মু খে নবায়নখ াগ্য তাপশক্তির কথা, বযবহাখরর সময় কয়লাাঃ ভারখত বযবহৃত তাপশক্তির পক্তরবতত খনর ক্ষেখে স্বক্তবখরাধ
ব্রততী রায়
৪ জানুয়ারী, ২০২১
জলবায়ুর পররবতত ন রবরিন্ন দেশ, অঞ্চল এবং সম্প্রোয়কে প্রবলিাকব প্রিারবত েকর। দে সমস্ত অঞ্চল এবং
জনক াষ্ঠী ইরতমকযেই আর্তসামারজেিাকব দুবতল, দসগুরলকেই রবশ্ব উষ্ণতা বৃ রির ফকল সবকেকয় দবরশ
সমসোর সম্মু খীন হকত হকব। িারকতর দেকে, সাম্প্ররতে নানা কবষণা দর্কে জানা োয় দে এই দেকশর
পঁোত্তর শতাংশ দজলাই জলবায়ুর েরম পররবতত কনর রশোর হকত পাকর। আন্তজতারতেস্তকর জলবায়ু সমসো
মীমাংসা রনকয় আলাপ আকলােনার দেকে িারত দে িূ রমো দনয় তার দর্কে দবাঝা োয় দে, জলবায়ু
পররবতত কনর পররণরত সম্বকে এই দেশ েকর্ষ্ট সকেতন। ২০১৫ সাকল পোররকস রাষ্ট্রপুঞ্জ আকয়ারজত ক্লাইকমট
দেঞ্জ েনফাকরন্স বা ইউএন ক্লাইকমট দেঞ্জ েনফাকরন্স ইন পোররস (রসওরপ21) েলাোলীন িারত সরোর
এই অঙ্গীোর েকর দে ২০৩০ সাকলর মকযে িারত সমস্ত উৎপারেত রবদুেকতর মকযে অন্তত েরিশ শতাংকশর জনে অ-জীবাশ্ম বা নন-ফরসল উৎস বেবহার
েরকব। তকব, নবায়নকো ে তাপশরি বেবহার এবং দে জীবাশ্ম উৎস দর্কে তাপশরি উৎপারেত হয় দসগুরলর পররবকতত অ-জীবাশ্ম উৎস বেবহাকরর ের্া মুকখ
বলকলও িারকত েয়লার বেবহার ক্রমশ দবকেই েকলকে এবং এই দেশ জীবাশ্ম দর্কে উৎপারেত তাপশরির বেবহার দর্কে সকর না র কয় এই জাতীয়
জ্বালানীশরির দজা ানোরকের সকঙ্গ াঁটেো আকরা দজারাকলা েকর তু লকে।
২০২৩-২৪ সাকলর মকযে িারত বেকর এে রবরলয়ন টন েকর েয়লা খরন দর্কে ওঠাকত েকলকে। এর মকযেই দেকশর নানা দবসরোরর সংস্থাকে এেেরিশটি
েয়লা খরন অঞ্চকল খননোকেতর অনুকমােন দেওয়ার জনে রনলাম ডাো হকয়কে। আর এই খরনগুরলর অবস্থান এমন সব জীবববরেেপুণত এবং প্রােীন অরণেসহ
অঞ্চকল দেখাকন আরেবাসীরা বসবাস েকরন। এর সকঙ্গ সকঙ্গ আরও পঞ্চান্নটি নতু ন খরন দর্কে েয়লা দতালার অনুকমােন রেকত রনলাম ডাোর এবং আ ামী
পাঁে বেকরর মকযে এর সকঙ্গ আরও এেকশা রতরানব্বইটি েয়লাখরন দো েরার পররেল্পনা আকে। ২০১৭ সাকল, িারত রেল পৃ রর্বীর রিতীয় বৃ হত্তম েয়লা
উৎপােে ও আমোরনোরী দেশ।
এর েুরি রহসাকব বলা হয় দে, রশকল্পর প্রসার, অর্তবনরতে উন্নরতর জনে প্রকয়াজনীয় পররকষবা ও েমতসংস্থান, রবদুেৎ বেবহাকরর সুকো , এবং “জ্বালানীশরি
বেবহাকরর সুকো দনই োকের” তাকের হাকত রান্নার পররচ্ছন্ন জ্বালানী তু কল দেওয়া ইতোরে নানা উন্নয়কনর জনে েয়লার প্রকয়াজন। রেন্তু িারকত রবদুেকতর
বৃ হত্তম গ্রাহে আসকল েলোরখানা ও নানা রশকল্পাকেো এবং এই জাতীয় গ্রাহেকের সংখো দ্রুত দবকে েকলকে। এই েলোরাখানাগুরল উৎপারেত রবদুেকতর
েরিশ শতাংশ বেবহার েকর দেখাকন বসতবারেগুরলকত এই বেবহার পঁরেশ শতাংকশরও েম ( ৃ হস্থবারেকত রবদুেকতর বেবহাকরর মকযেও আকে সুরবশাল
ববষমে)।
এই েুরিকতই এই বেকরর শুরুকত এেেরিশটি েয়লা খরন অঞ্চলকে বারণরজেে রনলাকম তু কল দেওয়ার রসিান্ত দনওয়া হকয়কে। এই রবষয়টি েখন শুরু হয়
তখন রহসাব দেওয়া হকয়রেল দে এর ফকল ২.৮ লাখ োেরর এবং ২০,০০০ দোটি টাো আয় বতরর হকব। তকব, দলখে ও জ্বালানীশরি রবষয়ে কবষে
সন্দীপ পাই দোন রববরণী বা রহসাকবর উপর রিরত্ত েকর এই বিবে দরকখকেন তা েখন তকর্ের অরযোর বা রাইট টু ইনফরকমশন (আরটিআই)-এর মাযেকম
সোন েরা হয় তখন পাই-এর এই োরবর সমর্তকন দোন তর্েই পাওয়া োয় রন। এর পর আকরা দখাঁজাখুঁরজ েকর রতরন এই রবষকয় আরও দে সমস্ত তর্ে পান

দসগুরল আকস টু ইটার দর্কে, দোকনা সরোরী বাতত ার দর্কে নয় । এর দর্কে দবাঝা োয় দে, রে িাকব, দোকনা রেম বাস্তব পরীোরনরীো োোই এই
েমতসংস্থান ও আয় বতরর হকব বকল োরব েরা হকয়কে আর তার ফকল খু ব সহকজই দসই োরবকে প্রশ্ন েরা োয়।
কয়লা বযবহাখরর জনয সমাজ ও এবং পক্তরখবশখক ক্ষ মূ লয ক্তিখত হয়
এেই সকঙ্গ, েয়লার সম্পূ ণত সরবরাহ বেবস্থাটির ফলশ্রুরত রহসাকব সমাজ ও পররকবশকে দে উচ্চমূলে রেকত হয় দস রবষকয় দোকনা সকন্দহ দনই। েয়লা দতালা
দর্কে শুরু েকর পররবহন ও েহন পেতন্ত েয়লা এেটি রবতরেত ত োঁোমাল এবং এমন এেটি পণে ো িারকতর োররদ্র (অর্তবনরতে ও জ্বালানীশরি উিয়ত) ও
দবোরত্ব, প্রােৃরতে পররকবকশর অবেয়, এবং জলবায়ুর সংেট সংক্রান্ত দে সব পরষ্পরসংেুি সামারজে ও পররকবশ ত সমসো আকে দসগুরলকে
একেবাকরই সকম্বাযন েকর না।
সারবতে অর্তবনরতে উন্নয়কনর জনে েয়লার উৎপােন হয় এবং পররকবশ সংক্রান্ত নানা অরবোর এবং জরমর অরযোর হারাকনা, সাযারণ মানুকষর জীবন ও
জীরবোর উপায় আত্মসাৎ েকর দনওয়া, জল ও বায়ুদূষণ ইতোরে রবষয় এই উৎপােকনর সকঙ্গ ওতকপ্রাতিাকব জরেত। েয়লাোরলত রবদুেৎ উৎপােন দেকের
আকশপাকশ বসবাসোরী জনক াষ্ঠীর মকযে অোলমৃতুের হার বেকর আরশ হাজার দর্কে এে লাখ পকনকরা হাজার। েয়লাখরনর শ্ররমে ও খরনর োোোরে োরা
বাস েকরন তাঁরা নানা জটিল অসুকখ দিাক ন। প্রশ্বাকসর সকঙ্গ েয়লার গুঁকো শরীকর দ াোর োরকণ রনউকমাকোরনওরসস (সাযারণিাকব, োকে ব্ল্োে লাং
রডরজজ বলা হয়)-এর পাশাপারশ দূরষত জল পাকনর ফকল দে দরা গুরল হয় দসগুরল এই জাতীয় অসুস্থতার মকযে অনেতম।
এই োরকণই েয়লা এেটি তু মুল রবতরেত ত সম্পে, ো দেশকজাো অসংখে রবকোি ও সংঘাকতর োরণ। এই সংঘাতগুরল িারকতর বৃ হত্তর পররকবশ
আকন্দালকনরই অংশ । এই গ্রহ এবং দসখাকন বসবাসোরী মানুষকের েলোকণর জনে প্রকয়াজনীয় রবষয়গুরল সম্বদে দোকনা রেম মার্া না ঘারমকয়ই দেকশর
উন্নয়কনর দে রূপকরখা বতরর েরা হকয়কে তার রবরুকি োঁরেকয় এই আকন্দালন স্বারযোর এবং সমাজ ও পররকবকশর েলোকণর োরব জানায়।
এই রবকোকির মকযে অকনেগুরলই বহু েশে যকর েকল আসকে। পূবত িারকতর ঝােখন্ড রাকজের হাজারীবা দজলায় ২০০৪ সাকল দে রবকোি শুরু হয় তা
এখকনা েলকে। এই রবকোকির োরণ শুযু জীবববরেেপূণত স্থানীয় অরণে ও োকষর জরমর উপর এেটি সরক্রয় েয়লাখরনর প্ররতকূল প্রিাবই নয়, এই অঞ্চকল
প্রাব রতহারসে েুক র দে পার্করর স্তম্ভগুরল আরবষ্কৃত হকয়কে দসগুরলকে রো েরাও এই রবকোকির লেে। েয়লাখরনর োকজ লা াকনার জনে জরম দবেখল
েকর দনওয়ার রবরুকি এখনোর অরযবাসীরা, োঁকের মকযে অকনকেই আরেবাসী, এই রবকোকির আকয়াজন েকরকেন। ২০০৪ সাল দর্কে িারকতর বৃ হত্তম
েয়লা বেবসায়ী দোম্পারনর (এনটিরপরস রলরমকটড) েয়লা দতালার উচ্চাোঙ্ক্ষী পররেল্পনার প্ররতবাকে েরনপুরা বাঁোও আকন্দালন সরমরত বা েরমটি ফর ো
স্ট্রা ল টু দসি েরনপুরা রমরেল ও প্রেশতনীর মকযে রেকয় োকষর জরমকে রো েকর েকলকে। তা সকেও, ২০১৬ সাকলর ১৭ দম তাররকখ, প্রবল প্ররতকরাকযর
মকযেই, েো রনরাপত্তা দবষ্টনীর আোকল খরন দর্কে েয়লা দতালার োজ শুরু হয়। এোোও, আকরা সাম্প্ররতেোকলর রবকোিগুরলর মকযে এেটি হল
দ ায়াকে েয়লাবেবসার দেে েকর দতালার প্ররতবাকে শুরু হওয়া আকন্দালনটি ো সংবােমাযেকমর দর্কে প্রেুর মকনাকো পায়। এই বেকরর শুরুকতই,
আসাকমর দেরহং পটোই-এর অিয়ারকণের েয়লাখরনর োজ বে েরার জনে দোরিড-19 অরতমারীর মকযেও অনলাইকন বোপে প্ররতবাকের আকয়াজন লেে
েরা দ কে।
কয়লা - বাক্ততল করার নানা ধাপ

পররকবশ রোর জনে িারকতর দে রনজস্ব লেে তাকত রস্থর র্াো এবং জলবায়ুর পররবতত কনর প্রিাবগুরলর তীব্রতা হ্রাস েরার জনে েয়লার বেবহার বে েরকত
হকব এবং তার জনে যাকপ যাকপ রেেু পেকেপ দনওয়া আশু প্রকয়াজন। এই বেবহার যীকর যীকর বে েরার জনে িারত সরোকরর বতত মান পররেল্পনায়
অনুপরস্থত দুটি সুরনরেত ষ্ট রবষয়কে অন্তিুত ি েরকত হকব ।
প্রর্মত, সরোরকে “খরনর েয়লাকে খরনকতই” র্ােকত রেকত হকব, “অর্তবনরতেিাকব োেতের” হওয়া সকেও েয়লার রনষ্কাশন বে েরা েরোর এবং
িারকতর উন্নয়কনর সকঙ্গ েয়লার দে িীর সম্পেত তাকে দশষ েরকত হকব।
রিতীয়ত, জন ণ, সরোর এবং বেবসা প্ররতষ্ঠানগুরলর মকযে এেটা প্রেন্ড েুগ্ম উকেোক র মাযেকম শুযু মাে জীবাশ্মজাত জ্বালানী ও পারমাণরবে শরি দর্কে
পাওয়া তাপশরির বেবহার দর্কে নবায়নকো ে জ্বালানীশরির বেবহাকর রূপান্তরই নয়, তার সকঙ্গ সকঙ্গ মূলযনকেেীে, দেে সরোর রনয়রিত এই নীরত
দর্কে স্থানীয়িাকব পররোরলত, রবকেেীিূ ত তাপশরি উৎপােকনর বেবস্থাকত রূপান্তর েরাও প্রকয়াজন।
জলবায়ুর এই উপরস্থত এবং প্রতোরশত সংেকটর দেকে দে েয়লার সুরবশাল অবোন আকে, দসই েয়লা রনকয়ই িারকতর উন্মােনার বোরি অতেন্ত
উকি জনে। মানুকষর জীবন ও জীরবোর উপর এর প্রিাব অমঙ্গলজনে ও রবধ্বংসী আর দসই োরকণই আমরা এই প্রসাকরর রবরুকি স্থানীয় মানুষকের মকযে
এমন তীব্র প্ররতকরায কে উঠকত দেরখ। রেন্তু সমস্ত দেকেই স্থানীয় জন কণর োবীর উপকর রহংস্রিাকব োরপকয় দেওয়া হয় েমতাশালীকের োরহোর
আরযপতে।
তাপমাো দবকে েলার সকঙ্গ সকঙ্গ, তাপপ্রবাহ এবং বায়ুদূষণ িারকতর অরযবাসীকের জজতররত েকর েকলকে। জীবাশ্মজাত তাপশরি েীঘতোকলর জনে
বেবহারকো ে বা নোয়সঙ্গত দোকনাটাই নয়। এই প্রণালী দর্কে আকরা দটঁেসই জ্বালানীর বেবহাকরর রেকে সকর োওয়ার সামর্তে এই দেকশর আকে।
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