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অতিমাতি তনয়ন্ত্রমণ িাম্রেি েূড়ান্ত গাতফলতি ও অব্বস্াি কািমণ তবগি  বছি 
দু’থয়মক অসংখ্ মানুষ প্রাণ �াতিময়মছন, তবমশষি পতি�ায়রী শ্রতমমকিা। এক অভূিপূব্স 
গৃ�বন্রীমবে আিমক থেমকমছ স্াভাতবক সামাতিক িরীবন। অতিমাতিিতনি বাধা, 
তনমষধাজ্াি কািমণ একমেতিয়া আগ্াসন তবমিাধরী মঞ্চ (ফামা)’ি ২০২০ সামলি 
প্রতিষ্া তদবস ২৬ িুলাইময়ি  বাতষ্সক স্ািক বকৃ্িা আমিা অনুতষ্ি কিমি পাতিতন। 
সিকািরী অতিমািরী তবতধ রুিু োকাি কািমণ ২০২১-সামলি স্ািক বকৃ্িাও সভাকমক্ষ 
কিাি প্রময়ািনরীয় অনমতি থমমলতন। অগি্া, অনলাইন মাধ্মম ‘অভরী দত্ত মিুমদাি 
স্ািক বকৃ্িা, সপ্তম বষ্স’ কিাি তসদ্ান্ত তনমি �য়। এবামিি বক্া তছমলন খ্ািনামা 
সংিক্ষণ তবমশষজ্ ও থসন্াি ফি ইমকালতিকাল সাময়মসেি প্রতিষ্ািা অধ্াপক মাধব 
গ্াডতগল। বক্মব্ি তবষয় তছল 'প্রকৃতি বনাম মানুষঃ একতি পতিকতপিি সংঘাি'। 
সভায় আহ্ায়কমদি পক্ষ থেমক অধ্াতপকা থমরুনা মুমু্স ফামা’ি কম্সধািা, সাম্প্রতিক 
পতিতস্তি ও স্ািক বকৃ্িাি তবষয় তনময় আমলাকপাি কমিন। ফামা’ি কতনষ্িম সদস্ 
থিাতড় দত্ত মিুমদামিি ভামষ্ ফামা’ি অন্িম প্রতিষ্ািা অকালপ্রয়াি অধ্াপক অভরী 
দত্ত মিুমদামিি সংগ্ামরী িরীবমনি সৃ্তি উমি আমস। 

স্ািক বকৃ্িাি কাতিগতি স�ায়ক Prohor.in তবতভন্ন অনলাইন মাধ্মম সম্প্রোি 
কমি �াি ফমল প্রায় ৮০০০ দশ্সমকি কামছ এবামিি সভা থপঁমছ থদওয়া তগময়মছ। 
ফামা’ি অন্িম সদস্ আতশষ কুসুম থঘাষ ধন্বাদ জ্াপন বক্ব্ িামখন। আমিা 
ফামা’ি অন্িম শুভানুধ্ায়রী বনু্ অতনমিশ েক্রবি্সরী ও তিম-প্র�মিি কামছ তবমশষভামব 
কৃিজ্ কাতিগতি স� তবতবধ স�ায়িাি িন্।

অধ্াপক গ্াডতগমলি মূল বকৃ্িাতি পতিবতধ্সি রূমপ ইংমিতি ভাষায় ইতিমমধ্ই 
২০২২ কলকািা বইমমলায় প্রকাতশি �ময়মছ। থসইতিি বাংলা ভাষান্তি প্রকাশ কিমি 
থপমি আমিা আনতন্ি। গমপিি ছমল, গমবষণালব্ধ অতভজ্িা থেমক ব্তক্গি �াপমনি 
অতভজ্িা এমনতক প্রশাসক ও আইন প্রমণিা গ্াডতগমলি তেন্তা, তবমলেষণ ও থক্ষাভ থবশ 
স্পষ্ট রূমপই প্রকাতশি �ময়মছ িাঁি থলখতনমি। এক কোয় বইতিমি থলখমকি দৃতষ্টমি 
প্রিাতি িো প্রকৃতি পতিমবশ সংিক্ষমণ ভািিরীয় িা্রে ও এ থদমশি সাধািণ মানুমষি 
মমধ্ সংঘামিি বাস্তব তেত্ এবং িািননতিক ও দাশ্সতনক দ্বম্বেি েতিত্ স্পষ্ট �ময়মছ। 
অধ্াপক গ্াডতগল সহৃদয়িাি সমগে বইময়ি িয়্ালতি দাবরী কিমছন না।

বাংলা বইতি প্রকাতশি �মি পািি না শ্রী পাে্স থদ, ত�মন্াল আ�মমদ, থদমবশ 
সাঁিিা, শুতেশ্রী ে্ািাি্সরী, বন্না মন্ডল, ইমন সাঁিিা ও সুিতমিা কাতজিলাল এবং মমনাক 
মাইতিি সা�া�্ ছাড়া। এঁিা সকমলই আমামদি বনু্, কমমিড। িাই আগামরী তদমনও 
িামদি দু’�াি ভিা সা�াম�্ি অমপক্ষায় োকব।  

আমিা আশাতবিি থ� আগামরী প্রতিষ্া বাতষ্সকরীি স্ািক বকৃ্িায় আপনামদি সমগে 
মুমখামুতখ সাক্ষাি �মব।

সংগ্ামরী অতভন্ন,
-থি্াতিম্সয়, ঈতশিা, থমরুনা

আহ্ায়কবৃন্, ফামা
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বতাস্তু ততাগ্রিক গবচক্ষণততা

ভািিবমষ্সি সাধািণ মানুমষি করুণ পতিণতিি িন্ দায়রী এক ধিমণি একমেতিয়া 
আগ্াসন সম্পমক্স আমাি তকছু ভাবনা আপনামদি সমগে ভাগ কমি তনমি থপমি আতম আপু্ি। 
আন্তি্সাতিক প�্সিমনি আগ্ম�ই এই আগ্াসনতি ব্াপকভামব তবজ্াতপি, প্রোতিি। এই আগ্াসন 
বনদপ্তমিি �ািমকই বহুদূি প্রসাতিি কমিমছ। বনদপ্তি �ল তরিতিশ শাসকমদি মিতি সংস্া, 
�া এই থদমশি গ্াম-থকৌমগুতলি সাব্সিনরীন সম্পতত্তরূপরী সম্পদগুতলমক দখল ক’থি প্রাকৃতিক 
সম্পদ তনঃমশষ কিমি সা�া�্ কমিমছ। ভািিরীয় সমাি ঐতি�্গিভামব িাি স্-থক প্রি্ক্ষ 
কমিমছ মিতবক সম্প্রদাময়ি অংশ ত�মসমব। শুধুমাত্ অন্ মানুষমদি অন্তভু্সতক্ নয়, গাছপালা, 
অন্ান্ প্রাণরী, এমনতক পা�াড় এবং নদরীও �াি অংশ। এই তবশ্বদৃতষ্টি তশকড় থপ্রাতেি িময়মছ 
থবঁমে োকাি িন্ বাস্তুিাতন্ত্রক কািগুতল সম্পন্ন কিমি থকৌম-সম্প্রদাময়ি সমস্ত অন্ সদস্মদি 
প্রময়ািনরীিাি কদি কিায়, কৃিজ্িা িানামনায়। এি প্রকাশ থদখা �ায় িািস্ামনি ভিিপুমিি 
থকওলামদও ঘানা, িাতমলনাড়ুি থেন্নাই-এি কামছ থভদানেংগমল, কণ্সািমকি মাইমসাি থিলাি 
থকামক্র থবলুমি নানা ধিমণি বক, সািস িািরীয় প্রাণরী ও থপতলকান িািরীয় িমলি পাতখমদি 
প্রিনন বসতিগুতলি সংিক্ষমণি মমধ্। এই প্রসূতি পাতখগুতল �তদও খুব স�ি তশকাি তছল 
তকন্তু অি্ন্ত �ো�েভামবই প্রিননঋিুমি এমদি িক্ষা কিা �ি, �ামি প্রিনমনি িন্ িািা 
বসতি স্াপন কিমি পামি। এিা োতষমদি খুব মূল্বান সাি উপ�াি তদি বছমিি পি বছি। 
আবাি প্রিনন ঋিুি বাইমি খুব আনন্ কমিই এই পাতখমদি তশকাি কিা �ি। বাস্তুশাস্ত্রতবদিা 
বলমবন এতি তবেক্ষণিাি একতি খাঁতি উদা�িণ এবং প্রাকৃতিক সম্পমদি ব্াবস্াপকিা বলমবন 
তস্তিশরীল সদ্ব্ব�াি। এই ধিমণি বহু েে্সা ভািমি বহুমক্ষমত্ই শিমকি পি শিক ধ’থি 
প্রেতলি, �া ভািিমক বন্প্রামণি সমগে িতড়ময়িামটে োকা বৃক্ষিাতিি এক ম�াসমুদ্র ত�মসমব 
গমড় িুমলতছল; তরিতিশ থশাষমণ থকৌমগি ব্বস্াপনা ধ্ংস �ময় �াবাি আমগ প�্সন্ত।               

সতামতাজিক গববতাদ

ভািিরীয়িা �য়মিা প্রকৃতিি সমগে শাতন্তমিই থবঁমেবমি্স তছল, িমব তনমিমদি থভিি আমদৌ 
শাতন্ত তছল না। সমামিি অভ্ন্তমি িরীরি তববাদ তছল; �া আিমকি আধুতনক তদতলিি অদূমি 
খান্ডব অিণ্ দ�মনি মমিা ঘিনায় তেতত্ি �ময়মছ। ম�াভািমিি এই তবখ্াি ঘিনাি বণ্সনায় 
বলা আমছ কৃষ্ণ, অিু্সনিা িগেমলি আমশপামশ  কড়া নিি থিমখতছমলন। থবমছ থবমছ নাগা 
িনিাতিি প্রমি্কমক এবং থ�সব প্রাণরীিা আগুমনি জ্বলন্ত তশখা থেমক পালামনাি থেষ্টা 
োলাতছিল, িামদি প্রমি্কমক �ি্া কমিতছমলন। েূড়ান্ত অতবোমি ভিা, স্তিতবন্স্ত ভািিরীয় 
সমাি করীভামব গতিি �ময়তছল, এিা িািই একিা �ে�ে উদা�িণ। একমাত্ থগৌিম বুদ্ 
�ুতক্বাদরী  এবং মানবিাবাদরী তছমলন, ত�তন এইসমস্ত মবষমম্ি তবমিাতধিা কমিতছমলন, জ্ামনি 
ওপি উচ্চবমণ্সি একাতধপমি্িও তবমিাতধিা কমিতছমলন। দুঃখিনকভামব ভািিরীয় সমামি 
িাঁি প্রভাব দরীঘ্সস্ায়রী �য়তন। ভািিরীয় সমাি আবািও অতবোিপূণ্স, একাতধপি্কামরী তববামদ 
তবভক্ �ময় পমড়। আমামদি তসদ্ান্তমক অমনক থবতশ  থিািামলা কিাি কো জ্ান এবং 
�ুতক্ি। িমব এগুতলি থকামনািাই স্য়ংসমূ্পণ্স নয়। থশষ প�্সন্ত আমামদি মূল্মবাধই আমামদি 
পদমক্ষপগুতলি তদশা তনধ্সািণ কমি। ভািিবমষ্সি নাগতিক ত�মসমব, থদমশি প্রগতিশরীল সংতবধান 
থমািামবক আমিা সাম্, থসৌভ্ািৃবে এবং সামাতিক ন্ায়— এই মূল্মবাধগুতল থমমন েলমি 
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বাধ্। িমব বি্সমান ভািমি প্রকৃতি সংিক্ষমণি সন্মভ্স থ� দু’তি দশ্সমনি আতধপি্, থসগুতল এই 
মূল্মবাধগুতলমক স্পষ্টিই নাকে কিমছ। এি মমধ্  প্রেমতি �ল ‘সব্সামগ্ বন্প্রাণ’-এি দশ্সন; 
�া বমল— বড় স্তন্পায়রী এবং পাতখ সংিক্ষণ কিমি �মব সাধািণ মানুষ িো অন্ সমস্ত তকছুি 
কল্ামণি মূমল্ি তবতনমময়। অন্ দশ্সনতি বমল— সবিকম মূমল্ি তবতনমময়ই আমামদি তিতডতপ 
বৃতদ্ি নামান্তি ‘উন্নয়ন’-এি প্রোি কিা উতেি। এই সমস্ত মূল্ই অবশ্ম্াবরীভামব থেমপ বমসমছ 
দুব্সলিি অংমশি মানুমষি ওপি এবং প্রাকৃতিক পুঁতিি ওপি। দু’তি দশ্সনই মানুষমক প্রকৃতিি 
তবরুমদ্ লতড়ময় থদয়। মানুষমক মানুমষি তবরুমদ্ও লতড়ময় থদয়। দু’তি দশ্সনমকই প্রি্াখ্ান 
কিা উতেি এবং িৃণমূল স্তমিি মানুমষি বাস্তুিাতন্ত্রক তবেক্ষণিামকই আঁকমড় ধিা উতেি, �ািা 
প্রকৃতিি বাস্তুিাতন্ত্রক থসবাি প্রকৃি মূল্ তদমছিন এবং িামক িক্ষা কিমছন। আমামদি প্রমেষ্টা 
োকা উতেি অমনক থবতশ সাম্মুখরী এবং সামাতিক ন্ায়পূণ্স এক সমাি গড়াি।

     
১৯৭২-এর স্টকহ�তাম সহমেলন

পতিমবশ িক্ষাি প্রশ্নতি প্রেম তবশ্ব সন্মভ্সি থকমন্দ্র আমস ১৯৭২ সামলি স্টকম�াম 
সমমেলমন। আমামদি প্রধানমন্ত্ররী ইতন্িা গান্রী থসই সমমেলমন আমবগমতেি বকৃ্িায় বমলন— 
দাতিদ্র �ল প্রধান দূষক, ভািমিি উন্নয়নরী নরীতি দাতিদ্র দূি কিমব। �াি ফলশ্রুতিমি পতিমবমশি 
িক্ষণামবক্ষণ �মব। তকন্তু ১৯৭২-এ কা�্সমক্ষমত্, বাস্তমবি মাতিমি সিকামিি �ো�ে পদমক্ষপ করী 
তছল? শুধুমাত্ বন্প্রাণ সংিক্ষণ আইন (Wildlife Protection Act (WLPA))-এি থঘাষণা 
এবং ব্াঘ্র প্রকমপিি অবিািণা। দু’তিই বাস্তমব সাধািণ মানুমষি দাতিদ্র না কতমময়, বাতড়ময়মছ 
এবং পতিতস্তি আমিা খািাপ �ময়মছ। প্রসগেি, ১৯৭২ সামলই গামড়ায়াল ত�মালময় তেপমকা 
আমন্ালন দানা বাঁধমি শুরু কমিতছল। তেপমকা আমন্ালন দাতব িুমলতছল বাতণতি্ক প্রময়ািমন 
থ�ন ত�মালময়ি বৃক্ষিাতিি বৃতদ্ থিাধ কিা না �য়। সাধািণ মানুমষি িরীবনধািমণি িন্ এবং 
বন্া এবং ধস থেমক বাঁোি িন্ থ�ন অন্তি গামছমদি থি�াই থদওয়া �য়। িগেলগুতল থ�ন 
সাধািণ মানুমষি িরীবনধািণ, পতিমবমশি সুিক্ষা এবং থদমশি িন্ মাতি আি িমলি থ�াগান 
তদময় থ�মি পামি।

গরিটিশ অগভজ্ঞততা

তেপমকা আমন্ালনকািরীমদি প্রশংসা কিমি থগমল এবং িামদি দাতবগুতলমক সিকামিি 
আস্তাকুঁমড় থফমল থদওয়াি পদমক্ষপমক বুঝমি �মল িগেল ও বন্প্রাণ ব্বস্াপনা তবষয়তিি 
পূব্সবি্সরী ঘিনাপ্রবা� খতিময় থদখমি �মব। তরিমিমনি থবশরীিভাগ অিণ্ ও থবশ বড় সংখ্ক 
বন্প্রাণ �াতিময় থগমছ িামদি ভািি তবিময়ি কময়ক শিক আমগই। প্রতক্রয়াতি শুরু �ময়তছল 
১০৬৬ খ্রীষ্টামদে সম্াি উইলয়ামমি সমময়। সম্াি উইতলয়াম তশকাি কিমি ভামলাবাসমিন, 
তিতনই অিণ্ আইন প্রতিষ্া এবং লাগু কমিতছমলন। এই আইন সাধািণ আইমনি আওিাি 
বাইমি সতক্রয় তছল। আইনতি সাধািণ ইংমিিমদি তশকামিি �াি থেমক ক্ররীড়া-পশু ও িামদি 
বাসস্ান সংিক্ষমণি প্রময়ািমন ব্বহৃি �ময় এমসমছ। অিঃপি, িাি-অিমণ্ সাধািমণি 
তশকাি কিাই অবত�ি �ল ‘থপাতেং’ ত�মসমব, শাতস্ত তছল ফাঁতস। ১০৮৬ সামল, তিতন সািা 
থদমশি সমস্ত ভূতমখন্ডমক তকছু সামন্ত প্রভুি মমধ্ ভাগ কমি থদন। এই সামন্ত প্রভুিাও সম্াি 
উইতলয়ামমি থদখামনা পমেই �াঁিমলন। সাধািণ মানুমষি িতম দখল কিমলন। িতমগুমলা তঘমি 
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থফলমলন এবং সাধািণ মানুষমক িামদি থকৌমভূতম োষাবামদি অতধকাি, তশকামিি অতধকাি 
ও পশুোিমণি অতধকাি থেমক বতঞ্চি কিমলন। অে্সাৎ, তরিমিন এমন এক ব্বস্াি প্রেলন 
কিল, থ�খামন সমস্ত ব্তক্গি মাতলকানা স্রীকৃি এবং থকৌম-তনয়ন্ত্রণ অনবধ ত�মসমব তেতনিি 
�ময় িইল। পিবি্সরী দুই শিক ধমি েলা কৃষক প্রতিবাদ কড়া �ামি দমন কিা �ময়তছল। ফল 
�ময়তছল সব্সনাশা। তরিমিন িাি অমনকখাতন বনাঞ্চল ও অিস্র বন্ পশু �াতিময়তছল েিুদ্সশ 
শিমকি মমধ্ই। 

      
ইষ্ট ইগডিয়তা ককতাম্তাগন

তরিতিশিা মািািা থনৌমসনামদি িাগড়াই থসগুন কামিি িা�াি থদমখতছল। িািা িামদি 
থদমশি প্রায় তনঃমশতষি ওক গামছি বদমল এই কাি ব্ব�াি কিমি োইতছল। ১৭৯৯ সামল 
িািা তিপু সুলিানমক পিাতিি কমি এবং দতক্ষণ ভািমিি তবস্তরীণ্স অঞ্চল তনমিমদি তনয়ন্ত্রমণ 
আমন। িািা তিপুি শাসনাধরীন সমগ্ অঞ্চমল িািা ত�মসমব েন্ন কামিি ওপি তিপুি স্ত্ত্বমক 
অনুকিণ কিাি তসদ্ান্ত তনময়তছল। ইংমিিিা ভািমিি বনি সম্পদ ব্ব�ামিি িন্ তদ্বমুখরী 
থকৌশল তনময়তছল। একতি �ল থকৌমভূতমমক িাম্রেি আওিাভুক্ কিা, তদ্বিরীয়তি �ল সিাসতি 
সমস্ত থসগুন গাছমক ইষ্ট ইতন্ডয়া থকাম্পাতনি সম্পতত্ত ত�মসমব দাতব কিা। থস সময় পতবত্ 
বনাঞ্চমলি এক প্রকাি অন্তি্সাল সািা থদমশই থছময় তছল। মািািামদি থসগুন বৃক্ষসৃিমনি মমিা 
এতিও ধ্ংস �ময় �ায়। তকন্তু তরিতিশিা োতষমদি িতম থেমক থসগুন গাছ কািমি শুরু কিমল 
িুমুল থশািমগাল প’থড় �ায়, �াি থিমি ১৮২৫ খ্রীষ্টামদে িািা িামদি বনমকতন্দ্রক সংস্ান বন্ 
কিমি বাধ্ �য়। পিবি্সরী তিন দশক তছল সািা থদশমিাড়া লাগাম�রীন বৃক্ষমছিদমনি সময়।

অিণ্ ব্বস্াপনাি শৃঙ্খলাবদ্কিণ  
১৮৫৭ সামলি �ুমদ্ি পি তরিতিশমদি কামছ থবশ বড়সড় একিা ে্ামলজি তছল ইষ্ট ইতন্ডয়া 

থকাম্পাতনি নরীতিি কািমণ থ� ব্াপক বনাঞ্চল ধ্ংস �ময়তছল, িা থেমক উদূ্ি অসমন্তাষ সামাল 
থদওয়া। িাই, িািা এই সমস্াি সমাধান কিমলা একতি শৃঙ্খলাবদ্ অিণ্ ব্বস্াপনাি সূেনাি 
মমধ্ তদময়। প্রশ্নিা তছল এই উমদেমশ্ি িন্ প্রময়ািনরীয় থবাঝাপড়াতি এমলা থকাো থেমক? 
তরিতিশিা িামদি তনমিমদি বনাঞ্চল ধ্ংস কমিমছ। িামদি থদমশ বন ব্বস্াপনাি থকামনা 
ঐতি�্ই তছল না। িািা থিাি ক’থি িখনও প�্সন্ত ইউমিামপি বাতক থ� অংশিুকু বনাছিাতদি 
তছল, থসখামনও একই ঘিনা ঘিামলা। এমক্ষমত্ও আমিকিা খুব বড় পাে্সক্ তছল। ইউমিামপি 
তবতভন্ন অংমশ িখনও থকৌম মাতলকানা তছল। �াি একতি উজ্জ্বল উদা�িণ �ল সু্ৎিািল্ান্ড। এই 
পা�াতড় থদমশি বনাঞ্চমলি একিা বড় অংশ ধ্ংস �ময়মছ ১৮৬০-এি দশমক। তকন্তু ভূতমধমসি 
িন্ প্রেুি িতম ধ্ংস শুরু �’থল, মানুষ থিমগতছমলন এবং অিণ্ বৃতদ্ি িন্ উমদ্াগ গ্�ণ 
কমিতছমলন। এখন থসখামন দুদ্সান্ত বনাছিাদন (forest cover) িময়মছ। সবক’তিি মাতলকানাই 
স্ানরীয় থকৌমমি, থকামনাতিই িাম্রেি বনদপ্তমিি অধরীন নয়।

স্তানতান্তররী চতাষ গনগষদ্ধ �ল    

থকামনা ইংমিিমক না থপময়, তরিতিশিা িাম্সান উতদ্দতবজ্ানরী তদময়তত্ে রি্াতন্ডসমক থডমক 
আমন নব্স্াতপি বনামকতন্দ্রক সংস্ামনি িন্। রি্াতন্ডস-এি কামছ সবমেময় বড় প্রশ্ন তছল— 
গ্ামমি থকৌম সম্প্রদায় বন ব্বস্াপনায় কিিা অংশ থনমব আি িা্রে কিিা সম্পদ ত�মসমব 
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গ্�ণ কিমব। তিতন গ্ামবাসরীমদি পমক্ষ বড় ভূতমকা তনময়তছমলন।১  বহু আতধকাতিকও থসসমময় 
িাঁমক সমে্সন কমিতছমলন। িাই, মাদ্রামিি িািস্ দপ্তি িাম্রেি িগেল অতধগ্�ণমক ‘সংিক্ষণ 
নয়, বিং বামিয়াপ্তকিণ’ ত�মসমব অতভত�ি কমিতছল। স্ানান্তিরী কৃতষ (shifting cultivation) 
তছল তববামদি আিও একতি মূল িায়গা। এ সমময় এইধিমণি কৃতষ থবশ প্রেতলি তছল পা�াতড় 
অঞ্চমল এবং ম্ামলতিয়াপ্রবণ অঞ্চমল। অে্সননতিকভামব গুরুবেপূণ্স গাছ বাদ তদময়, থবমড় ওিা 
গাছ পতিষ্াি ক’থি, থঝাপঝাড় থকমি, পিপি ২/৩ বছি মানুষ বািিা বা তমমলি িািরীয় শস্ 
োষ কিমিন। িািপি েমল থ�মিন অন্ থকামনা একিুকমিা িতমি থখাঁমি, আি এই িতম 
প’থড় োকি ১৫-২০ বছি, বনাছিাদন থবমড় ওিাি িন্। বহু তরিতিশ আতধকাতিমকি মমি, 
এতি গতিব মানুমষি িরীবনধািমণি ভামলা বমন্াবস্ত তছল। িাছাড়া, িািা সমস্ত বন ধ্ংসও 
কিমিা না; আম, মহুয়া, �তিিতক এবং অন্ান্ মূল্বান গাছ থিমখ তদি। তকন্তু তরিতিশ ো-কতফ 
এমস্টি (বাতগো)-এি মাতলমকিা এই স্ানান্তিরী কৃতষ োতলময় �াওয়াি তবমিাতধিা কিমলা। িািা 
বমলতছল, থিাি কমি  স্ানান্তিরী কৃতষ বন্ না কিমল, িািা  িামদি এমস্টমিি িন্ মিুি পামব 
না। এই এমস্টি মাতলকিা এমন মিুি োইি, �ামদি ক্ররীিদামসি মমিা খািামনা �ায়। আসমল, 
িামদি আত্রীয়স্িন সকমলই ১৮৬০–এ উত্তি আমমতিকায় কাপ্সাস োমষ তবপুল পতিমাণ কৃষ্ণাগে 
ক্ররীিদাসমক ভয়ানক থশাষণ কমিই ফুমল থফঁমপ উমিতছল। সবতমতলময়, তরিতিশমদি অে্সননতিক 
স্াে্স তছল সাধািণ মানুষমক সম্পদ�রীন ক’থি শুধুমাত্ িামদি থসনাবাত�নরী ও তনম্সাণকামিি 
প্রময়ািমন কাি উৎপাদমনি িন্ িগেলমক উৎসগ্স কিা। িাই, িািা স্ানান্তিরী কৃতষি সমগে সমগে 
থকৌম মাতলকানামকই থবআইতন ক’থি থদয়; রি্াতন্ডসমক অগ্া�্ কমিই সমস্ত থকৌম-িতমমক িা্রে 
অতধগ্�ণ কমি।২ 

বহবে ন্তাচরতাল গ�ট্রি কসতাসতাইটি 

আসামমি দুই ো প্্ান্াি এবং পিবি্সরীমি দতক্ষণ ভািমিি কতফ প্্ান্াি ই তপ গরী এবং এম 
তস মতিস তছমলন বমবে ন্ােিাল ত�তস্ট থসাসাইতিি (BNHS) দুই প্রভাবশালরী সদস্ ও থসতলম 
আলরীি কামছি বনু্। থসই থসতলম আলরী, ত�তন স্াধরীন ভািমিি অিণ্ ও বন্প্রাণ ব্বস্াপনা 
নরীতি রূপায়মন তবমশষ ভূতমকা তনময়তছমলন। দু’িমনই তছমলন প্রেমসাতিি প্রকৃতিতবদ। �ামদি 
থলখা আতম সু্লিরীবমন বমবে ন্ােিাল ত�তস্ট থসাসাইতিি িান্সামল থবশ মনম�াগ তদময় পমড়তছ। 
১৯৭৫-এ আতম কণ্সািমকি মাইমসাি থিলায় তবতলতগতিিাঙা পা�ামড় তগময়তছলাম, িাি েূমড়ায় 
োকা ১১৮ ফুি লবো প্রােরীন বৃক্ষমক এক ঝলক থদখমি। তবপুলাকাি বৃক্ষতি কান্নাতড় িনগমণি 
কামছ তমমেতলয়া েম্পক নামম তবখ্াি, থসাতলদাস িনিাতিি কামছ পতবত্। থসতলম আতলি 
িুমিা-ভাই িাফি ফুিম�তল আমায় একিা কতফ এমস্টমিি অতিতেশালায় োকাি বমন্াবস্ত ক’থি 
তদময়তছমলন, �া আমগ মতিমসি মাতলকানায় তছল। এমস্টমিি িৎকালরীন ম্ামনিামিি থ�ম�িু 
পা�ামড়ি থসৌন্�্স্ বা বন্প্রাণ তনময় থকামনািকম উৎসা�ই তছল না, অগি্া আতম সুপািভাইিাি 
মুকাদামমি সমগে আলাপ িমাই। মুকাদাম মতিস পতিবামি বহু বছি ধ’থি কম্সিি তছল; 
পতিবািতি এমস্টি থবমে তদময় এমকবামি ইংল্ান্ড থফিা প�্সন্ত। উতনই বমলতছমলন থ� তরিতিশ 
িািমবেি থসইসব পুিমনা তদমনি কো িাি খুব মমন পমড়; �খন িাি �ামিি োবুকিাই 
ব’থল তদি মিুিমদি কিিা খািতন খািা উতেি। এখন োবুক তবমদয় �বাি ফমল অমনক 
থবতশ খািামনাি িন্ অমনকিা পতিশ্রম কিমি �য়। প্রােতমকভামব আতম একিু ধাক্া থখমলও 
থিমন অবাক �ইতন। আতম িখন িািা িাও-এি উপন্াস ‘কন্ঠপুিা’ পড়তছলাম। থসখামন 
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তরিতিশমদি সমময় পতচিমঘাি অঞ্চমলি ো বাগামনি িরীবমনি এবং এমস্টমিি মিুিমদি প্রতি 
ব্ব�ামিি থবশ বাস্তমবাতেি অনুপুঙ্খ বণ্সনা িময়মছ। পমি আতম ঐতি�াতসক উপন্াস ‘থিড তি’ 
(লাল ো)-এি থলখক পল �্াতিস ড্াতনয়মলি সমগে সাক্ষাৎ কমিতছলাম। উতন ডাক্াি তছমলন। 
তিতন ১৯৪১ থেমক ১৯৬৫ প�্সন্ত অ�তময়া ো তশমপি মুখ্ তেতকৎসা আতধকাতিক ত�মসমব কাি 
কমিমছন। তিতন মিুিমদি সাক্ষাৎকাি তনময়তছমলন। িামদি স্াক্ষি কিা বক্ব্ থপময়তছমলন, 
�া তদময় তিতন উপন্ামসি িন্ নতে মিতি কমিতছমলন। উপন্াসতি কপিকাত�নরী ত�মসমব িতেি 
�মলও, িা তছল ‘স্পষ্টি িে্াতদ নতেবদ্কিমণি উমদেশ্�ুক্’। মিুিমদি দুঃখিনক অবস্া এবং 
আি তস মতিস ও ই তপ গরী–এি মমিা তরিতিশ এমস্টি মাতলক তকমবা তরিতিশ ম্ামনিাি এবং 
ভািিরীয় সুপািভাইিািমদি আেিণ সম্পমক্স আমাি থবাঝাপড়ামক ড্াতনয়ল ম�াশয় অনুমমাদন 
তদময়তছমলন।৩  ২০১৯-এি পুেুমালা ধস এবং ২০২০-ি থপতিমুতদ ধমসি সমময় �খন খামদি 
নরীমেি কুঁমড়ঘমি োকমি বাধ্ �ওয়া মিুিিা মািা �ায়, িখন থবাঝা �ায় থ� িামদি সমগে 
একইিকমমি অস�নরীয় ব্ব�াি আিও কিা �ময় েমল। 

বন পঞ্তাহয়ত 

ো-কতফ এমস্টি মাতলকমদি অবজ্ায় মম্সা�ি রি্াতন্ডস পদি্াগ কিমি োন। িাঁমক শান্ত 
কিমি তরিতিশিা গ্ামমি বনাঞ্চলমক সংিতক্ষি বনাঞ্চল ত�মসমব থঘাষণা কিমি এবং থসগুমলা 
গ্ামবাসরীমদি �ামি ব্বস্াপনাি িন্ িুমল তদমি িাতি �য়। এই তবধানতি ১৯২৭ সামলি বন 
আইমনি িৃিরীয় অধ্াময়ি আিাশ নবেি অংমশ অন্তভু্সক্ �ময়তছল। তকন্তু কুমায়ুন ও গামড়ায়াল 
ত�মালময়ি থকাত্াও ১৯৩০-এি আমগ একতিও বন পঞ্চাময়ি মিতি কিা �য়তন। ইতন্ডয়ান 
স্ট্াতিতস্টক্ল ইসেতিিু্মিি একিন সুম�াগ্ স্ট্ািতস্টতশয়ন ডঃ থসামানােন, খুবই �মনে এইসব 
বন পঞ্চাময়িগুতলমি থক্ষত্ সমরীক্ষা ক’থি ২০০৮ সামল িাঁি তিমপামি্স বমলতছমলন— িা্রেরীয় বন 
সংিক্ষমণি িুলনায় বন পঞ্চাময়িগুতলি থকৌমতভতত্তক ব্বস্াপনাি খিে প্রতি বগ্স একমক কম; 
ক্ষতিকি থিা নয়ই, সম্বিঃ অতধকিি ভামলা।৪   

       
ভতারতীয় বনতাঞ্হলর অগতহশতাষণ
 
সংমবদনশরীলিা এবং সাধািণ মানুমষি প্রতি সমানুভূতিি কািমণ রি্াতন্ডস তছমলন ব্তিক্রম। 

তিতন েমল �াবাি পি, ইংমিিিা িাঁি সমস্ত বয়ান এবং বাস্তব অবস্াি সমস্ত তেনি মুমছ 
থফমল এবং িািপি প্রোি কিমি শুরু কমি থ�, সাধািণ মানুষ অিণ্ ধ্ংস কিমছ িাই 
বনাতধকাতিকমদি কাি �ল বন সংিক্ষমণি প্রময়ািমন িামদিমক িগেমলি বাইমি িাখা। 
বনদপ্তি দাতব কিি থ� িািা মবজ্াতনক তভতত্তমি বনি সম্পমদি ব্বস্াপনাি তস্তিশরীল প্রময়াগ 
কিমছ। বনি সম্পদ ক্রমাগি থশষ �তছিল, নানাভামবই। কাি ব্ব�াি কিা �ি থিললাইমন 
পািা কামিি িক্া ত�মসমব, থিল-ইতজিমনি জ্বালানরী ত�মসমব, তরিতিশ ক্ান্নমমন্ ও তরিতিশ 
ো-কতফ এমস্টি স্াপমনি িন্, তরিতিশ থনৌবাত�নরীি থসগুন কামিি মিতি িা�াি বানামনাি 
িন্, তকন্তু উপ�ুক্ নতেপমত্ি অভামব এবং গণ-নিিদািরী বন্ ক’থি থদওয়াি কািমণ এইসব 
ধ্ংস�জ্ কক্ষমনা প্রকামশ্ আমসতন। বনাতধকাতিকিা সমামন িামদি তনয়ন্ত্রমণি নরীতি প্রময়ামগি 
অতধকামিি অপব্ব�াি কমিমছ িগেল ধ্ংস কিাি িন্ আি বনবাসরীমদি, বনপ্রান্তবাসরীমদি 
থ�নস্া কিাি িন্। শুধু িাই নয়, িামদি থেমক ঘুষ থনওয়া ও অন্ান্ নানা সুম�াগ সুতবমধ 
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আদায় কিাও েমলমছ সমান িামল। এিা তবত্তবান ও ক্ষমিাশালরী মানুষমদি, ো কতফ এমস্টমিি  
মাতলকমদি পক্ষপাতিবে কিাি পাশাপাতশ থিল থকাম্পাতন ও থিয়ন সুমিাি কল এবং কাগি 
তমমলি মমিা বনি সম্পমদি ওপি তনভ্সিশরীল থকাম্পাতনমদিও পক্ষপাতিবে কিি।

কসজলম আলী            

স্াধরীন ভািিবমষ্স, বন ও বন্প্রাণ ব্বস্াপনা নরীতিগুতল তনম্সামণি একিন মুখ্ ব্তক্বে 
তছমলন থসতলম আলরী। উতন তছমলন আমাি বাবাি বনু্। আমাি ১৪ বছি বয়মস ওনাি সমগে 
আমাি প্রেম সাক্ষাৎ �য়। ওনাি জ্ান, সু্তি্স, থকৌিুক, উদেরীপনায় মুগ্ধ �ময়ই আতমও তফল্ড 
ইমকালতিস্ট (মামিঘামি-থঘািা পতিমবশতবদ) �ব বমল মনতস্ি কমিতছলাম। আমাি বাবা ১৯৩০-
এি দশমকি শুরু থেমকই বমবে ন্ােিাল ত�তস্ট থসাসাইতি (BNHS)-ি সদস্ তছমলন। ১৯৬৩ 
সামল আমাি িন্মতদমন আমায় থসখানকাি আিরীবন সদস্পদ উপ�াি তদময়তছমলন বাবা। িাই 
থসতলম আলরীি সমগে দরীঘ্স তিন দশক ধ’থি ১৯৫৬ থেমক ১৯৮৬ অবতধ, ৯০ বছি বয়মস, 
ওঁি মৃিু্ প�্সন্ত, বহু তফল্ড তরিমপ, BNHS-এ আতম প্রেুি সময় কাতিময়তছ। দলবদ্ভামব দাঁমড় 
ব’থস পাতখমদি তবশ্রামমি অমভ্স তনময় ওঁি সমগে গমবষণাপত্ প্রকাশ কিাি থসৌভাগ্ও আমাি 
�ময়মছ। একসময় উতন আমায় বমলতছমলন— বহু মানুষমখমকা বাঘ আমছ, তকন্তু খুব অপিসখ্ক 
বাঘ-থখমকা মানুষমদি মমধ্, উতনও একিন। উতন আি ওঁি সুহৃদ ও সগেরী তডলান তিমপ্ খাতস 
পা�ামড় বাঘ থমমি িাি থস্টক থখময়তছমলন।   

থসতলম আলরীি সবমেময় তপ্রয় আসতক্ তছল তশকাি এবং মামি-ময়দামন পাতখ সম্পমক্স তবসৃ্তি 
েে্সা। খুব থছামিা বয়স থেমকই উতন পাতখমদি সম্পমক্স খুব সুক্ষাতিসুক্ষ প�্সমবক্ষণ ডাইতিমি 
তলমখ িাখমিন। বছি দমশক বয়মস এয়ািগান তদময় উতন একিা েড়াই পাতখ থমমিতছমলন। 
এই ঘিনাতিই ওনামক পাতখি প্রতি উৎসাত�ি ক’থি িুমলতছল। কািণ থসিা সাধািণ েড়াই 
তছল না, তছল একিা �লুদ গলা েড়াই। েড়াইিামক উতন BNHS-এ তনময় �ান, থ� BNHS 
১৮৮৩ সামল তরিতিশ প্রকৃতিতবদ, সিকািরী কি্সাব্তক্ আি ো কতফ এমস্টি মাতলকমদি তনময় 
মিতি �ময়তছল। থসখামন ১৯৪৭ সাল প�্সন্ত সমস্ত িত্ত্বাবধায়কিা তছমলন তরিতিশ। ১৯০৬ সামল 
১০ বছি বয়মস তিতন প্রেম BNHS–এি সাতন্নমধ্ এমল, এই সমস্ত মানুষই িাঁমক প্রভাতবি 
কমিতছমলন। ধাঁো ত�মসমব BNHS �ল িয়্াল থসাসাইতি অফ বাড্সস-এি মমিা। এি প্রতিষ্ািা 
সম্পাদক তছমলন ডবু্্ এইে �াডসন। তিতন আমি্সতন্নায় বন্ িামনায়ািমদি মমিা আমমতিকান 
ইতন্ডয়ানমদিও তশকাি কিমিন। �াডসমনি িয়্াল থসাসাইতি অফ বাড্সস এমন একিা থসাসাইতি 
�া সাম্াি্বাদরীমদি দ্বািা এবং সাম্াি্বাদরীমদি পমক্ষই কাি কিি, থ�মন BNHS কাি কিি 
অতভিািমদি পমক্ষ। 

থসতলম আলরী ৩২ বছি বয়মস িাম্সানরীমি আিউইন থস্টসম্ামনি কামছ পক্ষরীতবদ্া তনময় 
পড়ামশানা কিমি তগময়তছমলন। থসইসময় আিউইন তছমলন তবমশ্বি অন্িম পক্ষরীতবদ। তফমি 
এমসই তিতন BNHS–এি িান্সামল গমবষণামূলক প্রবন্ প্রকাশ কিমি  শুরু কমিতছমলন। এই 
প্রবন্গুতলি মমধ্ দু’তিমি তিতন মুঘল সম্ািমদি প্রকৃতিতবদ এবং থখমলায়াড় ওিমফ তশকাতি 
ত�মসমব থদতখময়মছন। এতি তনঃসমন্ম� তশকামিি প্রতি িাঁি ভামলাবাসাি পতিোয়ক এবং 
স্াভাতবক, প্রাকৃতিক অবস্ায় বন্প্রাণরীমদি খঁুতিময় প�্সমবক্ষণ কিািও ইতগেিবা�রী।৫ ভািিরীয় 
িািপুত্িা সবাই তশকাি কিমি ভামলাবাসমিন। িািা থ� প্রাণরী ও পাতখ তশকাি কিমিন, 
থসসব বন্প্রাণ তনময় িািা �মেষ্ট উৎসা�রীও তছমলন। থসতলম আলরী মাইমসাি, থকাতেন, তত্বাঙু্ি, 
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�ায়দ্রাবাদ, থগায়াতলওি, ইমন্াি এবং ভূপাল প্রভৃতি থদশরীয় িাি্গুতলমি তনয়তমি পাতখমদি 
সমরীক্ষা কিমি থ�মিন িাি পৃষ্মপাষকিায়। এইসব সমরীক্ষাি অমনকগুতলই কমিতছমলন �াগ 
হুইসলাি নামমি একিন আই তপ এস আতধকাতিমকি সমগে।৬ থসতলম আলরী পাতখি ি্াম্ানতম 
বা তবন্াসতবতধি মমিা কািমখাট্া তবষময় আমদৌ উৎসা�রী তছমলন না। তিতন ওয়াতশংিন তডতস-ি 
তস্েমসাতনয়ন ইসেতিিু্শমনি প্রধান এস তডলন তিমপ্ি স�ম�াতগিায় কাি শুরু কমিন।৭ এখন 
নানা অসমতে্সি কাগিপত্ থেমক প্রকাতশি �মছি থ� তিমপ্ তদ্বিরীয় তবশ্ব�ুমদ্ দতক্ষণপূব্স এতশয়ায় 
আমমতিকাি গুপ্তেিবৃতত্তি সমগে �ুক্ তছমলন, �তদও থসতলম আলরী এইসব সম্াবনাি কো আমদৌ 
মানমিন না। তিমপ্ দাতব কমিন থ� তিতন �ুমদ্ি পি আমমতিকান ইন্তলমিসে এমিতসেি সমগে 
সমস্ত সংস্রব ি্াগ কমিমছন। আতম ব্তক্গিভামব পতিষ্াি প্রমাণ থপময়তছলাম থ� পানামায় 
অবতস্ি তস্েমসাতনয়ন ইসেতিিু্শমনি গমবষণাগািতি বাময়ালতিক্াল �ুমদ্ি গমবষণায় �ুক্ 
তছল। থসিা ১৯৬৭ সাল, তভময়িনাম �ুদ্ িখন িুমগে। �ুদ্কালরীন মিব ও িাসায়তনক তবকািক 
ব্ব�ামিি িন্, তভময়িনামমি িরীবনবতেত্্পূণ্স তবপুল পতিমাণ অিণ্ ধ্ংস কিাি িন্ 
আমমতিকা অবশ্ই থদাষরী। ওিা মাইলাইমি ২০ বছমিি �ুমদ্ প্রেুি মানুমষি �ি্া কিা ছাড়াও 
তনিরী� মত�লা এবং তশশুমদি গণ�ি্া কমিতছল। তস্েমসাতনয়ন-এি গমবষণা তনিক্ষরীয় অঞ্চমল, 
িাই অবশ্ই তভময়িনাম �ুমদ্ি সন্ত্রামস এই সংস্াি অবদান িময়মছ। ১৯৮০-থি আতম খুবই 
উৎসা� তনময় থবগোলুরুমি তডলন তিমপ্ি একতি বকৃ্িা শুনমি তগময়তছলাম এবং �িেতকি 
�ময়তছলাম। বকৃ্িায় তিতন সিাসতি ভািিরীয়মদি প্রতি ঘৃণা ব্ক্ কমিতছমলন। িাঁি  ব্তক্মবেি 
এই তদকতি থসতলম আলরীমক এিিুকু তবেতলি কমিতন থদমখ আচি�্স �ময়তছলাম।  

   
ম�তারতািতাগণ 

থসতলম আলরী ভািিবমষ্সি বহু িামি্ই, থসইসব িামি্ি ম�ািািামদি পৃষ্মপাষণায় বহু 
পাতখমদি ওপি থক্ষত্সমরীক্ষা কমিমছন। সকমলি সমগেই ওঁি থবশ বনু্বেপূণ্স সম্পক্স তছল। এইসব 
িািািািড়ামদি খ্াতি তছল শুধু তনমিমদি সম্পতত্ত থভাগ কিায় এবং তরিতিশ মতনবমদি খুতশ 
কিায়। সাধািণ মানুষমক িািা অি পাত্তা তদমিন না বিং অভব্ আেিণ কিমিন। এিমমধ্ 
তত্বাঙু্মিি আইমল্াম তেরুনল থগৌিরী লক্ষরী বাঈ প্রিামদি িন্ খুব ভামলা স্াস্্ব্বস্াি প্রেলন 
কমিতছমলন। এছাড়া বমিাদাি ম�ািািা সায়াতি িাও গায়মকায়াড এবং থকালাপুমিি শাহু 
ম�ািামিি মমিা অবশ্ই কময়কিন ন্ায়পিায়ন মানুষ তছমলন, �ািা িামদি প্রিামদি িন্ 
থবশ তকছু কল্াণমূলক কাি কমিমছন। �াই থ�াক, এমন তনয়ম তছল থ�, ম�ািামিিা িামদি 
িামি্ি সাধািণ থলামকি থেমক এমক্বামি তবতছিন্ন �ময় োকমিন। থসতলম আতলি প্রেম পাতখি 
সমরীক্ষা তছল ম�রীশূি িামি্। িৎকালরীন ম�রীশূমিি িািা, িয়াোমািামিন্দ্র ওয়াতদয়াি, িাঁি তনতদ্সষ্ট 
লক্ষ্মভদরী ক্ষমিা আি থলাকালময় ক্ষ্াপা �াতি অেবা মানুষমখমকা বামঘি উৎপামিি সমময় 
ও পমি গুতল কিাি িন্ প্রিামদি কামছ তবমশষ পতিতেি তছমলন। িাঁি িািপ্রাসামদি সংগ্ম� 
তশকাি কিা অমনক পশুি তবিয়স্ািক তছল। থসতলম আলরীও তশকাি  কিমি ভামলাবাসমিন, 
অিএব দু’িমনি মমধ্ থবশ বনু্বে গমড় ওমি।     

এি থেমকই ইতগেি পাওয়া �ায় থ� আমাি গুরু ভািিরীয় অতভিাি এবং ইউমিাতপয়ানমদি 
তবমশ্ব একিন মমনামুগ্ধকি ব্তক্বে �মলও সাধািণ ভািিরীয়মদি থেমক সমূ্পণ্স তবতছিন্ন 
তছমলন। এক অমে্স তিতন তনমিও একিন ম�ািািা তছমলন। ভািমিি িািরীয় কংমগ্মসি 
িৃিরীয় থপ্রতসমডন্ বদরুদেরীন ি্াবতি-ি ম�্সাদাপূণ্স ও ধনবান পতিবামিি সদস্ তছমলন তিতন। 
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ভািিরীয় পাতখ সম্পমক্স জ্ান প্রসামি িাঁি থশ্রষ্ অবদামনি কািমণ এবং িনতপ্রয় বই ‘Book 
of Indian Birds’-এি  িন্ আমাি বাবাি মমিা শহুমি তশতক্ষি ও পাতখ সম্পমক্স উৎসা�রী 
মানুমষিা িাঁি প্রতি খুবই শ্রদ্াভািন তছমলন। আমাি বাবাি মমিাই, িও�িলাল থনম�রু এবং 
ইতন্িা গান্রী থকমতরিি এবং অ্মফামড্স পড়ামশানা কমিমছন এবং সকমলই পাতখ থদখমি 
খুবই ভামলাবাসমিন। িাঁিা থসতলম আতলমক খুবই সমোন কিমিন এবং প্রকৃতি সংিক্ষমণ িাঁি 
উপমদমশি উপি তনভ্সি কমি েলমিন।  আতম িাঁি সা�েম�্স তবতভন্ন তফল্ড তরিমপ ও িগেমল তগময় 
থদমখতছ থ�, প্রধানমন্ত্ররীমদি সমগে িাঁি সখ্িাি তবষয়িা সব্সিনতবতদি �ওয়ায় সব আমলািাই 
িাঁমক ম�ািািা জ্ান কিমিন। ভািিবমষ্সি স্াধরীনিাি উমদেশ্ সম্পমক্স স�ানুভূতিশরীল �মলও, 
তিতন আমদৌ গান্রীি ভািিবষ্সমক গ্াম স্িামিি থদশ ত�মসমব থদখাি ভাবনাি সমে্সক বা  
শতিক তছমলন না। এই পিভূতম থেমকই বলা �ায় িাঁি প্রকৃতি সংিক্ষমণি উপমদশগুতল অি্ন্ত 
পক্ষপািদুষ্ট, �াি তশকড় িময়মছ একতি কুসংস্ািমক তভতত্ত কমি, �া মমন কমি থ� প্রকৃতিি 
ধ্ংমসি একমাত্ কািণ �ল সাধািণ িনগণ।

বন্যপ্রাণেি জন্য ভািিীয় ববার্ড

স্াধরীন ভািমি বন্প্রাণ সংিক্ষমণি নরীতিগুতল আকাি তনমি শুরু কমি ১৯৫২ সামল 
বন্প্রামণি িন্ থবাড্স গিমনি মমধ্ তদময়। এই থবামড্সি সভাপতিবে কমিতছমলন মাইমসামিি 
ম�ািািা এবং স�সভাপতি তছমলন ভাবনগি িািপতিবামিি ধিম কুমাি তসং। সদস্মদি 
মমধ্ তছমলন থসতলম আলরী এবং দু’িন ো-কতফ প্্ান্াি, আি মতিস এবং ই তপ গরী। ই তপ 
গরী সংিতক্ষি এলাকা মিতিি িন্ সওয়াল কিমি মুখ্ ভূতমকা তনময়তছমলন; �া দু’দশক বামদ 
বন্প্রাণ সংিক্ষণ আইন মিতিি থক্ষত্ প্রস্তুি কমিতছল।৮ বন্প্রাণ আইনতিি খসড়া মিতি 
কমিতছমলন ওয়ামকনামিি িাি পতিবামিি সদস্ এম থক িতজিি তসং। অে্সাৎ, থ� ম�ািািািা 
িামদি প্রিামদি সম্পমক্স আমদৌ স�ানুভূতিশরীল তছমলন না, সমস্ত উমদ্াগিা িািাই তনময়তছমলন। 
িািা তরিতিশ প্রভুমদি থভি তদমিই অভ্স্ত তছমলন। তদ্বিরীয়ি তছমলন তরিতিশ ো-কতফ এমস্টমিি 
মাতলকিা, �ািা িামদি কম্সরীমদি ক্ররীিদামসি মমিা খািামিন।

ভরতপুহরর ভতু ল  

থসতলম আলরীি দৃষ্টান্তস্রূপ— ভিিপুি িলাভূতম, স্াধরীনিাি পি ১৯৫০-এি দশমক মিতি 
�ওয়া প্রেমতদমকি অভয়ািণ্গুতলি মমধ্ অন্িম। এই িলাভূতম বষ্সাকামল দমল দমল তবপুল 
সংখ্াি নানািকম পাতখি ঝাঁক একসামে বাসা বাঁধাি িন্ এবং শরীমি অসংখ্ পতি�ায়রী 
পাতখি ঝাঁমকি আগমমনি িন্ তবখ্াি। উতন বহু বছি ভিিপুমি কাি কমিমছন, �ািাি 
�ািাি পতি�ায়রী পাতখমদি দলমক প্রি্ক্ষ কমিমছন। আমাি থসৌভাগ্ থ�, এইসব ভ্মমণি 
অমনকগুতলমিই আতম িাঁি সগেরী তছলাম। তদমনি থশমষ আমিা লবো �াঁিা তদিাম। থদখিাম 
তবশাল বড় বড় থমামষি দমলিা ঘমি তফিমছ। থসতলম আলরী ওমদি তদমক ভরীষণ অসন্তুষ্ট থোমখ 
িাকামিন আি বলমিন, “মাধব, এই তবশ্রী থমাষগুমলা তনতষদ্ �মল এই িলাভূতম পাতখমদি 
িন্ তনিাপদ �মব।” আতম িানিাম, উতন কখমনাই এমদি কো িতলময় ভামবনতন, এমনতক 
ভিিপুমিি বাস্তুিন্ত্র তিক করীভামব সেল োমক, িা তনময়ও েে্সা কমিনতন। ওঁি ঐ মন্তমব্ি 
পিভূতম তনছক কুসংস্াি। িমব, আতমও েুপ কমি থেমকতছ। ভিিপুি তছল থমামষমদি োিণভূতম। 
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এছাড়াও নানাভামব িলাভূতম ব্বহৃি �ি; থ�মন— বহু শিক ধ’থিই স্ানরীয় মানুষ কুশ ঘাস 
সংগ্� কিমিন। িলাভূতমতি এইভামবই িরীবনবতেমত্্ সমৃদ্ �ময় থেমকমছ। এই �ল থসই িায়গা 
থ�খামন ১৯৩৮ সামলি ১২ নমভবেি ভািমিি ভাইসিয় লড্স তলনতলমো একতদমন ৪২৭২িা পাতখ 
থমমিতছমলন। তরিতিশ শাতসি ভািমি তরিতিশমদি বন্প্রাণরী গণ�ি্াি শরীষ্স স্পশ্স �ময়তছল থসতদন।     

একইিকম কুসংস্ািাছিন্ন ইন্িন্াশনল থক্রন ফাউমন্ডশন (থক্রন বা সািস পাতখি সংিক্ষণ 
তনময় কাি কমি থ� আন্তি্সাতিক সংস্া)-ও থসতলম আলরীি সুপাতিশগুমলা সমে্সন কমিতছল। �াি 
ফলশ্রুতিমি ওই স্ানরীয় এলাকা ১৯৮২ সামল ন্াশনল পামক্সি িকমা পায়। ন্াশনল পামক্সি 
কড়া তনয়মকানুন স্ানরীয় মানুমষি িরীবনিরীতবকাি সমূ্পণ্স পতিসমাতপ্ত ঘিায়। ফমল থমাষোিমণি 
ওপিও তনমষধাজ্া িাতি �য় থকামনািকম তবকপি ছাড়াই। প্রতিবাদ �ময়তছল। এিপি গুতলমি ৭ 
িন তন�ি �ময়তছমলন। তকন্তু তনমষধাজ্া ব�ালই িইল। এই �স্তমক্ষপ সমূ্পণ্স অপ্রি্াতশি ফল 
তনময় এমলা। িলতপ্রয় ঘাস Paspalum distichum–থক থমাষ তনয়ন্ত্রমণ িাখি। িলাভূতমমি 
পশুোিণ বন্ �মিই থস ঘামসি থবলাগাম বৃতদ্ি সমগে সমগে থবমড় েলল থপলিায় কেুতিপানা। �াি 
ফল সবমেময় খািাপ �ময়তছল িমলি পাতখমদি িন্, থ� প্রিাতিতিই নাতক তছল ন্াশনল পাক্স 
ব্বস্াপনাি অন্িম লক্ষ্। উমড় আসা সাইমবতিয়ন থক্রন বা সািমসি সংখ্াও কমমি োমক। 
এ তবষময় ন্াশনল পামক্সি পামশই আঘাপুমিি গ্ামবাতসিা দুদ্সান্ত থকৌিু�মলাদেরীপক বক্ব্ 
থিমখতছমলন। ওিা তবশ্বাস কমিন, থক্রনগুমলা আমগ ওমদি প্রধান খাদ্ মাতিি নরীমেি মূল আি 
কমন্ি নাগাল থপি কািণ কুশ ঘাস ওপড়ামনাি ফমল মাতি এমতনমিই আলগা �ময় োকি। 
ন্াশনল পাক্স থঘাষণা �মিই কুশ সংগ্� বন্ �ময় �াবাি ফমল মাতি িমাি থবঁমধ োকি আি 
সািসিা িামদি তপ্রয় খাবামিি নাগাল থপি না। এই সম্াবনাময় অনুমানতি সম্পমক্স পিবি্সরী 
অনুসন্ামনি প্রময়ািন তছল। �াই থ�াক, তবষয়িা অপিরীতক্ষিই িময় থগল, কািণ ন্াশনল পাক্স 
কিৃ্সপমক্ষি তবজ্ামন থকামনা উৎসা� তছল না। BNHS এইসব ক্ষতিকািক ফলাফল তনময় েে্সা 
কমি এবং US FISH AND WILDLIFE SERVICE–থক একিা তিমপাি্স িমা থদয়। তকন্তু এি 
গুরুবেপূণ্স িে্ কখমনাই থকামনা তবজ্ানতভতত্তক িান্সামল প্রকাশ কমিতন, পামছ দায় তনমি �য়।৯  

বন্প্তাণ আইন

থসতলম আলরী, িাঁি ো-কতফ এমস্টি মাতলক বনু্িা এবং ম�ািািািা বন্প্রাণ আইন 
(Wildlife Protection Act)-এি প্রবক্া। আইনিাি মমধ্ তদময় সািা ভািিবষ্স বন দপ্তমিি 
অি্াোিরী োবাি থভিি প্রমবশ কমিতছল।১০ থ� তশকািমক এই আইন অপিাধ ব’থল থঘাষণা 
কমি িা আসমল মানবিাি ঐতিম�্ি অংশ। ৩ লক্ষ বছি আমগ পূব্স আতরিকাি সাভানাি 
মানুষ আতবভূ্সি �ময়তছল তশকাতি থগাষ্রী ত�মসমব। আি প�্সন্ত তশকাি কিা মাংসই পুতষ্টি 
সবমেময় গুরুবেপূণ্স উৎস �ময় থেমকমছ এ�াবিকামলি তববি্সমনি ইতি�ামস। পাে্সক্ এিুকুই 
থ� আতরিকায় মানুষ বুশতমি (থঝাপঝাড় থেমক তশকাি কিা বন্প্রাণরীি মাংস) খায় আি 
সু্ইতডশিা, নিওময়বাসরীিা খায় মুি নামমি �তিণ। একমাত্ আধুতনক ভািিবষ্স বামদ সব্সত্ 
তশকাি তসদ্। মাংমসি িন্ না �মল, তবমনাদমনি িন্; এখমনা। সামাতিক স্তিতবন্ামসি মমধ্ 
ব্তক্গি উত্ামনি প্রমেষ্টা সমস্ত থগাষ্রীবদ্ স্তন্পায়রীি মমধ্ই থদখা �ায়, আমামদি প্রিাতিি 
মমধ্ও। তশকামিি সময় সা�স থদখামনা এবং তশকামিি নানা কৃিমকৌশল থগাষ্রী বা সমতষ্টি 
অন্ান্ সদস্মদি কামছ মূল্ পায় এবং সামাতিক স্তিতবন্ামস ব্তক্ি উত্ামনি পে সুগম 
কমি। আনন্দায়ক তশকাি একিন মানুষমক তশকামিি উন্নিিি কৃিমকৌশল থশখায় এবং 
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িাি সা�স বাড়ায়। থসিন্ই তশকাি মানুমষি কামছ একিা তবমনাদনমূলক অতভজ্িা ত�মসমবই 
তববতি্সি �ময়মছ। ভািিবমষ্স তশকামিি খুবই থিওয়াি তছল ১৯৫০-এি দশমকও, িখন আতম 
সু্লছাত্। এমন অমনকমকই তেনিাম �ািা িামদি মৃগয়া তনময় আনন্ আি অ�ঙ্াি প্রদশ্সন 
কিমিন। তনমিমদি দক্ষ ও সা�সরী তশকাতি �ওয়াি দাতবি সমে্সমন িাঁিা িামদি পশু-স্ািক 
থদখামিন, ছতব থদখামিন। সাধািণি, ছতবগুমলায় তশকাি কিা প্রাণরীি শিরীমিি উপি একিা 
পা থিমখ দাঁড়ামনা। আমাি একিন কাকা তছমলন, ত�তন ইতন্ডয়ন তসতভল সাতভ্সস-এ �ুক্ তছমলন। 
িাঁি তবলাসবহুল বাংমলাি সমস্ত ঘমিই ইতিউতি ছড়ামনা োকি বামঘি োমড়া। থবশ আপু্ি 
স্মিই তিতন আমায় থসইসব তশকামিি গপি কমিমছন সমগ্ িরীবনকামল, তবমশষ কমি তেিা এবং 
অন্ান্ বামঘি। থসতলম আলরীি মুবোই-এি পাতল ত�ল-এি বাংমলামিও একিা তেিাবামঘি োমড়া 
আমছ। থসতলম আলরীি বহু ম�ািািা বনু্িই ব্তক্গি সংিতক্ষি ক্ররীড়াগেন তছল থ�খামন শুধুমাত্ 
িামদি এবং িামদি অতিতেমদি িন্ তশকাি সংিতক্ষি তছল। ১৯৭২ প�্সন্ত বহু ম�ািািাই 
কাঁতড় কাঁতড় িাকা থিািগাি কমিমছন িামদি সংিতক্ষি ক্ররীড়াগেমন অতিতে ত�মসমব ইউমিাতপয় 
প�্সিকমদি তশকাি কিমি তদময়।

িীবন-িীগবকতা ধ্বংস

তরিমিমন থ�মন সামন্ত প্রভুিা সািা থদমশি সমস্ত িতমই দখল কমি থিমখতছল, ভািমিি 
থক্ষমত্ অবস্া থিমন তছল না। থদশরীয় িাি্গুমলাি সংিতক্ষি িল এবং িতম ভািমিি থমাি 
ভূখমন্ডি সামান্ ভগাংশ মাত্। প�্সাপ্ত িায়গা উনু্মক্ই  োকি, এমনতক মানুমষি বসতিি 
কাছাকাতছও অসংখ্ বন্প্রাণরী ঘুমি থবড়াি এবং অতভিাি এবং সাধািণ উভয় ধিমণি মানুষই 
িামদি তশকাি কিমিন। বন্িন্তুমদি প্রােু�্স অব্া�ি তছল িািামদি সংিতক্ষি ক্ররীড়াগেমন এবং 
িাি বাইমিও। এি একিা কািণ বনু্মকি অপ্রিুলিা �মলও, িামদি তবেক্ষণিাি ঐতি�্ও 
একিা অন্িম কািণ। সমকালরীন বাস্তুিাতন্ত্রক িত্ত্ব থদতখময়মছ থ� একিা তনতদ্সষ্ট প�্সাময় একতি 
প্রিাতিি সংখ্াি “প্রিননশরীল মূল্” থবতশ োমক। ঐ প�্সায়তিমক তবমশষভামব গুরুবে থদবাি 
কািমণই প্রিাতিতি তবপুল সংখ্ায় তিমক োকমি থপমিমছ। গভ্সবিরী ও বাসা-বানামনা পাতখিা 
এই প�্সায়তিি উদা�িণ। উদা�িণ ত�মসমব বলা �ায়— Phasepardhis নামক �া�াবি তশকাতি 
িনিাতিিা (মূলি ম�ািা্রে ও মধ্প্রমদশবাসরী) িামদি ফাঁমদ পড়া থকামনা গভ্সবিরী �তিণমকই 
থি�াই তদি না। অেে ভািমিি তবতভন্ন অংমশই পিম্পিাগিভামবই সািস িািরীয় পাতখমদি 
তবমশষ গুরুবে তদময় তনিাপত্তা থদওয়া �ি প্রিনন ঋিুমি। এইিকম অমনক থপশাদাি তশকাতি-
সংগ্া�ক সম্প্রদায়, কৃষকমদি সমগে একধিমণি থবাঝাপড়া থিমখ েলি। িািা োতষমদি ফসল 
ধ্ংসকািরী থপাকা তনয়ন্ত্রমণ সা�া�্ কিি। উত্তি ভািমিি বম�তলয়া এিকম এক িনিাতি। 
১৮৫৭ সামল সািনায়, তপন্দ্রা গ্ামম তরিতিশমদি তবরুমদ্ �ুমদ্ বম�তলয়ামদি থগৌিমবাজ্জ্বল ইতি�াস 
িময়মছ। ১৮৫৭-ি পি তরিতিশিা এই ধিমণি সম্প্রদাময়ি ওপি প্রতিমশাধ থনমব ব’থল মনতস্ি 
কমি। থসই অনু�ায়রী ১৮৭১ থেমক নানািকম থফৌিদাতি আইন োলু �ল তক্রতমনাল রিাইবস 
অ্ামটেি আধামি। এই আইনগুমলাি ন্া�্িা প্রসমগে বলমি তগময় তরিতিশ আতধকাতিক থি এফ 
তস্টমফন বমলন, “থপশাদাি অপিাধরীমদি সম্পমক্স বলমি থগমল বলমি �য়, আমিা মমন কিতছ 
থ� িনিাতিি পূব্সপুরুমষিা অপিাধরী তছল স্িণািরীিকাল থেমক। িািা িামদি িািমক ব্ব�াি 
কিি অপিাধ কিাি িন্। থসই িাতিগুমলাি উত্তিপুরুমষিাও একইভামব আইমনি থোমখ 
অপিাধরী �মব, �িতদন না সমূ্পণ্স িাতিিা তনমূ্সল �ময় �ামছি।”১১  ১৯৩৬ সামল িও�িলাল 
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থনম�রু এই আইনিাি তনন্া কমি বমলতছমলন, “এই আইমন থ� দানবরীয় তবধান িময়মছ িা 
মানুমষি নাগতিক স্াতধকািমকই নাকে কমি। থকামনা িনিাতিমক এভামব অপিাধরী বলা �ায় 
না। থকামনা সভ্ নরীতিি সমগে এই বক্ব্ আমদৌ সা�ুি্পূণ্স নয়।” ১৯৪৭ সামল স্াধরীনিাি 
সমময়, থকামনা সম্প্রদাময়ি থকামনা একিন সদস্মকও তনধ্সাতিি এলাকাি বাইমি থদখা থগমলই 
িলিাতশ ও থগ্প্তামিি সমুেখরীন �মি �মিা। এভামবই ১২৭তি সম্প্রদাময়ি ১.৩ থকাতি মানুষ 
খানািলিাতশি আওিাভুক্ ও থগ্প্তাি �ন। ১৯৪৯ সামলি আগষ্ট মামস এই আইন বাতিল কিা 
�য়। আমগকাি ‘তক্রতমনাল রিাইব’ তবনতেভুক্ �ময়তছল ১৯৫২ সামল। িমব, িামদিমক অধরীনস্ত 
িাখমি দৃঢ়প্রতিজ্ �ময়ই সিকাি তনময় এমলন Habitual Offenders Act 1952। �াি 
অে্স স্ভাবতসদ্ অপিাধরী আইন, ১৯৫২। এখন ভািিবমষ্স ৩১৩-িা �া�াবি িনিাতি িময়মছ 
�ামদি থবতশিভাগমকই অপিাধরী িনিাতি �বাি িকমা উত্তািাতধকাি সূমত্ আমিা িাড়া কমি 
েমলমছ। িাি সমগে েমলমছ তনিন্তি তবতছিন্নিা আি পুতলশ, গণমাধ্ম, বনদপ্তি এবং শহুমি 
সংিক্ষণবাদরীমদি থদওয়া অদু্ি অপিাধরী দুন্সাম। মাদাতিমদি মমিা একিা তবমনাতদনরী সম্প্রদায় 
বাঁদিমদি তনমিমদি থবশ আয়মত্ত থিমখতছল এবং িামদি কান্ডকািখানা থছাি বয়মস আমাি ও 
আমাি বনু্মদি থবশ আনন্ তদি। WLPA–এি মমধ্ তদময়, কলমমি একিা আঁেমড়, তনিান্ত 
থবাকাি মমিাই এইিকম অিস্র মানুমষি িরীতবকা শুধু থকমড়ই থনওয়া �ল না, সমন্তাষিনক 
এবং তবকপি িরীতবকাি কো ভাবাও �লনা। এই পদমক্ষপ �ল আসমল ইছিাকৃিভামব এই 
মানুষমদি ধরীমি ধরীমি দাতিমদ্রি তদমক থিমল থদওয়া। এি িুলনা কিা েমল একমাত্ থসইসব 
তরিতিশ প্্ান্ািমদি সমগে �ািা ১৮৬০-এ স্ানান্তিরী কৃতষ তনতষদ্ কিমি োপ তদময়তছল প্রায় 
ক্ররীিদাসমবেি শমি্স িামদি বাগামন মিুিমদি প্রময়ািন থমিাবাি িন্। 

অধীনততা   

এিা থকামনা সমাপিন নয় থ� WLPA-মিতি �বাি সমগে সমগেই, এমতন এমতনই সাধািণ 
মানুমষি িরীবন িরীতবকাি মূমল্ �ওয়া ধ্ংসাত্ক উন্নয়মনি তবরুমদ্ গ্ামম গমজি সাধািণ মানুমষি 
প্রতিবাদ প্রতিমিাধ ঘনরীভূি �মি শুরু কমিতছল, �াি িলি্ান্ত প্রমাণ তেপমকা আমন্ালন। এই 
আইনিা বনদপ্তমিি ক্ষমিা অসম্ব বাতড়ময় িুমলতছল। আইনিাি আমগ, বনদপ্তমিি থেৌ�তদে 
সরীতমি তছল শুধুমাত্ থসইিুকু িতমমিই থ�িুকু ‘িগেমলি িতম’ ত�মসমব স্রীকৃি, নতেভুক্ তছল; 
িাও ভািমিি থমাি ভূখমন্ডি প্রায় ২৩%। WLPA থসিামক সািা ভািমি প্রসাতিি কমিমছ। 
থ�ম�িু বহু স�স্রাদে ধ’থিই ভািমিি একিা বড় অংমশি গ্ামবাতসিা এবং বনবাতসিা থপ্রাতিমনি 
প্রময়ািমন এবং ফসমলি তনিাপত্তাি িন্ পশুতশকাি কিি, WLPA এমদিমক অপিাধরী প্রতিপন্ন 
কিমি তক্রতমনাল রিাইব আইনমকও ছাতপময় থগমছ। ভািমিি আইনিা তবমশষ; অন্ান্ থদমশি 
বন্প্রাণ সংিক্ষণ আইনগুমলা িামদি িািরীয় উদ্ান, সংিতক্ষি অিণ্ ব্বস্াপনা বা অন্ 
সবতকছু তনময় ব্স্ত োমক, থদমশি বাতক অঞ্চল এসব আইমনি থেৌ�তদেি বাইমিই োমক। অন্ান্ 
বহু পাে্সক্ সমত্ত্বও এমনিাই ঘমি থকতনয়া বা আমমতিকায়। থকতনয়াি মানুষ ব্াপকভামবই 
িোকতেি ‘বুশতমি’ খায় এবং িাই তনময় িামদি আইন খুব একিা নাক গলায় না। আমমতিকাি 
মানুষ সংিতক্ষি এলাকাি বাইমি একিা ‘মৃগয়া অনুমতি’ি  তবতনমময় তশকাি কিমি পািমিন। 

তেপমকাি আমন্ালনকািরীিা প্রােতমকভামব গাছ কািা আিকামি সফল �ময়তছমলন গামড়ায়াল 
অঞ্চমল। থগামপশ্বমিি দামশাতল গ্াম স্িাি্ মন্ডল, �ািা এই প্রতিবামদ থবশ ভামলািকম িুমড় 
তছমলন, পিবি্সরীমি িাঁিা গিনগি কা�্সক্রম ত�মসমব একতি ধািাবাত�ক প্রকৃতি-উন্নয়ন ক্াম্প 
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শুরু কমিন গামড়ায়ামলি অলকানন্া উপি্কায়। এি মমধ্ একতিমি আতম ১৯৮১ সামল থ�াগ 
তদময়তছলাম। থদমখতছলাম থসখানকাি থস্ছিামসবকিা গ্ামাবাতসমদি সমগে কাঁমধ কাঁধ তমতলময় 
মাতি আি িমলি সংিক্ষমণি কাি কিমছ, পােমিি থবড়া তদমছি, স্ানরীয় মানুমষি কামছ 
গুরুবেপূণ্স গামছি োিা লাগামনাি কামি �াি লাগামছি। ১৯৮০-ি দশমক এই সাধািণ মানুষমদি 
বৃক্ষমিাপণ এবং িাি আমশপামশি িতমমি বনদপ্তমিি কিা প্্ামন্শামনি মমধ্ িুলনামূলক 
মূল্ায়ণ কিা �ময়তছল। আ�মমদাবামদি Space Application Center, স্ামিলাইি থেমক 
প্রাপ্ত ছতব এমনতছল। আতম এবং এস নমিন্দ্র প্রসাদ এ তবষময় থক্ষত্ সমরীক্ষা কমিতছলাম। 
মানুমষি বৃক্ষমিাপণ অমনক অমনক থবতশ সফল �ময়তছল। আমিা থদমখতছলাম থ� মানুমষি কিা 
বৃক্ষমিাপমণ ৮০% োিা থবঁমেতছল, থ�খামন বনদপ্তমিি প্্ামন্শামন োিা থবঁমেতছল ২০%।      

িাই, ধ্ংসাত্ক উন্নয়ন বাত�নরীি মুখ্ তনশানা �ময় পমড় তেপমকা আমন্ালন এবং িাি 
বন পঞ্চাময়িগুমলা। বনদপ্তি তেপমকা আমন্ালমনি থনিৃবেমদি থ�নস্া কিমিই থেমকমছ, লিা-
থিতন গ্াম থেমক থগৌিা থদবরীমকও থ�নস্া কমিমছ। এস নমিন্দ্র প্রসাদ, ত�তন আমগ এইসব 
প্রকৃতি উন্নয়ন ক্াম্পগুমলাি থস্ছিামসবকমদি অসাধািণ কম্সকামন্ডি সম্পমক্স িে্ সংগ্� 
কিমি তগময়তছমলন, উতন আবাি এক দশক পমি থসই থলাকালয়গুতলমি তফমি �ান। উতন িানান 
থ� বনদপ্তমিি অন্তঘ্সামিি কািমণ ঐ অঞ্চলগুমলামি থগািাল (এক ধিমণি ছাগল) এবং অন্ান্ 
িাবি-কািা-প্রাণরীমদি বাসস্ামনি ক্রমাবনতি �ময়মছ। এইিকম ধ্ংসলরীলা েলমি োকমল 
মম্সাতন্তক ফলাফলগুমলাও েলমিই োকমব। থ�মন আমিা থদমখতছ ২০২১ সামলি থফব্রুয়াতিমি 
োমমাতলমি ভয়ংকি ধস থনমমতছল। থ� ধমস বন্ায় থভমস তগময়তছল থগািা োমমাতল থিলা এবং 
মািা তগময়তছল ২০৪ িন মানুষ।

প্কৃগতগনভ্ভ র পর্ভ িন

তরিতিশ অতভিািমদি থনিৃমবে, ওয়ল্ড্স ওয়ইল্ডলাইফ ফামন্ডি প্রমিােনায় এবং বমবে ন্ােিাল 
ত�তস্ট থসাসাইতিি িত্ত্বাবধামন ১৯৭২ সামল WLPA-ি প্রোমিি সমান্তিামল প্রমিটে িাইগাি বা 
ব্াঘ্র প্রকপি শুরু �ল। িামদি প্রাক্ন উপতনমবশগুমলামি প্রকৃতিতনভ্সি প�্সিমনি লক্ষ্ তছল 
পতচিমরী বাতণতি্ক স্ামে্স ফমিাগ্াতফ, থিতলতভশন এবং আন্তি্সাতিক তবমান �াত্াি প্রসামিি 
বমন্াবস্ত কিা। দতক্ষণ আতরিকাি পূব্স সাভানা এবং ভািমিি পণ্সমমােরী অিণ্ বন্প্রাণসবেতলি 
অবস্ায় থদখাি থক্ষমত্ দারুণ সম্াবনাপূণ্স তছল। দতক্ষণ আমমতিকা বা পতচিম আতরিকাি বৃতষ্ট 
অিণ্ (থিইন ফমিস্ট) বন্প্রাণ থদখাি উপ�ুক্ তছল না। এগুতল খতনি িন্ নষ্ট কিা �ময়মছ। 
িাছাড়াও ইউমিাপ এবং আমমতিকায় মাংস থ�াগান থদবাি িন্ গবাতদ পশুি খামাি মিতি 
কিমি ধ্ংস কিা �ময়মছ। আি ভািমিি সংিতক্ষি ব্াঘ্র প্রকমপিি অঞ্চলগুতল WLPA, ১৯৭২ 
দ্বািা সমতে্সি। এগুতল থকতনয়াি মাসাই মািা সংিতক্ষি ক্ররীড়াগেমনি আদমল মিতি কিা �ময়মছ। 
আতম ১৯৭১ সামল মাসাই মািায় তগময়তছলাম। ইউমিাপরীয় প�্সিকমদি �নেআতত্তি লমক্ষ্ই 
ব্বস্াপনায় ইউমিাপরীয়মদি একছিত্ দাপি প্রি্ক্ষ কমিতছলাম। ২০১৯ সামল, আমাি বনু্ 
তবিয় এদলাবদকি মাসাই মািায় তগময়তছমলন। ইউমিাপরীয় প�্সিন সংস্াি �ময় কাি কমি 
এমন একিন ভািিরীয় এমিমন্ি মাধ্মমই উতন সমস্ত বুতকং কমিতছমলন। ওঁি থগািা প�্সিনিাই 
খুব কড়াভামব তনয়তন্ত্রি �ময়তছল প�্সিন সংস্াতিি দ্বািা। ওঁি মমন �ময়তছল �ানোলক ছাড়া আি 
একিনও স্ানরীয় মানুমষি সমগে �ামি কো বলাি থকামনা সুম�াগ উতন না পান, থসিা তনতচিি 
কিমিই এই কড়াকতড়। আমাি বনু্ িাস্তাি ধামিি থফতিওয়ালাি থেমক সামান্ অলঙ্াি তকনমি 



17

োইমল ড্াইভাি থসখামনও োমমি অস্রীকাি কমি। থ�ামিমলি থভিি কা�্সি িাঁমক গৃ�বতন্ 
কমি িাখা �য় প্র�িরী সমমি। থসই প্র�িরী থ�ামিমলি বাইমি বািামি �াবাি িন্ও দিিা খুমল 
তদমি অস্রীকাি কমি। সংিতক্ষি ক্ররীড়াগেমনি গা থঘঁষা একিা তবপুল পতিমাণ িতমি মাতলক �ল 
ঐ ইউমিাপরীয় প�্সিন সংস্া। পামক্সি তভিমিি সমস্ত প�্সিনই সমূ্পণ্সভামব িামদি তনয়ন্ত্রণাধরীন। 
িরীতিমমিা উমদ্াগ তনময় স্ানরীয়মদি সামে থ�াগাম�াগ এতড়ময় �াবাি কািণ �য়মিা, স্ানরীয় মানুষ 
অি্ন্ত অসন্তুষ্ট। এই পামক্সি নাম মাসাই-এি মানুষমদি নামম �মলও, তিিাভ্সতি স্াপন কিাি 
িন্ এই এলাকাি প্রকৃি পূব্সপুরুষ, মাসাইমদি থিাি কমি িামদি ইছিাি তবরুমদ্, িামদি 
থদশি িতম থেমক উৎখাি কিা �ময়তছল। আতরিকাি অন্ থদশগুতলমি ক্ররীড়া খামাি িময়মছ, 
থ�মন বািতকনা ফামসামি নাতিংগা ক্ররীড়া খামাি।১২ আবািও এই ক্ররীড়া খামািগুমলাি মাতলক 
এবং পতিোলক ইউমিাপরীয়িাই। এই ক্ররীড়া খামািগুমলামি প�্সিকিা �াতি ও অন্ান্ প্রাণরী 
তশকাি কিমি পামি এবং তশকাি-স্ািক তনময় তরিমরিন, আমমতিকা এবং অন্ান্ থদমশ তফমি 
�ায়। ২০০৫ থেমক ২০১৪–এই ১০ বছমি িুষাি �ংস বা থ্া গুি থেমক শুরু ক’থি আমমতিকাি 
কামলা ভালুিক থেমক তসং�, �াতি, গন্ডাি, ইম্পালা এবং �তিণ থমমি স্ািক-তশকাতিিা কানাডা 
এবং আতরিকা থেমক ১২.৬ লক্ষ তশকাি-স্ািক আমদাতন কমিমছ আমমতিকায়। এিাই তরিমিমনও 
েমল, িমব আমমতিকাি থেময় কম মাত্ায়। অিএব ১৯৭২ থেমক ভািমি �খন সমস্ত বন্ পাতখ 
এবং স্তন্পায়রীমদি তশকাি তনতষদ্ �ময়মছ, িখন তরিমিন বা আমমতিকায় তকন্তু থকামনা সং�ম বা 
তনয়ন্ত্রণ থদখা �ায়তন।

WLPA ন্াশনল পামক্সি থ� ধাঁো তদময়তছল, িা আদমি আমমতিকাি ন্াশনল পামক্সি 
মমডল। আমমতিকাি ন্াশনল পামক্সি ইতি�াস থবশ তশক্ষণরীয়। ইউমিাপ থেমক উত্তি আমমতকয়াি 
আসা বসতি স্াপমকিা পূব্স থেমক পতচিমম এমসতছমলন, িািা িগেল ধ্ংস কমিতছমলন এবং 
অসংখ্ বন্িন্তুমদি থস্রফ মুমছ থফমলতছমলন, �াি মমধ্ িময়মছ লাখ লাখ বাইসন এবং থকাতি 
থকাতি �াত্রী পায়িা বা প্ামসজিাি তপিয়ন। এই ম�ামদমশ ইউমিাপরীমদি তবিয়�াত্া থশষ �বাি 
পি থদশরীয় মানুষমদি সামান্ তকছু সংিতক্ষি অঞ্চমল থিমল থদওয়া �ল। িখনই, বন্িাি 
থসৌন্�্স্ সম্পমক্স ইউমিাপরীয়মদি থোখ খুমল থগল, িািা সমেিন �ল। এই উমদ্বগ থেমকই 
ইয়মলামস্টান এবং অন্ান্ ন্াশনল পামক্সি প্রতিষ্া। দাতব কিা �মলও আমমতিকাি ইয়মলামস্টান 
তকন্তু পৃতেবরীি প্রেম সংিতক্ষি অিণ্ নয়। এই মুকুিতিি অতধকািরী মমগোতলয়াি থবাগ খান 
পব্সি, �ামক প্রােতমকভামব থসখানকাি মানুষ এবং িািপি ত্ময়াদশ শিাদেরী থেমক থসখানকাি 
সিকাি পতবত্ পব্সি ত�মসমব সংিতক্ষি ক’থি আসমছন। ভািমিিও থবশ কময়কতি পতবত্ পব্সি 
িময়মছ, থ�মন থকিালাি শবিরীমালা, কণ্সািমকি থগাপালস্ামরী থবট্া, ত�মালময়ি বদ্ররীনাে। তকন্তু 
থকামনা শাসকই এগুতলমক সংিতক্ষি অঞ্চল ত�মসমব স্রীকৃতি থদনতন। 

সবংরক্ষহণর প্গতমূগত্ভ  বতাঘ

থ� বাঘমক ১৯৭২ সাল প�্সন্ত অে্সননতিক মুনাফাস� তদতব্ আনমন্ ফুতি্সমি তশকাি কিি 
ধনরী ও ক্ষমিাশালরীিা, থবশ তকছু উমলিখম�াগ্ ঘিনাি পি �িাৎ কমিই অন্ আমিক গুছি 
ধনরী এবং ক্ষমিাশালরী মানুষমদি প্রকৃতিতভতত্তক, বাঘমকতন্দ্রক মুনাফাি িন্ থসই বাঘমকই 
সংিক্ষমণি প্রতিমূতি্স (আইকন)-থি পতিণি কিা �ল। �ািা বাঘমক তশকামি রূপান্ততিি প্রাণরী 
�ময় �াওয়া থেমক থ� থকামনা মূমল্ সংিক্ষমণি প্রতিমূতি্স রূমপ প্রতিষ্া কিমি উদ্ি তছমলন, 
িামদি মমধ্ অন্িম সতক্রয় সদস্ তছমলন বমবে ন্ােিাল ত�তস্ট থসাসাইতিি থবশ প্রভাবশালরী 
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সসদ্ এবং ওয়ল্ড্স ওয়ইল্ডলাইফ (ইতন্ডয়া) ফাউমন্ডশমনি প্রতিষ্ািা সদস্ অ্ান িাইি। অ্ান 
তছমলন থসই িাইি পতিবামিি সদস্, �ািা কলকািায় পদাপ্সণ কমিতছল তরিতিশমদি তসতভল 
সাতভ্সস এবং ভািিরীয় পুতলশ তবভামগ কাি কিাি িন্। মমন িাখমি �মব, এই পতিবামিি 
সদস্মদি সকমলই তরিমিমনি নাগতিকবে বিায় থিমখতছমলন। ১৯৬০-এি দশমকি থশষতদমকও 
িািা থলাভািুি তশকাতি তছমলন, িািপি থেমক িািা এমদমশি সমৃদ্ বন্প্রামণি থেমক 
করীভামব অন্ান্ সুম�াগসুতবধা থনওয়া �ায়, িা ভাবমি শুরু কমিন। এই িাইি পতিবাি 
দু’তি খুব মুনাফাদায়রী তিসি্স-এি পতিোলক �াি একতি কান�ায় এবং অন্তি সুন্িবমনি 
সংিতক্ষি অিমণ্। িাইিিা কান�া অিমণ্ি লামগায়া তিসি্সিাি নাম থিমখমছন তকতপ্ং ক্াম্প। 
থসই অনবদ্ থলখক িাতডয়াড্স তকতপ্ং ত�তন একইসমগে থ�মন ভরীষণ বণ্সবাদরী তছমলন, থিমনই 
আবাি িাতলয়ানওয়ালাবামগি  �ি্াকান্ডমক সমে্সন কমিতছমলন। ব্াঘ্র সংিতক্ষি অিণ্ তছল 
এমকবামিই ওয়ল্ড্স ওয়ইল্ডলাইফ ফাউমন্ডশমনি মতস্তষ্প্রসূি। তপ্রসে তফতলপ, িানরী এতলিামবমেি 
স্ামরী তছমলন প্রতিষ্ািা সদস্মদি একিন। িাই, িাইি পতিবামিি অমনমকই অড্সাি অফ দ্ 
তরিতিশ এম্পায়ি-এি মমিা সমোন থপমল আচি�্স �বাি তকছু থনই।

     
গশকতাহর গরিটিশহদর অগধকতার অকু্ষণ্ণ 

আত্তবসৃ্ি ভািিরীয়িা �খন িামদি ঔপতনমবতশক প্রভুমদি সুমিাি িামন থনমে তনমিমদি 
থদমশ তশকাি তনতষদ্ কিতছল, থসইসময় থেমক আি অবতধ তরিমিমন বহু বহু শুতিং এমস্টি 
িমিতমময় েমলমছ এবং িামদি বন্প্রাণরী, তবমশষ কমি পাতখ থশষ �ময় েমলমছ। ব্তক্গি 
িতমমাতলকিা পশুপালক বা তশকািভূতমি িক্ষক তন�ুক্ কিমিন থপাতেং আিকামনাি িন্ 
এবং common pheasants, French partridge ইি্াতদ সব পাতখ প্রতিপালমনি িন্, 
wild red grouse-থদি  সামলামনাি িন্ এবং �্সাটোিমদি মমিা তশকাতিমদি প্রতিমিাধ 
কিাি িন্। এই তশকাতি পাতখমদি তনয়ন্ত্রমণি ফমল গি ২০০ বছি ধ’থি থবশ তকছু তশকাতি 
পাতখি প্রিাতি ধ্ংস �ময় �ামছি। থ�মন— White-tailed eagle, Red kite, Western 
marsh harrier, Osprey and Northern goshawk–এি মমিা প্রিাতিগুতল। প্রতিতদন 
ইংল্ামন্ড ১২,৩০০ বন্ স্তন্পায়রী এবং পাতখ মািা পমড় থসমদমশি শুতিং এমস্টিগুতলমি, থ�খামন 
ধ্ংসলরীলাি মূল কান্ডাতিমদি অন্িম �ল পশুিক্ষকিা।  

সতাগরস্তা   

ভািমিি শহুমি তশতক্ষিিা পতচিমম মিতি �ওয়া এইসব খামমখয়াতলপনায় �মেষ্ট প্রভাতবি 
�ময়তছমলন। বাঘ সবসময়ই পতচিমরীমদি অতভভূি কমিমছ; ১৭৯৪-এ উইতলয়াম থব্মকি কতবিাি 
পংতক্ “Tyger Tyger, burning bright,/ In the forests of the night;/ What im-
mortal hand or eye,/ Could frame thy fearful symmetry?” থেমকই িা স্পষ্ট। 
পতচিমম, বাঘমকতন্দ্রক প্রকৃতি-প�্সিন এখন থবশ থকিাদুিস্ত তবষয়। ভািমিি ধনরী শহুমিিাও 
আিকাল এতিি সুম�াগ তনমছিন, উপমভাগ কিমছন। সাতিস্া িাইগাি তিিাভ্স, �া নাতক আমগ 
আলওয়ামিি ম�ািািামদি মৃগয়ামক্ষত্ তছল, এখন পতচিমরী এবং ভািিরীয়মদি খুব তপ্রয় একিা 
প�্সিনমকন্দ্র। আতম ২০০৫ সামল থসখামন তগময়তছলাম প্রধানমন্ত্ররীি মিতি িাইগাি িাস্ থফামস্সি 
একিন সদস্ ত�মসমব। এই িাস্ থফাস্স মিতি কিা �ময়তছল কািণ কময়ক বছি �াবৎ থসখামন 



19

তকন্তু িামদি ওপিওয়ালািা সকলমক িকামছি এবং দাতব কিমছ থ� ২০০২ সাল প�্সন্ত নাতক 
২৭-িা বাঘ সাতিস্াি োিপামশ ঘুমি থবড়াি। একই সমময় ভািমিি ইত্ট্লমিসে এমিতসে, 
তসতবআই-থক একিা িদন্ত কিাি তনমদ্সশ থদওয়া �য়। তসতবআই দু’মামসি মমধ্ িামদি িদমন্তি 
তিমপামি্স িানায় থ� থসখামন আি থকামনা বাঘ অবতশষ্ট থনই। বামঘি তনরুমদেমশি িন্ থপাতেং-
থক দায়রী কিা �য়। তকন্তু এই থপাোি কািা? থিকড্স বত�ভূ্সিভামব তসতবআই এই িাস্ থফামস্সি 
সমগে কো বমল। আমামদি িানায় থ� বনতবভামগি আতধকাতিকিা থ� এই থপাতেং-এ �ুক্ িা 
তনময় থকামনা সংশয়ই োকমি পামি না। পুতিগন্ময় বামঘি োমড়াসুদ্ মৃিমদ� তদমনি পি 
তদন থফমল িাখা �ি। এই মৃিমদ�গুমলা অতফসািমদি থোমখ পমড়তন এমনিা �ওয়া কা�্সি 
অসম্ব। তনঃসমন্ম� িািা থপাতেং েমক্রি সমগে �ুক্। �াইম�াক, এই প�্সমবক্ষণগুমলা আমিা 
আমামদি িাস্ থফামস্সি তিমপামি্স িাখমি পাতিতন। বাস্তমব তকন্তু থপাতেং-এি অতভম�ামগ আমলািা 
আশপামশি বহু গ্াম থেমক বহু গ্ামবাসরীমক ধিপাকড় কমিমছ, তপতিময়মছ। তকন্তু অবশ্ই এি 
িন্ থকামনাতদনই থকামনা আমলামক দায়রী কিা �য়তন।

বামঘি থদখা পাওয়া �ায়তন, এমনতক পাময়ি ছাপ বা কন্ঠস্ি-এি মমিা বামঘি উপতস্তিি 
থকামনা পমিাক্ষ প্রমাণও পাওয়া �াতছিল না। িািস্ান বনদপ্তি বুতঝময়তছল থ� “এখন বামঘিা 
সামতয়কভামব সংিতক্ষি এলাকাি বাইমি পতি�ামন থগমছ, তকন্তু বষ্সাি পমিই িািা তফমি 
আসমব।” প্রমিটে িাইগাি কিৃ্সপক্ষও এই ধািণামক সমে্সন কমিতছল। িাস্ থফাস্স সাতিস্ামি 
�খন তমতিমঙ বমসমছ, বাতক সদস্িা বনদপ্তমিি আতিমেয়িায় লমি পানমভািমনই ব্স্ত 
তছমলন। শুধু আতম এবং সুনরীিা নামিন, িাস্ থফামস্সি সভাপতি বনকম্সরীমদি সমগে কো বতল। 
কািণ িাঁিাই তিক মমিা বলমি পািমিন থ� বাস্তমব তিক করী ঘমি েমলমছ। বনকম্সরীিা িামদি 
তফল্ড ডাইতি থবি কমিন এবং এিগুমলা বছমি থসখানকাি এত্রিগুমলা আমামদি থদখান। িািা 
খুব ভামলাভামবই িানমিন থ� ১৯৯৯ থেমক বামঘি সংখ্া ক্রমশ কমমমছ এবং ২০০২-থি আি 
একতি বাঘও অবতশষ্ট তছল না।      

সাল ১৯৯৮ ’৯৯ ২০০০ ’০১ ’০২ ’০৩ ’০৪

সরকারর 
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২৪ ২৬ ২৬ ২৬ ২৭ ২৬ ১৭

স্াফদের 

দেখা 
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সবংরক্ষণ সবংস্কৃ গতগবদহদর ছদ্মগবজ্ঞতান

থসতলম আলরীি ভিিপুমিি ভুল থেমকই স্পষ্ট �ময় �ায় থ� উতন একিন ম�ান প্রকৃতিতবদ, 
পাতখ তবমশষজ্ �মলও, পাতখমদি িরীবমনি �াবিরীয় খঁুতিনাতি পুঙ্খাপুঙ্খ িাঁি িানা োকমলও 
বাস্তুিমন্ত্রি তবজ্ান এবং ভািিরীয় সমাি, অে্সনরীতি এবং িা্রেব্বস্া সম্পমক্স িাঁি ধািণা তছল 
�ৎসামান্ই । বাস্তুিমন্ত্র এমন অমনক িতিল ব্বস্া িুমড় োমক, �া স্ান-কামলি তনতিমখ তবতেত্, 
তবতভন্ন। �া তকনা িাি ইতি�াস তদময় শি্সবদ্। বাস্তিন্ত্র তবমশষজ্িা থদতখময়মছন থ�, থ� থকামনা 
পশুোিণ বা থমাষোিণ অনতভমপ্রি— এই সাধািণরীকিণতি অবান্তি। প্রমি্কিা তবমশষ থক্ষত্মক 
আলাদা ক’থি, িাি তনমিি গুরুমবেই িামক তবোি কিমি �মব। ভিিপুমি দরীঘ্স ২৫০ বছি 
ধ’থি পশুোিণ েলা সমত্ত্বও তবপুল সংখ্ক িমলি পাতখ থবঁমে আমছ। িাই পশুোিণ বন্ �মল 
িলাভূতমতিি থসই িমলি পাতখমদি উন্নি আবাসস্ল �ময় ওিাি সম্াবনা কম। �তদ থকউ এই 
বমন্াবস্ততিমক একতি থকমিা অনুমান ত�মসমব ধ’থি, মবজ্াতনক পদ্তিমি িাি কা�্সকাতিিা 
�াোই কিমি োইি, িমব িলাভূতমি একিা অংমশ পশুোিণ বন্ ক’থি থদখা থ�মি পািি। 
িািপি ফলাফমলি তদমক নিি তদময় পশুোিণভূতম বাড়ামনা বা কমামনা থ�মি পািি। আমদৌ 
এসব তকছুই ভাবা �য়তন। �িদূি িাতন, থসতলম আলরী থকামনাতদন থকামনািকম তবমবেনা ছাড়াই 
ওই সমগ্ অঞ্চমল তেিকামলি িন্ পশুোিণ বন্ �ওয়াি ফমল থ�সব মানুমষি মৃিু্ ঘমিতছল, 
িাি িন্ কখমনাই থকামনািকম থশাক প্রকাশ কমিনতন।
থসতলম আলরী এক দুদ্সান্ত মমনামুগ্ধকি ব্তক্বে তছমলন এবং তিতন একিন কাল্ট ব্তক্বে �ময় 
ওমিন। িাঁি অনুগামরীমদি মমধ্ একতি বড় অংশ তছমলন শ�িতভতত্তক প্রকৃতি-সংিক্ষণ কম্সরীিা। 
এই ‘প্রেমম বন্প্রাণ’-বাদরীিা থকামনািকম মবজ্াতনক তভতত্ত ছাড়াই বাস্তুিাতন্ত্রক পতিভাষাি িাল 
বুমন েলি। আমামদি এই তবশাল থদমশ বাস্তুিন্ত্রও বহুিকম; ত�মালময়ি উঁেু পা�ামড়ি বাস্তুিন্ত্র 
থ�মন িময়মছ থিমনই আন্ামান ও লাক্ষাদ্বরীমপি প্রবাল প্রােরীিও িময়মছ। এি নদরীি মমধ্ও 
থ�মন গগো, �মুনা, রিহ্মপুত্-ি মমিা তবশাল নদরী িময়মছ, থিমনই পতচিম উপকূমল িময়মছ 
বতশতষ্, কাতল, মান্ডবরী এবং থপতিয়ামিি মমিা থছাি থছামিা নদরী। আমামদি একিা তবপুল 
পতিমাণ িতমমি কৃতষকাি কিা �য় থকাোও থসেখাল, থকাোও নদরীি থসমে থকাোও বা সমূ্পণ্সি 
বৃতষ্টি িমল। এই থদমশি ভূপৃমষ্ি ওপি ক্রমশ থবমড়ই েমলমছ কংতক্রমিি িগেল। িাস্তা ও 
�াইওময়ি অন্তি্সালও ক্রমবধ্সমান। সমস্ত িরীবনবতেমত্্ি সংিক্ষণ তনময় ভাবমি থগমল এই সমস্ত 
তকছুি তদমক দৃতষ্ট িাখমি �মব। এমনতক শুধু বাঘ �াতি বা গন্ডাি প্রভৃতিি মমিা তবমশষ প্রিাতি 
সংিক্ষমণি থক্ষমত্ও একো সতি্। শহুমি সংিক্ষণবাদরীিা এই ব্বস্ামকই অস্রীকাি কমি, িািা 
শুধুমাত্ অিমণ্ি বাস্তুিন্ত্রমক থকন্দ্র কমিই ভামব। তকন্তু নদরীিরীিবি্সরী বাস্তুিন্ত্র বনবাস্তুিমন্ত্রি 
থেময় আমিা অমনক থবতশ তবপদগ্স্ত। িবুও থসই বাস্তুিন্ত্রতিও ঘতড়য়াল বা গামগেয় ডলতফনমক 
অমনকিা স�ায়িা তদময় েমলমছ।

সবংরক্ষণ মূল্

মবজ্াতনক দৃতষ্টভতগেমি থদখমল এই প্রশ্ন ওিা উতেি থ� ঘতড়য়াল বা বাঘ বা �াতি সংিক্ষমণি 
আমপতক্ষক মূল্ করী। িতজিি ড্াতনয়ল এবং আতম এই কািিা কিাি িন্ একিা কািামমা মিতি 
কতি।১৩ থকামনা প্রিাতিি সংিক্ষণ মূল্ তনভ্সি কমি (১) থ� বাস্তুিমন্ত্র প্রিাতিতিি বসি, িাি 
সঙ্মিি প�্সায়তি তিক করী (২) এি থভৌমগাতলক তবন্াসতি তিক থকমন (৩) এমদি পছমন্ি 
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বাসস্ামনি পতিসি (৪) িাি ি্াম্ানতমক বা তবন্াসতবতধগি অবস্ামনি অনন্িা এবং (৫) 
সংকমিি মাত্া-ি ওপি। এই কািামমায় সব তদক থেমকই ঘতড়য়াল, �াতি বা বাঘ উভময়ি 
থেময়ই অমনক থবতশ মূল্বান বমল প্রমাতণি �ময়মছ। (১) ঘতড়য়ালমক থদখা �ায় তমতষ্ট িমল এবং 
িা বাঘ বা �াতিি মমিা িগেমলি অতধবাসরীমদি থেময় অমনক থবতশ তবপন্ন। (২) ঘতড়য়াল গগো 
এবং রিহ্মপুমত্ি মমিা মাত্ কময়কতি নদরী উপি্কামিই সরীমাবদ্। অেে বাঘ, �াতি প্রভৃতি 
প্রাণরী অমনক বড় এলাকায় ছতড়ময় িময়মছ। থবশ তকছু থদমশও থদখা �ায়। (৩) ঘতড়য়ামলি 
পছমন্ি আবাসস্ল থবশ সংকরীণ্স;  আি বাঘ তবপুল িগেলাকরীণ্স থ� থকামনা িায়গায় োকমি 
পামি। �াতি আবাি থ�মন নানা মবতেত্্ময় িগেমল োকমি পামি বা থঝাপঝামড় োকমি পামি, 
থিমনই আবাি োষিতমমিও �ানা থদয়। (৪) বাঘ বা �াতিি িুলনায় ঘতড়য়ামলি প্রিাতিসংখ্া 
(taxa) অমনক কম। (৫) ঘতড়য়ামলি সংখ্া ১৯৪৬-এ ১০,০০০ থেমক ২০০৬-এ ২৫০-এি 
থেমকও কমম থগমছ, থ�খামন বাঘ এবং �াতিি সংখ্া �মেষ্ট থবতশ এবং ক্রমবধ্সমান। িবুও 
আমিা এই দুই প্রিাতিমক তনময় আমবমশ আছিন্ন �ময় োতক।

িীবববগচহত্্র সঙ্কি

ঘতড়য়ামলি সংখ্া হ্াস তেতনিি কমি ড্াম, ব্ামিি, থসে খাল, কৃতত্ম বাঁধ, পতল প’থড় নদরীি 
গতিপে বদমল �াওয়া, বাতল-খাদান, সরীসা আি ক্াডতময়ামমি মমিা ধািুি িন্ থবতশ মাত্ায় 
ঘ’থি েলা দুষমণি িন্ নদরীিরীিবি্সরী আবাসস্মলি ক্ষয় �ময় েমলমছ। সতি্ই বায়ু, িল, 
মাতিি দূষণ এবং আবাসস্মলি পতিবি্সন আিমকি ভািিবমষ্স িরীবনবতেমত্্ি ওপি সবমেময় 
শতক্শালরী ভরীতিরূপ। এই আসন্ন সঙ্ি WLPA–থি তনতষদ্ �ওয়া প্রিাতি তশকামিি থেময় 
অমনক থবতশ  গুরুিি। দূষণ এবং আবাসস্ল ধ্ংস কিামক িরীতিমমিা উৎসা� থদওয়া �মছি 
�াি িন্ থদমশি প্রকৃতি পতিমবশ গুরুিিভামব ক্ষতিগ্স্ত �মছি। দুঃমখি তবষয় �ল আমামদি 
থদমশি পলু্শন কম্রিাল থবাড্সগুমলা বত�স্সজ্ায় মমনাতনমবশ কমি আমছ এবং সৎভামব থকামনা 
থিকড্স িাখমছ না। পতিতস্তি আিও খািাপ �ময়মছ EIA (Environment Impact Assess-
ment) ২০২০-ি তবজ্তপ্তমি। থঘাষণায় ভয়ঙ্ি দূষণকািরী, এমনতক লাল সিক্সিা�ুক্ তশপিমকও 
থকৌশলগিভামব িরুিরী ব’থল থঘাষণা কিা �ময়মছ এবং গণতবমবেনা বা গণশুনাতনি থেমক 
িামদি এভামব আড়াল কিা �ময়মছ। 
সািা থদমশ প্রাকৃতিক বা স্াভাতবক আবাসস্ল নানাভামব ক্ষতিগ্স্ত �ময়ই েমলমছ। িগেল 
এলাকায় োষবামসি প্রসামিি ফমল আবাসস্মলি পতিবি্সন এি মমধ্ অি্ন্ত িুছি একতি 
ঘিনা। িাি থেময় অমনক থবতশ ক’থি দায়রী �ল ধনরীমদি িন্ তবশাল তবশাল অট্াতলকা, 
িািসড়ক এবং থিললাইমনি তনম্সাণ, বন্ি এবং তবমানবন্ি। এই তনম্সাণকামি সা�া�্ কিমি 
পােিখাদান, বাতলখাদান, েুনাপােমিি খাদান, কয়লা খতন �মছি ও অন্ান্ খতনি উমত্তালন 
েলমছ। ম�ািাম্রেি সমৃতদ্ �াইওময় সািা িাি্ িুমড়ই িাি তবসৃ্ততি কাময়ম কমিমছ। পমে থকামনা 
তিলা োকমলও িামক আমদৌ থিায়াক্া কমি না থস। থসািা থসসব থভদ ক’থি িগেল িো 
বন্প্রাণরীমদি আবাসভূতম ধ্ংস ক’থি এতগময় �ায়। থ�সব ঝণ্সা আশপামশি গ্ামমি োমষি প্রাণ, 
থসগুমলামকও ধ্ংস কমি। বসি�রীন বন্প্রাণরীিা গ্ামম গ্ামম �ানা থদয়। �ায়নািা গৃ�পাতলি 
পশুমদি আক্রমণ কিমছ এবং তেিাবামঘিা মানুষমদি গুরুিিভামব িখম কিমছ।
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প্কৃগতর ভতারসতাম্

আমিকিা ছদ্মতবজ্ান আমছ �া প্রকৃতিি ভািসামম্ি সমগে সম্পতক্সি। প্রকৃতি সবসময়ই 
প্রবা�মান। তববি্সনগি বা বাস্তুিাতন্ত্রক— থকামনা সময় প�্সাময়ই প্রকৃতিমি ভািসাম্ তছল না। 
োি লক্ষ থকাতি বছি আমগ িরীবমনি িন্ম �ময়তছল। থসইসময় থেমকই �তদ সবিা ভািসামম্ 
োকি িমব এখন শুধুই বায়বরীয়, সামলাকসংমলেমষ অক্ষম আদরীম িরীব থবঁমে োকি গভরীি সমুমদ্র, 
সমুমদ্রি থভিি থ�খামন আমগয়তগতিি অগুৎপাি ঘমি েমল। তকন্তু িরীবন কখমনা ভািসামম্ 
োমকতন। দুই লক্ষ থকাতি বছি আমগ এিা সমুদ্র থেমক থবতিময় এমসতছল স্লভামগি স্াঁিস্াঁমি 
িায়গায়। এিপি ক্রমশ এিা বসতি মিতি ক’থি থফমল বাতক ভূখন্ড, এমনতক বায়ুমিও। প্রাণ 
তববতি্সি �ময়মছ সিল একমকাষরী িরীব থেমক িতিল ছত্াক, গাছপালা এবং প্রাণরীমি। আমামদি 
প্রিাতিতিই ৩ লক্ষ বছি আমগ আতরিকাি সাভানা অঞ্চমল মিতি �ময়তছল এবং ভািমি িািা 
বসতি গ’থড় থিামল ৬৫ �ািাি বছি আমগ। প্রসগেি থসইসমময় এই ম�ামদমশ এশরীয় �াতি 
আমদৌ তছল না; এই প্রিাতিিা অমনককাল পমি এমসমছ। অে্সাৎ থবদখল তনময় কো বলমি �মল 
বলমি �মব থ� �াতি মানুমষি বাসস্ান থবদখল কমিমছ। বাস্তুিাতন্ত্রক সমময়ি মানদমডেও তনিন্তি 
গতিশরীল পতিবি্সমনি কো থদখা �ামছি। Indian Institute of Science-এি Centre for 
Ecological Sciences–এ ১৯৮৮-৮৯ সাল নাগাদ আমিা ৫০ থ�টেি িায়গাি ওপি পণ্সমমােরী 
বৃমক্ষি একতি স্ায়রী থক্ষত্ মিতি কমিতছলাম িাতমলনাড়ুি মুদুমালাই-এি অিমণ্। এই থক্ষত্তিমি 
৭১-তি প্রিাতিি থমাি ২৫,৯২৯-তি বৃক্ষ, �ামদি DBH (diameter at breast height) তছল 
১ থসতন্তমিামিি ওপি, িামদিমক তেতনিি ক’থি, পতিমাপ ক’থি, মানতেত্ মিতি ক’থি, িামদি 
ভাগ্ পিরীক্ষা কিা �য় এখমনা প�্সন্ত; আমাি স�কম্সরী সুকুমাি িা কমিন। তনিক্ষরীয় অঞ্চমলি 
উতদ্দসমূম�ি গতিতবতধ সংক্রান্ত দরীঘ্সকালরীন গমবষণাি িন্ মিতি �ওয়া আন্তি্সাতিক বড় বড় 
প্মিি মমধ্ এতি একতি। ফলাফমল থদখা �ায় থ� এই সমস্ত প্িগুতলমিই উতদ্দসমূম�ি মমধ্ 
তনিন্তি পতিবি্সন ঘমি েমলমছ।১৪

প্তাণীহদর সবংখ্তা কীভতাহব গনয়গ্রিত �য়?

প্রাণরীমদি সংখ্াি ছদ্মনবজ্াতনক িত্ত্ব �ল প্রকৃতিমি ভািসাম্ িময়মছ, িাই অিণ্ বাস্তুিমন্ত্রি 
মমধ্ই প্রিাতিগুতলি সংখ্াগুতল �ো�েভামব তনয়তন্ত্রি �য়। �াবিরীয় সমস্া উদূ্ি �ময়মছ 
সাম্প্রতিককামল মানুষ িগেল বাস্তুিমন্ত্র োবা বসামনাি কািমণ। এইগুতল ভয়ানক ত্রুতি�ুক্ 
বক্ব্, কািণ প্রাণরীিা সমূ্পণ্স তবতছিন্ন থকাোও োমক না। এই পতিতস্তিি সি্িা �াোই কিমি 
প্রময়ািনরীয় �ল আগ্ম�ি প্রাণরীি প্রিাতিতিি সংখ্া িাি সমগ্ ব্তপ্তমি িানা। আতম এ তবষময় 
১৯৬৯ থেমক কাি কিতছ;১৫ এই সংখ্াি একিা বড় অংশ িগেল-বসতিি বাইমি োকমি 
পামি, �া অবশ্ই অভয়ািণ্ এবং ন্াশনল পাক্সগুমলাি বাইমি। এই ঘিনা ঘমিমছ �াতি 
ও বনশুময়ামিি থক্ষমত্। বনদপ্তমিি সংখ্ািত্ত্ব সব্সদাই অতবশ্বাস্, থ�মন সাতিস্ামি থদখামনা 
�ময়তছল। এমনতক এইে এস পাবলা-ি মি একিন তবমশষজ্, ত�তন মধ্প্রমদমশি মুখ্ বন্প্রাণ 
িত্ত্বাবধায়ক তছমলন, তিতন বমলতছমলন, থকউ �লপ কমি বলমি পািমব না, তকন্তু তগি ন্াশনল 
পামক্সি বাইমিই অন্তি ৬০% তসং� িময়মছ।
করীভামব সমগ্ ব্াতপ্তমি প্রাণরীমদি সংখ্া তনয়তন্ত্রি �য়? তশকাি, থিাগমভাগ, খাদ্, বাসা বাঁধাি 
গমি্সি অভাব এবং বন্া, ধস ও  দুঘ্সিনািতনি মৃিু্ প্রভৃতি তবষয় দ্বািা তনয়তন্ত্রি না �মল, 
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প্রাণরীমদি অন্ততন্সত�ি প্রবণিাই �ল সংখ্া বৃতদ্। োল্সস ডািউইন একতি অভূিপূব্স দৃষ্টান্ত 
তদময়তছমলন। উতন বমলতছমলন থ� এমনতক �াতিি মমিা ধরীমি শ্বাসপ্রশ্বাস গ্�ণ কিা প্রাণরী 
সংখ্ায় থবমড়ই েলমব �তদ না এই তবষয়গুমলাি দ্বািা তনয়তন্ত্রি �য়। এভামব ৭৫০ বছমি এই 
�াতিগুমলা একিাি ওপি আমিকিা থেমপ এমন স্তুপাকৃতি ধািণ কিমব থ� পৃতেবরী থেমক 
োঁমদি দূিমবেি প্রায় এক ষষ্াংশ দূিবে অতিক্রান্ত �ময় �ামব।১৬ অবশ্ই বন বাস্তুিমন্ত্রি থভিি 
থ� কাপিতনক ভািসাম্ িময়মছ, িা বড় বড় বন্ প্রিাতিগুতলি সংখ্া তনয়ন্ত্রমণি থক্ষমত্ থিমন 
ভূতমকা পালন কমি না, বিং  িগেমলি বাইমি িামদি সংখ্া অমনক থবতশ োমক। তশকািমক 
অবশ্ই একতি গুরুবেপূণ্স তনয়ন্ত্রক তবষয় ত�মসমব বুঝমি �মব এবং সব্সত্ই মানুষ তছল সবমেময় 
বড় তশকাতি সমস্ত প্রিাতিি থক্ষমত্ই, ভািিরীয় উপম�ামদমশ থ�মন �াতি। থ�মন আমগই বমলতছ, 
�াতিিা মানুমষি থেময় অমনকিা পমিই ভািিরীয় উপম�ামদমশ বসি কিমি শুরু কমিমছ এবং 
িািা দৃশ্মান �বাি সমগে সমগেই মানুমষিা িামদি তশকাি কিমি শুরু কমি। নম্সদা নদরীি 
উপি্কায় ভরীমমবিকাি ১০,০০০ বছমিি পুিমনা গু�াতেমত্ এই তশকাি তেত্াতয়ি আমছ । 
২০০০ বছি আমগ থিাম্াতন্ক কতবিাি একতি সংকলন থলখা �ময়তছল গেসপিাসাতি নামমি 
একতি অঞ্চমল, থ�খামন বণ্সনা কিা আমছ করীভামব একিন �ুবক কমন পাবাি আশা কিমব 
এবং একিা �াতি তশকাি ক’থি িাি থপৌরুষ প্রমাণ কিমব। থকিালাি মুন্নামিি ঝাঁ েকেমক 
তি এমস্টি মাতলকমদি থিতবমলি পায়াগুতল মিতি �মিা তশকাি কিা �াতিি পাময়ি নরীমেি অংশ 
তদময়। এই তশকাি �িাৎ এমকবামি স্তব্ধ �ময় থগল WLPA-ি িন্, দসু্ বরীিাপ্পমনি মমিা 
িাজ্জ্বল্মান ব্তিক্রমমক বতন্ �মি �ল এবং ফলশ্রুতিমি সমস্ত প্রিাতিি বন্প্রাণরীিাই বড় 
মাত্ায় উধাও �মি লাগমলা।  
আি একিা গুরুবেপূণ্স বদল এমসমছ। Optimal foraging theory নামম বাস্তুশাস্ত্রতবদ্াি 
একতি গুরুবেপূণ্স শাখা আমছ �া প্রাণরীমদি খাদ্ সংগ্� সম্পতক্সি তবষয়তিগুতলমক গুরুবে থদয়। 
প্রাণরীিা এমন খাদ্গ্�ণ কিমি োয়, থ�খামন সবমেময় থবতশ পতিমাণ পুতষ্টকি খাবাি পাবাি িন্ 
সম্াব্ সবমেময় কম সমময় ও সবমেময় কম সম্াব্ ঝঁুতক তনমি �মব। সুকুমাি থদতখময়মছন থ� 
এমনতক িগেমলি বাস্তুিমন্ত্র �াতিি পছন্মমিা খাবাি পাবাি সুম�াগ োকমলও িািা কৃতষিতমমি 
�ানা থদয় এবং ফসমলি ওপি ঝাঁতপময় পমড় (forage)। কািণ একই পতিমাণ থেষ্টায় িািা 
অমনকিা থবতশ পুতষ্টগুণসম্পন্ন খাবাি সংগ্� কিমি পামি ফসমলি থক্ষি থেমক। প্রাণরীিা 
বুতদ্মান এবং নিুন নিুন সুম�াগ উনু্মক্ �মল িািা দ্রুি সুম�াগগুতলি উপ�ুক্ ব্ব�াি তশমখ 
থফমল। WLPA থ�মন িময়মছ বন্প্রাণরীিাও তশমখ তনময়মছ করীভামব তনতব্সমনে ফসমলি থক্ষমি �ানা 
তদমি �মব অেবা থলাকালময় �ানা তদমি �মব কািণ মানুষ িামদি প্রতি�ি কিমব না। এি 
ফলশ্রুতিমি বন্প্রাণরীমদি িন্ অমনক থবতশ খাবািদাবাি সুলভ �ময় �ায়, আিও থবতশ ক’থি 
িামদি বাড়মি সা�া�্ও কমি।

মতানুষ-বন্প্তাণ সবংঘতাত

মানুষ-বন্প্রাণ দ্ব্বে আিমকি ভািিবমষ্স সব্সব্াপরী। ২০২১-এি মাে্স মামস মধ্প্রমদমশি মুখ্ 
বন্প্রাণ িত্ত্বাবধায়ক শ্রী এইে এস পাবলা এবং তবখ্াি সংিক্ষণ িরীবতবজ্ানরী ডঃ এ থি তি 
িন তসং, সিকামিি কামছ একতি থনাি িমা তদময়তছমলন, থ�খামন তিতন তলমখতছমলন, “মানুষ-
বন্প্রাণ দ্ব্বে ভািমি সংিক্ষমণি থক্ষমত্ একিা তবিাি বড় সমস্া। প্রমি্ক বছি প্রায় �ািাি 
খামনক মানুষ মািা �ায় �াতি, থনকমড়, বাঘ, স্লে ভলুিক-এি �ামি, িাি থেময় �ািািগুণ 
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মানুষ আ�ি �য়। �াতি, বনশুময়াি, নরীল গাই, কৃষ্ণসাি �তিণ, গাউি বা ভািিরীয় বাইসন 
ইি্াতদ প্রাণরীিা �ািাি �ািাি থকাতি িাকাি ফসল, সম্পতত্ত নষ্ট কমি। সাধািণ মানুষ সিকাতি 
অনুমতি ছাড়া স্াধরীনভামব আত্িক্ষা কিমি, এমনতক �ানাদাি পশুমদি িামদি ঘিমদাি এবং 
ফসমলি থক্ষি থেমক িাড়ামিও পামি না।১৭ এিা সংঘামিি মাত্াি একিা থমাদো এবং মিতি 
আন্াি, �তদও বন ও বন্প্রাণ সংক্রান্ত �াবিরীয় িে্ অস্পষ্টিায় আবৃি।১৮ বন্প্রাণ সংখ্া 
সম্পতক্সি িে্ পাওয়া �ায় একমাত্ তকছু সংিতক্ষি এলাকায় তবশ্বাসম�াগ্িা�রীন থক্ষত্ সমরীক্ষা 
তিমপাি্স থেমক। শ্রী এইে এস পাবলা স�মি �ময়মছন থ� থবশ বড় সংখ্াক বন্প্রাণরী সাধািণ 
মানুমষি সমগে সংঘমষ্স িতড়ময় পমড় িগেমলি বাইমি। উদা�িণস্রূপ, সংিতক্ষি অঞ্চমলি বাইমি 
থমাি তসংম�ি কি অংশ তসং� বসবাস কমি িাি তনভ্সিম�াগ্ থকামনা ত�মসবও থনই। মম�শ 
িগেিািমনি ত�মসব মমিা তগি িািরীয় পামক্সি বাইমি ২০% তসং� িময়মছ, থ�খামন পাবলাি 
মমি ৬০%-ই ওই অিণ্গুতলি বাইমি িময়মছ। গমবষণামূলক িেনা পুঙ্খানুপুঙ্খ পাি কিমল 
থদখা �ামব ভািমি মানুষ-বন্প্রাণ দ্ব্বে তনময় প্রি্ক্ষ থকামনা গমবষণা �য়তন, িাি বদমল 
গমবষণাগুতল সংিতক্ষি এলাকাি কাছাকাতছ অঞ্চমল মানুমষি মমনাভতগে, ধািণা, ব্বস্াপনাি 
মমিা তবষয়গুতল তনময় কো বমলমছ।১৯

বস্তুি WLPA-ি মমিা একিা অস্ত্র ব্ব�াি ক’থি একতি অি্াোিরী শাসন িািবে কিমি আিম্ 
কিল আমামদি সািামদমশ; শুধুমাত্ গ্াম বা িগেলাকরীণ্স এলাকামিই নয়, তদতলিি এমকবামি 
হৃদময়, তেত্তিজিন পামক্স। থসখামন বাঁদিিা মানুষমদি আক্রমণ কিমছ এবং কামড়ামছি। এি মমধ্ 
সবমেময় তবিতক্কি �ল বনশুময়াি তশকামিি ওপি তনমষধাজ্াতি। International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) থবশরীিভাগ বন্ স্তন্পায়রী প্রাণরী ছাড়াও সািা পৃতেবরীি 
সংিক্ষমণি �াল�তককমিি তনভ্সিশরীল, �নেবান িে্ িক্ষা কমি। ওিা বনশুময়ািমক সবমেময় 
কম তেন্তাি তবষয় ত�মসমব তেতনিি কমিমছ। বাস্তবি, ইউমিাপ ও কানাডাি বনাঞ্চমলি মমিা 
ও পৃতেবরীি অন্ান্ অংমশি মমিাই ভািমিও এমদি সংখ্া বাড়মছ। ভািমিি থক্ষমত্ থকানও 
তনভ্সিম�াগ্ িে্ না োকমলও, সািা ভািমিি োতষিাই িানামছি থ� এমদি সংখ্া বাড়মছ। এতি 
শুধুমাত্ িগেল লামগায়া অঞ্চমল নয়, বিং মানুমষি থক্ষমত্ িগেল থেমক অমনক দূমিি িায়গাও 
ভয়াব� তবপমদি থে�ািা তনময়মছ। থ�মন, ম�ািাম্রেি এমন এক িালুমক থ�খামন বৃতষ্টপাি 
সবমেময় কম �য়। থ�ম�িু এখন আইন িময়মছ, িাই থকামনা বনশুময়াি একিন োতষি ফসল 
নষ্ট কিমল, থসই োতষ বনশুময়াি মািমি পামি বন আমলািমন্ত্রি লাল সুমিাি ফাঁমস অমনকিা 
িতড়ময়িামটে োকাি পি। বনশুময়ামিি মৃিমদ�তি আতধকাতিকমদি �ামি �স্তান্তি কিমি 
�মব, �ািা ময়নািদন্ত কিমব। িািপি িামক থপাড়ামনা �মব বা অন্ থকামনাভামব ধ্ংস কিা 
�মব। ইসলামমি মমিা তকছু ব্তিক্রম ছাড়া বনশুময়ামিি মাংস সািা পৃতেবরীমি সমাদৃি এবং 
থপ্রাতিমনি মূল্বান উৎস ত�মসমব পতিমবতশি �য়; থ�ভামব ওমবতল্ নামম তবখ্াি কািু্সন 
েতিত্তিও এই খাদ্ উদ�াপন কমিমছ। িািরীয় স্াস্্ সমরীক্ষাি িে্ থদখামছি থ� সািা ভািমি 
উচ্চমাত্াি অপুতষ্ট িময়মছ। মানুষমক এই প্রময়ািনরীয় থপ্রাতিনিুকু থেমকও বতঞ্চি কিা অন্ায়, 
অতবোি। এমক্ষমত্ অন্ায় আমিা থবতশ কািণ, এি ফমল ফসল পা�ািা থদওয়াও থবশ কতিন 
�ময় পমড়, �াি ফমল কৃতষি উৎপাদন হ্াস পামছি, অমনক থক্ষমত্ োতষিা কম পছমন্ি ফসল 
োমষি তদমক সমি �ামছিন অেবা কৃতষই পতিি্াগ কিমছন। দুঃখিনকভামব এইসব অতবোি 
সামাতিকভামব অনাকাত্ষিি প্রতিতক্রয়া মিতি কমি, তনল্সজ্ভামব আইন লঙ্ঘমনি মমধ্ তদময়।
থঘাড়াি তপমি বনশুময়াি বাঁধা ভািমিি িািািািড়ামদি এবং িায়গরীিদািমদি একিা পুিমনা 
থখলা তছল; থকালাপুমিি মািািািাি ছত্পিরী তশবাতিি বংশধি ছত্পতি শা� ম�ািাি-ও 
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(১৮৭৪-১৯২২) এই থখলা খুবই পছন্ কিমিন। এই থখলাতি তছল উঁেু িািবামিি একিা 
প্রিরীক। এই থখলািা WLPA বলবৎ �বাি পিও একইিকম িমিম কমি েমলমছ। এমক্ষমত্ 
শুধু গুরুবেপূণ্স সংম�ািন �ল নব্ ধনরী কৃষক, ধনরী শহুমি, অবসিপ্রাপ্ত সিকাতি আতধকাতিক 
এবং কম্সোিরীিা। �ামদি থখলাি একিা উমদেশ্ �ল িায়গরীিদািমদি এবং উচ্চবমণ্সি মািািা 
পতিবামিি সমিুল্ িামি ওিা। তশকাতিিা উচ্চ শতক্সম্পন্ন লাইমসসেড িাইমফল এবং শিগান 
ব্ব�াি কিমিা থখলা, ফসল সংিক্ষণ এবং আত্িক্ষাি িন্। িািা স্ানরীয়মদি ভাড়া কিমিা  
থঝাপঝামড় লুমকামনা িায়গা থেমক শুময়াি িাড়ামনাি িন্ বা তশকাতিিা িামক �ি্া কিাি 
িন্ আমগ থেমক থ� স্ামন অমপক্ষা কিমব কৃতষিতম থেমক থসইস্ামন শুময়ািমক িাতড়ময় তনময় 
�াবাি িন্। এই তশকাি সংগতিি �য় বাতক্সং তডয়াি বা কাকি �তিণ, সবেি �তিণ, খিমগাস, 
বনময়ূিরী ইি্াতদমদি থক্ষমত্ও। এই মাংস ভাগ �য় এবং তবিতিি �য় বনু্বান্ব এবং পতিবাি 
পতিিনমদি মমধ্। �ািা এই তশকামি সা�া�্ কমিমছ, িামদিমকও এই মাংমসি ভাগ থদওয়া 
�য়।
এই আইনভগেকািরীমদি মমধ্ সবমেময় তবখ্াি �মলন বতলউমডি সুপািস্টাি সালমান খান। ত�তন 
ফুতি্সি িন্ কৃষ্ণসাি �তিণ �ি্া কমিতছমলন ১৯৯৮ সামল। িাঁমক থ�াধপুি থকাি্স WLPA–এি 
৫১ নবেি ধািায় দতডেি কমিতছল। �াি সমব্সাচ্চ সািা �ল ৬ বছি প�্সন্ত কািাবাস এবং সব্সতনম্ন 
সািা �ল ১ বছমিি কািাদডে। তকন্তু ২০২১ সামল, তিতন এখমনা স্াধরীনভামব িাি ভক্মদি সমগে 
ঘুমি থবড়ামছিন। এই ভক্িাই সালমানমক �ামিনামি ধ’থি থফলা তবশমনাইমদি অতভসম্পাি 
কমিমছ। তকন্তু দুব্সল এবং গিরীব মানুষিা আইন তনময় সন্ত্রস্ত �ময় োমক। এ থদমশি োতষিা, �ািা 
বনশুময়ামিি দ্বািা ভয়ানক ক্ষতিগ্স্ত �য় নানাভামব— কখমনা ফসমলি ক্ষতি, কখমনা কখমনা 
মানুমষি আ�ি �ওয়া আবাি কখমনা মৃিু্ি ঘিনাও ঘমিমছ। িাই, মানুষ �য়মিা আইনমক 
থকবল উমপক্ষা কমি। থকিালাি একিা তিমপাি্স থেমক িানা �ায় থ� থ�সব গ্ামম গ্ামবাসরীিা 
থকৌমগিভামবই বনশুময়াি তশকাি কমি, থসখামন বনশুময়ামিি দ্বািা ক্ষতিও তনয়ন্ত্রমণ িময়মছ। 
অন্ সব্সত্ এই ক্ষতি ক্রমবধ্সমান। WLPA ভাঙাি একিা জ্বাজ্ল্মান উদা�িণ �ল উত্তিপূমব্সি 
িাি্গুতল, থ�খামন আইনমক সমূ্পণ্স অগ্া�্ কমি সমস্ত প্রিাতিি পাতখ ও স্তন্পায়রীি তবপুল 
ব্াপ্ত তশকাি �মি থদমখতছ আতম ব্তক্গিভামব।

বরীরতাপ্পন

িগেল এবং বন্প্রাণ আইন লঙ্ঘমনি সবমেময় ভয়ঙ্ি উদা�িণ �ল কুি মুতনসাতম বরীিাপ্পন 
(১৯৫২-২০০৪), থ� ডাকাি ৩৪ বছি ধ’থি সতক্রয় তছমলন; ত�তন বড় বড় িািননতিক থনিামদি 
অপ�িণ ক’থি মুতক্পণ দাতব কিমিন। তিতন েন্নকাি থোিাোলান এবং �াতি পাোমিি িন্ 
িাতমলনাড়ু, কন্সািক এবং থকিালা এই তিনতি িামি্ অতভ�ুক্ তছমলন। তিতন ২০০০ �াতি, 
১৬ থকাতি িাকাি �াতিি দাঁি এবং ৪৩ থকাতি িাকা মূমল্ি েন্নকাি পাোি কমিমছন। িাঁমক 
থখাঁিা �তছিল ১৮৪ িন মানুষমক খুন কিাি অপিামধ �াি অমধ্সক �ল পুতলশ আতধকাতিক এবং 
বন আতধকাতিক, তবখ্াি িািনরীতিক এবং তবখ্াি ব্তক্, �ামদিমক অপ�িণ কিা �ময়তছল 
মুতক্পমণি িন্। বরীিাপ্পনমক পাকড়াও কিাি �ুমদ্ কণ্সািক এবং িাতমলনাড়ুি সিকামিি থমাি 
খিে �ময়তছল ১০০ থকাতি িাকা। তিতন সুদরীঘ্সকাল ধ’থি এমনিা কিমি থপমিতছমলন শুধুমাত্ 
স্ানরীয় গ্ামবাসরীমদি বহুধাতবসৃ্তি সমে্সমনি িন্। ১৯৮০-ি শুরুি তদমক, আতম িানিাম, 
িাতমলনাড়ুি ইমিামড তকছু প্রকৃতি সংিক্ষণকািরী বরীিাপ্পনমক তনন্া ক’থি একতি তবমক্ষাভ প্রদশ্সন 
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কিমি থেময়তছমলন। িামদিমক থসই পতিকপিনা ি্াগ কিমি বাধ্ �মি �য় কািণ বহু স্ানরীয় 
মানুষ িামদি তবমক্ষামভ �ামলা কিাি হুমতক তদময়তছল এই ব’থল থ� বনাতধকাতিকিা িামদি 
শুধুই থ�নস্া কমিমছ, িামদিমক সুস্ভামব উপাি্সন কিমি এবং বাঁেমি থদয়তন। িািা বরীিাপ্পমনি 
প্রতি কৃিজ্ কািণ বরীিাপ্পন িামদি ভরীষণ প্রময়ািনরীয় কম্সসংস্ান এবং থিািগাি তদময়তছমলন।

অসতাবংগবধতাগনক আইন

WLPA আইমন, মানুষ স্াধরীনভামব লুিিিািিি প্রাণরীমদি িাড়ামি পািমবন না; এমনতক 
িামদি বাতড় বা ফসমলি িতম থেমক প্রাণরীমদি িাড়ামি থগমলও সিকাতি অনুমতি তনমি �য়। 
ভািিরীয় দডেতবতধি ১০০ এবং ১০৩ নং ধািা অনু�ায়রী থস্ছিায়/ইছিাকৃিভামব কারুি মৃিু্ি 
কািণ �ওয়া অেবা দুষৃ্তিমদি/অপিাধরীমদি অন্ থকান ক্ষতি কিমি পামি �তদ (১) একিন 
অন্ায়কািরীি কিা একতি থ�নস্া/অপিাধ/আঘামিি ফমল মৃিু্ বা গুরুিি আঘামিি �মেষ্ট 
ভয় োমক। (২) �তদ এই অতনষ্টকািরী িামদি বাতড় এবং সম্পতত্তমি তবনা অনুমতিমি প্রমবশ কমি 
অেবা ডাকাতি কমি। বনশুময়াি কখমনা সখমনা মানুষ মামি, িািা তনয়তমি োতষমদি িতমমি 
অনতধকাি প্রমবশ কমি, িাি উৎপাতদি দ্রব্ েুতি কমি। �াতিিাও িাই কমি এবং বামঘিা 
মানুষ মামি এবং োতষমদি কুকুি এবং অন্ান্ গৃ�পাতলি পশু লুি কমি। আমাি দুই ব্তক্গি 
বনু্, একিন অবসিপ্রাপ্ত পুতলশ আতধকাতিক এবং অবসিপ্রাপ্ত উচ্চন্ায়ালময়ি তবোিক আমায় 
বমলতছমলন থ� WLPA স্পষ্টিই সাংতবধাতনকভামব মবধ নয়।

গবশ্বময় বন্প্তাণ ব্বস্তাপনতা

ভািিবষ্স বাদ তদময় থকামনা থদমশই ন্াশনল পাক্স, বন্প্রাণ অভয়ািণ্ এবং ক্ররীড়া উদ্ামনি 
বাইমি তশকাি কিা তনতষদ্  নয়। থনকমড়ি মমিা তকছু তবপন্ন প্রিাতিমদি তশকাি কিা সব্সত্ই 
তনতষদ্ �ওয়া উতেি তছল, তকন্তু এমনতক এিাও সাব্সিনরীন নয়। আমমতিকাি থস্টি অফ আলাস্ায় 
থনকমড় তশকািমক সতক্রয়ভামব উৎসা� থদওয়া �য়। অমস্টতলয়ায় সদে্সক উৎসাম�ি (positive 
incentive) একিা ব্বস্া আমছ। অমস্টতলয়াি থভড়ামদি খামামিি মাতলকিা ক্াঙারু তশকাি 
কমি থভড়াি প্রতিম�াগরী ত�সামব। সিকাি িামদি কামছ ডাক বা bid কিমিন তনতদ্সষ্ট সংখ্ক 
ক্াঙারুমক িামদি খামামি োকমি থদওয়াি তবতনমময় কি িাকা তবতনময়মূল্ তদমি �মব, িা 
িানমি থেময়। সবমেময় কম ডাকতিমকই গ্�ণ কিা �য় স্ছি থভতিতফমকশমনি মমধ্ তদময়।
স্্ামন্ডমনতভয়ান থদশগুতল বন্প্রাণ সংিক্ষণ তবষময় সতি্কামিি একতি �ুতক্সগেি পন্া গ্�ণ 
কমিমছ। িািা থিাি তদময় বমলমছ থ� নবরীকিণম�াগ্ প্রাকৃতিক সম্পমদি দরীঘ্সকালরীন ব্ব�ামিি 
পমক্ষ তশকাি একতি তবেক্ষণ পদমক্ষপ। এই থদশগুতল সািা পৃতেবরীমি পতিমবশগি কম্সক্ষমিা 
এবং সুমখি সূেক— উভয় থক্ষমত্ই থসিাি তশমিাপা থপময়মছ। থসই একই সমময় একইসমগে 
এইসব থদমশি বহু বহু ত�মায়ক বা তরিিামিই থিইন তডয়াি নামক �তিণ, তশয়াল তকংবা মুি 
নামক �তিমণি মাংস িাসা োমক। সু্ইমডমনি আইনগুমলাি মমধ্ এইসব তবধান িময়মছ। (১) 
িরীবন্ত বন্প্রাণরী কারুি ব্তক্গি সম্পতত্ত নয়, তকন্তু িতমমাতলকিা িামদি িতমমি তশকাি 
কিমিই পামি এবং অন্ তশকাতিমদি তলিও তদমিই পামি। (২) ক্ররীড়াি মাংস একতি বাতণতি্ক 
পণ্ �া থখালা বািামি তবতক্র �মি পামি এবং �ামক এই সংসৃ্তিি একিা গুরুবেপূণ্স অংশ 
মমন কিা �য়। (৩) স্ানরীয় দায়ব�নকািরী বা থস্টকম�াল্ডািমদি ক্ষমিায়ণ কিা �য়, তসদ্ান্ত 
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গ্�ণমক তবমকন্দ্ররীভূি কিাি মমধ্ তদময়। (৪) মুি নামক �তিমণি মমিা কময়কতি প্রাণরী তবষয়ক 
ব্বস্াপনা ক্রমশ তবমকন্দ্ররীভূি �ময় পড়মছ আিও সংতক্ষপ্ত আকামি অনুমতিপ্রদামন স্ানরীয় 
ব্বস্াপনাি লমক্ষ্। িতম মাতলকমদিমক ক্ররীড়া পশুমদি সংখ্া তনয়ন্ত্রণ কিাি িন্ দাতয়বে 
থদওয়া �ময়তছল। িামদি িতমমি একতি তনতদ্সষ্ট নরীতি তনধ্সািক কািামমা মিতি কিা �ময়তছল। 
থসখামন তশকাতিমদি থেমক প্রােতমক িে্ সংগ্� কিা �ময়তছল। (৫) বন্প্রাণরীমদি শুধুমাত্ 
�ো�ে কািমণই �ি্া কিা থ�মি পামি তবমনাদন অেবা মাংস পাবাি িন্। আইনি এই 
বন্প্রাণরীমদি �ি্া কিা �ায়, আত্িক্ষাি স্ামে্স অেবা সম্পতত্ত িক্ষা কিমি।
মমন িাখমি �মব থ� এমনতক সু্ইমডমনি ন্াশনল পাক্স East Vättern Scarp Landscape  
Biosphere Reserve-এি থভিমিও তনয়তন্ত্রি তশকাি মবধ। এি ভূরূপ রুক্ষ। বহু থছাি থছাি 
িলপে এমক থকমিকুমি থগমছ। বনভূতম এবং কৃতষিতমিই আতধপি্ িময়মছ এখামন। তকছু গ্াম 
িময়মছ এবং তকছু িনবসতি িময়মছ �াি মমধ্ থছাি থিাি এবং ব্তক্গি ঘিবাতড়ও িময়মছ। 
সু্ইমডমনি সমস্ত বাময়াতস্য়াি তিিাভ্স এবং িা বামদও তশকাি কিা সব্সত্ই আইনরী থেৌ�তদেি 
মমধ্ই িময়মছ। প্রসগেি, তবমশষ নিি তদময় ন্াশনল পামক্সি গমবষণামক এতগময় তনময় �াওয়াি 
িন্ মবজ্াতনক গমবষণা থগাষ্রীগুতলি িন্ এবং বন্প্রাণরীমদি সংখ্াি নতেভুতক্কিমণি িন্ 
তবমশষ অনুদামনি ব্বস্া িময়মছ। মিাি তবষয় �ল থ�  ইউমিামপি অন্ান্ থদশগুতলি িুলনায় 
স্্ামন্ডমনতভয়ান থদশগুমলাি প্রকৃতি সংিক্ষমণি সাংসৃ্তিক ঐতি�্ এমকবামি পৃেক। থ�মন, 
পতবত্ পাতখ ত�মসমব স্টক্স-এি সংিক্ষণ।
 
মতানুষহক পগরহবশ সবংরক্ষহণর গবরুহদ্ধ দতাঁড় করতাহনতা

সমময়ি সমগে সমগে এিা স্পষ্ট �ময় উমিমছ থ� বনদপ্তি এবং WLPA �ল সংিক্ষমণি অি্ন্ত 
ত্রুতিপূণ্স �াতিয়াি। থ�ভামব এগুতল কাি কমি িামি োতষ, কৃতষমিুি, গ্ামরীন �স্ততশপিরী এবং 
বনবাসরী মানুমষিা পতিমবশ সংিক্ষমণি সমগে বনদপ্তমিি নাগপাশমক সমান ক’থি থদমখন এবং 
সমস্ত সংিক্ষমণি উমদ্াগমক প্রি্াখ্ান কমিন। পতচিমঘাি পব্সিমালাি বাস্তুিন্ত্র তবমশষজ্ দমলি 
এিা একিা �ামি গিম তশক্ষা। এই কািতিি অংশ ত�মসমব আতম সাভামিায়াদরী, থডাডামাগ্স; 
তসদু্দুগ্স থিলাি থডাডামাগ্স িালুমকি বহু গ্ামমি বাতসন্ামদি সমগে আমলােনা কমিতছ। িামদি 
প্রস্তাব তদময়তছ থ� গণিাতন্ত্রক ব্বস্ায় গ্াম পঞ্চাময়িগুতল তছল সিকামিি প্রােতমক একক 
এবং িািা থ�ন িামদি তনমিমদি উন্নয়ন ও সংিক্ষণ পতিকপিনা কমি এবং িািা োইমল 
িামদি স্ানরীয় অঞ্চলগুতলমক বাস্তুিাতন্ত্রকভামব সংমবদনশরীল অঞ্চল ত�সামব তেতনিি কিমি 
পামি। এইসময় ২৫-িা গ্ামসভায় দুদ্সান্ত সাড়া পাওয়া থগতছমলা। এি মমধ্ অনবদ্ তবষয়তি 
তছল িামদি অঞ্চলগুতলমক বাস্তুিাতন্ত্রকভামব সংমবদনশরীল অঞ্চল ত�মসমব তেতনিি কিা এবং 
অঞ্চলগুতলি িন্ সবমেময় িুিসই সংিক্ষণ ও উন্নয়মনি উমদ্াগ গ্�মণি প্রস্তাব উমি আসা। 
প্রস্তাতবি উন্নয়ন উমদ্াগগুতলি মমধ্ তছল স্ানরীয়ভামব উৎপাতদি ফল, ইমকািু্তিিমমি প্রসাি 
এবং িলাশয় উন্নয়ন। থ� সংিক্ষণ প্রকপিতিমি িািা সবমেময় থবতশ উৎসা�রী তছল, থসিা �ল 
খতন তনতষদ্কিণ।২০ গণিমন্ত্রি প্রতি তবশ্বামসি এই অতভব্তক্ থদমখ শতঙ্ি �ময় খতন থগাষ্রীি 
সমে্সক এক িািনরীতিক গ্ামবাসরীমদি বলমি শুরু কমি থ� ESA( Environmentally Sen-
sitive Area বা পতিমবশগিভামব সংমবদনশরীল এলাকা)-এি ম�্সাদা োওয়া মামনই সংিক্ষমণি 
প্রময়াগ নয় এবং িামদি পছন্সই উন্নয়ন কা�্সক্রম এমন নয় বিং বনদপ্তমিি অি্াোমিি 
কবমলই পড়া।
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একইভামব, Kerala Ecofragile Lands Act (২০০৩)-এি অতভজ্িা মানুষমক বুতঝময় 
তদময়মছ থ� সংিক্ষণ বলমি থবাঝায় িবিদতস্ত এবং অন্ায় দাতবদাওয়া। এমন অতভম�াগ 
িময়মছ থ� দানবরীয় EFL আইন থকামনািকম মবজ্াতনক কািণ ছাড়াই বনদপ্তিমক সংিতক্ষি 
এলাকাি কাছাকাতছ ইমছিমমিা থ� থকান িতমমক ‘পতিমবশগিভামব ভগুেি’ আখ্া থদবাি 
অনুমতি তদময়তছল। সমস্ত ব্তক্গি অতধকাি িখনই থশষ �ময় থগমছ। ৩৭,০০০ একি িতম 
থেমক থকামনািকম ক্ষতিপূিণ ছাড়াই ৮,০০০-এি ওপি োতষ উৎখাি �ময়মছ। গ্ামসভাগুমলা 
এই িতমগুমলা তেতনিিকিমণ আমদৌ �ুক্ তছল না। বনদপ্তি তসদ্ান্ত তনময়তছল িতম অতধগ্�ণ 
কিা �মব থক্ষত্-পতিদশ্সন ছাড়াই। আপািভামব দুন্সরীতিগ্স্ত অতফসািিা িখন থেমক আবাি থিাি 
ক’থি ঘুষ আদায় কিমি োমক �খন WGEEP তিমপাি্স প্রকাতশি �ময়তছল। WGEEP তিমপামি্সি 
স্রীকৃতিি তবরুমদ্ প্রতিবামদি িন্ কাময়তম স্ামে্সি দ্বািা এতিমক কামি লাগামনা �ময়তছল।২১

ভািিরীয় ঐতি�্ শাসমনি োিতি অস্ত্র সম্পমক্স কো বমল— সাম বা মরীমাংসা, দাম বা পুিষ্াি, 
দন্ড বা শাতস্ত এবং থভদ অেবা মানুষমক তবভক্ কিা। আিমকি পতিমবশগি সংিক্ষণ-
এি শাসন থপ্রাতেি আমছ দমন্ডি ওপি, বনদপ্তমিি অি্াোমিি ওপি এবং থভদামভদ বা 
প্রতিতি মানুষমক এমক অমন্ি তবরুমদ্ লড়ামনাি ওপি। উদা�িণ ত�মসমব বলা �ায় োতষমদি 
করীিনাশক ব্ব�াি কিমি উৎসাত�ি কিা �ল, �া মৎস্িরীবরীমদি স্াে্সতবমিাধরী। তকন্তু বাস্তমবি 
মাতিমি সাধািণ মানুষ পতিমবশগি সংিক্ষণ অি্সন কমিমছন বহু শিাদেরী ধ’থি। থসই মানুষিাই 
িামদি পতিমবশ, িামদি িরীবনবতেত্্ িক্ষা কিমি এতগময় এমসমছন। ১৯৮৮-থি িািস্ামনি 
তবশমনাইিাই আশঙ্া কমিতছল থ� সালমান খান কৃষ্ণসাি �তিণ তশকাি কমিমছ এবং বছমিি 
পি বছি অতবশ্বাস্ভামব িািা থসই মামলা োতলময় েমলমছ। থগায়া িামদি  সবুি আছিাদন 
ধ’থি িাখমি থপমিমছ িামদি গ্ামমি থকৌম “communidade” ব্বস্াি উপি তভতত্ত কমি। 
িামদিমক মািাত্ক ফলাফল থভাগ কিমি �ময়মছ সাধািণ সম্পতত্তমক কাময়মরী স্ামে্সি কবল 
থেমক িক্ষা কিমি। আমাি বনু্ তবস্াক্স দায়াল স্ানরীয় “communidade”–এি থপ্রতসমডন্ 
ত�মসমব অি্ন্ত সমন্�িনক পতিতস্তিমি মািা �ান। উতন একতি পা�াড় দখল কমি পাঁেিািা 
থ�ামিল মিতিি প্রতিমিাধ কিতছমলন। অতি সাম্প্রতিককামল বনদপ্তি েুপ কমি োকমলও, 
থগায়াি মানুষিাই থমালিাম ন্াশনল পাক্স তদময় থ� থিলওময় লাইন �াতছিল িাি প্রতিবাদ 
কমিতছমলন।২২ এি থেময়ও খািাপ �ল— বনদপ্তি প্রস্তাব তদময়তছল মধ্প্রমদমশি সংিতক্ষি 
অিমণ্ি ৪০% তশপি কািখানামক �স্তান্ততিি কিমব িগেলসাফ কিবাি িন্, পতিবমি্স তকছু 
তবমদতশ, দ্রুি থবমড় ওিা প্রিাতিি গামছি বাগান কিমব। এখামনও থসই সাধািণ মানুষিাই 
প্রতিবাদ কমিমছন এবং মুখ্মন্ত্ররীমক বাধ্ কমিমছন িাতি না �’থি।২৩

পতিমবশ সংিক্ষমণি প্রতি মানুমষি তবমদ্বষ শুধুমাত্ নছিাি পঁুতিপতিমদি এবং দুন্সরীতিগ্স্ত বাবুমদি 
এবং থনিামদি সুতবমধই থদয়, �ািা আমামদি থদমশি প্রাকৃতিক সম্পদ তনঃমশষ কমি এবং নষ্ট 
ক’থি দ্রুি তবপুল অে্স উপাি্সন কমি। �াি মমধ্ িময়মছ বহু দূষক তশপি কািখানা, খতন, খাদান 
তনয়ন্ত্রকিা, তিময়ল এমস্টি থগাষ্রী এবং িগেলতভতত্তক কািখানা। ২০২০ সামলি থম মামস একিা 
প্রাসতগেক ঘিনায় থদখা �ামব, ভয়ানক থবদনাদায়ক কমিাণাসম্পতক্সি লকডাউমনি থশমষ এক 
তবপুল সংখ্ক পতি�ায়রী তনম্সাণ শ্রতমক ব্াগোমলাি ি্াগ কিমি থেময়তছমলন। তকন্তু মুখ্মন্ত্ররী শ্রী 
ইয়াদুিাপ্পা থরিন বাতিল কমি থদন এবং তনম্সাণ তশমপিি মিুিমদি �ৎসামান্ মিুতি ব�াল িাখাি 
স্ামে্স িামদিমক ব্াগোমলামিই তফমি থ�মি বাধ্ কমিন। আমামদি অে্সনরীতিি পতডেিিা ধনরী ও 
ক্ষমিাবানমদি সাধুবাদ তদমিই োকমবন এবং িামদি থসইসব পৃষ্মপাষণামক ‘সংস্াি’ আখ্া 
থদমবন। িািা নষ্ট পতিমবমশি ক্ষতিগ্স্তমদি/অি্াোতিিমদি বন্প্রাণরীি �ামলাি মুমখ থিমল 
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থদয় আবাি সামান্ মিুতিি তবতনমময় অমনকিা দরীঘ্স শ্রমঘন্াি মুমখ থিমল থদয়, �াি থপাশাতক 
নাম �য় ‘শ্রম সংস্াি’। একই সমগে িািা দুব্সল ও গতিব মানুমষি সাতন্নমধ্ োকামক ‘সস্তা 
িনতপ্রয়িা’ ব’থল গাল পামড়।  
গতিব ও ধনরী উভয়মকই দান খয়িাি ক’থি েলা অবশ্ই দাতয়বেজ্ান�রীন ব্ব�ািমকই প্রশ্রয় 
থদয় এবং িা প্রগতিি অন্তিায়। তশক্ষাতি খুব স্পষ্ট। িৃণমূলস্তমি োকা মানুষমদিমক আমামদি 
অবশ্ই তবশ্বাস কিমি �মব। দন্ডমক দূমি সতিময় থিমখ, বনদপ্তমিি ছতড়মক সাম বা মরীমাংসা 
তদময় প্রতিস্াপন ক’থি এবং দাম বা সদে্সক উৎসা� তদময়, দাতয়মবেি সমগে বন্ পাতখ এবং 
স্তন্পায়রীস� সমগ্ িরীবনবতেমত্্ি তবপুল সম্ািমক সংিক্ষণ কিমি �মব।

আগতামরীর পথ

আমামদি সংতবধান এবং বহু আইন গণিাতন্ত্রক এবং থসগুতল মানুমষি পমক্ষ, জ্ামনি পমক্ষ, 
িরীবনবতেত্্মক প্রতিপালন কিাি িন্ প্রকৃতিলগ কািামমাি পমক্ষ। এগুতল বি্সমান বনদপ্তি 
শাতসি প্রকৃতিতবরূপ, অগণিাতন্ত্রক এবং িনতবমিাধরী পতিকািামমামক প্রতিস্াপমনিও পতিসি 
থদয়। সংতবধামনি ৭৩ এবং ৭৪ িম সংমশাধনরী অনু�ায়রী গ্ামসভা/ওয়াড্সস্তমি নাগতিক থগাষ্রীি 
সদস্মদিই পতিমবমশি �াল�তককি-এি তিমপাি্স মিতি কিাি তনয়ম িময়মছ। এই তিমপাি্সগুতল 
স্ানরীয় িরীবনবতেমত্্ি উপাদান এবং িামদি বাস্তুিমন্ত্রি িে্ পতিবধ্সন ও পতিমাি্সন কিমি 
পামি। ওয়াড্স ও গ্ামসভাস্তমিি তিমপাি্সগুতল একতত্ি কমি মিতি �মব পঞ্চাময়ি ও নগিপাতলকা/
ম�ানগিপাতলকা তিমপাি্স। Biological Diversity Act বা িরীবনবতেত্্ আইমন স্ানরীয় প্রশাসন 
থ�মন পঞ্চাময়ি/নগিপাতলকা/ম�ানগিপাতলকাস্তমি িরীবনবতেত্্ ব্বস্াপনা কতমতি বা Bio-
diversity Management Committee (BMC) মিতি কিাি কো বমলমছ। এই আইনতি 
BMC-থি স্ানরীয় নাগতিকমদি উপতস্তিি �াি ও পদ-পতিেয় তনধ্সািমণি অতধকাি থদয়। 
অিএব, তবতভন্ন স্ানরীয় প্রশাসমনি এই BMC-গুমলা থদমশি িরীবনবতেত্্ ব্বস্াপনাি গণিাতন্ত্রক 
ব্বস্াি প্রেম স্তি। এইভামব একদল সদস্ ক্রমাবিময় িামদি উপমিি স্তমিি সদস্মদি 
তনব্সােন কিমি পািমব। থ�মন, থিলাি স্তমিি সদস্ ত�সামব, িাি্ স্তি থেমক িািরীয় স্তমিি 
িরীবনবতেত্্ কিৃ্সপক্ষগুতল, উচ্চস্তমিি কিৃ্সপক্ষগুতল িামদি উপাদানগুতলি মমধ্ সমবিয় কিমব ও 
কাি কিমব। এভামব গ’থড় ওিা একিা িািরীয় িরীব মবতেত্্ কিৃ্সপক্ষ িখন আন্তি্সাতিকভামব 
কো বলমি পািমব। সমস্ত স্তমিই BMC-গুতল এবং িরীবনবতেত্্ কিৃ্সপক্ষগুতলমি প্রশাসক 
োকমি �মব �ািা সম্পাদমকি কািগুতল কিমবন, তকন্তু থকানও কিৃ্সবে থদখামবন না। এই 
ধিমণি একিা বমন্াবস্ত আমামদিমক আমামদি িরীবনবতেমত্্ি ঐতি�্মক একতি সুস্ অবস্ায় 
তফতিময় থদমব এবং আমামদি সা�া�্ কিমব একিা ন্ায়পিায়ণ এবং সমিাি তদশায় এতগময় 
থ�মি।
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