াহন সংঘদষ বর ফদে  IUCN-এর োে তাভেকািুক্ত 100 টেরও থ্ভশ 

প্রাণীর মৃতুের ঘেনা নভেিুক্ত করা হদয়দছ। এভশয়াদত ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘষ ব ও মৃতুে সংিান্ত 

প্রভতদ্দদন অভধকাংশ পাভখ সহ 36টে ভিন্ন তাভেকািুক্ত প্রজাভতর প্রাণী ভনহত হওয়ার কো ্ো হদয়দছ 

এ্ং থেদনর সাদে ্নেপ্রাণীর সংঘদষ বর গদ্ষণায় IUCN-এর োে তাভেকািুক্ত 12টে প্রজাভতর প্রাণীর 

ভনহত হওয়া ভচভিত করা হদয়দছ। থরেওদয়র সাদে সংঘষ ব সংিান্ত প্রকাভশত গদ্ষণাপদের অিাদ্র 

কারদণ এমন ঘেনা নভেিুক্ত করার হার কম।  ভতনটে পিভতর উপর আরও গদ্ষণা পভরচাভেত হদে 

প্রিাভ্ত হওয়া প্রাণী প্রজাভতর সংখো উদেখদযাগেিাদ্ ্ৃন্সি থপদত পাদর। 

 
ভচে16 : এভশয়ায় সেক ও থরে অে্া  ভ্দুেৎ োইদনর সাদে সংঘদষ বর ফদে নভেিুক্ত ভনহত হওয়া IUCN োে তাভেকািুক্ত 

প্রজাভতর সংখো 
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উেীযমাি প্র ুক্সক্ত 

প্রযুন্সক্ত-ভিভত্তক প্রাণী-যান্াহদনর সংঘষ ব কমাদনার ্ে্স্থা (থযমন, ভেডার-lidar, রাডার ্া মাইদিাওদয়ি ্ে্হার 

কদর প্রাণী শনাক্তকরণ ্ে্স্থা) ভ্দের অনোনে অংদশ প্রদয়াগ করা হদয়দছ এ্ং এভশয়ায় এগুভের ্ে্হার সংিান্ত 

তদদন্তর জনে সুপাভরশ করা হদয়দছ(ভচে 17)। তদ্, এই মহাদদদশ এই থকৌশেগুভের মূেোয়ন কদরদছ এমন 

ভরদপােব খু্ কমই আদছ। মাঠ পয বাদয়র ্াস্ত্তার ভনভরদখ সম্ভা্ে প্রযুন্সক্তগত সমাধাদনর আরও পরীোর মাধেদম 

এভশয়ায় ভ্দেমান অ্স্থার অধীদন এগুভের কায বকাভরতা, খরচ এ্ং সুভ্ধা মূেোয়ন করদত সাহাযে করদ্। 

 
 
প্রাণীর                     

আচরণ পভর্তবন 
 
 
 

মানুদষর   

আচরণ পভর্তবন 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ভচে17 : ্নেপ্রাণী-থেন সংঘদষ বর জনে প্রযুন্সক্ত-ভিভত্তক ভমটেদগশদনর ধারণাগত প্রন্সিয়া  

 
মােদয়ভশয়ার থজভে-থগভরক হাইওদয়দত হাভত, ্াঘ এ্ং অনোনে ্নেপ্রাণীর জনে আোরপাস। থিভডে: র্ অোদমন্ট 

সুপাভরশ 

্নেপ্রাণীদক যান্াহন এ্ং থেদনর সংঘষ ব থেদক রো করার জনে সুপভরভচত ও কায বকর ্ে্স্থা রদয়দছ যা 

একই সাদে আ্াসস্থদের মদধে সংদযাগ ভহদসদ্ও কাজ করদত পাদর। এভশয়ায়  ভমটেদগশন ্ে্স্থার মদধে 

্নেপ্রাণীর িভসং স্ট্রাকচার  ভনদয় স্দচদয় থ্ভশ োভড করা হদয়দছ এ্ং এদত আোরপাস ্া োদনে, 

এ্ং ওিারপাস ্া থসতুর মদতা শারীভরক কাঠাদমা অন্তিুবক্ত োদক যা প্রাণীদদর সেক ্া থরেওদয়র ভনদচ 

্া উপদর ভনরাপদদ পার হদত সাহাযে কদর োদক। এছাোও, এভশয়াদত একাভধক ফ্লাইওিার রদয়দছ 

থযখাদন সমগ্র হাইওদয় ্া থরেপে মাটে থেদক এক থেদক 10 ্া তারও থ্ভশ ভকদোভমোর দরূত্ব পয বন্ত উুঁচু 

করা হয়, যার ফদে ভ্ভিন্ন প্রজাভতর ভনরাপদদ ভনচ ভদদয় চোচে করদত পাদর। এভশয়াজদুে হুমভকর মুদখ 

োকা প্রাণীর জনে থকান ধরদনর কাঠাদমা স্দচদয় কায বকর তা থ্াঝার জনে এ্ং উদীয়মান ভমটেদগশন 

প্রযুন্সক্তর িূভমকা ভ্দ্চনা করার জনে আরও গদ্ষণার প্রদয়াজন রদয়দছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

থেদনর কাদছ আসা থেন ধরা পদেদছ 

সংদ্দী এ্ং 

লাভসফায়ার 

প্রাণীদদর সন্সিয়িাদ্ 

েোক থেদক ্াধা 

থদয়া হদয়দছ 

থেদনর উপভস্থভতদত 

প্রাণীদদর সতকব করা 

হদয়দছ 

সংদ্দী এ্ং 

লাভসফায়ার 

সংঘষ ব এোদত 

আদশপাদশর 

থেনগুভেদত সতকবতা 

পাঠাদনা হদয়দছ 

প্রাণী ভনকে্তী হয় প্রাণীদদর সনাক্ত 

করা হদয়দছ 
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িস্ট-টিচিচফে চিত্রেষণ টিিল চমটেত্রগিত্রির খরচ চিত্রিচিা িত্রর, সুচিিা িয 

অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর অে ববনভতক ভ্দেষদণ ভমটেদগশনদক প্রায় স্সময়ই একটে খরচ ্দে মদন করা হয় 

থযখাদন ্নেপ্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থদের মূেোয়ন এ্ং তাদদর সরুোর সুভ্ধা থতমন একো ভ্দ্চনায় 

থনওয়া হয় না। সম্ভা্ে প্রকদল্পর সম্পূণ ব অে ববনভতক ভচে থ্াঝার জনে সেক, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইদনর 

জনে ্ে্হৃত ভমটেদগশন ্ে্স্থার CBA গণনাদক একটে েোোডব অনুশীেদন পভরণত করা দরকার। এই 

ধরদনর ভ্দেষণ জে ্স্তুর অে ববনভতক মূেোয়ন -অে্া এভশয়ার ্নেপ্রাণীর ইভন্ট্রনভসক ্া পদরাে 

মূদেের পভরমাদপর উপর ভনিবর কদর থযখাদন অদনক ঘােভত এ্ং ত্রুটে োকদত পাদর। তদ্, এটে 

গুরুত্বপূণ ব থয, LI ভসিান্ত গ্রহণকারীরা থযন ভমটেদগশন ্ে্স্থা সম্পূণ বরূদপ ্দুঝ োদক এ্ং এর 

অে ববনভতক সুভ্ধা ্োখো কদর োদক - উদাহরণস্বরূপ, একটে ্নেপ্রাণী ওিারপাস ভনম বাদণর থেদে থক্ে 

এটের স্থাপনা এ্ং রেণাদ্েদণর খরচই থযন ভ্দ্চনা না করা হয়। 

সুপাভরশ 

অে ববনভতক ভ্দেষণ থদখাদত পাদর থয LI- এর জনে ্নেপ্রাণীর সরুো থক্ে খরচ নয়, ্রং  প্রাণীদদর 

প্রজাভত এ্ং ্াসস্থাদনর পভরদপ্রভেদত সমাদজর জনে উপকারও ততভর কদর, থসইসাদে অনোনে খরচ 

এোদত সাহাযে করদত পাদর। CBA-থক LI প্রকদল্পর থযদকান সম্ভা্েতা গদ্ষণায় অন্তিুবক্ত করা উভচত। 

এই ধরদনর অে ববনভতক ভ্দেষণগুভে LI উন্নয়দনর পদরাে খরদচর ভহসাদ্র গুরুত্ব তুদে ধরদত পাদর, 

ভ্দশষ কদর স্থানীয় কভমউভনটের মত প্রকদল্পর ভনম বাদণর সাদে সরাসভর সম্পভকবত নয় এমন পদের জনে। 

একটে যোযে CBA- থযটে একটে প্রকদল্পর মূেোয়দন অন্তিুবক্ত করা হদয়দছ থদখাদত পাদর থয LI- এর জনে 

্নেপ্রাণীর সুরো থক্ে পভরদ্শ ও ্নেপ্রাণীর িে্ােুই রো কদর না, ্রং একটে অ্কাঠাদমা প্রকদল্পর 

সামভগ্রক থনে থপ্রদজন্ট িোেু ্া ভ্ভনদয়াদগর সাফেেদকও ্াভেদয় ভদদত পাদর। 

 
চীদনর ভতব্বতীয় মােিূভমদত উদ্ই আোরপাস থরেপদের ভনদচ ভতব্বভত হভরদণর চোচদের সুদযাগ কদর ভদদয়দছ। থিভডে: 

ওদয়ন্সঞ্জং জ ু
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ভচে18 : IFI গ্রুদপর উত্তরদাতাদদর সংখো যারা IFI কতৃবক অিেন্তরীণিাদ্ সেমতা ্ৃন্সির জনে গৃহীত ভ্ভিন্ন পদদেদপর কো 

উদেখ কদরদছ 

আন্তজবাচতি আচর্থ বি প্রচতষ্ঠাি িিেপ্রাণীর সরুো িাস্তিাযত্রি এিটে গুরুত্বপূণ ব ভূচমিা পালি 

িরত্রত পাত্রর 

অভধকাংশ IFI- এরই ্নেপ্রাণীর সুরোর জনে  কম বদেদে প্রভশেণ, ওদয়ভ্নার এ্ং মোনুয়াে (ভচে 18) 

প্রণয়দনর মদতা ভ্ষদয় ভনজস্ব সেমতা রদয়দছ। তারা অনোনে গ্রুদপর সেমতা ্ৃন্সির ভকছু উদদোদগ 

সহায়তা কদরদছ, থযমন সরকারী ও ভশল্প কমীদদর জনে কম বশাো অে বায়দনর মাধেদম। তদ্, এই ধরদনর 

এিোন বাে সেমতা-্নৃ্সি সংিান্ত সহায়তা প্রােভমকিাদ্ ভনভদবষ্ট প্রকদল্পর ভিভত্তদত প্রদান করা হদয় 

োদক। IFIs তাদদর LI ভ্কাশদক সরুো এ্ং সম্প্রদাদয়র মূেেদ্াধদক আরও িােিাদ্ সামঞ্জসে করদত 

থদখা থগদছ, থযমন ্ৃহত্তর িূদৃশে মূেোয়ন (থযমন, থকৌশেগত পভরদ্শগত মূেোয়ন) ভ্কাদশর মাধেদম। 

চীদনর ্হুপেীয় ্োংক এ্ং এর BRI WFLI- এর থমাকাভ্োয় সেমতা ্ৃন্সির কাজ শুরু কদরদছ। 

্তবমাদন, চীদনর উন্নয়ন প্রদচষ্টা ঋণগ্রহীতা থদশগুভের সুরো আইদনর কাদছ ভডফল্ট কদর োদক এ্ং 

্নেপ্রাণীর সুরো ্ে্স্থা ও WFLI সংিান্ত সেমতা-্ৃন্সি উদদোদগর অে বায়ন এ্ং ্াস্ত্ায়দনর জনে এই 

থদশগুভের উপরই ভনিবর কদর োদক। 

সুপাভরশসমহূ 

IFI িভ্ষেদত এভশয়ায় WFLI ভ্ষয়ক সেমতা ্ৃন্সিদত মূে িূভমকা পােন করদত পাদর। IFI-গুভে 

জী্ব্ভচেে সংরেণ ও সমভন্বত অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর পাশাপাভশ এভশয়ায় LI উন্নয়দনর দাভয়দত্ব োকা IFI 

এ্ং অনোনে গ্রুদপর সাদে আঞ্চভেক উপদদষ্টা পষ বদ এ্ং  অংশীজনদদর জভেত োকার জনে 

দীঘ বদময়াদী অে ব সহায়তা ভদদত পাদর। 

্তবমাদন,এভশয়ার ভ্ভিন্ন প্রাণী প্রজাভত এ্ং ইদকাভসদেদমর উপর LI প্রকদল্পর প্রিা্, থসইসাদে 

ভমটেদগশন ্ে্স্থার মত সম্ভা্ে সমাধাদনর কায বকাভরতা সম্পদকব জ্ঞাদনর অদনক ঘােভত রদয়দছ। অতএ্, 

িভ্ষেদতর LI প্রকল্পগুভের জনে IFI -এর উভচত LI প্রকদল্পর ্াদজে ততভর করা যাদত ্নেপ্রাণীদদর সুরোর 

চাভহদা থমোদত এ্ং তাদদর কায বকাভরতা পয বদ্েণ করার জনে পয বাপ্ত কদন্টনদজন্সি ফান্সেং অন্তিুবক্ত 

োদক। 

িভ্ষেদত, প্রকল্প ্াস্ত্ায়নকারী IFI -এর সহদযাভগতায় চীদনর BRI এ্ং অনোনে আন্তজবাভতক LI 

উদদোদগর উভচত অিেন্তরীণিাদ্ WFLI সংিান্ত সেমতা গদে তুেদত এ্ং ঋণগ্রহীতা থদশগুভের 

ভ্ভিন্ন গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর সদসেদদর জনে পয বাপ্ত  অে ব সহায়তা থদওয়া। 
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প্রিল্প উন্নযি প্রক্সক্রযা জুত্রড় িিেপ্রাণীর সুরো িাস্তিাযত্রির জিে িািা টেখা চেত্রত পাত্রর 

LI প্রকদল্পর জনে প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়া সাধারণত সাতটে পয বায় ভনদয় গটঠত: ভন্ বাচন, অে বায়ন, 

পভরকল্পনা, নকশা, অনুমভত, ভনম বাণ এ্ং ভনম বাণ পর্তী সময়। এই পয বায়গুভের মদধে, পাুঁচটে প্রভতভনভধ 

থদদশর জভরপ উত্তরদাতারা ভতনটে প্রােভমক পদয়ন্ট ভচভিত কদরদছন থযখাদন সাধারণত WFLI ্াস্ত্ায়দন 

্াধা সৃটষ্ট হয়: পভরকল্পনা, নকশা এ্ং ভনম বাণ (ভচে 19)। চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ অে বায়ন, রাজবনভতক ইো, 

প্রাভতষ্ঠাভনক সহায়তা এ্ং দেতার অিা্দক ্নেপ্রাণীর সুরো ্াস্ত্ায়দন চারটে ্ে ্াধা ভহদসদ্ 

ভচভিত কদরদছ। 

সুপাভরশ 

সকে গ্রুপ ভনভ্ বদশদষ, জভরদপর উত্তরদাতাদদর 86 শতাংশ LI প্রিা্ থেদক ্নেপ্রাণীদক রো ভ্ষয়ক 

প্রভশেদণর ্োপাদর ্োপকিাদ্ আগ্রহী। তদ্, ভ্ভিন্ন গ্রুপ WFLI সুরো প্রদাদন তাদদর দেতা ্ৃন্সির 

জনে ভ্ভিন্ন ধরদনর প্রভশেণ পছন্দ কদরদছ: 

• IFI এ্ং NGO-গুভের স্দচদয় থ্ভশ পছন্দ হে ওদয়ভ্নার (সংভেপ্ত, এক ঘণ্টার অনোইন প্রভশেণ 

থসশন) এ্ং কম বশাো (্হু ভদদনর প্রভশেণ) । 

•  প্রভশেণ কম বশাো ও মাঠ পয বাদয়র পভরদশ বন সরকারী সংস্থা এ্ং NGO-গুভে অভধকাংশ সমদয় 

পছন্দ কদর োদক। 

• IFI এ্ং NGO-গুভে তদেের জনে একটে থকন্দ্রীয় ভলয়াভরংহাউদসর (থযমন, অনোইন োইদব্রভর, থকইস 

োভড, ভডজাইন গাইডোইন ইতোভদ) সুভ্ধার কো স্দচদয় থ্ভশ উদেখ কদরদছ। 

• চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ তাদদর নূেনতম পছদন্দর ভ্কল্প ভহসাদ্ অ্োহত ভশো থিভডে ্া 

সাটেবভফদকে সহ ভ্েভ্দোেয়-স্তদরর থকাদস বর কো উদেখ কদরদছ। 

 

 
ভচে19 : প্রকল্প প্রন্সিয়ায় থয ভনভদবষ্ট পয বায়গুভেদত ্নেপ্রাণীর সুরো ্াস্ত্ায়দন ্াধা থদখা থদয় তা উদেখকারী গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর 

মধেকার উত্তরদাতার শতকরা হার  
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IUCN এভশয়ান এভেফোন্ট োিদপােব ওয়াভকবং গ্রুদপর সদসেরা মােদয়ভশয়ার থজভে-থগভরক হাইওদয়দত একটে আোরপাস 

পভরদশ বন কদরদছন। থিভডে: অোরন ের 

ভাল টিো িিেপ্রাণীর উপর চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচাত্ররর সম্ভািে প্রভাি টিাঝার জিে গুরুত্বপণূ ব 

প্রস্তাভ্ত LI থেদক জী্ব্ভচদেের জনে হুমভকর স্থাভনক ভ্দেষণ ্তবমাদন সীভমত প্রাপেতা এ্ং তদেের 

ভনম্নমান দ্বারা সীমা্ি। LI প্রকদল্পর রুদের স্থাভনক তেে সাধারণত স্থাভনক থডোদ্ইদজ পিভতগতিাদ্ 

সংকভেত হয়ভন এ্ং প্রকল্প থডদিেপার, পরামশ বদাতা, গদ্ষক এ্ং অনোনে আগ্রহী পে তাদদর সুভ্ধা 

অনুযায়ী ভ্ভিন্ন পভরকল্পনা নভে এ্ং ভমভডয়া ভরদপােব ্ে্হার কদর এই সংিান্ত তেে সংগ্রহ কদর োদক। 

যভদও ভ্ভিন্ন ধরদনর তজভ্ক তেে LI উন্নয়দনর কারদণ প্রাণী এ্ং তাদদর আ্াসস্থদের ঝুুঁ ভক মূেোয়দন 

সাহাযে করদত পাদর, এই তেে LI রুদের অ্স্থান এ্ং ভনম বাণ কাদজর ভসিান্ত থনওয়ার পদর সংগ্রহ করা 

হয়, আর তাই LI-এর প্রিা্ এোদনা ্া হ্রাস করার সদুযাগ থতমন একো োদক না। 

এই প্রকদল্প থদখা থগদছ থয জী্ব্ভচদেের উপর িভ্ষেদতর LI-এর প্রিাদ্র ভ্দেমান স্থাভনক ভ্দেষদণ 

মূেত দভেণ ও দভেণ -পূ্ ব এভশয়ার উপর আদোকপাত করা হদয়দছ কারণ এই অঞ্চেগুভেদত দ্রুত LI 

উন্নয়ন হদে এ্ং উচ্চ জী্ব্ভচেে িোেু রদয়দছ, ভকন্তু এই সংকীণ ব থিৌদগাভেক থফাকাস এভশয়ার 

অনোনে অঞ্চদে জী্ব্ভচদেের উপর LI-এর সম্ভা্ে প্রিা্ সম্পদকব থ্াঝার সুদযাগদক সীভমত কদর 

থফদে । এছাোও, এটে থদখা থগদছ থয ভ্ে্োপী ্া মহাদদশীয় থস্কদে পভরদ্শগত প্রিাদ্র ভ্দেমান 

ভ্দেষণ মূেত চীদনর BRI -এর সাদে যুক্ত LI প্রকদল্পর উপর আদোকপাত কদরদছ, অনোনে আঞ্চভেক 

অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোদগর অে বায়দন প্রস্তাভ্ত LI প্রকল্পও এভশয়া জদুে ভ্স্তৃত আদছ। 
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্াংোদদদশ একটে ্নেপ্রাণী আোরপাদসর ভনম বাণ স্থাদনর কাদছ হাভতর েোক পয বদ্েণ করা হদে। থিভডে: আভসফ ইমরান 

সুপাভরশ 

ভ্দেমান স্থাভনক ভ্দেষদণর সীমা্িতাগুভে ভনদম্নাক্ত কাদজর মাধেদম সমাধান করা এ্ং উন্নত করা 

উভচত: (১) আভে বক প্রভতষ্ঠান, আঞ্চভেক অ্কাঠাদমা অংশীদাভরত্ব এ্ং সরকারগুভেদক প্রস্তাভ্ত LI 

প্রকদল্পর িূ -স্থাভনক থডোদ্ইজ ততভর এ্ং রেণাদ্েদণর জনে ভরদসাদস বস ্রাে করদত হদ্। (2) LI 

প্রকদল্পর পভরকল্পনা এ্ং নকশা পয বাদয় জী্ব্ভচদেের থ্ইজোইন মূেোয়ন এ্ং সংভেষ্ট স্থাভনক 

ভ্দেষণ যত তাোতাভে সম্ভ্ করা উভচত যাদত WFLI সুরো ্ে্স্থাগুভে সদ্ বাত্তম চচবা থমদন করা যায়। 

(3) LI পভরকল্পনাকারী, অে বদাতা এ্ং থডদিেপারদদর পভর্হন ইদকােন্সজে এ্ং ভশোভ্দ, NGO ও 

্নেপ্রাণী সংস্থার অনোনে ভ্ষদয় অভিজ্ঞদদর সাদে অংশীদাভরত্ব গদে থতাো উভচত যাদত অভধকতর 

ভডজাইন গদ্ষণা, তেয সংগ্রহ এ্ং ভ্দেষণ পভরচােনা করা ও WFLI-এর সরুো সংিান্ত সুপাভরশ জানা 

যায়। (4) স্থাভনক ভ্দেষদণর থিৌদগাভেক এ্ং থেণীভ্নোদসর পভরভধ দভেণ -পূ্ ব ও দভেণ এভশয়া ছাো 

এভশয়ার অনোনে অঞ্চে এ্ং ্হৃৎ স্তনেপায়ী প্রাণী ছাো অনে প্রজাভতদক অন্তিুবক্ত করার জনে 

সম্প্রসাভরত করা থযদত পাদর। (5) জী্ব্ভচদেের উপর প্রিা্ মূেোয়দনর জনে ্ৃহৎ আকাদরর স্থাভনক 

ভ্দেষদণ LI প্রকদল্পর সকে উৎস - BRI, অনোনে আন্তজবাভতক অে ববনভতক উন্নয়ন উদদোগ, জাতীয় এ্ং 

উপ-জাতীয় পয বাদয় অে বাভয়ত প্রকল্পগুভের সমন্বয় করা উভচত। (6) একটে অভিদযান্সজত ্ে্স্থাপনা পিভত 

্ে্হার কদর WFLI সরুোর ভনম বাণ-পর্তী মূেোয়ন করা হদে তা িভ্ষেদতর প্রকল্প ভডজাইদনর থেদে 

কাদজ আসদত পাদর, থযখাদন অতীদতর প্রকদল্পর পয বদ্েণ থেদক প্রাপ্ত ভশো িভ্ষেদতর প্রকল্পদক 

অ্ভহত এ্ং উন্নত করদত পাদর। 
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প্রধান: িুোদনর NH 2 সেদক (রাইদাক-োদমাইন্সজংখা) হাভতর পদের জনে প্রােভমকিাদ্ ভডজাইন করা ্নেপ্রাণী আোরপাস। 

থিভডে: কম বা থচাদগে 

উপদরর ডানভদদক: িুোদনর NH2 থরাদড হাভত ্নেপ্রাণীর জনে ভনভম বত আোরপাস ্ে্হার করদছ। থিভডে: নভরস ডড 

এচিযা আত্রগ টর্থত্রিই ওযাইল্ডলাইফ-টফ্রন্ডচল চলচিযার ইিফ্রাস্ট্রািচাত্ররর অত্রিি িড় উোহরণ 

এভশয়ার অদনক LI প্রকদল্পর প্রাক-ভনম বাণ সমদয় জী্ব্ভচদেের মূেোয়ন, ্নেপ্রাণীর জনে সুরো ্ে্স্থা 

ভন্ বাচন ও ভডজাইন এ্ং ভনম বাণ-পর্তী সমদয় পারফদম বি মূেোয়ন প্রন্সিয়ায় পভর্হন ইদকােন্সজ 

ভ্দশষজ্ঞদদর অন্তিুবক্ত করা হদে। ভ্দশষজ্ঞদদর সম্পকৃ্ততার ইভত্াচক উদাহরণগুভের মদধে রদয়দছ 

িুোদনর পূ্ ব-পন্সিম জাতীয় মহাসেদকর দভেণ অংশ, ্াংোদদদশ চট্টগ্রাম-কি্াজার থরেওদয়, 

কদম্বাভডয়ায় থতানদে সাপ ভ্দুেৎ োইন এ্ং থনপাদের পূ্ ব-পন্সিম থরেপে। পভরভশষ্ট 2 থদখুন । 

সুপাভরশ 

ভ্ভিন্ন এশীয় থদদশ ভ্ভিন্ন ধরদনর ভমটেদগশন ্ে্স্থা প্রচভেত রদয়দছ, যা প্রযুন্সক্তগত স্থানান্তর এ্ং ধারণা 

ভ্ভনমদয়র সম্ভা্ে সুদযাগ প্রদান কদর।  তেে সংগ্রহ করার থকৌশে এ্ং ভমটেদগশন পভরমাদপর নকশা 

সহ এভশয়া জদুে সফে WFLI প্রকল্পগুভের তেে ইন্টারঅোভক্টিিাদ্ থশয়ার করার জনে একটে অনোইন 

প্ল্োেফম ব করা হদে তা প্রকল্প সংভেষ্টদদর জনে একটে কায বকর পভরকল্পনা সরঞ্জাম ভহসাদ্ সহায়ক হদত 

পাদর। পভরকল্পনাকারী প্রভতষ্ঠানগুভের মদধে সফে পন্থাগুভে প্রাভতষ্ঠাভনকীকরণ করা উভচত এ্ং মহাদদশ 

জদুে ্োপকিাদ্ ্ে্হার করা উভচত। 
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িারদতর আসাদমর কান্সজরািা নোশনাে পাদকব একটে নদী পার হওয়া িারতীয় হাভত। থিভডে: থগ্রগওয়ার ডু্ওয়া 

উপসংহার 

এচিযায পূি বিতী সেমতা-িৃক্সির উত্রেোগ 

এভশয়াদত ইদতামদধেই WFLI ্াস্ত্ায়দনর জনে সেমতা ্ৃন্সির প্রন্সিয়া শুরু করা হদয়দছ। কম বশাো, মাঠ 

পয বাদয়র ভ্রমণ, কমীদদর প্রভশেণ, প্রযুন্সক্তগত তেে থশয়ার করার জনে ওদয়ভ্নার, এশীয় এ্ং উত্তর 

আদমভরকান ্া ইউদরাপীয় থদশগুভের মদধে প্রভতভনভধদদর ভ্রমণ এ্ং WFLI সংিান্ত ভনভদবষ্ট ভনদদবশনা 

ততভর সহ সেমতা-্ৃন্সির উদদোগ অদনকিাদ্ থনওয়া হদয়দছ। এই কম বকােগুভে পুদরা এভশয়া জদুেই 

ঘদেদছ, এ্ং এদত আভে বক প্রভতষ্ঠান, NGO ও সরকার সহ ভ্ভিন্ন গ্রুপ থনতৃত্ব ভদদয়দছ। এই গুরুত্বপূণ ব 

প্রদচষ্টাগুভে মহাদদশ জদুে LI উন্নয়ন প্রসাভরত হওয়ার জনে একটে আশা্েঞ্জক ভিভত্ত প্রদান কদর। 

গুরুত্বপণূ ব গ্রুত্রপর মত্রিে অচতচরক্ত সেমতা ততচরর জিে ভচিষেৎ পেত্রেপ 

সামে বে ্ৃন্সির জনে ভনম্নভেভখত সুপাভরশগুভে থদওয়া হে;  এই সুপাভরশগুভে থযস্ ভ্ষদয়র উপর ভিভত্ত 

কদর করা হদয়দছ তা হে এভশয়ার শত শত LI প্রকল্প সংভেষ্ট দ্বারা সম্পন্নকৃত একটে ইদেকেভনক 

জভরদপর ফোফে, LI ভ্দশষজ্ঞ, সরকারী থনতা, আভে বক ভ্দশষজ্ঞ এ্ং ভেংক েোদঙ্কর সদসেদদর 

সাোৎকার; এ্ং থ্সরকাভর খাত, সরকাভর খাত, অোিজনক খাত, এ্ং ভশোিন থেদক অদনদকর 

সাদে সম্পৃক্ততা এ্ং আদোচনা। এদদর থকউ থকউ LI প্রকদল্প কাজ কদরদছ ্া অে বায়ন কদরদছ এ্ং 

অনেরা পভর্হদনর ভনভদবষ্ট পিভত ্া ভনভদবষ্ট প্রকদল্পর প্রিাদ্র সংিান্ত ্নেপ্রাণীর উপর গদ্ষণা 

পভরচােনা কদরদছ। থকউ থকউ আঞ্চভেক স্তদর LI -এর মূেোয়ন কদরদছ, অে্া থকউ থকউ মহাদদশ ভনদয় 

তাদদর দৃটষ্টিভি তুদে ধদরদছন। সন্সম্মভেতিাদ্, তারা এভশয়ায় WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর  প্রদয়াজনীয়তা 

সম্পদকব ভ্স্তর মতামত ভদদয়দছ। এই সংভেপ্ত তাভেকাটে চারটে গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর প্রভতটের জনে  উদেখ 

করা ভ্কল্পগুভে সংভেপ্তিাদ্ তুদে ধরা করার একটে থচষ্টা মাে। 
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সরিার 

• অনোনে LI থডদিেপার এ্ং প্র্ক্তাদদর সাদে ভনদয় একটে স্ বজনীনিাদ্ অোদিসদযাগে জাতীয় এ্ং/অে্া 

আঞ্চভেক সহদযাভগতামূেক WFLI তেে এ্ং তেে-থশয়াভরং প্ল্োেফম ব স্থাপন এ্ং রেণাদ্েদণ সহায়তা প্রদান করা। 

• জাতীয় আইদন WFLI সুরো ্াস্ত্ায়দনর ভনদদবশনা প্রদান কদর এমন ভ্দেমান ভ্ধানগুভে ভচভিত করা এ্ং িভ্ষেদতর 

আইনী প্রদচষ্টার জনে ভ্দশষ কদর অ্কাঠাদমা সংিান্ত আইদনর জনে অভতভরক্ত ্নেপ্রাণী-্ান্ধ্ ্ে্স্থার প্রস্তা্না থদওয়া। 

• এভশয়ার সরকারগুভের থনতৃত্ব অনুসরণ করা যারা অ্কাঠাদমা এ্ং সংরেণ সংস্থায় WFLI ভনদদবশনাদক আরও িােিাদ্ 

অন্তিুবক্ত করার জনে আন্তজবাভতক এ্ং জাতীয় পভরদ্শগত ভ্ধানগুভের সমন্বয়কারী সংস্থা এ্ং ্হু পেীয় সংস্থার সাদে 

সমন্বয় কদরদছ। 

• ভনভদবষ্ট LI উন্নয়দনর জনে থদদশ আইন ও ভ্ভধ প্রণয়ন করা যাদত ্নেপ্রাণী সুরোর ভ্ধাদনর ভনদদবশনা অনুদমাভদত এ্ং 

স্পষ্টিাদ্ সংজ্ঞাভয়ত হয়। 

আন্তজবাচতি আচর্থ বি প্রচতষ্ঠাি 

• জী্ব্ভচেে রোর সদি অ্কাঠাদমা উন্নয়দনর সমন্বয় সাধদনর পাশাপাভশ আঞ্চভেক উপদদষ্টা/অংশীজনদদর গ্রুপগুভেদক 

IFI এ্ং এভশয়ার LI উন্নয়দনর দাভয়দত্ব োকা অনোনে গ্রুদপর সাদে জভেত োকার জনে দীঘ বদময়াদী অে ব সহায়তা থদওয়া। 

• LI প্রকদল্পর প্রিা্ এ্ং এভশয়ার ভ্ভিন্ন প্রজাভতর প্রাণী এ্ং ইদকাভসদেদমর জনে সম্ভা্ে সমাধাদনর কায বকাভরতা সম্পদকব 

জ্ঞাদনর ঘােভত ভ্দ্চনায় ভনদয় LI প্রকদল্পর ্াদজদে ্নেপ্রাণীর সুরো ্াস্ত্ায়ন এ্ং তাদদর কায বকাভরতা পয বদ্েদণর 

জনে সম্ভা্ে অে বায়দনর ভ্ধান ততভর করা। 

• অিেন্তরীণিাদ্ এ্ং ভ্ভিন্ন গুরুত্বপূণ ব গ্রুদপর সদসেদদর WFLI সেমতা ততভরর জনে পয বাপ্ত অে ব সহায়তা থদওয়া, ভ্দশষ 

কদর BRI প্রকদল্পর ঋণগ্রহীতা থদশ এ্ং অনোনে আন্তজবাভতক LI উদদোদগর জনে।  

 চিল্প 

• ভ্ভিন্ন ্নেপ্রাণীর ভ্ভিন্ন চাভহদা এ্ং এভশয়ার েোেদস্কদপ তাদদর আ্াসস্থেদক আরও িােিাদ্ শনাক্ত ও সদম্বাধন করার 

জনে LI পভরকল্পনাকারী এ্ং পরামশ বদাতাদদর জনে প্রভশেণ প্রদান করা। 

• এভশয়ার LI অনুশীেনকারীদদর ভ্কাদশর জনে সেমতা ্ৃন্সির প্রভশেণ থদওয়া থযখাদন ্নেপ্রাণী তেে সংগ্রহ এ্ং 

ভ্দেষদণর জনে আন্তজবাভতক থসরা চচবার ্ণ বনা করা হদ্। 

• অ্কাঠাদমা খাদতর মদধে সকে প্রকল্প পভরকল্পনা, নকশা এ্ং কায বিদম ্নেপ্রাণীর চাভহদা অন্তিুবক্ত করাদক প্রাভতষ্ঠাভনক 

রূপ থদওয়া। 

• LI পভরকল্পনা ও ভনম বাণ এ্ং থস্বোয় ্নেপ্রাণীর সুরো সংিান্ত কাজ কদর োদক এমন ভশল্প ভ্দশষজ্ঞদদর জনে ভ্ভিন্ন 

থপশাদার থজাে এ্ং সরকারগুভের পে থেদক আরও থ্ভশ পা্ভেক স্বীকৃভত এ্ং প্রদণাদনার ্ে্স্থা রাখা 

• ভশল্প থজাদের সম্ভা্নাদক কাদজ োভগদয় WFLI- এর সেমতা-্ৃন্সি, ভশো, এ্ং প্রভশেদণর সুদযাগ প্রদান করা; যারা 

পভরকল্পনা, নকশা এ্ং সেক, থরে এ্ং ভ্দুেৎ োইন ভনম বাণ কদর এমন ভশল্প গ্রুদপর সদসেদদর জনে এই সুদযাগ প্রদান 

করা। 

টিসরিাচর প্রচতষ্ঠাি 

• NGO কভমউভনটের সদসেদদর সেমতা ্ৃন্সির সুদযাগ থদওয়া যাদত তারা WFLI- এর জনে কায বকর সুরো প্রদাদন িূভমকা 

পােন করদত পাদর। 

• NGO এ্ং LI প্রকদল্পর প্র্ক্তা এ্ং অে বদাতাদদর মদধে অংশীদাভরত্ব গদে থতাো যাদত পুদরা প্রকল্প উন্নয়ন প্রন্সিয়া জদুে 

্নেপ্রাণীর তেে সংগ্রহ এ্ং ভ্দেষদণ NGO-এর দেতার ্ে্হার উন্নত করা যায়। 
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সারসংত্রেপ 

এভশয়ার সকে অঞ্চদে ভেভনয়ার অ্কাঠাদমা ্ে্স্থার দ্রুত ্ৃন্সির ঘেদছ এ্ং  এই উন্নয়ন জী্ব্ভচেে, 

পভরদ্শগত থস্া ও কভমউভনটে িোেু রোর থেদে একটে জাভতর দাভয়ত্বদ্াদধর সাদে দ্বে ততভর করদত 

পাদর । এই সমসোগুভে সমাধান করার জনে সেমতা ্ৃন্সির প্রদয়াজনীয়তার থকাদনা ভ্কল্প থনই যা 

মহাদদশ জদুে LI অনুশীেনকারীরা ্ার্ার ্দে এদসদছ। তদ্, ভ্ভিন্ন গুরুত্বপূণ ব গ্রুপ আদছ যারা 

আন্তজবাভতক সদ্ বাত্তম চচবার আদোদক ভনদজদদর দেতা ্াোদত প্রভশেণ গ্রহদণর ্োপাদর থ্শ আগ্রহ 

প্রকাশ কদরদছ।  অনেরা সেমতা ্ৃন্সির অভতভরক্ত সুদযাগ সৃটষ্টর পদে মত থদয়  থযমন তেে আদান-

প্রদাদনর জনে ইন্টারদনে ভিভত্তক প্ল্োেফম ব স্থাপন করা, প্রযুন্সক্তগত হোে্ুক ্া মোনুয়াে রচনা করা এ্ং 

নতুন ্া উন্নত নীভত প্রণয়ন করা। সন্সম্মভেতিাদ্, িভ্ষেদতর LI উন্নয়দনর থপ্রভেদত এভশয়ার সেমতা 

্ৃন্সির এই প্রদচষ্টাগুভে  WFLI সুরোর পভরকল্পনা ও প্রদয়াগ করার থেেদক আরও উন্নত কদর তুেদ্। 

 
কিার ফদো: থজভে-থগভরক হাইওদয়, আোরপাস, মােদয়ভশয়া। থিভডে: অোরন ের 

স্বীিৃচতসমূহ 

আমরা ভনদম্ন উভেভখত ্েন্সক্তদদর কাজ এ্ং এই চূোন্ত প্রভতদ্দন ততভরদত ভনদদবশনা প্রদাদনর থেদে 

তাদদর অ্দান কৃতজ্ঞভচদত্ত স্বীকার করভছ : 

USAID টেম: উইভেয়াম ভগ্সন এ্ং থমভর থমেভনক 

থপদরজ টেম: থমভর আদেকজাোর, থসভেম ভহরাভন এ্ং অোদঞ্জো ও'্ান ব 

Center for Large Landscape Conservation টেম: র্ অোদমন্ট, অোদঞ্জভেনা গঞ্জাদেজ-অোোর, 

অোভ্দগইে ব্রুয়ার, থমভেসা ্ুটেভনভস্ক, োইোর ন্সিচ, থড্ থডভিডসন, থকন্ড্রা হফ, অোরন ের, কোটে 

ভপডজন, থমভে রুভেং, থগ্রস থোনসাইফার, গোভর েো্র এ্ং ন্সিভেন ন্সজয়ানাস ওদয়ইনদহইমার 

প্রকল্প পরামশ বদাতা: ফভরদ উন্সেন আহদমদ, মোভেউ থ্ে, ভকম থ্ানাইন, পাদাম ্াহাদুর চান্দ, অোন্থভন 

ভপ ভলদিঞ্জার, ভিশাে দাত্তা, আভদতো গািাধারন, তচতানো কৃষ্ণা, আইভেন োরভন, কারো ভেেে, থপচ 

মাদনাপাওয়াভতর, ভশ্ মারওয়াহা, মানসী মিা, অমৃতা নীেকান্তান, ভককব ওেসন, সাতভিক পারাশর, ্েরু 

সানজা, ভ্রাজ থেষ্ঠা, টেম িোন এপ্প এ্ং োইস ভিদেো 
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তর্থে সূত্র 
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এদজন্সি https://www.iea.org/reports/global-land-transport-infrastructure-requirements  

4. দা সাদেইনা্ে থডদিেপদমন্ট থগােস ভরদপােব 2021। (2021)  জাভতসংঘ। https://unstats.un.org/ 

sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf   
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7. এশীয় উন্নয়ন ্োংক (ADB)। (2017) ভমটেং এভশয়া'স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ভনডস এশীয় উন্নয়ন ্োংক। 
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31. থ্দনে, এএফ। (1999র ভেংদকদজস ইন দা েোেদস্কপ: দা থরাে অফ কভরদডারস এে কাদনভক্টভিটে 
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