অসম ৰাজ্যিক জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি পজ্ৰষদ
খিৰা যাননী
মাযুলীক জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি ঐজ্িহ্ি ক্ষেত্ৰ্ ৰূপপ ক্ষ াষণা
জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি আইন (Biological Diversity Act), ২০০২ (২০০৩ ৰ ১৮ নং)ৰ ৩৭ নং ধাৰাৰ উপধাৰা (১) আৰু অসম জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি
অজ্ধজ্নয়ম, (Assam Biodiversity Rules) ২০১০ ৰ ২৪(১) জ্নয়মৰ যজ্ৰয়পি প্ৰাপ্ত অজ্ধকাৰৰ জ্িজ্িি, অসম িৰকাপৰ, অসম
ৰাজ্যিক জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি পজ্ৰষদৰ প্ৰস্তাৱমপমে, মাযুলী জ্যলাৰ অধীনস্থ নদীদ্বীপ মাযুলীক অসমৰ “জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি ঐজ্িহ্ি ক্ষেত্ৰ্” জ্হ্িাপপ
ক্ষ াষণা কজ্ৰৈবল আগ্ৰহ্ প্ৰকাশ কজ্ৰপে।
প্ৰস্তাৱজ্িৰ মূ লিায়নৰ ৈাপৈ শ্ৰী যাদৱ মলাই পাপয়ঙৰ অধিেিাি গজ্িি জ্ৈপশষজ্ঞ সজ্মজ্িপয় ১৫ জ্িপিম্বৰ, ২০১৬ িাজ্ৰপখ, মাযুলীি
উক্ত প্ৰস্তাৱজ্ি আপলািনা কজ্ৰ এই ক্ষ াষণাৰ ৈাপৈ সন্মজ্ি প্ৰকাশ কপৰ। উক্ত সজ্মজ্িখপন মি প্ৰকাশ কপৰ ক্ষয, নদীদ্বীপপিাপৱ জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি
ঐজ্িহ্ি ক্ষেত্ৰ্ জ্হ্িাপপ ক্ষ াষণাৰ ৈাপৈ দৰকাৰী জ্নপমাক্ত জ্দশসমূ হ্ সম্পূ ণে কজ্ৰপে –
১। প্ৰাকৃজ্িক, অধে-প্ৰাকৃজ্িক িথা মানৱসৃ ষ্ট আৱাসিূ জ্মি জ্ৈজ্িন্ন প্ৰকাৰৰ যীৱকূলৰ প্ৰিূ ৰ জৈজ্িত্ৰ্িময় উপজ্স্থজ্ি ।
২। উজ্িদ িথা প্ৰাণীকূলৰ ৈনৰীয়া িথা ক্ষপাহ্নীয়া/কৃজ্ষযাি প্ৰযাজ্িৰ জৈজ্িত্ৰ্ি িথা এইসমূ হ্ৰ ৈনি পূ ৈেপুৰুষ অথৈা আন্ত:প্ৰযাজ্িগি
জৈজ্িত্ৰ্ি।
৩। থলু ৱা (Endemic), দূ স্প্ৰাপি আৰু জ্ৈপদাপন্ন প্ৰযাজ্ি, মুখি প্ৰযাজ্ি (Keystone Species), জ্ৈৈিেনৰ জ্দশৰ পৰা গুৰুত্বপূ ণে
প্ৰযাজ্ি আজ্দৰ প্ৰািূ যেি।
৪। ঋিুকালীন প্ৰব্ৰযনকাৰী প্ৰযাজ্িৰ খাদি আৰু প্ৰযননৰ ৈাপৈ উপযু ক্ত আৱাসস্থল জ্হ্িাপপ জ্িজ্িি অঞ্চলৰ উপজ্স্থজ্ি,
৫। জ্ৈপদাপন্ন প্ৰযাজ্ি িথা থলু ৱা (Endemic) উজ্িদ আৰু প্ৰাণীৰ ৈাপৈ আশ্ৰয়স্থল অথৈা অহ্া-ক্ষযাৱাৰ ৈাি জ্হ্িাপপ ৈিৱহৃি এপলকাৰ
পপয়ািৰ।
৬। সাংস্কৃজ্িক, নীজ্িগি িথা ক্ষসৌন্দযেিগি মূ লিসম্পন্ন অঞ্চল িথা সাংস্কৃজ্িক জৈজ্িত্ৰ্িময়িা আৰু সূ দী ে ইজ্িহ্াসসমৃ দ্ধ স্থানৰ পপয়ািৰ।
উক্ত সজ্মজ্িপয় লগপি, এই কথাও সু স্পষ্ট কজ্ৰ জ্দপয় ক্ষয, “নদীদ্বীপ মাযুলীক ‘জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি ঐজ্িহ্িপেত্ৰ্’ জ্হ্িাপপ কৰা ক্ষ াষণাই ৰাইপয
জ্নযস্বিাপৱ গ্ৰহ্ণ কৰা জ্সদ্ধান্তৰ ৈাজ্হ্পৰ স্থানীয় সম্পদসমূ হ্ৰ সদিপ্ৰিজ্লি ৈিৱহ্াৰ িথা ৈিৱহ্াজ্ৰক প্ৰপয়াগৰ ক্ষেত্ৰ্ি, স্থানীয় ৰাইযৰ
ওপৰি ক্ষকাপনা সীমাৈদ্ধিা আপৰাপ নকপৰ। জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি ঐজ্িহ্ি ক্ষেত্ৰ্ ক্ষ াষণাৰ মূ খি উপেশি হ্’ল ৈিেমাপন উপলব্ধ সম্পদসমূ হ্ৰ
সংৰেণৰ যজ্ৰয়পি স্থানীয় ৰাইযৰ যীৱনৰ মানদণ্ডৰ উৎকষে সাধন কৰা।”
এই খিৰা যাননী ৰাইযৰ জ্হ্িাপথে আৰু যাননী প্ৰকাশৰ ৩০ জ্দনৰ জ্িিৰি, জ্ৈষয়পিা সন্দিেি জ্ৈজ্িন্ন জ্হ্িাজ্ধকাৰীসকলৰ পৰামশে
িথা মন্তৈি জ্ৈিাজ্ৰ প্ৰকাশ কৰা হ্’ল । এই সন্দিেি থকা পৰামশে, মন্তৈি আজ্দ ইপমইল ক্ষযাপগ assambioboard@gmail.com
জ্িকনাি অথৈা িাক ক্ষযাপগ অসম ৰাজ্যিক জযৱবৈজ্িত্ৰ্ি পজ্ৰষদ, অৰণি িৱন, জ্দ্বিীয় মহ্লা, পাঞ্জাৈাৰী, গুৱাহ্ািী-৭৮১০৩৭ – এই
জ্িকনাি ক্ষপ্ৰৰণ কজ্ৰৈ পাজ্ৰৈ।
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