চিতাবাঘ এর সম্পর্কে তথ্য:

১. চিতাফাঘ খুফই বীতু ও যযভয় জীফ, তাযা
াধাযণত ভানুলকে বয় াকয ও এচকয় িকর
২.চিতাফাঘ জঙ্গর, িা-ফাগান, িাকলয ক্ষেত ও ভানুকলয
ফাস্থান এয োকে ফা েযকত াকয
৩. চিতাফাঘ ফাাঁদয , চযণ , খযকগা , োগর , েুেুয,
গরু, শাঁ কয়ায ইতযাচদ ক্ষখকয় থাকে
৪. গরু োগর ও েুেুকযয ভকতা জ চোকযয
ন্ধাকন তাযা ভানুকলয ফচত ক্ষত আক
৫. িা-ফাগাকন চিতাফাকঘয খাদয ও ফাস্থাকনয প্রািুম য
আকে
৬. িা-ফাগানয স্থানীয় চিতাফাঘ ভানুলকে এচকয় িরকত
জাকন, স্থানীয় চিতাফাঘ ক্ষে খাাঁিাফন্দি েযকর তায স্থাকন
নতু ন ফাঘ আকফ। অজানা এরাোয় নতু ন ফাঘ
ভানুলকে আক্রভণ েযকত াকয
৭. খাাঁিাফন্দি চিতাফাঘ ক্ষে জঙ্গকর োায য ক্ষ
চনকজয এরাোয় ক্ষপযায প্রকিষ্টা েযকফ। এই ভয় তাযা
চফকলত আক্রভনাত্মে কয় এফং ভানুকলয েচত
েযকত াকয

মানুষ ও চিতাবাঘ এর সহাবস্থান :

১. চিতাফাঘ ভানুলকে বয় াকয় এফং ভানুলকে
চনকজয খাদয ফকর ভকন েকয না
২. িা-ফাগাকন চিতাফাঘ আত্মযোয জকনয ভানুলকে
আঘাত েকয মখন তাকদয ারাকনায থ চঘকয যাখা
কয়
৩. িা-ফাগান ভানুকলয ও চিতাফাঘ উবকয়য ফাস্থান
৪. িা-ফাগান ক্ষথকে এেটি ফাঘ ধকয চনকয় ক্ষগকর ক্ষই
জায়গায় নতু ন ফাঘ আকফ এফং তায পকর ভযা
ফৃন্দদ্ধ াকফ। ক্ষমবাকফ ফাগাকনয ফাংকরা ক্ষথকে এে
াকফ ক্ষগকর নতু ন াকফ আক , ক্ষতভচন স্থানীয়
ফাঘ যাকর তায জায়গায় নতু ন অনচবজ্ঞ ফাঘ
আকফ
৫. চিতাফাঘ আইনত ুযচেত , তাকদয েচত েযকর
জচযভানা ও োযাফা কফ

চিতাবাঘ এর মুর্িামুচি না আসার উপায়:

১. িা-ফাগাকন োজ েযায ভয় চিতাফাঘ এয
ভুকখাভুচখ ওয়ায ম্ভাফনা ফকিকয় ক্ষফচ
২. িা-ফাগাকন োজ শরু েযায আকগ এে চদে
ক্ষথকে টিন ফা ড্রাভ ফান্দজকয় আওয়াজ েরুন মাকত
চিতাফাঘ ক্ষই এরাো ক্ষথকে কয মায়
৩.ক্ষেন এ এে চদে ক্ষথকে োজ শরু েরুন
মাকত অনয চদকে চিতাফাকঘয ারাকনায থ ক্ষখারা
থাকে
৪. চিতাফাঘ ক্ষদখকর তাকে তাযা ফায তাকে ক্ষঘযাও
েযকফন না , েযকর ক্ষ আত্মযোয জকনয
আক্রভণ েযকত াকয
৫. মচদ ক্ষোকনা ক্ষেন এ চিতাফাঘ এয ফাচ্চা
ক্ষদখা মায়, ক্ষই ক্ষেন এ োজ ফন্ধ যাখুন। এে
প্তা য আফায ক্ষই ক্ষেন এ ফাচ্চায ক্ষখাাঁজ
েরুন। চিতাফাঘ তায ফাচ্চাকদয ুযচেত যাখায
জনয তাকদয জায়গা প্রচতচনয়ত ফদরাকত থাকে।
৬. ূমাকস্থয
য
য ও ূকমাদকয়য
য
ূকফ য আনায
ফাচ্চাকদয িা-ফাগান অঞ্চকর ক্ষমকত ক্ষদকফন না
োযণ চফকের ৫িা ক্ষথকে ক্ষবায ৬িা অফচধ
চিতাফাকঘয িরাির ফকিকয় ক্ষফচ কয়
৭. ন্ধযায য িা-ফাগান অঞ্চকর দরফদ্ধ কয়
িরাির েরুন
৮. ন্ধযায য িা ফাগান অঞ্চকর িকিয য ফযফায
েরুন, ক্ষভাফাইর এ গান ফাজান অথফা ক্ষজাকয েথা
ফরুন ফাঘ ক্ষে তেয েযায জকনয
৯. িা-ফাগাকন গরু োগর িকত ক্ষদকফন না, তাকত
চিতাফাঘ আেচলতয কয়। িাকত চনকয় মাওয়ায
ভকয় ও ফাচকত গফাচধ শকদয ুযচেত যাখুন
১০. ক্ষেফর ভাত্র প্রাপ্ত ফয়স্কযাই ক্ষমন াচরত শ
িাকত মান
১১. িা-ফাগান এরাো ও জঙ্গকর ফনযপ্রাণী চোয
েযকফন না তাকর চিতাফাকঘয খাদয েকভ মাকফ

