
বিশ্ব িন্যপ্রাবি বিিসে দিসে বন্ন্ এইেি  িারুি ছবি 

দেবি এল ব্রুকসিকাি 

 

 

আইডাহ া অঙ্গরাহযে বরহের মহযে দাাঁড়িহে উাঁড়িঝ াঁ ড়ি ড়দহে লম্বা ললহযর এি লবড়যর। বরহের মহযে গা ঢািা লদওোর 
উপহ াগী  হে োর পশম সাদা। (স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/মাইহিল এ কুইন্টন্) 

 

 

৩ মার্চ  আপড়ন্  খন্ ড়বশ্ব বন্েপ্রাড়ি ড়দবস পালন্ িরহবন্ – ল টা ড়ন্হয বন্েপ্রাড়ি 
সংরক্ষহির িাহয  াে লাড়গহেই ল াি আর এযরহন্র িাহযর সহঙ্গ   ক্ত লিাহন্া 
সংগঠন্হি সা া ে িরার মাযেহমই ল াি – শীেিাহল   ক্তরাহে বসবাসিারী ড়িছ  
ববড়র্ত্রপূিচ প্রাড়িহি এিবার লদহখ ড়ন্ন্। উত্তর লগালাযচ  খন্ বসহের ড়দহি এড়গহে 
র্হলহছ, েখন্ এইসব বরোোড়দে দশৃোবলী উপহ াগ িরুন্।      



১. িাইেন্ 

 

যোিসন্ ওোইহোড়মংহের িাহছ ন্োশন্াল এলি ড়রড়েউহয শীেিালীন্ প্রােহর এিহত্র বসবাস বন্ে ষাি ও  ড়রহির। 
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/র্াড়লচ  োড়মলটন্ লযমস) 

   ২. দিড ফক্স 

 

বরহে ড়ন্হযহি ল ড়িহে লেলা এিটি ইাঁদ হরর ওপর লাড়েহে পিহছ এিটি লরড েক্স।                     
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/ রড়ব যযচ ) 



৩. দেসে কাবডি ন্াল পাবে 

 

খাহদের অন্ সন্ধাহন্ মোড়রলোহের পাটাপহকা ন্দী উপেেিাে এিটি লমহে ন্দচ ান্চ িাড়ডচ ন্াল পাড়খ।              
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/যযচ  গ্রাল) 

৪. হবিি ও দন্কসে 

 

শীেিাহল ইাঁদ হররা  ূ-সমেল বরাবর বরহে আোড়দে স রহঙ্গর যটাযাহল বসবাস িহর। এই স রঙ্গগুহলা অহপক্ষািৃে 
উষ্ণ। ঘাস বা অন্োন্ে খাবাহরর সন্ধাহন্ ব হন্া ষাি ও  ড়রহিরা পা ড়দহে আাঁর্হি বরে সরাহল ড়ন্হযহদর অযাহেই োরা 
ইাঁদ রহদর এইসব স রঙ্গ ড়শিাড়র প্রাড়িহদর যহন্ে উহমার্ন্ িহর লদে।  ড়রহির দল র্হল লগহল োহদর পাহের আঘাহে 

এহলাহমহলা  ওো বরহের মহযে ইাঁদ হরর বাসা সন্ধান্ িরহছ ডান্ ড়দহির এই লন্িহি।                     
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/টম মাড়েচ) 



৫. দে উফল 

 

আইডাহ া অঙ্গরাহযের সট থ মাউহেইন্ এলািাে বরেকুড়র্হে আোড়দে এই লগ্র উলে ড়বশ্রাম ড়ন্হে।            
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/ড়যম ও লযড়ম ডার্ার) 

৬. ট্রাসেটাি দোোন্ 

 

ওোইহোড়মং অঙ্গরাহযের ইহেহলাহটান্ ন্োশন্াল পাহেচ  শাে ন্দী লপড়রহে  াে এিটি ট্রাহেটার লসাোন্।         
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/লযমস ড়প লেোর) 



৭.  দন্সেোথা ঈগল 

 

আলাকার লিন্াই উপদ্বীহপর দড়ক্ষি-পড়িম অংহশ িাহর্মাি লব’লে প্রড়ে বছর যহিা  ে লন্হিমাথা ঈগল।       
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/ডন্ ড়পর্ার/আলকাটি) 

৮. হািিাি বেল 

 

আলাকার য ড়ন্োউহের িাহছ লট্রড়স আমচ ড়েহোহডচ  ডাওহেস ড় মবাহ র ড়বশাল ন্ীল র্ত্বহরর ড়ন্হর্ ল হস লবিাহন্া ড় মশশহল 
ড়বশ্রাম ড়ন্হে  াবচার ড়সহলর বি এিটি দল। (স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/লযান্াথান্ ড়িংসটন্) 



৯. কুগাি (িন্সিোল) 

 

ওোইহোড়মং অঙ্গরাহযের গ্রসহ োর বন্াঞ্চহল অবড়িে ড়িযান্-লটটন্ ন্োশন্াল েহরহট পাথ হর পা াহির খাহয বহস থািা 
এিটি কুগার। দরূ লথহি িোহমরাে লোলা ছড়ব। (স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/ড়ট  উইোর) 

১০. দনা বগজ 

 

ওোড়শংটন্ অঙ্গরাহযের পড়িমাঞ্চলীে কাড়গট িাউড়েহে োহদর শীেিালীন্ আশ্রেিহল এিহত্র যহিা  ওো লনা ড়গয। 
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/ড় ড়ি অোোরসন্) 



১১. েসফি দপেঁচা 

 

লবিার ওপর বহস এিটি সহেদ লপাঁর্া লমইন্ অঙ্গরাহযের শীেিালীন্  ূ-দশৃে প চহবক্ষি িরহছ।               
(স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি/লরাড়ব যযচ ) 

১২. োিা-দলজ হবিি 

 

মযে লন্িাকাে ল িাহন্া িোহমরাে যরা পহিহছ সাদা-ললয  ড়রহির এই দশৃে। (স্বত্ত্ব: ন্োশন্াল ড়যওগ্রাড়েি) 


