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পরূ্ব ককাতার জাভূমিকক রক্ষা করুন, র্াাঁমিকে রাখুন 

নাগমরক সিাকজর মর্র্ৃমত 

১া িািব  ২০১৭ 

মর্পদ ঘমি! 

যাজ্জেয রযজ্ফ-ভন্ত্রীজ্ে ইস্ট েরোতা জ্েটরোন্ড ্ ভোজ্নজজ্ভন্ট অথরযটিয 

(ই.কে.ডব্লু.এভ.এ-য) বারতয দারেজ্ে রনজ্ে আায রজ্যে ূফব েরোতা জরাবূরভ 

(ফেফস্থানা  ংযযণ) আইন, ২০০৬-এয ম্প্ররত ংজ্াধন েযা জ্েজ্ছ। খফজ্য প্রো: 

আন্তজব ারতে স্তজ্য স্বীেৃত  আদারজ্তয যাজ্ে ুযরযত এই অননে রযজ্ফ ঐরতেটিয নফে-
রনজ্োরজত বারত কঘালণা েজ্যজ্ছন কম জরাবূরভ এরাোয খারর জরভগুররজ্ে যোয 

এভরনবাজ্ফ কপজ্র না কযজ্খ ফেফায েযজ্ত আগ্রী। রযজ্ফ ভন্ত্রী-তথা আফান দপতজ্যয 

ভন্ত্রী-তথা েরোতায ভানাগরযজ্েয উজ্যাক্ত কঘালণাটি রযজ্ফেভী  অনোনে 
নাগরযজ্েয ভজ্ন যীরতভজ্তা ঙ্কা  উজ্েজ্গয ঞ্চায েজ্যজ্ছ।  

লঙ্কা  উকেকগর ঐমতহামসক প্রেক্ষাপট  

আইনরঙ্ঘজ্ণয এে ুদীঘব ইরতাজ্য রনরযজ্খ রফচায েজ্য ংরিষ্ট নাগরযেফৃন্দ  এই রফলজ্ে 

োরেফার ভানুলজন উজ্যাক্ত কঘালণাটিজ্ত আরঙ্কত জ্েন। এোরধে আদারজ্তয যাজ্েয 

ুফাজ্দ, ২০০২ াজ্র যাভাজ্যয আন্তজব ারতে ভাজ্নয গুরুেূণব জরাবূরভয তাররোে আায 

ুফাজ্দ, এফং এই জরাবূরভটি যযায উজ্েজ্ে এেটি রনরদবষ্ট আইন থাোয ুফাজ্দ এই 
জরাবূরভটিয থাোয েথা কদজ্য ভজ্ধে অনেতভ কেষ্ঠ আইরন যযােফচ। অথচ এেথা 

োরুয অজানা নে, দজ্েয য দে ধজ্য, েতৃব জ্যয কচাজ্খয য, আইনজ্ে োমবত ফুজ্ া 
আঙুর কদরখজ্ে, এয কবতয অনরধোয প্রজ্ফ  রনরফবচাজ্য জরাবূরভ কফাজাজ্নায ঘটনা ঘজ্ট 

চজ্রজ্ছ। রফস্মেেয ফোায র, ূফব েরোতা জরাবূরভয ফেফস্থানা েতৃব য 

(ই.কে.ডব্লু.এভ.এ) ম্ভফত এেভাত্র আইরন েতৃব য স্বেং ভুখেরচফ মায বারত রজ্জ্ফ 

এতোর থাো জ্ে েতৃব জ্যয দাজ্েয েযা ২০০-য কফর এপ.আই.আয রফলজ্ে ুরর 

কোজ্না মথামথ ফেফস্থা গ্রণ েজ্যরন। এতোর ধজ্য জরাবূরভ বযাট েজ্য এজ্েয য এে 

রনভবাণ প্রেল্প চরায এই চূ ান্ত কফ-আইরন োমবেরা এে ভাযাত্মে কেজ্রংোরয। আয 

ই.কে.ডব্লু.এভ.এ-য ফতব ভান বারত তাাঁয এই জ্দ আায েজ্েে ভা আজ্গ কথজ্েই এই 
জরাবূরভয জরভজ্ত রনরলদ্ধ োমবেরা চারাজ্নায এফং এখাজ্ন রনভবাণগুররজ্ে আইরন স্বীেৃরত 

কদোয েথা ফজ্রজ্ছন। ফুঝজ্ত অুরফধা ে না, কেন যাজ্জে েভ আজ্রারচত জরাবূরভগুররয 

কযজ্ত্র এভন দারুণ কফআইরন োণ্ডোযখানা চরজ্ছ।     

আয এে বাজ্ফ ূফবেরোতা জরাবূরভ ধ্বং জ্ে মাজ্ে। ভেরা জজ্রয ‘রফচযণ ফেফায’ 
েজ্যই এই জরাবূরভ আন্তজব ারতে স্বীেৃরত রাব েজ্যজ্ছ। এই রফজ্ল প্রােৃরতে ফেফস্থায কফাঁজ্চ 

থাোয উৎ এই ভেরা জজ্রয যফযা। গত কফ েজ্েে ফছয ধজ্য এই জরাবূরভজ্ত ভেরা 
জজ্রয যফযা ইোেৃতবাজ্ফ েরভজ্ে কপরা জ্েজ্ছ। অনে রদজ্েয রফদ র, জরাবূরভজ্ত 
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প্রােৃরতেবাজ্ফ কম ভেরা জর রযজ্াধজ্নয ফেফস্থা চার ু রছর, তা ফন্ধ েজ্য যারয নদীজ্ত 

চারান েজ্য ুন্দযফন কভাানা অঞ্চর এফং উকূরীে এরাোে দলূণ ফার জ্ে কতারা জ্ে।   

ঐমতহয এর্ং োকৃমতক সম্পদ যা ধ্বংস হকত িককে  

েভজ্ফর ১২,৫০০ কক্টয জজু্  রফসৃ্তত এই ূফব েরোতা জরাবূরভজ্ত স্থানীে ভানুজ্লয 

রযচারনাে চার ুযজ্েজ্ছ আফজব না রযজ্াধন এফং খাদে উৎাদজ্নয এে অতুরনীে ফেফস্থা। 

রযজ্ফ জ্চতনতা এফং ঠন াঠজ্ন এই জাতীে ফেফস্থায োমবোযণগুররয অনুন্ধান এফং 
রচরিতেযজ্ণয অজ্নে আজ্গ কথজ্েই এই প্রােৃরতে রযচারন ফেফস্থা চারু যজ্েজ্ছ।    

পরূ্ব ককাতা জাভূমির অর্দান   

 রনখযচাে েরোতায রনষ্কারত নদবভায জজ্রয রযজ্াধজ্নয ফেফস্থা  
 রফুর খযচাজ্য প্রচররত ভেরা জর রযজ্াধজ্নয ফেফস্থাজ্ে অপ্রজ্োজনীে েজ্য 

কদো 
 প্রচুয রযভাজ্ণ স্তাে ভাছ এফং ফরজ পরজ্নয ফেফস্থা েযা 
 ফনো রনেন্ত্রজ্ণ জ্মারগতা 
 জীফবফরচজ্ত্রয ংযযণ  

 ফােুভন্জ্রয োফবন ঞ্চজ্ে াামে েযা 
 জ্যয আফাো যযাে াামে েযা এফং ঋতু রযফতব জ্নজরনত ভো হ্রা েযা 
 এেটি ফ  জরাবূরভ এফং রযাইরলং-রনবব য জনজ্গাষ্ঠীজ্ে ফাাঁরচজ্ে যাখা 

আশু  জরুমর েকোজন 

এই অাধাযণ ম্পজ্দয প্ররত দীঘবোরফোী যোরয উদাীনতায দুুঃখজনে রযজ্প্ররযজ্ত 

ই.কে.ডব্লু.এভ.এ-য বারতয ফক্তফে ঙ্কা উজ্েে েজ্য। ঙ্গতবাজ্ফ ভজ্ন ে এই জাতীে 

ফক্তফেগুরর এই জরাবূরভগুররয উয রফরবন্ন রদে কথজ্ে আা াভরােগুররয নোমেতা 
প্ররতাদজ্নয কচষ্টা  কগুররজ্ে আইরন রবরি প্রদাজ্নয কচষ্টা। খুফ প্রজ্োজন জ্ে জ্  এেটি 

ফহুভুখী নাগরযে উজ্দোজ্গয, মা এই জরাবূরভেগুররজ্ে যযা েযায উরস্থত প্রোগুররজ্ে 

রক্তারী েযজ্ফ  এেত্র েযজ্ফ। ফুজ ভজ্ঞ্চয উজ্দোজ্গ এভনই এেটি নাগরযে প্রোজ্য প্রস্ত 

ভঞ্চজ্ে উৎারত েযা জ্ে এফং কই রিররত প্রোজ্ে গণভজ্য উরস্থত েযায রজ্যেই 
এই াংফারদে জ্িরন।  

আিাকদর দামর্ 

১। কোজ্না অজুাজ্তই ূফব েরোতা জরাবূরভ রজ্জ্ফ রনধবারযত এরাোে আয কোজ্না 
কফআইরন স্তজ্য ফা দখর ফযদাস্ত েযা চরজ্ফ না।    
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২। ূফব েরোতা জরাবূরভ এরাোে দলূণোযী প্লারস্টে রযাইরলং  চাভ া 
প্ররিোেযজ্ণয োযখানা  ভস্ত কফআইরন োণ্ডোযখানা  দখরগুররজ্ে রচরিত েজ্য 

তাজ্দয রফরুজ্দ্ধ মথামথ আইরন ফেফস্থা রনজ্ে জরাবূরভয ূফবতন অফস্থা চরযত্র রপরযজ্ে 

আনজ্ত জ্ফ।   

৩। এজ্যজ্ত্র প্রারঙ্গে ফেটি যোরয দপতযজ্ে—রফজ্লত যাজে রযজ্ফ দপতয, 

রিভফঙ্গ দলূণ রনেন্ত্রণ লবদ, ভৎে দপতয, বূরভ  বূরভ ংস্কায দপতযজ্ে—ূফব 
েরোতা জরাবূরভজ্ত রনজ্জজ্দয রনধবারযত দারেে ারন েযজ্ত জ্ফ এফং আইজ্নয প্রজ্োগ 

েজ্ঠাযবাজ্ফ েযজ্ত জ্ফ।    

৪।  রফরবন্ন ুরর থানাে ই.কে.ডব্লু.এভ.এ.-য কম ২০০-য কফর এপ.আই.আয দাজ্েয 

যজ্েজ্ছ তায রবরিজ্ত মথামথ আইরন ফেফস্থা গ্রণ েজ্য কদালীজ্দয ারস্তয ফেফস্থা েযজ্ত 

জ্ফ। এছা া, এই রফলজ্ে ুররজ্য কম ফ দারধোযী  েভবচাযী তাাঁজ্দয েতব জ্ফেয 

গারপররত েজ্যজ্ছন তাাঁজ্দয রফরুজ্দ্ধ মজ্থামুক্ত আইরন ফেফস্থা গ্রণ েযজ্ত জ্ফ।     

৫।  মথামথ উজ্দোগ  ফেফস্থা না গ্রণ েযায জনে ই.কে.ডব্লু.এভ.এ.-কে দােী ফেস্ত 

েযজ্ত জ্ফ এফং ফ দােী ফেরক্তজ্দয ূফব েরোতায জরাবূরভয আইরন ংযযজ্ণ ত্রুটিয 

জনে জফাফরদর েযজ্ত জ্ফ।   

৬। জরাবূরভ ংিান্ত আইন বাঙায জনে ফেরক্তগত ফা কগাষ্ঠীগত বাজ্ফ থানাে কম ফ 

অরবজ্মাগ ফা এপ.আই.আয দাজ্েয েযা জ্েজ্ছ কগুররয রফলজ্ে দ্রুত  মথামথ ফেফস্থা 
গ্রণ েযজ্ত জ্ফ। দ্রুত দজ্য গ্রজ্ণয ােতায জনে এেটি ২৪ ঘণ্টায কল্পরাইন চারু 
েযজ্ত জ্ফ মায ভাধেজ্ভ নাগরযেযা অরফরজ্ে অরবজ্মাগ জানাজ্ত াজ্যন।     

৭। ১৯৯২ াজ্রয ২৫৮১ নং ভাভরায রফলজ্ে েরোতা াই কোজ্টব য যাে, অনোনে 
ভাভরাে আদারজ্তয যাে এফং ূফব েরোতা জরাবূরভ (ফেফস্থানা  ংযযণ) আইন, 

২০০৬-এ রনজ্দব রত রনেভাফরীয রঙ্ঘণ রফলজ্ে  তদজ্ন্তয এফং উমুক্ত ফেফস্থা গ্রজ্ণয 

রজ্যে ুরপ্রভ কোটব  ফা াই কোজ্টব য রফচাযজ্েয কনতৃজ্ে এেটি জরুডরোর েরভন রনজ্োগ 

েযজ্ত জ্ফ।    

৮। াজায াজায েৃরলজীফী, ভৎেজীফী, জঞ্জারেভী এফং এই জরাবূরভ এরাোয উয 

যম্পযাগতবাজ্ফ রনবব যীর অনেজ্দয জীরফোয অরধোযজ্ে োমবেযী আইরন স্বীেৃরত 

রদজ্ত জ্ফ।  
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৯। ভৎেচাজ্লয জনে প্রজ্োজনীে ভেরা জজ্রয মজ্থষ্ট কজাগান ুরনরিত েযজ্ত জ্ফ এফং 

তায জনে খারগুররয কেরজং  অনে প্রজ্োজনীে দজ্য গ্রণ েযজ্ত জ্ফ, মাজ্ত এই 
ভৎেজ্যত্রগুরর বাজ্রাবাজ্ফ টিজ্ে থাজ্ে এফং আভাজ্দয কভাানা  উকূরীে জরম্পদ 

েরোতায ভেরা জর-জরনত অরতরযক্ত দলূণ কথজ্ে যযা াে।      

১০। ূফব েরোতায জরাবূরভয ীভানা ধজ্য নানান জােগাে কচাজ্খ  ায ভজ্তা েজ্য 

কারডব ং রদজ্ত জ্ফ মাজ্ত এই জরাবূরভ এরাোটি ম্পজ্েব  ফাই অফরত থাজ্েন এফং 
দষৃু্করতযা াফধান ে।   

১১। ূফব েরোতায জরাবূরভয জ্ঙ্গ জ্ঙ্গ যোযজ্ে এই যাজ্জেয অনে ফ জরাবূরভয 

ারফবে ুযযা ুরনরিত েযজ্ত জ্ফ।   

............................. 

 

ুজে ফ ু অরুণাব ভজভুদায ধ্রুফজ্জোরত কঘাল 

ুোন্ত কচৌধুরয াশ্বতী কন অরুণোরন্ত রফশ্বা 

ুবাল দি তুলায চিফতী এন.র. জানা 
কদফজ্না যােজ্চৌধুরয াঙ্ক কদফ ান্তনু চিফতী 
ফনানী েক্কয ারন্ত যঞ্জন ারদায নফ দি 

প্রদী েক্কয ধ্রুফা দাগুপ্ত তৃণাঞ্জন চিফতী 
আরল কঘাল শুবরভতা কচৌধুরয প্রদী চোটারজব  
রফশ্বরজৎ ভুখারজব  ুজ্দষ্ণা কঘাল াজ্ভরা ভুখারজব  
তা ঘটে রফপ্লফ ফ ু ফন ভুখারজব  
জেন্ত ফ ু অজব ন ফ ুযাে  

 

 অনোনে উরেগ্ন নাগরযেফৃন্দ 

কমাগাজ্মাগ: নফ দি: 9831172060 


