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R
ed-necked Falcon

৮৬৭ টি পাখির পূর্বতন অরস্া (long-term 
trend), রত্ব মান অরস্া (current trend), 
খরচরণক্ষেত্র (distribution range size) এরং 
সামখরিক সংরষেণ পখরখস্খতর আভাস।

মলূত eBird-এ নখিভুক্ত ১৫,০০০-এরও বরখি 
পষেষীপর্বক্রষেক্কর ১ বকাটিরও বরখি পর্বক্রষেণ 
এই সমষীষোয় র্যরহৃত হক্য়ক্ে।।

কী আণে এই মরণ�াণ ট্ে ? 

খরগত ২৫ রেক্ররও বরখি সময় ধক্র ১২৬ 
টি প্রজাখত হয় খনক্জক্ের সংি্যারখৃধি ঘটিক্য়ক্ে 
নয়ক্তা খস্খতিষীল আক্ে।

চডাই (House Sparrow) খকংরা ময়রূ 
(Indian Peafowl)-বের মক্তা বরি খকেু 
পখরখচত পাখির পখরখস্খত ভাক্লার খেক্ক। 

আন্তজ্ব াখতক খরপে তাখলকার অন্ত্বভুক্ত খকেু 
পাখি, বরমন কাক্তেচরা (Black-headed 
Ibis), গয়ার (Oriental Darter)-বের অরস্া 
রত্বমাক্ন খস্খতিষীল অিরা সংি্যারখৃধি ঘটায় 
সংরষেণ তাখলকায় কম গরুতু্বপূণ্ব স্াক্ন রািা 
হক্য়ক্ে।

আশাব্যঞ্জক খবর

খিকাখর পাখি (raptors),  উপকূক্ল 
খরচরণকারষী পখররায়ষী পাখি (migratory 
shorebirds) এরং পখচিমঘাট পার্বত্য অঞ্চক্লর 
স্ানষীয় পাখিক্ের সংি্যা র্যাপকভাক্র কক্মক্ে। 

সক্হখল (Small Minivet), বগাত্রা (Common 
Greenshank) খকংরা ঝঁুটিভরত (Oriental 
Skylark)-বের মক্তা পখরখচত পাখিক্ের সংি্যাও 
রষীখতমক্তা কক্মর খেক্ক।

পতঙ্গভুক পাখিক্ের সংি্যাও সামখরিকভাক্র 
কক্মক্ে।

উণবেণের কারে 

স�ুামরশ

 এই খরক্পাক্ট্ব র ওপর খভখতি কক্র আন্ত্বজাখতক সংরষেণ 
পখরখস্খতর পনুঃমলূ্যায়ন করা।

সর্বাখধক গরুতু্বপূণ্ব প্রজাখত এরং তাক্ের আরাসস্ল 
সংরষেক্ণর তাখগক্ে তহখরল গঠন করা।

গক্রষক এরং উৎসাহষী সাধারণ মানকু্ষর স্বতঃসূ্ত্ব 
অংিরিহক্ণ সাহার্য করা।

নীমি মনরটোরক এবং  
ব্যবস্া�কণের প্রমি বািটে া 

েণবষকণের প্রমি বািটে া
সাধারণ মানষুজক্নর সক্ঙ্গ আরও র্যাপকতেক্র 
সমন্বয়সাধন করা।

অক্পষোকৃত অরক্হখলত প্রজাখতক্ের সম্বক্ধে খরিক্ে জানক্ত 
উক্ে্যাগ বনওয়া।

বকন সংি্যা কমক্ে তার জন্য উপরকু্ত তোরখক করা।

পাখি বেিনু এরং উপরকু্ত প্াটফক্ম্ব নখিভুক্ত করনু।

অক্পষোকৃত কম জানা জায়গাগখুলক্ত পাখি বেিনু এরং 
নখিভুক্ত করনু রাক্ত বসই জায়গাগখুলর তি্য পখরপূণ্ব 
হক্য় ওক্ঠ| 

 পষেষীপর্বক্রষেক্ণর গরুতু্ব সকলক্ক বরাঝান এরং 
স্ানষীয়ভাক্র তি্য সমধৃি করক্ত  উক্ে্যাগষী বহান।

সারারে িানণুষর প্রমি বািটে া 
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ভারিী় �ামখণের 
রত্বমান পখরসংি্যান, ২০২০
১৫,০০০-এরও বরখি পষেষীপর্বক্রষেক্কর খরক্পাক্ট্ব র ওপর খভখতি  

কক্র এটি ততরষী করা হক্য়ক্ে।

অত্যন্ত সষীমারধি 

খরচরণক্ষেক্ত্রর 
পখরসর

সষীমারধি বমাটামটুি রক্ডা বরি রক্ডা
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রত্বমান
অরস্া 

ভষীষণভাক্র 
কক্মক্ে 

পূর্বতন
অরস্া

বমাটামটুি 
কক্মক্ে  খস্খতিষীল বমাটামটুি 

বরক্ডক্ে 
ভাক্লাভাক্র 
বরক্ডক্ে 

7511458 77

9 1564472

সংমক্ষপ্ত �রটোণ�াচনা
খনখে্বষ্ট খরভাক্গর অন্ত্বগত প্রজাখত সংি্যা। সংরষেক্ণর গরুতু্ব বরাঝাক্ত প্রজাখত অনরুায়ষী সংি্যার প্রাচুর্ব 

এরং খরচরণক্ষেক্ত্রর পখরসরক্ক মাপকাঠি কক্র একাখধক বরেণষীক্ত ভাগ করা হক্য়ক্ে।
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