
 

 

 

 

ঈলানের কথা  

২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ / 05 June 2021 

 

প ৌরাণিক কথা কাণেীনে বণিিে রূ ক গুনা পেনে ণিন আধণুেক ভারনের  ণরনবল রক্ষার 

যন্য োই ণকন্তু পবল  ুরনো। এর পথনক বুঝা যায় পয অন্য অনেক ণবনয়র মনোই  ণরনবল 

ম্বনে অেীনের ভারনে যনথষ্ট নেেেো ণে। ণবনণাই (Bishnoi) ম্প্রিানয়র পানকরা 
াধারিে উত্তর ভারনের রাযৈ গুণ আর থর  মরুভূণমর  ণিম ভানগ (আল  ানলর) অঞ্চন 

েণেনয় ণেণিনয় রনয়নেে। রা প্রধােে প্রকণৃের উ াক ণেনে। গুরু লম্ভা ণযর পেেৃনে 

আনুমাণেক ১৭০০ ণিস্টানে গাে কািার প্রণেবানি এই ম্প্রিানয়র পানকরা এক আনদাে 

কনরে। যা ণবনণাই আনদাে োনম  ণরণেে।  রবেিীনে অমেৃা পিবী এই আনদাে এণগনয় 

ণেনয় যাে। অনুৈে ৩৬৩ যনের প্রাি েৈানগর ণবণেমনয় এই আনদানের মাণি ঘনি। এই রৃুঃখ 

যেক ঘিোর  র পথনক রায আনিনল ঐ অঞ্চ পক ংরণক্ষে বোঞ্চ ণননব পঘািা করা 
য়।  যা এখে বা। এর নর ণবণভন্ন মনয় ণভন্ন ণভন্ন রকাণর পবরকাণর ণদ্ধানের 

প্রণেবানি ণবণভন্ন  ংগঠে  বৈণির পেেৃনে  ভারনে  ণরনবল রক্ষায় আনদাে নয়নে। এর 

মনধৈ য়নো ণবেকি  আনে। েনব  ণরনবল ণেনয় নেেেো বৃণদ্ধনে এই আনদাে গুনার 

িাে পকাে ভানবই কম য়  ো। আমানির পিনলর ণকেু ণবখৈাে  ণরনবল আনদানের মনধৈ 
রনয়নে আেযিাণেক স্তনর  ণরণেণে  াভ করা সুদর া বহু গুিা, েণ্ডী প্রাি ভাি-এর পেেৃনে 

১৯৭৩-এর ণে নকা আনদাে  (উত্তরাখন্ড)।  এোো, আণ নকা আনদাে (১৯৮৩-  ান্ড ু

রাং পগনে ,কিিািক), াইনন্ি ভৈাণ মভুনমন্ি (পকরাা), যঙ্গ বাাঁো আনদাে 

(ঝােখন্ড), পেণর ডৈাম আনদাে বা পমধা  ািকর-এর পেেৃনে েমিিা বাাঁো আনদাে।  

২০২১ে এর  ণরনবল ণিব এর ণথম রাখা নয়নে 'Ecosystem Restoration'।  প্রথা মে 

প্রণে বের  পকাে একণি পিলনক এই  ণরনবল ণিব  ানের ণবনল িাণয়ে পিয়া য়।  এই 

বের  এই িাণয়ে  ায় আমানির প্রণেনবলী পিল  াণকস্তাে। এই বেনরর  ণরনবল ণিব পথনক 

রাষ্ট্র ংনঘর উনিৈানগ  রৄরু  'Ecosystem Restoration ' িলক ২০২১-২০৩০।  ২০১৪ 

ান ণেবিাণেে য়া বেিমাে ণব পয ণ  পযাি রকানরর প্রথম অধৈায় পথনক এখে  যিে 

 ণরনবল ম্বেীয় অনেক গুরুে ূিি ণদ্ধাে পেয়া নয়নে এবং  অনেক ম্ভাবোময়  

আলাবৈঞ্জক প্রনযক্ট  রৄরু নয়নে। যার মনধৈ অন্যেম উনেখনযাগৈ  গঙ্গা েিী  ণরচ্ছন্ন 

করার যন্য (েমাণম গঙ্গা প্রনযক্ট) Namami Gange Project।  এোো রনয়নে Green Skill 

Development Program (GSDP), Swachh Bharat Abhiyan (স্বচ্ছ ভারে 

অণভযানে), Nagar Van Scheme(েগর  বে  ণিম), Atal Bhujal Yojona(অি ভূ য 
পযাযো), Jal Jeevan Mission (য যীবে ণমলে), National Clean Air 



 

 

Program(NCAP) ইেৈাণি।  ণরনবল-এর উন্নণে াধে  রক্ষার যন্য এই প্রেীকী  ণরনবল 

ণিব  াে োো িস্য রাষ্ট্র পির ণেনয় রাষ্ট্র ংনঘর উনিৈানগ অনেক  িনক্ষ  পেয়া 
নয়নে। ণকন্তু পিনলই পাক  বা আেযিাণেক স্তনরই পাক, পয পকাে পঘাণে প্রনযক্ট-এর 

অগ্রগণের পখয়া রাখা অেৈে  যরুরী। যানে ভণবষ্যনে অন্য পকাে পগ্রিা থােবাগি পক এণগনয় 

আনে ো য় ! 

োর পেনয় বরং বেিমাে অণভভাবকরা ণেনযনির কানেই প্রণেবদ্ধ থাকুে। পই ভানা, 
বিাবস্থায়। 

 


