ই.আই.এ ২০২০ পরিবেবেি ক্ষরিবে বেধিা দেয়, গণিন্ত্রবে ক্ষুন্ন েবি েবে পরিবেে
মন্ত্রে (MoEFCC) দে জানাবেন পরিবেেরেেিা
-প্রেরণা বিন্দ্রা ও বিশালী রাওযাত
অনুিাদ : পৃথা প্রদ ও কস্তুরী সাহা
২০২০ সাললর মার্চ মালস প্রদলশর পবরলিশ, িন ও জলিাযু পবরিতচন মন্ত্রক (বমবনবি অফ
এনভাযরনলমন্ট, ফলরস্ট অযান্ড ক্লাইলমট প্রর্ঞ্জ, MoEFCC), এনভাযরনলমন্টাল ইমপযাক্ট
অযালসসলমন্ট (EIA, পবরলিশগত েভাি মূলযাযণ)-এর জনয একটট খসডা েস্তািনা, জাবর কলরলে।
এই েস্তািনাটট অতযন্ত গুরুত্বপূণ,চ কারণ সকল নতু ন পবরকাঠালমা উন্নযন েকল্প, এিং
ইলতামলযযই িতচমান েকল্পগুবলর বিস্তালরর প্রেলে (প্রেমন, সডক, খবন, কারখানা, বিদুযৎলকন্দ্র
বনমাণ)
চ একটট েবতলিদন বতরী করা িাযযতামূলক, োলক িলা হয এনভাযরনলমন্টাল ইমপযাক্ট
অযালসসলমন্ট (ইআইএ) বরলপাটচ । এই েবতলিদলনর বভবিলত পবরলিশ মন্ত্রক (MoEFCC) েস্তাবিত
েকল্পগুবল পবরলিলশর উপর কী যরলণর [েবতকর] েভাি প্রফললত পালর তা খবতলয প্রদলখ েকল্প
অনুলমাদন িা েতযাখযালনর বসদ্ধান্ত প্রনয। িযিসাবযক সুবিযালথ পবরলিশগত
চ
সুরো-পদ্ধবতগুবললক
মূলগতভালি ধ্বংস করার জনয এই েস্তািনার তীব্র সমাললার্না করা হলযলে। তদুপবর, েবতটট
নাগবরলকর সুস্থ ও দূষণমুক্ত পবরলিলশর অবযকার এলত েুণ্ণ হলে, এিং গণতাবন্ত্রক েক্রিযাটটও
বিপেস্ত
চ হলে।

এই খসডা েস্তািনাটট েতযাহার করার জনয, এিং এর পবরিলতচ প্রদলশর পবরলিশ, িন, িাস্তুতন্ত্র ও
িনযজীিন রোর উলেলশয ২০০৬ সাললর ই.আই.এ েস্তািনালক আরও প্রজারদার করার জনয
পবরলিশ মন্ত্রকলক আমরা একটট বর্টঠ পাটঠলযবে। বর্টঠটট প্রললখন প্রলবখকা, সংরেণিাদী ও জাতীয
িনযজীিন প্রিালডচর স্থাযী কবমটটর োক্তন সদসয প্রেরণা বিন্দ্রা এিং প্রলবখকা ও সংরেণিাদী বিশালী
রাওযাত। অনুিাদ কলরলেন দুই ইলকালক্রজস্ট পৃথা প্রদ ও কস্তুরী সাহা। এই সমাললার্নায িন,
িনযজীিন, োকৃবতক িাস্তুতন্ত্র, স্থানীয সম্প্রদায ও প্রদলশর সকল নাগবরলকর উপর এই েস্তািনার
েভািগুবল তু লল যরা হলযলে। বর্টঠলত ১০০-র প্রিবশ গলিষক, ইলকালক্রজস্ট (িাস্তুতন্ত্র বিলশষজ্ঞ),
সংরেণিাদী এিং সহলোগী প্রপশাদার িযক্রক্ত সই কলরলেন। সহ-স্বােরকারীলদর মলযয রলযলেন
জাতীয িনযজীিন প্রিাডচ (National Board for Wildlife), অরণয উপলদষ্টা কবমটট (Forest Advisory
Committee), িযাঘ্র েকল্প (Project Tiger), জাতীয িাঘ সংরেণ কতৃপ
চ ে (National Tiger
Conservation Authority) এিং বিবভন্ন রাজয িনযজীিন প্রিাডচ (State Wildlife Boards) -এর
োক্তন সদসযিৃন্দ এিং কলযকজন োক্তন সরকারী কমকতচ
চ া। সংবিষ্ট সকল পাঠলকর কালে
আমালদর আলিদন, এই বর্টঠর িযানটটলক েথাসম্ভি উদ্যৃত করুন এিং এই বিষলয আপনালদর
বনজস্ব মতামত প্রপশ করুন।
এি দ্বািা ১১ই আগস্ট, ২০২০ পর্ন্ত
য এই খসডা প্রস্তােনা রেষয়ে মন্তেযবপবেি জনয
সেসাধািণবে
য
আমন্ত্রণ জানাবনা হবে, র্া পরিবেে মন্ত্রে (MoEFCC)দে eia2020moefcc@gov.in এ ই-দমে েিা দর্বি পাবি।

এই বর্টঠর প্রলখকরা প্রগাযা ফাউলন্ডশন, বিন্ধ্যা িাাঁর্াও, প্রসন্টার ফর পবলবস বরসালর্চর কাাঁবর্ প্রকাহবল ও মঞ্জু প্রমনলনর
কালে কৃতজ্ঞ এিং ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনার অনযানয সমালর্নাগুবললক স্বীকৃবত বদলত র্ান, প্রেগুবল এই বর্টঠলক
অনুোবণত কলরলে এিং বিষযটট আরও ভালভালি িুঝলত সাহােয কলরলে।

----শ্রী েকাশ জাভলডকর
প্রকন্দ্রীয পবরলিশ, িন ও জলিাযু পবরিতচন মন্ত্রী
ইক্রন্দরা পবরলিশ ভিন
প্রজাডিাগ, বনউ বদবি

১০ই জুলাই, ২০২০

রেষয়: এনভায়িনবমন্টাে ইমপযাক্ট অ্যাবসসবমন্ট (EIA) ২০২০-ি খসডা প্রস্তােনা
প্রিযাহাি েিাি জনয আবেেন
মাননীয শ্রী জাভলডকর মহাশয,
২০২০ সাললর ২৩লশ মার্চ, পবরলিশ, িন ও জলিাযু পবরিতচন মন্ত্রক দ্বারা ের্াবরত
এনভাযরনলমন্টাল ইমপযাক্ট অযালসসলমন্ট (EIA, পবরলিশগত েভাি মূলযাযন), ২০২০-র খসডা
েস্তািনা োর জনয ১১ই আগস্ট, ২০২০ পেন্ত
চ জনমত প্রপশ করার আমন্ত্রণ জানালনা হলযলে, প্রসই
বিষলয উবদ্বগ্ন নাগবরক বহলসলি আমরা আপনালক এই বর্টঠ বলখবে।
এনভাযরনলমন্টাল ইমপযাক্ট অযালসসলমন্ট (EIA, পবরলিশগত েভাি মূলযাযন) একটট গুরুত্বপূণ চ
আইবন েক্রিযা, োর মাযযলম পবরলিলশর উপর বিবভন্ন উন্নযনমূলক েকল্প, ভূ বমজ িযিহার, অরণয
রূপান্তর িা পুনবিনযাস,
চ
বশল্পজাত দূষণ ইতযাবদর সম্ভািয েভাি পবরমাপ করা হয এিং তার উপর
বনভচর কলর উন্নযনমূলক সটঠক বসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয।
এই ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনাটট বির্ার করার একটট জরুরী মাযযম হল এই বিষযটট প্রিাঝা প্রে
তার মূল আইনগুবল, পবরলিশ সংরেণ আইন, ১৯৮৬-র আইবন অবভোয অনুসরণ কলর বকনা।
ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনাটট এর কােকরী
চ
প্রেে এিং োথবমক উলেশযলক উলিখলোগযভালি
হ্রাস কলর এিং ইআইএ েক্রিযাটটলক মূলগতভালি পবরিতচন কলর, প্রেমন ;
•
•
•
•

বনযন্ত্রক তদারবকর কলঠারতা ও সংখযা হ্রাস
বিবভন্ন বশল্পলক নতু ন কলর তাবলকাভুক্ত করা, োলত তালদর পবরলিশগত োডপলের
েলযাজন না হয
জনশুনাবনর সুলোগ ও সমযকাল হ্রাস কলর তালদর অবযকার েুণ্ণ করা
পবরলিলশর েবত হয এমন ঘটনাগুবলর গুরুত্ব হ্রাস করা িা এগুবললক লঘু কলর প্রদখা

পবরলিশ সংরেণ আইন, ১৯৮৬-র যারা ৩, উপযারা (১) এর আওতায প্রকন্দ্রীয সরকারলক
"পবরলিলশর গুণগত মান রো এিং উন্নযলনর ললেয এিং পবরলিশ দূষণ প্ররায, হ্রাস ও বনযন্ত্রণ"
করার ললেয িযিস্থা গ্রহলণর েমতা প্রদওযা হলযলে ("for the purpose of protecting and
improving the quality of the environment, and preventing, abating and controlling
environmental pollution”)। অতএি, ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনা এিং প্রকন্দ্রীয সরকালরর
উপর নযস্ত েমতা, এ দুটট সম্পূণ মতলভদ
চ
েকাশ করলে।

এই খসডা েস্তািনাটট পূিিতী
চ
এনভাযরনলমন্টাল ইমপযাক্ট অযালসসলমন্ট ("EIA") এ উপবস্থত
সমসযাগুবলর সমাযালন ভযানকভালি িযথ।চ উদাহরণস্বরূপ কলযকটট সমসযা হ’ল সরকারী
জনশুনাবন িযিস্থার জঘনয পদ্ধবত, সামবগ্রকভালি ইআইএ পবরর্ালনার অভাি, ইআইএ
বরলপাটচ গুবলর ফাইনাল হওযার পদ্ধবতলত স্বেতার অভাি, পবরলিলশর উপর েভাি মূলযাযলন
সটঠক পবরমাপগুবল করলত িযথতা,
চ বনযমলঙ্ঘনকারীলদর জিািবদবহর অভাি ইতযাবদ। েস্তাবিত
নতু ন খসডাটট আইলন রূপাবযত হলল এই োিতীয উলদ্বলগর সালথ সালথ ভারলত পবরলিশগত
অিেলযর হারও িাডলি। ভারত বিলের পবরলিশগত পারফরমযান্স সূর্লক (Environmental
Performance Index) ২০১৬ এর তু লনায ২০১৮ প্রত মাে দু’িেলরর মলযযই ৩৬টট স্থান বপবেলয
োয এিং ১৮০ টট প্রদলশর মলযয ১৭৭ তম স্থান পায।
তাই, আমরা পরিবেে মন্ত্রে MoEFCC-দে অ্নুবিাধ েিরি দর্ ইআইএ ২০২০ খসডা
প্রস্তােনাটি প্রিযাহাি েবি এি পরিেবিয ইআইএ ২০০৬বে আিও দজািোি েিা দহাে।
ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনাটট বনলয আমালদর উলদ্বলগর েযান বিষযগুবল হল ;
১) দপাস্ট-ফ্যাবক্টা পরিবেেগি িাডপত্র বেধেিণ
ইআইএ ২০২০ খসডাটট পবরলিশগত েশাসলনর োথবমক সতকচতামূলক নীবতর সরাসবর
বিলরাবযতা কলর। এটট প্রপাস্ট-ফযালক্টা বক্লযালরন্সলক বিযতা প্রদয, এর অথ চ হল প্রে েকল্পগুবল
পবরলিশগত োডপে োডাই গলড উলঠলে, প্রসগুবল র্াবললয প্রেলতও প্রকান িাযা প্রনই। সুতরাং,
পবরলিলশর সুরোসংিান্ত বিবযগুবল লঙ্ঘন করালকই বনযমানুগ করার েস্তাি প্রপশ করা হলযলে,
প্রেখালন এর উবর্ৎ সমসযাজনক েকল্প েিক্তালদর বিরুলদ্ধ কলঠার পদলেপ প্রনওযা এিং
আইনলঙ্ঘনকারী েকল্পগুবল িন্ধ্ করা।
এই প্রপাস্ট-ফযালক্টা প্ররগুললশলনর গুরুতর সমসযার সাম্প্রবতক এক উদাহরণ হ’ল ২০২০ সাললর
৭ই প্রম বিশাখাপিনলমর এলক্রজ পবলমার কারখানায গযাস বললকর ঘটনা, োলত ১২ জন মারা োয
এিং কলযক শতাবযক অসুস্থ হলয পলড। এই ইউবনটটট পবরলিশগত োডপে োডাই পবরর্াবলত
হলযবেল এিং প্রপাস্ট-ফযালক্টা োডপে অনুলমাদলনর অলপোয বেল।
িতচমালন, পবরলিশগত োডপে োডাই এরকম ের্ুর েকল্প র্ললে, প্রেগুবল পবরলিশ ও
মানিস্বালস্থযর জনয বিপজ্জনক এিং বিশাখাপিনলমর মত বিপেযচ ঘলট োওযা শুযু সমলযর
অলপোমাে। উলদ্বগজনকভালি, েস্তাবিত নতু ন ইআইএ অনুসালর বনমাণপূ
চ লি চ প্রনওযা
পবরলিশগত োডপে খবনেকল্পগুবলর প্রেলে বনমাণ
চ ও স্থাপন পোলয
চ
৫০ িের অিবয বিয হলত
পালর, অথাৎ
চ ইআইএ ২০০৬ এ উবিবখত সমযকাললর সালথ আরও ২০ িের িৃক্রদ্ধ প্রপল।
এই যরলণর প্রপাস্ট-ফযালক্টা োডপলের বভবিলত পবরকাঠামগত বিস্তালরর জনয অলনক
প্রেলে িাস্তুতন্ত্রর অপবরিতচনীয েবত হলযলে, বিলশষত প্রে অঞ্চলগুবলর জীিবিবর্েযর বদক প্রথলক
ের্ুর মূলয রলযলে এিং প্রেগুবল িনয জীিলগাষ্ঠীলদর আিাসস্থল। পবরলিলশর েযেবতগুবলর
আবথক
চ েবতপূরণ সম্ভি - এই যারণাটট প্রনহাতই ত্রুটটপূণ।চ কারণ জল, মাটট, িাযুর গুণগত
পবরিতচন এিং িাস্তুতন্ত্র, িনযজীিন, সলিাপবর
চ
মানিস্বাস্থযর েবতও অলনকসমযই অপবরিতচনীয।

পবরলিশগত আইনশালের প্রমৌবলক নীবতগুবল প্রপাস্ট-ফযালক্টা োডপলের যারণাটটলক স্বীকৃবত প্রদয
না। সুবেম প্রকাটচ , বিবভন্ন হাইলকাটচ ও জাতীয পবরলিশ আদালত (নযাশনাল বগ্রন ট্রাইিুযনাল)-এর
পূিিতী
চ
রাযগুবলর নক্রজর রলযলে, প্রেখালন প্রপাস্ট-ফযালক্টা োডপলের মামলাগুবল অবিয এিং
বনন্দাজনক বহসালি বির্াবরত হলযলে। আললবিক ফামাবসউটটকযালস
চ
বলবমলটড িনাম প্ররাবহত
েজাপবতর বসবভল আবপল নং ১৫২৬/২০১৬-র প্রেলে ভারলতর মহামানয সুবেম প্রকাটচ সাম্প্রবতক
০১.০৪.২০২০ এর রালয বসদ্ধান্ত জাবনলযলে প্রে প্রপাস্ট-ফযালক্টা োডপে পবরলিশগত বির্ালরর
প্রেলে অসঙ্গত। ২০১৩ সালল, এলসাবসলযশন ফর এনভাযরনলমন্টাল প্রোলটকশন িনাম প্রকরালা
রাজযর প্রকলস সুবেম প্রকাটচ উলিখ কলর প্রে আলগই পবরলিশগত োডপে না বনলয েকলল্পর কাজ
শুরু করলল, সংবিযালনর ২১ নং অনুলেলদর েবতশ্রুবত অনুোযী এলাকার মানুলষর োপয
জীিনযারলণর প্রমৌবলক অবযকার লঙ্ঘন করা হয।
এই খসডা েস্তািটট সতকচতামূলক নীবত এিং সামবগ্রক ভারসাময িজায প্ররলখ দীঘস্থাযী
চ
ও
নযাযসঙ্গত উন্নযলনর েলযাজনীযতা, উভলযরই পবরপন্থী।
২) ইআইএ প্রক্রিয়া দেবে েৃহৎ রেল্পবে োে দেওয়া
ইআইএর েমতাবযন পবরবয এই খসডা েস্তািনালত গুরুতরভালি সঙ্কুবর্ত হলযলে। মূলত, এর
পবরলিশ রোর দাবযলত্বর সালথ েস্তাবিত নতু ন বনযমািবলর সরাসবর দ্বন্দ্ব রলযলে। নতু ন বিবযগুবলর
সিলর্লয উলদ্বগজনক একটট হল ইআইএর অযীলন সম্পূণ চ তদলন্তর েলযাজন এমন বশল্পগুবললক
নতু ন কলর তাবলকাভুক্ত করা। সামবগ্রকভালি, ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনালত িাবল ও মাটটর
উলিালন, প্রসৌর বিদুযৎ উৎপাদন, কযলা ও অনযানয খবনজ অনুসন্ধ্ানসহ র্বিশ যরলণর েকল্প
নতু ন কলর প্রশ্রবণভুক্ত করা হলযলে, োলদর পবরলিশগত োডপলের আর েলযাজন প্রনই।
নদীগুবললক পবরলিশগত োডপে গ্রহলণর নতু ন েক্রিযার িাইলর রাখার জনয কযাবপটাল প্রেক্রজংএর সংজ্ঞাও পবরিতচন কলরলে পবরলিশ মন্ত্রক। অভযন্তরীণ জলপথ (Inland Waterways)
কযাবপটাল প্রেক্রজং এিং রেণালিেণ েকল্পগুবল, প্রেগুবল প্রগাটা ভারত জুলড ১০০-রও প্রিবশ
নদীলক েভাবিত কলর, প্রসগুবল “বি২” েকল্প বহসালি নতু ন কলর তাবলকাভুক্ত হলি এিং এগুবল
ইআইএ েক্রিযার সমীো প্রথলক বিরত থাকলি। এই পদলেপটট ভারলতর জাতীয জলজ োণী
গালঙ্গয বরভার ডলবফন (শুশুক)-সহ নদী িাস্তুসংস্থানগুবললত োপ্ত িহু জলজজীলির প্রিাঁলর্ থাকার
জনয সরাসবর বিপদ প্রডলক আলন, পাশাপাবশ এলদর উপর বনভচরশীল সম্প্রদালযর জীবিকা
বনিাহলকও
চ
বিপদগ্রস্ত কলর।
বনমাণ
চ বশল্প এই প্রেলে আর একটট উপকৃত অংশ, কারণ নতু ন খসডা অনুোযী শুযুমাে িৃহিম
বশল্পগুবলর পুলরাপুবর োর্াই করা েলযাজন, অনযানয বশল্প েকল্প এই মূলযাযন প্রথলক প্ররহাই পালি।
উলিখ করা হলযলে প্রে প্রকিলমাে িৃহিম ইমারত এিং বনমাণ
চ েকল্পগুবল মূলযাযলনর জনয
আলেইসাল কবমটটলক িলা হলি। এটট “বি২” েকল্প বহসালি উবিবখত প্রোট আকালরর অনযানয
বিবভন্ন বনমাণ
চ েকলল্পর বনযন্ত্রক েক্রিযালক গুরুতরভালি দুিলচ কলর।
এই পদলেপটট উলদ্বগজনক, প্রেলহতু বনমাণ
চ বশল্প সিাবযক
চ
দূষণ সৃটষ্টকারী বশল্পগুবলর একটট এিং
শহরাঞ্চলল িাযুদষ
ূ লণর মাো িৃক্রদ্ধলত এর ভূ বমকা অনযতম েযান। বিলের সিলর্লয দূবষত
শহরগুবলর একটট বহসালি বর্বিত বদবি শহলর প্রমাট িাযুদষ
চ
ূ লণর ২৮-৩০ শতাংলশর উৎস হল বনমাণ
এলাকাগুবল প্রথলক বনগতচ যুলািাবল। ভারলতর প্রিবশরভাগ েযান শহরগুবললত প্রে আশঙ্কাজনক

উচ্চমাোয িাযুদষ
ূ ণ প্রদখা োয, তার সালথ জনস্বালস্থযর মারাত্মক পবরণবতও জবডত। উপরন্তু,
োসকষ্টজবনত অসুস্থতা (co-morbidity) প্রকাবভড-১৯ প্ররালগ মৃতুযর সম্ভািনালক িহুগুন িাবডলয
প্রতালল ।
এই অক্রস্তত্বসংকলটর সমলয ভারতিষলক
চ পবরলিশ সম্পবকচত আইনগুবল শক্রক্তশালী করলত হলি
এিং দূষণকারী বশল্পগুবলর দাযিদ্ধতা বনক্রিত করলত হলি।
৩) জনশুনারনি প্রক্রিয়াটি খারিজ েিা
ইআইএ েস্তািনা ২০০৬ এর একটট মূল বিবশষ্টয হল এটট একটট িাযযতামূলক্ত জনপরামশগ্রহন
চ
পদ্ধবতর মাযযলম জনগনলক, বিলশষত েতযেভালি েভাবিত িযক্রক্তলদর প্রকান নতু ন েকল্প সম্পলকচ
মতামত জানালত সেম কলর। এটট গণতাবন্ত্রক বসদ্ধান্ত গ্রহলণর একটট বিবশষ্টয এিং সম্ভািয
দূষণকারী বশলল্পর দাযিদ্ধতা বনক্রিত করার জনয একটট গুরুত্বপূণ পদলেপ।
চ
ইআইএ ২০২০-র খসডা েস্তািনা বনমাণ
চ কাজ শুরু জনয “বি২” সহ অনযানয েকল্পগুবললক
জনশুনাবন পবরর্ালনা করা প্রথলক অিযাহবত বদলয গণতাবন্ত্রক েক্রিযাটটলক েুন্ন কলর। উপরন্তু,
নতু ন েস্তািটটলত, ৫০ শতাংশ পেন্ত
চ েকল্প সম্প্রসালরর জনয জনশুনাবনর েলযাজনীযতালক
অগ্রাহয করা হয।
জাতীয েবতরো িা সুরো সম্পবকচত েকল্পগুবলও জনশুনাবনর েলযাজনীযতা প্রথলক
অিযাহবতোপ্ত। এখালন উলদ্বগজনক বিষযটট হ’ল ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনাটট "প্রকৌশলগত
েকল্প" গুবললক (strategic project) সংজ্ঞাবযত করলত িযথ চ হলযলে, এিং এর ফলস্বরূপ
প্রকন্দ্রসরকার প্রেলকালনা েকল্পলকই “প্রকৌশলগত” স্বীকৃবত বদলত পালর। প্রসই েকল্পগুবল ইআইএ
অথাৎ
চ পবরলিশগত েভাি মূলযাযলনর পবরবযর িাইলর র্লল োলি। এই জাতীয প্রকৌশলগত
েকল্পগুবল জনসাযারলণর কালে েকাশও করা হলি না, তাই এলত আরওই অস্বেতার সম্ভািনা
প্রথলক োলি।
েকল্পগুবললক জনশুনাবন প্রথলক োড প্রদওযায জনগলনর, বিলশষত দুিলচ সম্প্রদালযর মতামত এই
বসদ্ধান্তগুবল প্রথলক বিরত থাকলি। বকন্তু এই বসদ্ধান্তগুবল তালদর স্বাস্থয ও কলযালণর উপর সরাসবর
েভাি প্রফলল এিং তালদর জীবিকাবনিালহর
চ
সালথও জবডত। এর সাম্প্রবতক উদাহরণ আসালমর
িাঘজলন প্রদখা প্রগলে, প্রেখালন অলযল ইক্রন্ডযা বলবমলটড (ওআইএল) দ্বারা পবরর্াবলত একটট গযাসবরলগ আগুন যরার আলগ ১২ বদন অবনযবন্ত্রতভালি গযাস বলক হয। বমলথন, প্রোলপন, প্রোবফবলন
জাতীয বিষাক্ত গযাসবমবশ্রত প্রতল ও কনলডনলসট িমাগত বলক হওযার ফলল স্থানীয জনলগাষ্ঠীর
কৃবষলেে মারাত্মকভালি েবতগ্রস্থ হলযলে এিং তালদর অস্থাযী শরণাথী বশবিলর স্থানান্তবরত করা
হয। এই বলক হওযা প্রতল ও কনলডনলসট কাোকাবে জলাভূ বম ও িনাঞ্চললর িাস্তুতন্ত্রগুবলর
অপবরিতচনীয েবত কলরলে এিং মাে-যরা ও কৃবষর জনয মাগুবর জলাভূ বমর উপর বনভচরশীল
স্থানীয সম্প্রদালযর জনয বিপুল সমসযার সৃটষ্ট কলরলে। মাগুবর-প্রমাটাপুং জলাভূ বম বিেিযাপী স্বীকৃত
একটট গুরুত্বপূণ চ পাবখ অঞ্চল ( Important Bird Area) এিং বডি্রু-সাইলখাযা িালযাক্রিযার
বরজালভচর একটট অংশ ো বিপন্ন েজাবত এিং বকেু েজাবতর আশ্রযস্থল, প্রেগুবল প্রকিলমাে
এখালনই উপলব্ধ (endemic)।

এই অঞ্চলল ক্রেবলং েসাবরত করার আলগ জনশুনাবন পবরর্ালনা প্রথলক বিরত থাকা সলেও
ওআইএললক পবরলিশগত োডপে প্রদওযা হলযবেল।
এমনবক মহামানয সুবেম প্রকাটচ ও িারিার জনশুনাবনর েক্রিযালক গুরুত্ব বদলযলে। এর
উলিখলোগয উদাহরণ হ'ল লাফাজচ উবমযাম মাইবনং োইলভট বলবমলটড িনাম ইউবনযন অফ
ইক্রন্ডযা প্রকস, প্রেখালন সুবেম প্রকাটচ জানায প্রে, পবরলিশগত োডপে অনুলমাদলনর েক্রিযায
জনসাযারলণর মতামত প্রনওযা িাযযতামূলক, োলত প্রকানও েকল্প দ্বারা প্রেলকালনাভালি েুব্ধ
প্রকালনা িযক্রক্তলক তার অবভলোগ জানালনার ও প্রমটালনার সুলোগ প্রদওযার জনয একটট কােকর
চ
প্রেে েদান করা হয।
জনসাযারলণর অংশগ্রহণ মূলক উন্নযন (participatory development)-এর জনয তালদর পরামশ চ
প্রনওযা গুরুত্বপূণ।চ তা নাহ’প্রল স্থানীয সম্প্রদালযর কাে প্রথলক তালদর গণতাবন্ত্রক অবযকার প্রকলড
প্রনওযা হলি এিং েকল্প ও অনযানয উন্নযনমূলক ক্রিযাকলাপ, প্রেগুবল তালদর জীিলন সরাসবর
েভাি প্রফলল প্রসগুবল বনলয তালদর উলদ্বগ জানালনার একমাে সুলোগ প্রথলকও তাাঁরা িক্রঞ্চত হলিন।
৪) জনসাধািণ আইনেঙ্ঘবনি অ্রভবর্াগ জানাবি অ্সমে য
ইআইএ ২০২০ খসডা েস্তািনার একটট উলদ্বগজনক বদক হল ইআইএর আওতাযীন েকল্পগুবললত
পবরলিশগত আইনলঙ্ঘলনর বিরুলদ্ধ সরকারী পদ্ধবতলত অবভলোগ করার েমতা শুযুমাে
েকল্পকারী এিং সরকারী কতৃপ
চ লের হালতই রলযলে, সরাসবরভালি েবতগ্রস্থ সম্প্রদালযর জনয এই
যরলণর প্রকান সুলোগ প্রনই। এর ফলল জনসাযারণ, বিলশষত স্থানীয সম্প্রদায এিং অনযানযভালি
জবডত অংবশদাররা কােকরভালি
চ
প্রকানরকম পদলেপ প্রনওযা প্রথলক অবযকারর্ূ যত হলি।
৫) েনযজীেন ও িাবেি আোসস্থবেি উপি প্রভাে, র্াি মবধয োবেি আোসস্থেও
অ্ন্তভভক্ত
য
ইআইএর আওতাযীন (ও অনযানয) েকল্পগুবল িনযজীিন এিং তালদর আিাসস্থলগুবলর উপর
গভীর েভাি প্রফলা সলেও, ইআইএ েক্রিযাটট এই সমসযাগুবলর সমাযালন ভযানকভালি অসফল
প্রথলকলে, এিং প্রসই িযথতা
চ এই খসডালতও অিযাহত। িতচমালন েকৃবতর অভূ তপূি চ বিলুবপ্তর হার
এিং অিেলযর কথা বিলির্না কলর, এরূপ িযথতা
চ আর হলত প্রদওযা সম্ভি নয।
ে) ঐবতহাবসকভালিই, এক্সপাটচ অযালেইসাল কবমটটগুবলর বিলশষজ্ঞলদর িনযজীিলনর
উপর েভাি অনুযািলনর দেতা বেল না। অতএি, ইআইএ েক্রিযালত এই বদকটট িরাির
অিলহবলত হলয এলসলে। এমনবক আইন দ্বারা সংরবেত অরলণযর বনকটিতী এলাকা ও
অনযানয োকৃবতক, জীিবিবর্লেযপূণ চ এলাকালতও উন্নযন েকল্পগুবলর েভাি মূলযাযলনর
জনয, িনযজীিন সংরেলণর দৃটষ্টলকাণ প্রথলক প্রকানও পবরকল্পণা িা েলর্ষ্টা প্রনই।
খ) একটট গুরুত্বপূণ চ প্রেে হল প্ররলওলয েকল্প, প্রেখালন এই যরলণর পেলিেণগুবল
চ
বিলশষভালি েলযাজন। প্ররলেকল্পগুবল িনযজীিন ও োকৃবতক অঞ্চলগুবললত ের্ুর েভাি
প্রফলল। প্রট্রলনর সালথ সংঘলষরচ কারলণ োযই িাঘ, হাবত, বর্তািাঘ ইতযাবদ িনযজীিলনর মৃতুয
ঘলট এিং প্ররলপলথর বরবখক পবরকাঠালমা এলদর োকৃবতক িাসস্থানলক প্রোট প্রোট ভালগ
খক্রিত কলর। উদাহরণস্বরূপ, প্রলাকসভায (জুলাই ২০১৯) প্ররল মন্ত্রক দ্বারা উপস্থাবপত

পবরসংখযান অনুসালর, ২০১৬ জুন প্রথলক ২০১৯-এর মলযয প্ররল দুঘটনায
চ
প্রমাট ৬৫টট হাবত
মারা োয। উন্নযনেকল্পগুবলর এইসি ফাাঁকপূরণ করার জনয ইআইএর আইনলক শক্রক্তশালী
করা েলযাজন।
গ) 'বি২' নালম নতু ন কলর তাবলকাভুক্ত েকল্প, প্রেগুবলর সম্পূণ চমূলযাযন এিং জনশুনাবনর
েলযাজন জরুরী নয িলল মলন কলর হলযলে, তার মলযয জাতীয সডক, রাজযসডক,
এক্সলেসওলয, মাবি-প্রমাডাল কবরলডার এিং কলযকটট বরং প্ররালডর সম্প্রসারণ িা
েশস্তকরণ এিং পবরলিশগত বদক প্রথলক গুরুত্বপূণ চঅঞ্চলল অিবস্থত সমস্ত িাযু-প্ররাপওলয
েকল্প অন্তভুক্ত
চ
রলযলে। অলনক প্রেলে, েকল্পগুবলর জনয েস্তাবিত এলাকার মলযয
পবরলিশগতভালি ভঙ্গু র অঞ্চল, িন, জলাভূ বম, তৃণভূ বম, প্লািনভূ বম এিং মরুভূ বম জবডত।
এগুবল বিলশষভালি গুরুত্বপূণ চ ভঙ্গু র িাস্তুতন্ত্র, প্রেখালন বনমাণকালে
চ
রচ ফলল িনযজীিলনর
আিাস এিং িাস্তুতলন্ত্রর কােিলম
চ
অপবরিতচনীয েবত হলত পালর।

ে) এই খসডা েস্তািনায প্রকান েবতকর েকল্প েস্তািকারীলদর বিরুলদ্ধ কলঠার পদলেপ
প্রনওযা এিং েকল্পটট িন্ধ্ করার পবরিলতচ প্রে প্রকান এিং সমস্ত আইনলঙ্ঘনকারী েকল্পলকই
বনযমসম্মত করার েস্তাি প্রদওযা হলযলে। সংরবেত এলাকা িা তালদর ইলকালসক্রন্সটটভ
প্রজানগুবলর মলযযও বনযমলঙ্ঘলনর জনয প্রকানও িযবতিলমর কথা িলা হযবন।
ঙ) ২০২০- এর ইআইএ খসডা েস্তািনায প্রকিলমাে পবরলিশ মন্ত্রক (MoEFCC) দ্বারা
বর্বিত ‘ইলকালসনবসটটভ’ প্রজান (পবরলিশগতভালি সংলিদনশীল অঞ্চল) ও এলাকাগুবললকই
অন্তভুক্ত
চ করা হলযলে। এলত সংরবেত অরণয, অনযানয িাস্তুতন্ত্রগতভালি ভঙ্গু র অঞ্চল
প্রেমন পািতয
চ
এলাকার িাস্তুসংস্থান, জলাভূ বম, মরুভূ বম, প্লািনভূ বম, পীটলযান্ডস,
মযানলগ্রাভ, জলাশয-জলাভূ বম, এিং বিলশষ েকৃবতর উক্রিদ ও োণী, পবরলিলশর সামানয
তারতময োলদর উপর সহলজই েভাি প্রফলল (sensitive) তালদর োকৃবতক িাসস্থালনর প্রকানও
উলিখ প্রনই। এর ফলল পবরলিশগতভালি গুরুত্বপূণ চ অঞ্চলল েকল্পগুবল গলড প্রতালার
োডপে সহলজই পাওযা োলি, ো প্রসখানকার িনযজীিনলক বিপন্ন করলত পালর।
চ) ইআইএ ২০২০-র খসডা েস্তািনা অনুোযী, “িৃেলেদন িযতীত জবম সমতলকরলণর
কাজ” (“leveling of the land without any tree felling”) পবরলিশগত োডপে োডাই করা
প্রেলত পালর। এই যরলণর ক্রিযাকলালপর অনুমবত প্রদওযা হলল তৃণভূ বম, জলাভূ বম,
মযানলগ্রাভ ও মরুভূ বমর মলতা বিপন্ন ও গুরুত্বপূণ চিাস্তুতন্ত্রগুবলর অপবরিতচনীয েবত হলত
পালর। এই অঞ্চলগুবল বকেু বিপন্ন ও বশবডউল-১ েজাবতর প্রশষ আিাসস্থল, প্রেমন প্রগ্রট
ইক্রন্ডযান িাস্টাডচ, প্রমলোিাঘ, ভারতীয প্রনকলড, প্রলসার প্রলাবরকান, প্রভাাঁদড, ের্ুর পবরোযী
জলীয পাবখ ও অনযানয জীি।
ি) সংরবেত িনাঞ্চলল েস্তাবিত েকল্পগুবললত ‘বনমাণ
চ কাজ’-এর অন্তভুক্ত
চ নয এমন
প্রেলকালনা কােিম
চ
পবরর্ালনা করা োয বকনা, তা এই ইআইএ খসডাটট স্পষ্ট কলর উলিখ
কলর না। আইলনর ফাাঁকগুবলর অপিযিহার কলর পবরলিশগত োডপে অনুদালনর আলগই
েকলল্পর কতৃপ
চ েরা আইন দ্বারা সংরবেত অরলণযও বনমাণ
চ কােিম
চ
শুরু করলত পালরন,
োর ফলল প্রদলশর প্রশ্রষ্ঠ বকেু োকৃবতক িনাঞ্চল ও িনযজীিলনর অপবরিতচনীয েবত হলত

পালর। এই খসডালত প্রকান ওযাইল্ডলাইফ বক্লযালরন্স অথাৎ
চ িনযজীিন োডপে োডাই
সংরবেত এলাকাগুবলর প্রভতলর বনমাণ
চ কাজ শুরু হললও তালক প্রকালনাভালি আটকালনা িা
সীমািদ্ধ করার কথা বিলশষভালি স্পষ্ট নয। ফলল েকল্পবনমাণ
চ কাজ একিার শুরু হলয
প্রগলল প্রসখালন েবদ আইনলঙ্ঘনও হয, কাজ র্ললত থাকলি, আইবন ভাষায োলক িলল
প্রফইট অযাকমবপ্ল ।
জ) ভারতিষ চ এক বিস্মযকর জীিবিবর্লের আিাস; িাঘ, হাবত, বর্তািাঘ, ভালুক ইতযাবদ
েজাবত্র িাসস্থালনর পবরসরগুবল সংরবেত এলাকার িাইলরও োযশই েসাবরত এিং অলনক
সময মানুলষর িসিাস অঞ্চল পেন্তও
চ
বিস্তৃত। উদাহরণস্বরূপ, ভারলতর িনয হাবতর
জনসংখযার এক তৃতীযাংশ সংরবেত এলাকার িাইলর অিবস্থত এিং ৩৫-৪০ শতাংশ িাঘ
সংরবেত এলাকার িাইলর পাওযা োয এিং তারাই প্রিবশ বিপন্ন। অনযানয বিপন্ন েজাবত
প্রেমন প্রনকলড, বর্তািাঘ, প্রলসার প্রলাবরকান, প্রগ্রট ইক্রন্ডযান িাস্টাডচও সংরবেত এলাকার
িাইলর িাস কলর। প্রে প্রকানও পবরলিশগত েভাি মুলযাযন েক্রিযালত এই বিষযটটর স্বীকৃবত
বদলত হলি প্রে িনযজীিনগুবল বিবভন্ন যরলণর োকৃবতক এলাকায পাওযা োয এিং উন্নযন
েকল্পগুবল এই জীিলগাষ্ঠীলদর কীভালি েভাবিত করলত পালর তার এক সাবিক
চ মূলযাযন করা
জরুরী। বকেু েকল্পলক ইআইএ করার েলযাজনীযতা প্রথলক এভালি োড প্রদওযা ভারলতর
বিরল, বিপন্ন িনযজীিনলক আরও বিপলদ প্রফললি। সংরবেত এলাকার িাইলর এই
জীিলগাষ্ঠীগুবললক টটবকলয রালখ প্রে আিাসস্থলগুবল, িতচমান ইআইএ ২০২০-র খসডা
েস্তািনাটট প্রসই এলাকাগুবলর অপবরিতচনীয েবত ঘটালত পালর।
আমরা গভীরভালি উবদ্বগ্ন প্রে প্রকাবভড-১৯ লকডাউন র্লাকালীন, েখন প্রদশ মহামারী ও মানবিক
সংকট বনলয বিপেস্ত,
চ এমন সময ইআইএ খসডা েস্তািনার বিষলয জনসাযারলণর মন্তলিযর জনয
আমন্ত্রণ জানালনা অসংলিদনশীল। বিলশষত দুিলচ সম্প্রদাযগুবল োরা পবরলিশগত সমসযা ও
দূষণকারী েকল্পগুবলর দ্বারা সরাসবর েভাবিত হয, এই বিষযগুবল বনলয ওযাবকিহল হওযার জনয
োলদর কালে উপেুক্ত েেুক্রক্তটুকুও উপলব্ধ নয, তারা মতামত প্রপশ করলত অেম হলি। এই
পদলেলপ স্বেতার অভাি রলযলে এিং গণতলন্ত্রর অংশগ্রহণমূলক নীবতগুবললক সম্পূণ চ অগ্রাহয
করা হলযলে।
জলিাযু সংকট আমালদর র্যাললঞ্জগুবললক আরও মুশবকল কলর তু ললি। ২০২০ সাললর জুলন ভূ রেজ্ঞান মন্ত্রে েদি ভারত সরকালরর বরলপালটচ 'ভারত অঞ্চললর জলিাযু পবরিতচলনর মূলযাযন'-এ
সতকচ করা হলযলে প্রে: “ভারলতর জলিাযুর দ্রুত পবরিতচন [জলিাযু মলডল দ্বারা অনুমান করা]
প্রদলশর োকৃবতক িাস্তুতলন্ত্রর, কৃবষ উৎপাদন ও বমটষ্টজললর উৎসগুবলর উপর র্াপ িাবডলয তু ললি,
এিং এর সালথ সালথ পবরকাঠালমাগত েবতও িাবডলয তু ললি। এগুবল প্রদলশর জীিবিবর্েয, জ্বালাবন
সুরো, খাদয, জল ও জনস্বালস্থযর বনরাপিার জনয মারাত্মক পবরণবতর সম্ভািনা ইবঙ্গত কলর।” (“the
rapid changes in India’s climate [projected by climate models] will place increasing stress
on the country’s natural ecosystems, agricultural output, and freshwater resources, while
also causing escalating damage to infrastructure. These portend serious consequences
for the country’s biodiversity, food, water and energy security, and public health.”)
ইবতহালসর এমন সমলয, এই কটঠন পবরবস্থবতগুবলর প্রমাকাবিলা করলত সাহােয করলি এমন
বনযমনীবত আইনকানুলনর েলযাজনীযতা রলযলে, তা িলাই িাহুলয । আমরা পবরলিলশর অিেযলক

প্রকানমলতই িাবডলয তু ললত পাবর না; একটট অস্বাস্থযকর পবরলিশ, বিলুপ্তোয জীিবিবর্েয এিং
োকৃবতক অিকাঠালমার ধ্বংলসর েবতপূরণ আগাবম েজন্মলক িহন করলত হলি।
ভারতীয সংবিযালনর ৫১নং অনুলেলদর (ে) প্রত িলা হলযলে প্রে, অরণয, হ্রদ, নদী এিং
িনযজীিনসহ োকৃবতক পবরলিলশর রো ও উন্নবত করা এিং জীিজগলতর েবত সহানুভূবতশীল
হওযা েলতযক নাগবরলকর প্রমৌবলক কতচিয (“to protect and improve the natural environment
including forests, lakes, rivers, and wild life, and to have compassion for living creatures”)।
এটা খুিই আিেজনক
চ
প্রে পবরলিশ মন্ত্রকলকই মলন কবরলয বদলত হলে প্রে একটট ইআইএ আইলন
এই মূলযলিাযগুবল অঙ্গীভূ ত করা উবর্ত।
উপলরাক্ত উলদ্বগগুবল বিলির্না কলর, আমরা পবরলিশ মন্ত্রক (MoEFCC)-প্রক অনুলরায করবে
ইআইএ ২০২০ খসডা বিজ্ঞবপ্তটট প্রেন সম্পূণরূলপ
চ
েতযাহার করা হয। এই মুহলূ তচ েলযাজন ২০০৬
সাললর ইআইএ েস্তািনালক শক্রক্তশালী করা প্রতালা এিং অবত অিশযই এলত পবরলিশগত
আইনশালের নীবতগুবললক সমথনচ করা, োলত এই আইলন অন্তভুক্ত
চ হয সতকচতা নীবত, োলত
বসদ্ধান্তগ্রহলনর আলগ পবরলিলশর সম্ভািয েবতলকও গুরুত্ব প্রদওযা হয, পবলউটারস প্রপ নীবত, োলত
দূষণকারীলক দূষলণর িযযভার করলত িাযয করা হয, এিং সলিাপবর
চ
োলত জনসাযারলণর নযাযবির্ার
ও েশাসবনক স্বেতার অবযকার গুরুত্ব পায।
আমরা আপনালক অনুলরায করবে দযা কলর এই বর্টঠটটর োবপ্ত স্বীকার করুন।
যনযিাদালন্ত,
জািীয় েনযজীেন দোর্য (National Board for Wildlife), অ্িণয উপবেষ্টা েরমটি (Forest
Advisory Committee), েযাঘ্র প্রেল্প (Project Tiger) জািীয় োে সংিক্ষণ েিৃ প
য ক্ষ
(National Tiger Conservation Authority) এেং রেরভন্ন িাজয েনযজীেন দোর্য (State
Wildlife Boards)-এি প্রাক্তন সেসযেৃন্দ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A.J.T. Johnsingh, PhD, Former member, National Board for Wildlife.
Email: ajt.johnsingh@gmail.com
Aparajita Datta, PhD, Senior Scientist, Nature Conservation Foundation; Former Member, State Board
for Wildlife, Arunachal Pradesh; Former Member, NTCA
Email: aparajita@ncf-india.org
Asad Rahmani, PhD (Former Director, Bombay Natural History Society), Scientific Adviser, The Corbett
Foundation
Email: rahmani1.asad@gmail.com
Biswajit Mohanty, PhD, Former Member, National Board for Wildlife; Secretary, Wildlife Society of Orissa
Email: kachhapa@gmail.com
Bittu Sahgal, Editor, Sanctuary Asia; Former Member, National Board for Wildlife.
Email: bittu@sanctuaryasia.com
Bonani Kakkar, Former Member, National Board for Wildlife; Founder Member, People United for Better
Living in Calcutta (PUBLIC)
Email: public4calcutta@gmail.com
Kishore Rithe, Former Member, National Board for Wildlife; Founder, Satpuda Foundation.
Email: rithekishore@gmail.com
Meetu Gupta, Member, State Board for Wildlife, Chhattisgarh; Founder Member & Secretary,
Conservation Core Society.
Email: conservationcoreindia@gmail.com
M Firoz Ahmed, PhD, Scientist F, Aaranyak, Guwahati, Assam; Former Member of the FAC and NTCA,
MoEFCC, GoI.

Email: mfa.aaranyak@gmail.com
10. MK Ranjitsinh, PhD, Former Additional Secretary, Ministry of Environment and Forests; Director, Wild
Preservation, India
Email: mkranjitsinh@gmail.com
11. Nirmal Kulkarni, Herpetologist, Director, Mhadei Research Center; Member, Goa State Biodiversity
Board; Former Member, State Board for Wildlife, Goa
Email: ophidian_nirmal@yahoo.co.in
12. PK Sen, Former Director, Project Tiger
Email: 1941sen@gmail.com
13. Priya Davidar, PhD, Fellow, American Association for the Advancement of Science. Professor (Retired),
Pondicherry University. Former member, Tamil Nadu State Wildlife Board
Email: pdavidar@gmail.com
14. Prerna Singh Bindra, Author and Wildlife Conservationist, Former Member, Standing CommitteeNational Board for Wildlife
Email: bindra.prerna@gmail.com
15. Romulus Whitaker, Co-founder/Trustee, Centre for Herpetology/Madras Crocodile Bank and Agumbe
Rainforest Research Station. Former Member, Tamil Nadu State Wildlife Board.
Email: kingcobra@gmail.com
16. Shekar Dattatri, Former Member, National Board for Wildlife Email:
Email: shekar.dattatri@gmail.com

গবেষে, সংিক্ষণোেী ও রেবেষজ্ঞ সহেমীেৃন্দ
17. Madhu Bhaduri, Indian Foreign Service, Former Ambassador of India
Email: madhu.bhaduri@gmail.com
18. Amit Bhaduri, Former Professor emeritus at JNU.
Email: amit.bhaduri@gmail.com
19. M D Madhusudan, Independent Researcher,
Email: mdmadhu@gmail.com
20. Nilanjana S Roy, writer
Email: nilanjanasroy@gmail.com
21. Cara Tejpal, Sanctuary Nature Foundation
Email: caratejpal@gmail.com
22. Pradip Krishen, Writer, ecological restorer
Email: treesofdelhi@gmail.com
23. Brinda Dubey, Secretary, Tiger Haven Society.
Email: brinda.dubey@gmail.com
24. Jairaj Singh, Chairman, Tiger Haven Society
Email: tigerhavensociety@gmail.com
25. Joanna Van Gruisen, Wildlife photographer and Writer
Email: joannavg@gmail.com
26. Raghu Chundawat, Conservation biologist
Email: raghu.baavan@gmail.com
27. Vaishali Rawat, Writer and Conservationist
Email: vaishali.rawat@gmail.com
28. Sumantha Ghosh, Founder, Vanghat
Email: vanghat@gmail.com
29. Nityanand Jayaraman, Writer, Social Activist. Chennai Solidarity Group
Email: nityjayaraman@gmail.com
30. Vishal Sinha, Advocate, Supreme Court of India
Email: vishalfkt@gmail.com
31. Meera Rajesh , Works on restoration of degraded land
Email: meera.rajesh@gmail.com
32. Pranav Capila, Independent Writer and Editor
Email: pranav@secondskin.media
33. Sonia Jabbar, Tea Planter & Conservationist, Nuxalbari Tea Estate, West Bengal
Email: s.jabbar@icloud.com
34. Meghna Banerjee, Executive Director and CEO, Human & Environment Alliance League (HEAL)
Email: banerjee.meghna5@gmail.com
35. Aditya Chandra Panda, Naturalist & Wildlife Conservationist
Email: aditya.spiritofthewild@gmail.com

36. Alok Putul, Journalist, BBC
Email: alokputul@gmail.com
37. Shailendra Singh, PhD, Director (India Program) Turtle Survival Alliance
Email: shai@turtlesurvival.org
38. Anuradha Sehgal, Animal Rights Activist
Email: Anuradha.sehgal@hindustantimes.com
39. Diya Banerjee, Advisor, Human & Environment Alliance League
Email: banerjee.diya@gmail.com
40. M. Yuvan, Independent writer and researcher, Executive Committee - Madras Naturalists'
Society
Email: yuvan.aves@gmail.com
41. Shailendra Yashwant, Independent Journalist
Email: shaiyashwant@gmail.com
42. Nandini Velho, PhD, Alumna of the Earth Institute Fellowship, Columbia University.
Email: nandinivelho@gmail.com
43. Sahil Nijhawan, PhD, Independent scholar
Email: sahil.nsit@gmail.com
44. Anisha Jayadevan, Ecologist
Email: anisha.jayadevan@gmail.com
45. Pooja Choksi, PhD Candidate, Columbia University, New York
Email: poojamchoksi@gmail.com
46. Dincy Mariyam, PhD Candidate
Email: dincy.mariyam@gmail.com
47. Arjun Srivathsa, PhD candidate, Wildlife Biologist, University of Florida
Email: asrivathsa@ufl.edu
48. Aritra Kshettry, INSPIRE-Fellow, Department of Science and Technology
Email: aritra.kshettry@gmail.com
49. DV Girish, Wildlife Conservation Activist & Managing Trustee, Bhadra Wildlife Conservation Trust,
Chikkamagalauru.
Email: girish422@gmail.com
50. Shreedev Hulikere, Wildlife Conservationist & Managing Trustee, WildCAT-C, Chikkamagalauru
Email: shreedevhulikere@gmail.com
51. Mrunmayee, Wildlife Conservationist, Chikkamagalauru
Email: mrunmayee.amarnath@gmail.com
52. Bijal Vachharajani, children’s book author
Email: bijal.tob@gmail.com
53. Girish Punjabi, Wildlife Biologist
Email: girisharjunpunjabi@gmail.com
54. Sikha Hariharan, Research Fellow
Email: sikha.hariharan@gmail.com
55. Raza Kazmi, Independent Writer and Wildlife Historian.
Email: raza.kazmi17@gmail.com
56. Krishnapriya Tamma, Researcher
Email: priya.tamma@gmail.com
57. Priya Singh, Independent Researcher
Email: karnisar@gmail.com
58. Vena Kapoor, Ecologist, Nature Educator
Email: vena.kapoor@gmail.com
59. Pradeep Koulgi, Wildlife biologist, Independent researcher
Email: pradeep.koulgi@gmail.com
60. Mahi Puri, PhD candidate, Wildlife biologist, University of Florida
Email: mahi.puri@gmail.com
61. Prerna Agarwal, Independent researcher
Email: prernaagarwal17@gmail.com
62. Omkar Dharwadkar, Naturalist
Email: omkardhr_27@yahoo.in
63. Anindya Sinha, Professor and Wildlife Biologist, National Institute of Advanced Studies
Email: anindya.rana.sinha@gmail.com
64. Shreya Padukone, Research Associate, NALSAR University of Law
Email: shreya.padukone@gmail.com
65. Arjun Kamdar, National Centre for Biological Sciences, Bangalore
Email: arjunk@ncbs.res.in
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