হাতি সম্পর্কে তকছু িথ্য:

১. াতি দীঘ-জীফী
ঘ
প্রাণী মাযা ফৃৎ এরাকা জুড় তফচযণ
কড়য
২. াতি জর ও খাফাড়যয ন্ধাড়ন এক এরাকা থেড়ক অনয
এরাকায় মায়
৩. াতি থকফর ভাত্র জঙ্গড়রয তবিয ফা কড়য না , িাযা
ভানুড়লয ফতি ও চা ফাগান ও ফযফায কড়য
৪. াতি তফতবন্ন পর ও ঘড়য জভাড়না অড়ন্নয থখাোঁড়জ
ফতি থি আড়, এই প্রকায ক্ষতি কভাড়নায উমুক্ত
দ্ধতি অফরম্বন কযা আভাড়দযই দাতয়ত্ব
৫. াতিযা প্রফর ফুদ্ধদ্ধভান জীফ , আভাড়দয ভড়িা িাড়দয
তযফায োড়ক , িাযাও দুুঃখ, যাগ ও বয় অনুবফ কড়য,
আভযা মতদ াতিয প্রতি উগ্র আচযণ কতয, িাড়র িাযাও
আভাড়দয প্রতি আক্রভনাত্মক ড়ফ
৬. জঙ্গড়রয ফৃদ্ধদ্ধড়ি াতি এক গুরুত্বূণ ঘ বূ তভকা ারন
কড়য। জঙ্গড়রয ফাস্তুিন্ত্র , গাছারায প্রায এফং জর
ংযক্ষড়ণ াতিয বূ তভকা অতযাম ঘ

হাতি জতি দুর্টে া থথ্র্ক বাাঁচার উপায়:

১. প্রতিতনয়ি থরাকারড়য় াতিয উতস্থতিয ফযাাড়য
িকঘ োকুন, এফং িাড়দয থেড়ক দূযত্ব ফজায় যাখুন
২. অন্ধকাড়য আতন অজাড়ে াতিয তনকি চড়র থমড়ি
াড়যন, িাই যাদ্ধত্রড়ফরায় তফড়ল বাড়ফ িকঘিা
অফরম্বন করুন। ফাইড়য থফড়যাড়র ফদা
ঘ িচঘ ফযফায
করুন
৩. ূড়মাদড়য়য
ঘ
ূড়ফ ঘ িয়ড়রি থগড়র াতিয উতস্থতিয
ফযাাড়য িকঘ োকুন, তনড়জয ফাতড়ি থৌচাগায
ফাতনড়য় থনওয়া ফড়চড়য় উমুক্ত।
৪. চা-ফাগান কিৃ
ঘ ক্ষ ও ঞ্চাড়য়ি থক অনুড়যাধ করুন
চরাচড়রয যাস্তায় আড়রা রাগাড়নায জড়নয ,মাড়ি দুঘিনা
ঘ
এাড়না মায়
৫. থকাড়নাভড়ি ভদয অফস্থায় াতি থক িাাড়ি মাড়ফন
না ও কাউড়ক থমড়ি থদড়ফন না, িাড়র দুঘিনায
ঘ
ম্ভাফনা ফাড়ফ
৬. াতিড়ক যাস্তা তদন , িাড়দয আিকাড়ফন না , ছতফ
িু রড়ি িাড়দয তনকি মাড়ফন না , যাস্তায় াতি থদখড়র
িাড়দয ড়য মাওয়ায জনয অড়ক্ষা করুন

হাতির থথ্র্ক ফসল বাাঁচার্ ার উপায়:

১. মতদ াতি থক্ষড়ি প্রড়ফ কড়য , িাড়র াতি
িাাড়ি মাড়ফন না, ভদয অফস্থায় াতি িাাড়ি
থগড়র িাড়িয ম্ভাফনা ফুগুন থফড় মায়।
২. থক্ষড়িয চাতযতদড়ক থারায তফদুযড়িয থঘযা তদড়য়
পর ফাোঁচাড়না ম্ভফ
৩. থক্ষড়িয চাতযতদড়ক থফাজাড়র টিড়নয কযান ও
কাোঁড়চয থফাির ঝু তরড়য় যাখুন মাড়ি াতি প্রড়ফ
কযড়ি চাইড়র আওয়াজ ড়য় এফং আতন িকঘ
ওয়ায ুড়মাগ ান
৪. গ্রাভ ফাীড়দয ংঘটিি কড়য থক্ষড়িয াাযা
থদওয়ায দর গড় িু রুন , ভানুল জাগ োকড়র থই
স্থান তদড়য় াতি প্রড়ফ কযড়ফ না
৫. ঘড়যয থবিড়য জভাড়না আনাজ, াতয়া ইিযাতদ
যাখড়র াতি ঘয বাঙড়ি াড়য, গ্রাড়ভয একটি
াফজনীন
ঘ
গুদাভ ঘড়য ফা তভডড়ড তভর ঘড়য ফায
আনাজ যাখুন এফং িায চাতযতদড়ক থারায তফদুযৎ এয
িায ও থেঞ্চ ফানাড়র াতি ঘয বাঙড়ি াযড়ফ না
৬. ফাতড়ি , থমই ঘড়য আনাজ োড়ক থই ঘড়য থকউ
থাড়ফন না মাড়ি ঘয বাঙড়র থকউ আি না ড়য়

হাতির সার্থ্ শাতিপূর্ েসহাবস্থা এর উপায়:

১. াতিয আচযড়ণয এফং িাড়দয জর খাওয়ায ে
আিকাড়ফন না
২. াতে আইনি ুযতক্ষি , িাড়দয ক্ষতি কযড়র
কাযাফা ও জতযভানা ড়ফ
৩. াতি এফং ভানুড়লয উবড়য়য ক্ষতি কতভড়য়
াফস্থান ম্ভফ মতদ আভযা াতিড়দয থফাঝায থচষ্টা
কতয ও িাড়দয চাতদায ন্মান কতয
৪. াতি থদখড়র ঞ্চাড়য়ি ও ফন দপ্তয থক SMS এয
ভাধযড়ভ িকঘ করুন, মাড়ি িাযা স্থানীয় ভানুলড়ক
াফধান কযড়ি াড়য

