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ভারতে চিো 

 

েযচিক বেপতরাযা চিকার কার্যক্রতের কারতে 1952 সাতের তেক অতগআ ভারতে চিো চেেুপ্ত 
হতয র্ায। এরা অোর খেতরর চিতরাোতে চিতর এতসতে কারে ভারতে চেগ  চেডােচিতক পুেরায 
চিচরতয অোর জেয দিতকর পর দিক িতর িো পচরকল্পোচি অোরও চকেু চক্রযাকোপ বদখতে 
পাতে। 

2021 সাবের চিতসম্বতর বকাচভি 19 েহাোরী এেং পরেেযীতে োচেচেযায ভ্রেে চেতেিাজ্ঞার 
কারতে পচরকল্পোচি একচি োিার সমু্মখীে হওযার পতর, সংচিষ্ট কেযকেযাতদর ভারতে চিতর 
অসতে হতযচেে। 

 

চিোর িারীচরক বেচিষ্টয 

WBCS Exam এর দৃচষ্টতকাে বেতক চিো সম্পতকয চকেু চেেরে অপোর জাো উচিে: 

● চিো হে সেতিতয দ্রুেেে স্থেজ প্রােী, র্ার দ্রুেেে গচের বরকিয রতযতে 93 এেং 98 
চকচে/ঘন্টা (58 এেং 61 োআে প্রচে ঘণ্টা)। 

● এচি একচি চেগ চেডাে চহসাতে চেতেচিে হয এেং এচি বিচেতি পচরোতরর ন্তগযে। 
● এতদর একচি বোি বগাোকার োো, একচি হােকা িরীর এেং একচি েৃত্তাকার দাগরু্ক্ত বকাি 

রতযতে। 
● এতদর েম্বা বরাগা িরীর ও েম্বা বেজ রতযতে। 

অচিকাে চিো েোে এচিযাচিক চিো 
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অচিকাে চিো এচিযাচিক চিো 

বেজ্ঞাচেক োে: Acinonyx 

Jubatus বেজ্ঞাচেক োে: Acinonyx Jubatus Venaticus 

অচিকা েহাতদতি হাজার 

হাজার সংখযায পাওযা র্ায। 

শুিুোত্র আরাতে পাওযা র্ায বর্খাতে 100চির কে 

প্রজাচে েচিষ্ট রতযতে। 

এচিযাচিক প্রচেপতের বিতয 

সাোেয েড।। অচিকাে চিোতদর বিতয সাোেয বোি। 

এতদর সাোেয োদােী এেং 

বসাোচে িােডা রতযতে র্া 

এচিযাচিক চিোতদর বিতয 

পুরু। 

এতদর িযাকাতি হেুদ েতেযর িচেযরু্ক্ত ত্বক োতক 

এেং এতদর িরীতরর েীতি বেচি পিে োতক, চেতিে 

কতর বপতি। 

এচিযাে প্রজাচের েুেোয 

এতদর েুতখ তেক বেচি দাগ 

এেং বরখা রতযতে। এতদর েুতখ তেক কে দাগ এেং বরখা রতযতে। 

অচিকাে চিোগুচে সংখযায 

তেক বেচি এেং চেপদগ্রস্ত 

প্রজাচের (IUCN) োে 

োচেকায দুেযে চহসাতে 

োচেকাভুক্ত। 

এচিযাচিক চিো সংখযায খুেআ কে এেং চেপদগ্রস্ত 

প্রজাচের (IUCN) োে োচেকায গুরুেরভাতে 

চেপন্ন প্রজাচে চহতসতে োচেকাভুক্ত করা হতযতে। 
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অচিকাে চিোতদর তেক 

বেচিত্রযেয চিকাতরর ঘাাঁচি 

রতযতে র্া সেগ্র অচিকা 

েহাতদি জুতড চেসৃ্তে। 

এচিযাচিক চিোতদর োতদর অচিকাে প্রজাচের 

েুেোয তেক কে চিকাতরর ঘাাঁচি রতযতে। এরা 

শুিুোত্র বোি এেং োঝাচর অকাতরর প্রােী চিকার 

কতর। 

ভারতে চিোর পুেঃপ্রেেযে 

র্চদও এআ প্রকল্পচি এক দিক দীঘয, েতে 2020 সাতের জােুযাচরতে সুচপ্রে বকািয ভারতের 

বকন্দ্রীয সরকারতক পচরকল্পোচি এচগতয বেওযার েুেচে বদওযার পতর এচি িীতর িীতর গচে 

পাতে। 

● র্চদও েূে উতেিয চেে এচিযাচিক চিোতক আরাে বেতক ভারতে অো, চকন্তু দুআ 

বদতির অন্তজযাচেক সম্পতকযর সাম্প্রচেক উন্নযতের কারতে, পচরেতেয অচিকাে চিো 

প্রেেযতের পচরকল্পো পচরেচেযে হয। 

● বকন্দ্রীয পচরতেি েন্ত্রক জােীয োঘ সংরেে কেৃযপতের 19 েে বেঠতক "ভারতে চিো 

প্রেেযতের জেয যাকিে প্ল্যাে" প্রকাি কতরচেে। 

● েযািোে িাআগার কেজারতভিে েচরচি (NTCA) এখে অগােী 5 েেতরর েতিয 

োচেচেযা বেতক 50চি অচিকাে চিো অোর চসদ্ধান্ত চেতযতে। 

● 10-12 েরুে চিো প্রেে েেতর প্রচেষ্ঠাো স্টক চহসাতে িােু করা হতে। 

● েিযপ্রতদতির কুতো পােপুর েযািোে পাকয (KNP) এআ চিোতদর অোচসক প্রেে স্থাে। 

● এগুচে চেতদি েন্ত্রতকর সহাযোয োচেচেযা এেং/েো দচেে অচিকা বেতক অেদাচে 

করা হতে। 

● এআ চিোর প্রচেচিতে একচি আেচেল্ট সযাতিোআি চজচপএস সহ একচি বরচিও কোর 

োগাতো হতে। 
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● চিো েেযপ্রােী (সুরো) অআে 1972-এর েিচসে 2-এ োচেকাভুক্ত করা হতযতে, 

র্চদও এআ অআে প্রেযতের তেক অতগআ এচি চেেুপ্ত হতয চগতযচেে। 

সাম্প্রচেক উন্নযেসেূহ 

চিো িাস্ক বিাতসযর জেয চিো স্থাোন্তর করার জেয বকাে সেযসীো বেআ। ভারে সরকার এেং 

দচেে অচিকা সরকার এেং/েো োচেচেযা িুচক্তচি িূডান্ত করার সাতে সাতে স্থাোন্তর 

কার্যক্রে শুরু হতে। 

● কুতো পােপুর জােীয উদযাে চিোতদর জেয প্রতযাজেীয েকাঠাতো প্রকল্পগুচে সমূ্পেয 

করার পতে রতযতে। 

● েেুে চেচেতদর কাে বেতক চিকাচরতদর দূতর রাখতে বেডা বদওযা হতে। 

● এআ এোকায পর্যাপ্ত জে সরেরাহ চেচিে করতে কােভািয েসাতো হতে। 

● এআ চিোতদর কার্যকোপ এেং অতিপাতির েস্থা পর্যতেেে করতে েজরদাচর 

কযাতেরাও স্থাপে করা হতযতে। 

● চিোর চিকাতরর পতে বর্ বকাতো োিা দূর করতে েযান্ডতস্কপ পচরেেযে করা হতে। 

● অক্রেোত্মক প্রজাচে বর্েে কাাঁিারু্ক্ত বঝাপ পসারে করা হতযতে এেং সুস্বাদু ঘাস 

বর্েে চেচিযা ঘাস এেং োতেযে ঘাতসর পািাপাচি চকেু েেয বেেু এআ ঞ্চতে বরাপে 

করা হতযতে। 

● চিো চিকাতরর জেয েিযপ্রতদতির েরচসংহগড েেযপ্রােী ভযারেয বেতক অরও 

চিেেতক এআ ঞ্চতে অোর জেয একচি চিন্তাভােো চেতেিো করা হতে। 

 


