
 

 
              দূষণমুক্ত অর্থনীতির পথর্ এথ োথি হথে পতরথেশ রক্ষোর সথে  

                জীতেকোথক মমেোথি হথে, এমনই মি তেথশষজ্ঞথের 

 

 

রাষ্ট্রপুঞ্জ এবং ভারতের পূববাঞ্চল ও উত্তর পূববাঞ্চতলর রাজ্যগুললর সরকালর আলিকালরক, বালিলজ্যক 

প্রলেলিলি ও লবতেষজ্ঞরা আতলাচিা করতলি টেকসই উন্নয়তির লবষতয়। কলকাোয় টিইআরআই 

আতয়ালজ্ে পরামেবমূলক ওয়াকব েতপ এই আতলাচিা হয়।  

 

কেকোিো, ২৬ আ স্ট: ইিকু্ললসভ লিি ইকিলমস, এই লবষতয়র ওপর পূববাঞ্চলীয় 

পরামেবমূলক ওয়াকব েপ শুক্রবার হতয় টেল কলকাোয় । ওয়াকব েতপ লবতেষজ্ঞরা টে 

লবষতয়র ওপর টজ্ার লিতলি ো হল, সব িরতির অর্বনিলেক ও পলরতবে রক্ষার কাজ্কতমব, 

মািুতষর জ্ীলবকাতক জ্লিতয় টিওয়ার িরকার রতয়তে।  

 

এই আঞ্চললক ওয়াকব েপ লেল লসলরতজ্র চার িম্বর। পূবব ও উত্তর পূবব ভারতের রাজ্যগুলল 

টর্তক লবতেষজ্ঞ এবং পলরতবে ও উন্নয়তি স্বার্ব জ্লিে রতয়তে এমি টলাতকরা আতলাচিায় 

অংে টিি। পলরতবে রক্ষার সতে জ্ীলবকা টমলাতিার সমসযা সমািাতি উপজ্ােীয় স্ততর কী 

িরতির িীলে ও টকাি িরতির উপায় কাতজ্ লাোতিা িরকার, টসসব লবষতয় গুরুত্ব লিতয় 

আতলাচিা হয়। পােব িারলেপ ফর অযাকেি অি লিি ইকিলম (লপএলজ্ই) উতিযাতের অিীতি 

এই ওয়াকব েতপর আতয়াজ্ি কতরলেল িয এিালজ্ব  অযান্ড লরতসাসব ইিলিটিউে (টিইআরআই)। 
 

লেিটি মূল লবষতয় এই আতলাচিা টকন্দ্রীভূে লেল —কৃলষ, জ্ীবিোত্রা ও িমিীয়ো, 

বাস্তুেন্ত্র, জ্ীবনবলচত্র ও জ্লবায়ু পলরবেব ি, খলি ও খিি সংক্রান্ত। লবলভন্ন রাতজ্যর প্রবীি 

আলিকালরক ও রাষ্ট্রপুতঞ্জর লবলভন্ন এতজ্লির প্রলেলিলিরা ওয়াকব েতপর উতবািিী অিুষ্ঠাতি 

উপলিে লেতলি। এই অংতে আতলাচিার পলরচালক লেতলি টিইআরআই—এর লবলেষ্ট 

টফতলা ডক্টর প্রিীপ্ত ট াষ।  
 



 

জ্ীবিনেললতে বযবহাতরর জ্েতে বিল আিার লতক্ষয লবহার সরকাতরর প্রিাি 

সলচব,পলরতবে, িীপক কুমার লসং বতলি, ‘িীলেেে স্ততর টকৌেল লিিবারি করাো গুরুত্বপূিব। 

েতব এমি সব টকৌেল টিওয়ার িরকার রতয়তে ো সািারি মািুষ বুঝতে পারতবি।’ লেলি 

এমি ভাষাও বযবহার করার লবষতয় গুরুত্ব টিি টে ভাষা সািারি মািুষ বুঝতে পারতবি। 

এবং বতলি, শুিুমাত্র অর্বিীলেলবিরা টবাতঝি এমি ভাষা বযবহার করতল চলতব িা।  

 

পলিমবে সরকাতরর পলরতবে িপ্ততরর প্রিাি সলচব প্রভাে কুমার লমশ্র ২৪ পরেিার 

কৃলষজ্ীবীতির জ্ীবিোত্রার ওপর লভলত্ত কতর লিলমবে একটি েেব  লফল্ম টিখাি। সুন্দরবতির 

কাতে হওয়ায় ওই এলাকা খুবই সমসযাসঙ্কুল এবং ভূেভব ি জ্তল িুতির পলরমাি টবতি 

চলায় ওই এলাকা সমসযার মতিয রতয়তে। ফতল টসতচর পলরকাঠাতমা সংক্রান্ত কমবসূলচ, 

েতসযর মািলচত্র তেলর করার জ্িয িাি—সংক্রান্ত উপকরি কাতজ্ লাোতিা এবং এসতবর 

রাজ্নিলেক অর্বিীলেক গুরুত্ব —এসবলকেুতক লমললতয় টিখার ওপর টজ্ার টিি শ্রী লমশ্র। 

এোিা মলহলাতির স্বলিভব র টোষ্ঠীগুললতক কাতজ্ লালেতয় জ্ীলবকায় তবলচত্র আিার টে সুতোে 

রতয়তে টসোও এই অঞ্চতলর পতক্ষ গুরুত্বপূিব বতল লেলি মন্তবয কতরি।  

 

লসলকম সরকাতরর পলরতবে িপ্ততরর প্রিাি সলচব মুকুন্দ শ্রীবাস্তব টে লবষতয়র ওপর টজ্ার 

টিি ো হল, বাস্তুেন্ত্র সংক্রান্ত পলরতষবার লবলিমতয় অর্ব লিতয় ‘হালরত য় োওয়া 

বাজ্ারগুলল’টক টফর সচল করা এবং পলরতবেতক টিলকতয় রাখার কাতজ্ উৎসাহ টিওয়ার 

টক্ষতত্র দৃলষ্টভেীর পলরবেব ি করা।  

 

জ্ীলবকা লিতয় উতবতের লবষয়টিতক আতলাচিার টকন্দ্রিতল টরতখ ইন্টারিযােিাল টলবার 

অেবািাইতজ্সতির লসলিয়র টেোললি ডক্টর লক্রলিিা মাটিব তিজ্ টে লবষতয় টজ্ার টিি ো 

হল, ভারতে ভলবষযতে জ্ীলবকার টক্ষতত্র লবপি  লিতয় েুলতে পাতর জ্লবায়ু পলরবেব ি। 

োোিা সুরলক্ষে িয় এমি টপোয় লিেুক্ত টোষ্ঠীর মািুষতির জ্লবায়ু পলরবেব তির কারতি 

লিতজ্তির বাসভূলম টর্তক উৎখাে হওয়ার সম্ভাবিার কর্াও বতলি লেলি। এর আতের 



 

ওয়াকব েতপ লেলি বতললেতলি, আইএলওর একো লরতপাতেব  টিখাতিা হতয়তে টে, ভারতে ৭৪ 

েোংে কাজ্ই ‘সুরলক্ষে িয়’। 
 

ওয়াকব েতপ উত্তর পূববাঞ্চতলর রাজ্যগুললর সরকালর আলিকালরকরা উপলিে র্াকায় উত্তর পূবব 

ভারতের সমসযা লিতয়ও আতলাচিা হয়।  
 

 

 

ওয়াকব েতপ োাঁ র ভাষতি লসলকম সরকাতরর মুখয সলচব অতলাক কুমার শ্রীবাস্তব বতলি, 

‘পেবেতির মতো টক্ষত্রগুললতে জ্ােীয় িীলে লিিবারতির আতে রাজ্য সরকারগুললর সতে 

মািুতষর অর্বনিলেক কােবকলাপ লবষতয় পরামেব করতে হতব। কারি পেবেতির লবষয়টি 

শুিুমাত্র রাজ্য সরকাতরর লবষয় িয়, বরং পাহািচূিা, অরিয ইেযালি লিতয় িািীয়তির 

অিুভূলেও জ্লিতয় রতয়তে।’ এলবষতয় কাণ্ডজ্ঞািসম্পন্ন হওয়া িরকার বতল লেলি মতি 

কতরি। পাোপালে এোও োাঁ র অলভমে টে, িী বিায়ী উন্নয়ি সংক্রান্ত িারিার 

লবষয়গুললতকও ভুতল টেতল চলতব িা।  

 

লেলি বতলি, ‘পেবেি প্রসাতরর িাতম পাহাতি অতিক অপ্রতয়াজ্িী পলরকাঠাতমােে সম্পি 

তেলর করা হতয়তে। এগুলল জ্লবায়ুর পতক্ষ ক্ষলেকর। কারি এসব লিমবাি িেুি ভূোলিক 

স্তর েঠতি বািা টিয় এবং ওই এলাকার মূলবাসীতির ঐলেহয ও অিুভূলের ওপরও প্রভাব 

টফতল। ’ 
 

িাোলযাতন্ডর লচফ কিজ্াতভব ের অফ ফতরিস সুপেিুকলে আইয়ার এই লবষতয়র ওপর 

টজ্ার টিি টে, িাোলযাতন্ড প্রাকৃলেক সম্পি রক্ষা করার সতে সােুজ্য টরতখ িী বিায়ী 

উন্নয়ি করতে টেতল সািারি মািুষতক লেলক্ষে করতে হতব এবং োাঁ তির মতিয েভীর 

িালয়ত্বতবাি জ্ালেতয় েুলতে হতব। 

 

টফডাতরেি অফ ইিডালি অযান্ড কমাসব ফর ির্ব ইিািব লরলজ্য়ি—এর েুযলরজ্ম কলমটির 

টচয়ারমযাি ভাস্কর কাতকালে টে লবষতয় টজ্ার টিি ো হল, কৃলষ িীলের টক্ষতত্র ‘কৃষতকর 



 

সামালজ্ক স্বীকৃলে’টক গুরুত্ব লিতে হতব। এবং জ্ীলবকার টক্ষতত্র োপ রাখতে পাতর এমি 

উন্নয়ি  োতে হতব। কৃষতকরা সম্প্রিায়েে ভাতব টে দুববল, টসই লবষয়টিও িজ্তর রাখতে 

হতব বতল টজ্ার টিি শ্রী কাতকালে। 

 

আইআইটি িািবাতির অিযাপক সেীে লসিহা এই লবষতয় টজ্ার টিি টে, খলি ও খলি 

সংক্রান্ত লবষতয় সবুজ্ অর্বিীলেই লেতের আরও সমৃলি  োতে পাতর এবং লেতের স্বাতর্বই 

সবুজ্ অর্বিীলের সতে মালিতয় চলতে হতব। 

 

আতলাচিায় লসলকম, িাোলযাতন্ডর মতো পাহালি রাজ্যগুলল টকন্দ্রীয় সরকাতরর কাে টর্তক 

লিি টবািাস িালব কতর। কারি োতির রাতজ্যর টবলের ভাে এলাকা বিাঞ্চল এবং বিাঞ্চতলর 

জ্লম পলরকাঠাতমা লভলত্তক প্রকতের জ্িয বযবহার করা োয় িা। লবহার, েলত্তসেি, 

পলিমবতের মতো সমেতলর রাজ্যগুলল লিজ্ লিজ্ এলাকায় েে টবলে বিাঞ্চল বৃলি পাতব 

টসই অিুপাতে আলর্বক ইিতসিটিতভর িালব টপে কতর।  

 

আতলাচিায় উতঠ আতস এই লবষয়টি টে, অর্বনিলেক উন্নয়তি জ্ীলবকার সমসযাতক জ্লিতয় 

লিতে হতব এবং ভাবতে হতব পলরতবে রক্ষার ইসুযতকও। দুটি লবষয়ই অেযন্ত গুরুত্বপূিব। 

এখি টে সব উন্নয়ি প্রকে চালু রতয়তে,  োতে পলরতবে িপ্ততরর োিপত্র পাওয়ার জ্িয 

প্রকতের পলরতবেেে প্রভাতবর লহসাবলিকাে একো বািযোমূলক প্রলক্রয়া। আতলাচিায় 

একর্া উতঠ আতস টে, এই প্রলক্রয়ার সংস্কার িরকার এবং বাস্তুেন্ত্র পলরতষবা—লভলত্তক 

পলরকেিা রচিায় অতিক টবলে গুরুত্ব টিওয়া িরকার।  জ্ীলবকার টক্ষতত্র এই িরতির 

পলরকেিার িী বিায়ী প্রভাব কী এবং এসব লবষতয় িজ্রিালরর জ্িয কী িরতির বযবিা র্াকা 

িরকার ো লিতয়ও আতলাচিা হতয়তে।  

 

লপএলজ্ই উতিযাতের অিীতি, পাাঁ চটি আন্তজ্ব ালেক এতজ্লি লবলভন্ন জ্ােীয় সরকাতরর সতে 

একতোতে কাজ্ করতে। এগুলল হল, ইউএি এিভায়রিতমন্ট (ইউএিই), ইন্টারিযােিাল 

টলবার অেবািাইতজ্সি (আইএলও), ইউএি ইিডাসট্রিয়াল টডতভলপতমন্ট অেবািাইতজ্সি 



 

(ইউএিআইলডও), ইউএি ইিলিটিউে ফর টেলিং অযান্ড লরসাচব  (ইউএিআইটিএআর) 

এবং ইউএি টডতভলপতমন্ট টপ্রািাম (ইউএিলডলপ)। প্রকতের কাজ্ কেো এতোল োর 

লহসাব লিকাে কতর টিইআরআই। এই সংিা ভারতে উতিযােগুললর অংে। এখিও পেবন্ত এই 

সংিা উত্তর, িলক্ষি ও পলিম ভারতের জ্িয আঞ্চললক পরামেবমূলক ওয়াকব েতপর 

আতয়াজ্ি কতরতে। োোিা লিলিতে কতরতে জ্ােীয় স্ততরর পরামেব।  

 

ভারতের মতো তবলচত্রপূিব টিতের টক্ষতত্র পরামেবমূলক প্রলক্রয়ার ওপর টজ্ার লিতয়তেি 

ডক্টর ট াষ। লেলি বতলি, পরামেবমূলক প্রলক্রয়ার ওপর টজ্ার টিওয়া িরকার এজ্িয টে 

এতর্তকই আতস সামালজ্ক িযায় ও পলরতবে সংরক্ষি। লেলি বতলি, ‘সরকালর সংিাগুললর 

সতে এবং উন্নয়তি োতির স্বার্ব জ্লিে োতির সতে আতলাচিা করা িরকার োতে কতর 

প্রকে রূপায়তির  উপায়সমূহ, প্রকে রূপায়তি বািা, এবং সুতোেগুললতক লচলিে করা োয়। 

পরামেব কতর এলেতয় োওয়ার এই প্রলক্রয়ার লক্ষয হতব, সম্ভাবয কােবকলাতপর এলাকাগুললর 

জ্িয উতেেযসািতির উপায়গুললতক লচলিে করা। ’ 

 
 

 

টিইআরআই সম্পথকথ  

 

িয এিালজ্ব  অযান্ড লরতসাসব ইিলিটিউে (টিইআরআই) একটি স্বািীি, বহুমুখী সংেঠি। এই 

সংিা েতবষিা কতর, িীলে লিিবারি কতর, পরামেব টিয় এবং প্রকে কােবকর কতর। েলক্ত, 

পলরতবে, জ্লবায়ু পলরবেব ি এবং িী বিায়ী উন্নয়ি লবষতয় চার িেতকরও টবলে সময় িতর 

িািা আতলাচিা ও কাজ্ কতর আসতে এই সংিা।  

এই সংিার েতবষিা ও েতবষিা লভলত্তক সমািাি সূতত্রর লেতের ওপর এবং জ্িতোষ্ঠীর ওপর 

একো রূপান্তরমূলক প্রভাব রতয়তে। সংিার সির িপ্তর লিলিতে। এোিা আঞ্চললক টকন্দ্র ও 

কযাম্পাস রতয়তে গুরুিাম, টবোলুরু, গুয়াহাটি, মুম্বই, পািালজ্ এবং তিলিোতল। এই সংিার 

সতে জ্লিে রতয়তেি বহু তবজ্ঞালিক, সমাজ্লবজ্ঞািী, অর্বিীলেলবি, ইলঞ্জলিয়ার এবং রতয়তে 

সববািুলিক পলরকাঠাতমা। 
. 
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