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iNaturalist-এর সে� পািখ পয �েব�ণ 
িথম: Birds, Adaptation, Habitat 
বয়স: ৫-১২ বছর 
��িতর সময়: েনই 
কায �কলােপর সময়: 
পিরবিত�ত হয় 

কায �কলােপর সারসংে�প: 
হাডসন িরভার পাক� িবিভ� ধরেণর �ানীয় এবং পিরযায়ী পািখ �জািতর জন� ���পূণ � আবাস�ল �দান কের। পােক� 
আপিন েয পািখর �জািত েদখেত পােবন তার মেধ� রেয়েছ কানাডা িগজ, লাল েলজযু� বাজপািখ, রক েডাভস, ম�ালাড� 
হাসঁ, উ�র ি�কার কাঠেঠাকরা এবং গােনর চড়ুই, �ধুমা� কেয়ক�ট নাম। এখােন ১০০ �টরও েবিশ �জািতর পািখ রেয়েছ 
যা �িত বছর পােক�র মধ� িদেয় উেড় যায়, তাই তােদর সকেলর ��াক রাখার েচ�া করা এক�ট বড় কাজ এবং এই পােঠ 
আমরা আপনার সাহায� চাইিছ! এই পরী�ায় িশ�াথ�রা তােদর বািড়র উেঠান বা পাক� েথেক পািখর �জািত পয �েব�ণ 
করেব। িবনামূেল� iNaturalist অ�াি�েকশন�ট ব�বহার কের, িশ�াথ�রা ফেটা ত� েল বা এক�ট শ� েরকড� কের এবং 
তারপের তােদর পয �েব�ণ�িল অ�ােপ আপেলাড কের তােদর পয �েব�ণ �িতেবদন করেব! 

 
উে�শ�: 

• িশ�াথ�রা েদশীয় পািখর �জািত শনা� করেব 
• িশ�াথ�রা িশখেব িকভােব বন��াণী জিরপ করেত iNaturalist অ�াপ পিরচালনা করেত হয় 

 
পােঠর উপকরণ: 

• HRP েবিসক বাড� িফ� গাইড (সংযু�) 
• বাড� ��ািকং চাট� ওয়াক�শীট (সংযু�) 

 
পরী�ার উপকরণ: 

• ক�ােমরা এবং ওয়াইফাই অ�াে�স সহ েফান বা ট�াবেলট 
• iNaturalist অ�াপ 

বা 
• ক�ােমরা 
• iNaturalist.org-এ অ�াে�স 

 

1- পটভূিম: iNaturalist 
 

iNaturalist হল এক�ট িবনামূেল�র েসাশ�াল িমিডয়া ��াটফম � যা ব���রা বন��াণী এবং উ��েদর ছিব েশয়ার কের �কৃিত 
এবং জীবৈবিচ�� স�েক� আরও জানেত সাহায� কের৷ এ�ট জীেবর ঘটনা পয �েব�ণ করার জন� এক�ট ��ািকং/েরকিড�ং 
ট�ল িহসােব এবং এক�ট �াউডেসাস �ড �জািত সনা�করণ িসে�ম িহসােবও ব�ব�ত হয়। পাক�, আপনার আেশপােশর বা 
আপনার িনেজর বািড়র উেঠান েথেক যত�ণ পয �� তােদর কােছ ক�ােমরা এবং ওয়াইফাই অ�াে�স সহ এক�ট েফান বা 
ট�াবেলট থােক তত�ণ েয েকউ অংশ�হণ করেত পাের! এছাড়াও আপিন পয �েব�ণ করেত পােরন এবং বাইের ছিব 
ত�লেত পােরন এবং আপনার ছিব�িল পের iNaturalist ওেয়বসাইেট আপেলাড করেত পােরন। 

 
িশ�েকর জন� েনাট: িশ�াথ�েদর এক�ট iNaturalist অ�াকাউ� ৈতির করার আেগ িপতামাতার অনুমিত েনওয়ার 
সুপািরশ করা হয় কারণ এ�ট এক�ট সামা�জক িমিডয়া ��াটফম �। 

 
 

2- হাডসন িরভার পােক� মাইে�শন এবং পািখর �জািত: 
 
হাডসন িরভার পাক� হল এক�ট জীবৈবিচ��পূণ � ইেকািসে�ম যা ১০০ �টরও েবিশ �জািতর পািখর আবাস�ল যা �ানীয় বা 
ঋত�  অনুসাের �ানা�িরত হয়! হাডসন িরভার পাক� উ�র আেমিরকার পূব � উপকূেল অবি�ত এবং েযেহত�  আমরা ঋত�  
পিরবত�েনর অিভ�তা অনুভব কির, পািখ এবং অন�ান� �াণীরা উ� অ�েল চেল যায়। পািখরা সাধারণত খাদ� ও 
আ�েয়র মেতা কম বা কম স�েদর এলাকা েথেক �মবধ �মান স�েদর এলাকায় �ানা�িরত হয়। শরৎ এবং শীেতর 
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মেতা শীতল ঋত�  যখন আেস, তখন খাওয়ার জন� েপাকামাকড় এবং বীেজর সীিমত �াপ�তা থােক এবং এই স�দ�িলেত 
সহেজ �েবেশর জন� পািখরা দি�েণ চেল যায়। 

 
 
আপিন বাইের েযেত এবং অে�ষণ করার আেগ, আপিন খুেঁজ েপেত পােরন েয িকছ�  পািখ �জািতর স�ঠকভােব আইিড 
(শনা�) িকভােব িশখেত হেব. পািখর �জািত স�ঠকভােব িচি�ত করা ���পূণ � এবং এই পিরযায়ী পািখেদর জন� হাডসন 
িরভার পাক� কী ধরেনর আবাস�ল �দান কের তা েবাঝার ে�ে� সহায়তা কের। অেনক পািখ পয �েব�েকর জন� চা�ুষ 
সনা�করণ অপিরহায �। পািখ পয �েব�করা �ায়শই এক�ট পািখর �জািতেক দৃশ�ত সনা� করেত চার�ট �ত� িবভাগ 
ব�বহার কের। এক�ট পািখেক দৃশ�মানভােব িচি�ত করার ৪�ট কী অ�ভ� ��: আকার এবং আকৃিত, রেঙর প�াটান �, আচরণ 
এবং বাস�ান. 
 
 

নীেচ ছয়�ট সাধারণ পািখর �জািত রেয়েছ যা আপিন NYC, NJ বা HRP এলাকায় েদখেত 

পােরন: সাধারণ নাম: কানাডা �স 
ৈব�ািনক নাম: Branta canadensis 

 
 

আকার এবং আকৃিত: ল�া ঘাড়, বড় শরীেরর ে�ম, বড় জালযু� পা এবং চওড়া, সমতল িবল সহ 
জল পািখ। 
রেঙর প�াটান �: কােলা মাথা, সাদা গাল, সাদা িচন��াপ, কােলা ঘাড়, ট�ান ে�� এবং বাদামী িপঠ। 
আচরণ: �ায়শই এক�ট V গঠেন েজাড়া বা ঝােঁক ঝােঁক চলেত েদখা যায়। কানাডা িগজ জেল 
ড� ব িদেয় বা ে�েত চিরেয় খাওয়ায়। 
বাস�ান: �দ, নদী, পুকুর, েছাট বা বড় জলাশয়, পােক�র লন এবং খামােরর মাঠ. 

 
 
 
 
 

সাধারণ নাম: রক িপ�জওন 
ৈব�ািনক নাম: Columbia livia 

 
আকার এবং আকৃিত: েছাট মাথা এবং েছাট পা সহ েমাটা পািখ। রক পায়রা সাধারণত 

েমারিনং েডােভর েচেয় বড় হয়। ডানা�িল �শ� এবং িনেদ�িশত। েলজ �শ� 
এবং বৃ�াকার।  

রেঙর প�াটান �: পিরবিত�ত হয়। েবিশরভাগ পািখই নীল/ধূসর রেঙর হয় যার ডানায় দু�ট 
কােলা ব�া� এবং েলেজর িদেক এক�ট কােলা ডগা থােক। ইিরিসেস� গলার 

পালক থাকেত পাের। উইং প�াটান � দু�ট বার, গাঢ় দাগ বা সমতল েথেক পিরবিত�ত 
হয়। েলেজর এক�ট গাঢ় �টপ থাকেত পাের। 

আচরণ: সাধারণত ঝােঁক ঝােঁক জেড়া হওয়া, হাটঁা বা েদৗড়ােনা এবং খাবােরর জন� 
েপিকং পাওয়া যায়। শ��ত হেল ঝাকঁ বাতােস উেড় এবং কেয়কবার আেগ চারপােশ 

ঘুের েবড়ায় িনেচ িফের আসার আেগ। 
বাস�ান: সাধারণত সম� শহর জেুড় পাওয়া যায়, �ঠক NYC এবং শহর�িলর মেতা৷ খামােরর 

জিম, মাঠ বা পাথুের পাহােড়ও েদখা যায়।
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সাধারণ নাম: েমািন �ং েডাভ 
ৈব�ািনক নাম: Zenaida macroura 

 
আকার এবং আকৃিত: ল�া ল�া, েছাট পা এবং েছাট িবল সহ েমাটা শরীর। 
শরীেরর আকােরর ত�লনায় মাথার আকার েছাট। 
রেঙর প�াটান �: ডানার কােলা দাগ এবং েলেজর পালক পয �� কােলা 
সীমানাযু� সাদা �টপস সহ সামি�কভােব বাদামী েথেক ট�ান। 
আচরণ: শ��শালী উইংিবেট �ত উড়েত েদখা েগেছ। কখনও কখনও তােদর 
িপছেন �সািরত তােদর েলজ সে� আক��ক আেরাহণ এবং অবতরণ করেত 
েদখা যায়। 
বাস�ান: গভীর কাঠ ছাড়া েকাথাও পাওয়া যায়। খািল মা�টেত বা েটিলেফােনর 
তােরর উপের ে�� বা প�াচ�িলেত েদখা েযেত পাের। 

 

সাধারণ নাম: নদ�ান � কািড�নাল ৈব�ািনক 
নাম: Cardinalis cardinalis 
 

 আকার এবং আকৃিত: েমাটামু�ট বড়, ল�া েলজযু� গােনর পািখ এক�ট েছাট িক� 
েমাটা িবল এবং এক�ট উে�খেযাগ� ে��। 
রেঙর প�াটান �: পু�ষ কািড�নাল�িল (বাম িদেকর ছিব) উ�ল লাল, িবেলর চারপােশ এক�ট 
লাল িবল এবং কােলা মুখ। নারীরা সামি�কভােব ফ�াকােশ বাদামী হয় এবং ে��, ডানা 
এবং েলেজ উ� লাল আভা থােক। মিহলােদর লাল-কমলা রেঙর িবেলর চারপােশ কােলা 
মুখ থােক। 
আচরণ: নদ�ান � কািড�নাল�িলেক েজাড়ায় েজাড়ায় েদখা যায় েঝাপ, গাছ বা মা�টর 
কাছাকািছ বেস থােক। �ায়শই েদখা যায় কঁুেজা-ওভার ভি� এবং েলজ নীেচ িনেদ�শ কের 
বেস আেছ। কািড�নাল�িলর এক�ট উ��ের ধাতব িচপ েনাট রেয়েছ। 
বাস�ান: নদ�ান � কািড�নাল�িল বািড়র িপছেনর িদেকর উেঠান, পাক� এবং 

েঝাপঝাড় বেনর �াে�র মেতা এলাকায় পাওয়া যায়। �� এবং লতা�েলর ঘন জট�িলেত বাসা পাওয়া যায়। 
 
 

সাধারণ নাম: ম�ালাড� 
ৈব�ািনক নাম: Anas platyrhynchos 

 
 আকার এবং আকৃিত: বড়, েমাটা এবং ল�া শরীর, চওড়া সমতল িবল সহ েগালাকার 
মাথা। জেলর মেধ�, েলজ�ট জল েথেক উঁচ� েত উেঠ ম�ালাড�েক এক�ট েভাতঁা আকৃিত 

েদয়। �াইেট, ডানা �শ� এবং িপছন িদেক েসট থােক।  
রেঙর প�াটান �: পু�ষ ম�ালাড��িলর এক�ট গাঢ়, বণ �ময় সবুজ মাথা এবং এক�ট উ�ল 
হলুদ িবল রেয়েছ। বাদামী �ন, ধূসর েদেহর সােথ কােলা িপছন। মিহলা এবং িকেশার-
িকেশারীরা কমলা-বাদামী িবেলর সােথ বাদামী। উভয় িলে�র ডানায় এক�ট সাদা-নীল 

সীমানাযু� ে�কুলাম রেয়েছ।  
আচরণ: সাধারনত "ডাবিলং হাসঁ" নােম পিরিচত কারণ পািনেত তােদর খাওয়ােনার ধরেণ 

সামেনর িদেক িনচ�  হেয় এবং পািনর িনেচর গাছপালা চারণ কের। �ায়শই ম�ালাড� বা 
িবিভ� �জািতর ডাবিলং হােঁসর সােথ দেল পাওয়া যায়। 

বাস�ান: �াকৃিতক বা কৃ��ম জলাভূিমর আবাস�েল পাওয়া যায়। �দ, পুকুর, নদী, 
জলাভূিম এবং উপকূলীয় আবাস�েলও েদখা যায়। শহর�িলেত �চ�র, েযমন NYC, 

শহরতিলর পাক� এবং বািড়র িপছেনর িদেকর উেঠান৷ 
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সাধারণ নাম: American Robin 
ৈব�ািনক নাম: Turdis migratorius 

 
আকার এবং আকৃিত: েগালাকার শরীর, ল�া পা এবং েমাটামু�ট ল�া েলজ সহ 
েমাটামু�ট বড় গানপািখ। 
রেঙর প�াটান �: ধূসর-বাদামী পািখ উ�, �াণব� কমলা নীেচর অংশ, গাঢ় 
বাদামী মাথা এবং নীেচর েপেট অবি�ত এক�ট সাদা েছাপ। পু�ষেদর 
ত�লনায়, মিহলােদর মাথা ফ�াকােশ থােক যা ধূসর িপেঠর সােথ কম ৈবসাদৃশ� 
কের। 
আচরণ: রিবনরা েঠাটঁ�েলা উপেরর িদেক কাত কের খাড়া হেয় দািঁড়েয় 
আেছ। নামার সময়, তারা কেয়কবার তােদর েলজ িনেচর িদেক ঝাকঁায়। 
শীেতর মাস�িলেত তারা বড় ঝাকঁ ৈতির কের এবং েবির েখেত গােছ জেড়া 
হয়। বস� এবং �ীে�র মাস�িলেত, তােদর মা�টেত লািফেয় কৃিম এবং 
েপাকামাকেড়র জন� েখাচঁা িদেত েদখা যায়। 

বাস�ান: পাক�, উঠান, বাগান, মাঠ, চারণভূিম, ত��া, বনভূিম, পাইন বন এবং েঝাপঝাড়। 
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পাঠ প�িত: 

 
িশ�ািবদ েনাট: পাক� এলাকার মেধ� সাধারণ পািখর �জািত সনা� করেত সাহায� করার জন� নীেচর HRP েবিসক বাড� 
িফ� গাইড�ট পড়ুন। আপিন েদখেত েপেত পােরন অন� েয েকােনা পািখ িচি�ত করেত সাহায� করার জন� অন�ান� গাইড 
ব�বহার করেত িনি� �ধায়. বাইের যাওয়ার আেগ iNaturalist অ�াি�েকশন�ট ডাউনেলাড করা ভাল! মেন কের এক�ট মা� 
পরেবন, আপনার আেশপােশর এবং অন�ান� েলােকেদর স�েক� সেচতন থাকুন এবং আপনার হাত ধুেয় েফলুন! 

 
আপিন িক হাডসন িরভার পােক� বা আপনার বািড়র উেঠান েথেক অনুস�ানকারী হেত ��ত? এই পােঠ, আমরা আপনােক 
বাইের েযেত বিল এবং পাক�, বা আপনার বািড়র উেঠান, আেশপােশ থাকেত পাের এমন িকছ�  পািখর জন� ঘুের েদখেত। 
িকছ�  পািখর �জািত যা আপিন স�বত েদখেত পােবন তা হল রক েডাভস, ম�ালাড� হাসঁ, উ�র ি�কার কাঠেঠাকরা, গান 
চড়ুই এবং কানাডা িগজ! আপনার হ�া�েহ� িডভাইেস ডাউনেলাড করা iNaturalist অ�াপ�ট ব�বহার কের আপিন বাইের 
যােবন এবং �কৃিতর িনেজর ছিব ত�লেবন এবং অন� সকেলর েদখার জন� পয �েব�ণ আপেলাড করেবন! পােক�র মেধ� 
বসবাসকারী িকছ�  �জািত স�েক� ধারণা েপেত Hudson River Water Project hashtag েদখুন এবং Hudson River 
Estuary বসবাসকারী িকছ�  সামুি�ক �জািতর স�ান ক�ন। এছাড়াও, �িত মােস Hudson River Parks’s Bioblitz পৃ�ায় 
আপনার ফলাফল�িল েশয়ার ক�ন! 

 

এই পােঠর ল�� হল আপিন যত�িল িবিভ� �জািতর পািখ েদখেত পােরন তা েদখার েচ�া ক�ন। iNaturalist-এ আপনার 
পয �েব�ণ আপেলাড করার সময় পািখর �জািত সনা� করেত সাহায� করার জন� েরফাের� িহসােব HRP বাড� িফ� 
গাইড ব�বহার ক�ন। iNaturalist আপনার আপেলাড করা ফেটা�িলর উপর িভি� কের �জািতর আইিডও ��াব কের। 
তারপর বাড� ��ািকং চাট� ওয়াক�শীেট আপিন সং�হ করা পয �েব�েণর সংখ�া ��াক ক�ন। �েয়াজনীয় সামা�জক দরূে�র 
ব�ব�া অনুশীলন করা িন��ত ক�ন, আপনার মা� প�ন এবং সবেচেয় ���পূণ �ভােব মজা ক�ন এবং িনরাপদ থাকুন! 

পয �েব�ণ করার সময় ���পূণ � িবষয়�িল মেন রাখেত হেব: 

পয �েব�ণ করার সময়, িন��ত ক�ন: 
• শনা�েযাগ� ছিব ত�লুন, েযন েস�িল ঝাপসা না হয়। 
• িবিভ� েকাণ েথেক একািধক ছিব ত�লুন 
• বন��াণী, িবেশষ কের পািখর �জািতর িদেক মেনােযাগ িদন 



স�ােহর ে�ম অ�াি�িভ�ট 
 

 
�� করা: কীভােব আপনার েফােন এক�ট পয �েব�ণ করেবন 

iNaturalist �কৃিত েথেক আপনার িনেজর ছ িব েপা� করার জন� এক�ট অ�াি�েকশন। আমরা আপনােক ওেয়ব 
েথেক ফেটা�িল ব�বহার না করার িবষয়�ট িন��ত করেত বলব৷ 

 
িশ�ািবদ েনাট: অ�াপ�ট ব�বহার কের কীভােব জমা িদেত হয়  তা েদখেত নীেচর িচ��িলেত পদে�প�িল 
অনুসরণ ক�ন! 

 
ধাপ ১: একবার iNaturalist অ�াপ�ট েখালা হেল আপিন েযখােন আেছন তার এক�ট মানিচ� সহ এক�ট �ীন েদখেত হেব 
এবং নীেচ আপিন এক�ট েছাট ক�ােমরা েদখেত পােবন যা পয �েব�ণ বেল। পয �েব�ণ আলেতা চাপ িদেয় �� ক�ন। 

 
ধাপ ২: আপনার ছিব(�িল) আপেলাড ক�ন। িবিভ� েকাণ েথেক ৩�টর েবিশ ছিব িদেল ভােলা হয়। 

 
ধাপ ৩: আপিন যা পয �েব�ণ কেরেছন তা িনরবাচন ক�ন। আপিন ��ািবত �জািত েথেক েবেছ িনেত পােরন iNaturalist 
সুপািরশ করেব। 



স�ােহর ে�ম অ�াি�িভ�ট 
 

 
 
 
ধাপ ৪: আপনার পয �েব�েণর ছিব েতালার তািরখ �য়ং��য়ভােব �দিশ �ত হেব। 

 
ধাপ ৫: আপিন েযখােন আপনার পয �েব�ণ েদেখেছন তার অব�ান �য়ং��য়ভােব �দিশ �ত হেব। িবঃ�ঃ যিদ অ�াপ অব�ান 
আনেত সফল না হয়, go to the Settings → Privacy → Enable Location services for iNaturalist এর জন� অব�ান 
পিরেষবা চাল ুক�ন। এক�ট িবক� হল অব�ান স�াদনা করা এবং অব�ান�ট ম�ানুয়ািল িচি�ত করা 

 
ধাপ ৬: সংর�ণ ক�ন এবং আপনার পয �েব�ণ েশয়ার ক�ন! 

 
 

 
অন�ান� িডভাইস েথেক পয �েব�ণ করেত  আরও সাহােয �র জন� iNaturalist Getting Started পৃ�া�ট েদখুন! 

https://www.inaturalist.org/pages/getting%2Bstarted
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পািখ ��ািকং চাট� ওয়াক�শীট 

আপনার েদখা/পয �েবি�ত �িত�ট �জািতর সংখ�া ��াক করেত নীেচর চাট��ট ব�বহার ক�ন। ি�তীয় চাট��ট আপিন খুেঁজ 
েপেয়েছন এমন অন�ান� পািখর �জািত ��াক করেত ব�বহার করা েযেত পাের। 
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