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শ্রীমতি মমিা বন্দাপাধ্যায়
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী
পতিমবঙ্গ রকার
তবয় – বীরভূম জজার জেওচা পাাঁচাতমর প্রস্তাতবি কয়াখ্তনর পতরন্বন্লর উপর প্রভাব ম্পন্কে তকছু প্রশ্ন
মাননীয়া,
আপতন তনিয় জান্নন তবতভন্ন পতরন্বল জপ্রমী ংগঠন এবং বযতির জযৌথ উন্েযান্গ
‘বুজ মঞ্চ ’ ২০০৯ া জথন্ক
পতিমবন্ঙ্গ পতরন্বল রক্ষার জন্য তবতভন্ন তবন্য় াধ্যমি কাজ কন্র আন্ছ। রান্জয ক্ষমিায় আার পরই আপনার ‘জ
ধ্ন্রা জ ভন্রা’ আহ্বান এবং পতরন্বল রক্ষার নানা উন্েযাগন্ক আমরা মথেন জাতনন্য়তছ।
রান্জযর অথেনীতিন্ি উন্নয়ন এবং কমে ংস্থান্নর ম্প্রারণ জাক, আমরা অবশ্যই চাই। আমরা চাই রান্জয নিুন নিুন
তলল্প এবং প্রকল্প গন্ে উঠুক এবং রাজযবাীর জীবন মান্নর উন্নতি ঘটুক। জই ন্ঙ্গ জয ধ্রন্নর প্রকল্প পতরন্বন্লর
উপর ক্ষতিকর প্রভাব জেন্ি পান্র, জগুত ম্পন্কে িকে পেন্ক্ষপ জনবার এবং ক্ষতির পতরমান মাত্রাতধ্ক ন্, িা না
করাই যুতিযুি মন্ন কতর। কারণ জই ধ্রন্নর প্রকল্পগুত তকছু মানু বা জগাষ্ঠীর সুতবধ্া কন্র তেন্ও বা িাৎক্ষতণক
তকছু কমেংস্থান তিতর করন্ও জল পযেন্ত িা রৄধ্ু পতরন্বন্লর ক্ষতি কন্র না, াধ্ারণ মানুন্র াতবেকভান্ব আতথেক ক্ষতি
য়, জীবন মান্নর ক্ষতি য় এবং যার মূয তনধ্োরণ করা যায় না, জই জনস্বান্স্থযর ক্ষতি য়।
আপতনও এক মন্য়
জবল তকছু কমেংস্থান ন্ব জজন্নও উপকূ অঞ্চন্র জ, জতম এবং মানুন্র স্বান্স্থযর ক্ষতির কথা জভন্ব নয়াচন্র
জকতমকযা াব প্রতিষ্ঠার তবন্রাতধ্িা কন্রতছন্ন।
তবতভন্ন মাধ্যন্ম আমরা জজন্নতছ, বীরভূন্মর মম্মেবাজার ব্লন্কর জেওচা-পাাঁচাতম-জেওয়ানগঞ্জ-তরণতলঙ্গা কয়া ব্লন্ক
১২.৮ বগে তকন্াতমটার (৩৪০০ একর) অঞ্চ জুন্ে এতলয়ার বৃত্তম এবং পৃতথবীর তিিীয় বৃত্তম কয়া ব্লন্ক খ্তন চাু
ন্ি চন্ন্ছ। জেন্লর তবতভন্ন কয়া খ্তন জকন্দ্রীয় রকান্রর ংস্থা জকা ইতডডয়ার রাতর মাতকানা এবং পতরচানায়
থাকন্ও, এই বৃত্তম কয়া ব্লন্কর মাতকানা জকা ইতডডয়া ততমন্টড
(CIL) প্রথন্ম পাাঁচতট রান্জযর জন্য বরাদ্দ
কন্রতছ তকন্তু বাতকন্ের উৎা না থাকায় ম্পূণে জকা ব্লকতট এখ্ন পতিমবন্ঙ্গর জন্য বরাদ্দ ন্য়ন্ছ। ওন্য়স্ট জবঙ্গ
পাওয়ার জডন্ভপন্মডট কন্পোন্রলন (WBPDCL) এই কয়াখ্তন পতরচানার োতয়ত্ব জপন্য়ন্ছ। জানা জগন্ছ এখ্ান্ন
মাতটর নীন্চ রন্য়ন্ছ প্রায় ১২০ জকাতট টন কয়া আর িার উপন্র ১৪০ জকাতট টন বযাাল্ট পাথর। এই এাকায় রন্য়ন্ছ
রকাতর েপ্তন্রর জতম, খ্া জতম, বযতিগি মাতকানা ও পাট্টায় জেওয়া জতম এবং বনাঞ্চ। তবতভন্ন ূত্র জথন্ক জানা
যান্ে জয প্রস্তাতবি খ্তন অঞ্চন্র জবতলর ভাগ জতম আতেবাীন্ের। রকাতর মীক্ষা অনুযায়ী ৩০১০ তট পতরবার এই
খ্তন অঞ্চন্ বা কন্রন যার মন্ধ্য ১০১৩তট আতেবাী পতরবার। আন্রা ১০৩৮তট পতরবান্রর জতম এই খ্তন অঞ্চন্র
মন্ধ্য আন্ছ। জবরকাতর তান্ব এই ংখ্যা অন্নক জবতল।
এরকম তকছু তকছু িথয জানা জগন্ও প্রস্তাতবি খ্তন ম্পন্কে আন্রা জবল তকছু িথয তনতেেষ্টভান্ব জানা যান্ে না। এই
খ্তনন্ি কয়া কি নীন্চ আন্ছ, বযাাল্ট পাথন্রর আোেন জভন্ঙ্গ কয়া িুন্ি কি ময় াগন্ব, কয়ার মান জকমন
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ন্ব, জগুত কিটা কান্জ বা বযবান্য় াগন্ব, তক প্রযুতি ন্ব, প্রযুতি কারা জেন্ব, জেলীয় প্রযুতি উপযুি ও
াভজনক ন্ব তকনা, না ন্ তবন্েলী প্রযুতি পাওয়া যান্ব তকনা – এব তকছুই জানা জনই।
এই এাকায় রকাতর তান্ব ইতিমন্ধ্যই ৯-১০তট পাথর খ্াোন চাু আন্ছ, ২৮৫তট জস্টান ক্রালার ইউতনট চাু আন্ছ।
জবরকাতর তান্ব এই ংখ্যা প্রায় চার গুণ এবং িার তিন ভান্গর জকান্না জরতজন্েলন জনই, জবআইতন ভান্ব চন্ছ।
আপতন তনিয় জান্নন পাথর খ্াোন ছাোও মম্মেবাজার, রৃবরাজপুর অঞ্চন্ অন্নকগুত ইউতনট জথন্ক কয়া উন্ত্তান
য় যার অতধ্কাংলই জবআইতন। বার বার িেন্ন্ত জেখ্া জগন্ছ জয এই অঞ্চন্র স্পঞ্জ আয়রন এবং জেন্রা এয় কারখ্ানা
গুতর অতধ্কাংলই চন্ এই ব জবআইতন কয়া বযবার কন্র। এই অঞ্চন্র মানু, তবন্লি: এই ব খ্তন, খ্াোন
এবং ক্রালার-এ কাজ করা কমেীন্ের অন্নন্কই ততন্কাত, তনউমন্নান্কাত ইিযাতে অসুন্খ্ মৃিপ্রায়।
পতরন্বলন্প্রমী তান্ব আমান্ের তবন্ল ভান্ব তচন্তা, এই খ্তন চাু ন্ পতরন্বন্লর উপর িার তক এবং কিটা প্রভাব
পেন্ব, তকভান্ব িার বযবস্থাপনা ন্ব, িা তনন্য় জনমন্ক্ষ জকাথাও জকান্না িথয পাওয়া যান্ে না। জকান্না বৃৎ প্রকল্প,
তবন্ল কন্র া কযান্টগতর প্রকল্প ন্ প্রথন্মই িার পতরন্বন্ল প্রভাব তনন্য় মূযায়ন করা প্রন্য়াজন। এখ্ান্ন জিমন
তকছুর অতস্তত্ব আমরা জানন্ি পাতরতন। এমনতক জকাথাও রকাতর জঘাণায়, ওন্য়বাইন্ট, তববৃতিন্ি এই প্রকন্ল্পর তবলে
তববরণ এবং পতরন্বন্ল প্রভাব তনন্য় মূযায়ন্নর জয জকান্না উন্েযাগ জনওয়া ন্য়ন্ছ – এমন জকান্না উন্েখ্ পযেন্ত জনই।
অথচ ইতিমন্ধ্যই জতম অতধ্গ্রণ রৄরু ন্য় জগন্ছ, ক্ষতিপূরন্ণর রূপন্রখ্া জবরকাতর ভান্ব জঘাতি ন্য়ন্ছ, চাকতরর েমে
তবত ন্ে, রকাতরভান্ব িাই তনন্য় প্রকন্ল্পর জন্য ক্ষতিগ্রস্ত মানুন্ের জবাঝান্নার জন্য কতমতট তিতর ন্য়ন্ছ, কতমতটর
কাজ রৄরু ন্য় জগন্ছ।
মূি পতরন্বল তবন্য় উতিগ্ন ন্য়, এই প্রকল্প ম্পন্কে আমরা িাই কন্য়কতট প্রশ্ন িুন্ ধ্রন্ি চাই –
 এই প্রকল্পের জন্য বিলদ প্প্রোল্পজক্ট বরল্পোর্ট (Detailed Project Report - DPR) তৈবর ল্পেল্পে বক ? যবদ এই
বরল্পোর্ট তৈবর ল্পে থোল্পক, বকভোল্পি ৈো জনমল্পে োওেো যোল্পি? যবদ নো ল্পে থোল্পক, কল্পি এই বরল্পোর্ট তৈবর ল্পি?
 যবদ বিলদ প্প্রোল্পজক্ট বরল্পোর্ট নো ল্পে থোল্পক, প্প্রোল্পজল্পক্টর প্মৌবক কোজগুব শুরু করো ল্পে বকভোল্পি?
 বরল্পিল্পলর উর এই প্রকল্পের বক প্রভোি ড়ল্পি , ৈোর মূযোেন (Environmental Impact Assessment –
EIA) যো এইধরল্পনর িৃৎ প্রকল্পের ল্পে িোধযৈোমূক , ৈো করো ল্পেল্পে বক ? যবদ ল্পে থোল্পক , বকভোল্পি ৈো
জনমল্পে োওেো যোল্পি?
 যবদ এখল্পনো নো ল্পে থোল্পক , কল্পি ৈো তৈবর ল্পি ? প্কোল্পনো ংস্থোল্পক বক এই মূযোেন করোর জন্য বনল্পেোগ করো
ল্পেল্পে? ল্প প্কো ন্ ংস্থোল্পক বনল্পেোগ করো ল্পেল্পে? যবদ এখনও নো ল্পে থোল্পক , প্রকৃৈ দে এিং বনরল্পে
ংস্থোল্পক বনল্পেোগ করোর জন্য বক উল্পদযোগ প্নওেো ল্পেল্পে?
 বরল্পিল েোড়ত্র োিোর জন্য দ্রুৈ বরল্পিল মূযোেণ (Rapid Assessment) – এর বরিল্পৈট রোজযিোীর স্বোল্পথট
বিলদ মূযোেল্পণর িযিস্থো ল্পি প্ৈো?
 এই ধরল্পনর প্রকল্পের জন্য বিলদ বরকেনো জনমল্পে এল্পন , স্থোনীে মোনুল্পর মৈোমৈ জোনোর জন্য প্কোল্পনো
জনশুনোনীর (Public Hearing) আল্পেোজন করো ল্পেল্পে বক?
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এই ব জানা জগন্ আমান্ের অন্নক প্রন্শ্নর উত্তরই য়ন্িা জানা ন্য় জযি। পাওয়া যায়তন বন্ই আমরা জানন্ি
চাই  এই প্রকল্প চাু করন্ি ন্, কি পতরমান বনাঞ্চ ধ্বং করন্ি ন্ব? কিগুত গাছ কাটা ন্ব? তকভান্ব এই
বনাঞ্চন্র ক্ষতিপূরণ ন্ব? কিগুত গাছ জকাথায় বান্না ন্ব?
 এই প্রকল্প কি পতরমান জতমর চতরত্র পতরবিেন করন্ব? তকভান্ব এই পতরবিেন্নর ভারাময রক্ষা করা ন্ব?
 এই এাকায় ভূগন্ভের এবং ভূপৃন্ষ্ঠর জম্পন্ের পতরমান কি? কয়া খ্তন চাু ন্ িার কি পতরমান খ্তনর
জন্য বযবার করা ন্ব? খ্রা প্রবণ এই এাকায় এই জম্পন্ের বযবান্রর পতরপূরণ তকভান্ব ন্ব?
 খ্তন চাু ন্, এই এাকার এবং পার্শ্েবিেী অঞ্চন্র নেী গুতর নাবযিার এবং প্রাকৃতিক জালয়গুতর জন্র
উৎগুতর উপর তক প্রভাব জেন্ব?
 তক পদ্ধতিন্ি অথবা জকান জকান পদ্ধতিন্ি কয়া উন্ত্তান ন্ব? এই পদ্ধতির বা পদ্ধতিগুতর সুতবধ্া এবং
অসুতবধ্াগুত তক? তকভান্ব িা এই এাকার পতরন্বন্লর পন্ক্ষ উপযুি ন্ব? পদ্ধতির কারন্ণ পতরন্বল েূণ ন্
তকভান্ব িার বযবস্থাপনা ন্ব?
 প্রাতঙ্গক মস্ত ংবান্ে প্রকাল জয ভূিাতিক প্রতিবন্ধকিার (geological challenges) জন্যই জকা ইতডডয়া এবং
যান্ের জন্য বরাদ্দ ন্য়তছ জই রাজযগুত এই খ্তনর ভাগ তনন্ি রাজী য় তন। আমান্ের রাজয বা WBPDCL
জকান পদ্ধতিন্ি এই প্রতিবন্ধকিার জমাকাতবা করন্ব?
 জয তবপু পতরমান বযাাল্ট পাথন্রর আোেন কয়ার উপন্র রন্য়ন্ছ, কয়া জপন্ি ন্ আন্গ িা িুন্ি ন্ব।
জয তবপু পতরমান তবন্ফারক বযবার করা ন্ব, িার তক প্রভাব তিতর ন্ব? পার্শ্েবিেী গ্রামগুত, ঘরবাতে তকভান্ব
এবং কিটা ক্ষতিগ্রস্ত ন্ব? তকভান্ব জই ক্ষতির বযবস্থাপনা করা ন্ব?
 একতট অমতথেি খ্বন্র জানা জগন্ছ রকাতর ভান্ব স্বীকৃি ২৮৫ তট ক্রালার ইউতনটন্ক বযাল্ট ইডডাতেয়া পান্কে
তবনা মূন্য জায়গা তেন্য় স্থানান্তর করা অথোৎ কয়া খ্তন চাু বার পন্রও এই েূণ ৃতষ্টকারী ক্রালার গুত রৄধ্ু
চাু থাকন্ব না, এমন ধ্রন্নর রকাতর ক্ষতিপূরণ পান্ব, জয ক্ষতিপূরন্ণর বযবস্থা করন্ি ন্, তবপু পতরমান্ন
অতিতরি পাথর ভাঙ্গন্ি ন্ব এবং পতরবন করন্ি ন্ব। এর েন্ জয অতিতরি পতরন্বল েূণ ঘটন্ব, িার তক
বযবস্থাপনা করা ন্ব?
 ইতিমন্ধ্যই এই অঞ্চন্র পাথর খ্াোন গুতর জন্য চান্র জতম, জালয়, বাতে ঘর ধ্ুতকণার আোেন্ন ভন্র
থান্ক। বযাাল্ট পাথর আোেন ভাঙ্গা রৄরু ন্ এবং কয়ার উন্ত্তান রৄরু ন্, জয তবপু পতরমান ধ্ুতকণা
বািান্ তমলন্ব িার পতরমান কি ন্ব? জই ধ্ুতকণার চতরত্র জকমন ন্ব? তক তক ধ্রন্নর েূণ ৃতষ্টকারী
উপাোন থাকন্ব? তকভান্ব এই ধ্ূতকণার বযবস্থাপনা করা ন্ব?
 জয তবপু পতরমান াধ্ারণ এবং তবপজ্জনক আবজেনা তিতর ন্ব, িার বযবস্থাপনা তকভান্ব করা ন্ব? আবজেনা
জোর জায়গা, পুনবেযবার এবং প্রতক্রয়াকরন্ণর জকান্না পদ্ধতি তনতেেষ্ট ন্য়ন্ছ তক?
 এই খ্তন চাু ন্, এই তবস্তীণে এাকার জীবববতচন্ত্রর উপর তক প্রভাব পেন্ব? পরৄ, পাতখ্, মাছ এবং অন্যান্য
জজ প্রাণীর কিটা ক্ষতি ন্ব, তকভান্ব িা পূরণ করা ন্ব?
 এই খ্তন চাু ন্ পতরন্বন্লর উপর জয তবপু পতরমান প্রভাব পেন্ব, িার জন্য াধ্ারণ মানুন্র এবং তবন্ল
ভান্ব বয়স্ক মানু এবং তলরৄন্ের স্বাস্থযর উপন্র িা তক প্রভাব জেন্ব িার জকান্না মূযায়ন করা ন্য়ন্ছ তক?
জনস্বাস্থযর ক্ষতির জকান্না বযবস্থাপনা করার জন্য জকান্না পতরকল্পনা তিতর ন্য়ন্ছ তক?
 প্রকন্ল্পর জন্য জয বযপক উন্েে ন্ব, িার জয অথেবনতিক, ামাতজক এবং াংস্কৃতিক প্রভাব তিতর ন্ব িার
জন্য তক বযবস্থা জনওয়া ন্ব?
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আর একতট তবয় আমান্ের উন্িগ বাতেন্য় িুন্ছ। প্রশ্নতট এখ্ান্ন জলন্ করন্ও, িার গুরুত্ব জকান্না অংন্ল কম নয়।
তবর্শ্ উষ্ণায়ন এবং জবায়ু পরবিেন্নর জপ্রক্ষাপন্ট ারা পৃতথবীন্ি আজ জীবাশ্ম জ্বাানী র বযবার ক্রমল: কমান্নার
কথা ন্ে, প্রতিতট জেল িান্ের কাবেন তন:রণ কমান্নার ক্ষযমাত্রা তঠক করন্ছ, প্রতিতট রকার তকভান্ব এই জবায়ু
পতরবিেন্নর জমাকাতবা করা যায়, িার েীঘে এবং স্বল্প জময়ােী পতরকল্পনা তিতর করন্ছ। ম্প্রতি গ্লান্গার কনোন্রন্স
অব পাতটেজ-এর ২৬ িম ন্ম্মন্ন অংলগ্রণকারী জেলগুত জীবাশ্ম জ্বাানীর বযবার কমান্নার তদ্ধান্ত তনন্য়ন্ছ। এই
পতরন্প্রতক্ষন্ি, একতট জীবাশ্ম জ্বাানীর প্রকন্ল্প, এভান্ব এি তবতনন্য়াগ কন্র পৃতথবীর তিিীয় বৃত্তম কয়াখ্তন চাু
করন্ রাজযর ভাবমূতিে এবং ম্মান রক্ষা করা যান্ব তক? িাছাো এই জপ্রক্ষাপন্ট আন্তজোতিক মান্নর উপযুি
তবতনন্য়াগ এবং উন্নি প্রযুতি পাওয়া যান্ব তক?
এর ন্ঙ্গ প্রাতঙ্গক আর একতট প্রশ্ন , পতিমবন্ঙ্গ পুননেবীকরণন্যাগয তবরৃযৎ লতির প্রকল্প তিতর এবং বাোন্নার
জন্য রাজযর পতরকল্পনা তক? এক মন্য় পুননেবীকরণন্যাগয তবরৃযৎ লতির উৎপােন্ন ভারন্ির রাজযগুতর মন্ধ্য
পতিমবঙ্গর জয অগ্রতণ স্থান তছ িা এখ্ন তপতছন্য় পন্েন্ছ। আপনার তক মন্ন য় না, কয়াখ্তনর প্রকন্ল্প তবপু
পতরমান তবতনন্য়ান্গর পতরবন্িে পুননেবীকরণন্যাগয তবরৃযৎ প্রকন্ল্প তবতনন্য়াগ বাোন্ি পারন্, পতরকল্পনা কন্র ক্ষয
মাত্রা তস্থর করন্ি পারন্, িা রাজযবাীর পন্ক্ষ অন্নক ভা ি, তবর্শ্ উষ্ণায়ন জরান্ধ্ াাযয করি এবং রাজযর
ভাবমুতিে অন্নক উজ্জ্ব ি?
আমরা প্রশ্নগুতর উত্তন্রর অন্পক্ষায় রইাম।
শ্রদ্ধা ও অতভনদন ,
নব েত্ত
াধ্ারণ ম্পােক, বুজ মঞ্চ

