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অেুুঃ অ’ মামী, আলম আলহললাোঁ। পচাৱা, একদম কথামলিই কাম। 

 

মামীুঃ বৰ ভাল, বৰ ভাল। আহা, আহা অে।ু এওোঁক লচলি পোৱা িাই পকািলিা? 

 

অেুুঃ এওোঁ পমাৰ বন্ধ ুলিে।ু 

 

মামীুঃ লঠক আলে, এলিয়া লভিৰলল আহা। পহলৰ! পকাি আলহলে, চাওক লহ পোি… 

 

লিেুুঃ িমস্কাৰ মামী। 

 

মামীুঃ িমস্কাৰ। বহা বহা। পিামাললাক পকইলদিমাি ইয়ালি থালকবা িহয়? 

 

অেুুঃ পিলিলক থকা িহ’ব মামী। আলজ আৰু কাইলল থালক েৰলহলল যাব লালগব। আচললি মামাৰ ইয়াি 

যলুৰবলল অহাৰ চলললৰ আলম পেত্ৰ’ললয়াম আৰু কয়লাৰ খিি েদ্ধলি সম্পলকষ জ্ঞাি আহৰণৰ উলেলশেই 

ইয়ালল আলহলো। গলিলক ইয়াৰ োেি ক’ল ইলিয়াৰ অল চ থকা মাল ষলৰটালল যাব লালগব। 

 

মামাুঃ বাুঃ! িহোঁলি পদলখাি বৰ জ্ঞািীৰ কালমই কলৰে। এলকললগ যৰুাও হ’ল, িিিু কথা বজুাও হ’ল। 

 

অে ুআৰু লিেুুঃ সব আলোিাললাকলৰই আশীবষাদ মামা-মামী। 



 
 

মামীুঃ লঠক আলে, দুলীয়াজািি হহ থকা খিি সম্পকষীয় কথা মামালৰই জিাব োলৰব। আৰু মাল ষলৰটাি 

এওোঁৰ বন্ধ ুমাধৱ কাকলি থালক। পিওোঁ – খলি েলৰচালক। মামালৰ আলজ পিওোঁক প াি কলৰ জিাই লদলল 

কাইলল পিামাললালক আললাচিা কলৰব োলৰবা। 

 

অেুুঃ হ’ব মামী, িালকই কৰা হ’ব।  

 

মামাুঃ হ’ব বাৰু। পিামাললালক জািা চালগ পয উজলি অসমৰ একাংশ অঞ্চলি পেত্ৰ’ললয়ামৰ খিি – 

আহৰণৰ কামলবাৰ ইয়্াি থকা অইল ইলিয়াৰ মুখে কাযষালয়ৰ দ্বাৰাই লিয়লিি হহ থালক। গলিলক এই 

অঞ্চলি দী ষলদলি কলৰ অহা পেত্ৰ’ললয়াম অৱস্থািৰ সম্ভাবে স্থাি লচিাক্তকৰণ, খিি, আহৰণ আলদৰ লগি 

জলিি হহ থকাৰ পহিলুক ইয়াৰ হিললেত্ৰ সমূহৰ লবষলয় আমাৰ জ্ঞাি লকে ুপয হহলে পসইলটা লঠক। 

 

অেুুঃ মামা, পেত্ৰ’ললয়াম পবাললালি দুলবধ দ্ৰবে – খাৰুৱা পিল আৰু প্ৰাকলৃিক পগে, এই দুলয়ালৰ সামলৰ 

লয় িহয় জালিা? 

 

মামাুঃ হয়, হয়! এই দুলয়ালবধ দ্ৰবেক এলকললগ পেট্ৰ’ললয়াম পকাৱা হয়। দৰাচললি এই পেট্ৰ’ললয়াম শব্দলটা 

হহলে এটা পললটি শব্দ। ইয়াি Petro  আৰু     Oleum পবালা দুটা শব্দাংশ পসামাই আলে। Petro 
মালি লশল আৰু Oleum মালি হহলে পিল। 
 

অেুুঃ পিলে পেট্ৰ’ললয়াম শব্দৰ অথষ হহলে – লশলৰ মাজি পসামাই থকা পিল, িহয় জালিা? 

 

মামাুঃ অথষৰ  ালৰ েৰা পসইলটা হ’পলও লকন্তু ই প্ৰাকলৃিক পগে বা চমুলক পগেলকা সামলৰ লয়। 

 

লিেুুঃ বাৰু পেট্ৰ’ললয়ামৰ Suitable Mining বলুললল ইয়াৰ পেত্ৰি পকলি মাইলিং হ’ব োলৰ মামা? 

 

মামাুঃ   Suitable Mining অথষাৎ সলুবধাজিক খিি আৰু আহৰণৰ কথালল পযাৱাৰ আগলি 

পিামাললালক Mining, অথষাৎ খিিৰ লবষলয় স্পে পহাৱালটা প্ৰলয়াজিীয়। 
 

অেুুঃ পকালিা বস্তু খালি বালহৰ উললওৱা কাযষই খিি িহয় জালিা মামা? 

 

মামাুঃ প্ৰকিৃলি, সাধাৰণ ভালৱ খিা কাযষক আলম খিি বলুল কললও লকন্তু মাইলিঙৰ লগি ইয়াৰ োথষকে 

থালক। মাইলিং হহলে পকালিা যি বা পমলচি আলদৰ সহায়ি প্ৰাকলৃিক ভালৱ সেৃ খলিজ দ্ৰবেক খালি বা মূল 

দ্ৰবেৰ েৰা এৰুৱাই অিা কাযষ। 

 

লিেুুঃ পিলিয়া হ’পল Suitable Mining লক হ’ব মামা? 

 



 
 

মামাুঃ আচললি খলিজ দ্ৰবেৰ প্ৰকাৰ আৰু অৱস্থািৰ ৰূে পভলদ সলুবধাজিক খিিৰ ৰূলো পবললগ পবললগ 

হয়। পসই লবষয়ি বাৰু আলম মাল ষলৰটাি লকে ুআললাচিা কলৰম। এলিয়া পেট্ৰ’ললয়ামৰ পেত্ৰি সলুবধাজিক 

খিি পকলি হয় পসই লবষয়লল আলহাোঁহক বাৰু? 

 

অেুুঃ মামা, লযলহিলুক পেট্ৰ’ললয়ামৰ অৱস্থাি ভাললমাি গভীৰিািলহ পোৱা যায়, গলিলক খিিৰ েলূবষ 

লসলবলাকৰ অৱস্থািৰ লবষলয় লিলিি হ’ব িালালগব জালিা? 

 

মামাুঃ লালগব, লিিয় লালগব। 

 

লিেুুঃ ভালবলল আচলৰি লালগ, মালটৰ িলৰ বহু গভীৰিাি আবদ্ধ হহ থকা পেট্ৰ’ললয়ামৰ অৱস্থাি উললওৱাই 

িহয়, োোঁচ – েয় লকললালমটাৰ গভীৰিাৰ েৰা লসলবলাক বালহৰ উললয়াই অিাও হয়। পকলিলক সম্ভৱ কৰা 

হয় মামা? 

 

মামাুঃ িাৰ বালবই প্ৰলয়াজি হয় সমূ্পণষ লবজ্ঞািসন্মি অিসুন্ধাি। পেট্ৰ’ললয়াম অৱস্থািৰ বালব অঞ্চ্ল 

এলকাটাি পগদীয় লশলৰ ডাঠ আৱৰণ থকালটা লিিােই প্ৰলয়াজিীয়। 

 

অেুুঃ পগদীয় লশলৰ স্তৰলিা লকয় লালগ মামা? 

 

মামাুঃ পগদীয় লশল হহলে অিীজি জমা পহাৱা পগদৰ প্ৰস্তৰীভিূ ৰূে। আৰু পসই পগদৰ মাজি জমা পহাৱা 

অিীজৰ হজৱলদহৰ হজৱ-ৰাসায়লিক েলৰৱিষি  লটলয়ই এটা সময়ি  পেট্ৰ’ললয়ামৰ উৎেলি  টালটা সম্ভৱ 

হয়। 

 

লিেুুঃ পিলে পগদীয় লশল োললই সকললালি পিল পোৱালটা সম্ভৱ হ’ব পিলক মামা? 

 

মামাুঃ িহয়। পচাোঁৱা – ধৰা পগদ পগাট খালল লকন্তু িাি জীৱলদহ জমা িহ’ল। পিলিয়ালিা পেট্ৰ’ললয়ামৰ 

উৎেলি  টাৰ অৱকালশা পিালহাৱা হহ েলৰব। পসলয় সকললা পগদীয় লশললি, লবলষশলক জীৱহীি আলকষয়াি 

– লপ্ৰলকলৰিয়াি বা পেললঅ’জলয়ক যগুৰ পগদীয় লশলি এলিয়ালল পেট্ৰ’ললয়াম লবচালৰ পোৱা পহাৱা িাই। 

 

অেুুঃ আমাৰ ৰাজেৰ লযলবলাক পগদীয় লশলি পেট্ৰ’ললয়াম পোৱা হগলে পসইলবলাক পকাি যগুৰ লশললিা 

মামা? 

 

মামাুঃ আমাৰ ৰাজে বলুলয়াই িহয় অবলশে, সাধাৰণলি টাৰলচয়াৰী যগুৰ পগদীয় লশললই পেট্ৰ’ললয়াম 

উৎেলিৰ বালব প্ৰশস্ত স্তৰ ৰূলে সবষলত্ৰ েলৰগলণি হহ উলঠলে। কাৰণ এই যগুলিই উলিদৰ লবকাশ অলি 

সলোষজিক আলেল। 

 

লিেুুঃ এলি লশল লবচালৰ উললওৱাৰ উোয় লক মামা? 

 



 
 

মামাুঃ পিলি কাম কৰাৰ বালব পয লবস্তিৃ অিসুন্ধাি, েৰীো – লিৰীো আৰু লবেলু অলভজ্ঞিাৰ আৱশেক। 

অেুুঃ পসই লবষলয় সংলেলে ক’ব পিলক মামা? 

মামাুঃ লঠক আলে, মই অলি সংলেলে কম বাৰু। এইলেত্ৰি প্ৰথলমই প্ৰলয়াজি হয় দৰূসংলবদী বেৱস্থা। 

ইয়্াৰ সহায়ি পোৱা লচত্ৰৰ লগলি পসইলবাৰৰ অধেয়ি। পিলি অধেয়িৰ দ্বাৰা পকালিা এলডাখৰ ঠাইৰ 

ভঅূৱয়ব বা লশলৰ গাথোঁলি, প্ৰকলৃি, লবসৃ্তলি িথা অৱস্থাি – ৰূে সম্পলকষ ভালললখলি আভাস পোৱালটা সম্ভৱ 

হহ েলৰ। 

 

লিেুুঃ আৰু ভেূষৃ্ঠি যলদ লশলাস্তৰ উদং অৱস্থাি থালক পিলিয়ালিা েষৃ্ঠীয় অিসুন্ধািৰ দ্বাৰাও লকে ুিথে 

সংগ্ৰহ কলৰব েৰা হয়, িহয় জালিা? 

 

মামাুঃ হয়, পিলি ঠাইি ভিূালিক জৰীে কলৰও পেট্ৰ’ললয়াম পোৱা হ’বলি িাই িাক জিালটা সম্ভৱ হ’ব 

োলৰ। এই পেত্ৰি আমাৰ পদশৰ সবষালধক েৰুলণ লডগলব হিললেত্ৰৰ কথা উদাহৰণ লহচালে দালঙ ধলৰব 

োলৰ। ১৮৮৯ চিি চললাৱা ভিূালিক জৰীেৰ সহায়লি লডগলবি খাৰুৱা পিলৰ উদ াটি সম্ভৱ হহ উলঠলেল। 

অৱলশে এইলটা লঠক পয ভকূম্পিীয় আৰু ভিূালিক জৰীেৰ দ্বাৰা পেট্ৰ’ললয়াম অৱস্থািৰ ধিাত্মক লদশ 

উলন্মালচি পহাৱাৰ োেি অথষাৎ পসই লবষয়ি লিলিি পহাৱাৰ োেি অেলৰহাযষ হহ েলৰ েৰীোমূলক কেূ 

খিি বা  Exploratory drilling ৰ। 

 

অেুুঃ এলি খিিিলিা লক কৰা হয়? 

 

মামাুঃ এলি খিিৰ সময়ি লৰগ িামৰ যিৰ সহায়ি িাি সংলযালজি লকেমুাি লবটৰ জলৰয়লি পকৌশল 

খটৱুাই এলকাস্থািি ভেূষৃ্ঠৰ েৰা লিৰৱলচন্ন ভালৱ িললল খালি পযাৱাৰ বেৱস্থা কৰা হয়। আৰু এলি কাযষৰ 

 লি খিিি বালহৰ পহাৱা েদাথষসমূহ ভেূষৃ্ঠি প্ৰিেে অধেয়ণৰ দ্বাৰা পেট্ৰ’ললয়ামৰ অৱস্থাণ সম্পলকষ লিলিি 

হ’ব েৰা যায়। 

 

লিেুুঃ পেট্ৰ’ললয়াম থকাৰ লবষলয় লিলিি পহাৱাৰ োেি ইয়াৰ আহৰণ লক দলৰ কৰা হয়? 

 

মামাুঃ পিামাললাকক এটা কথা পকাৱা পহাৱা িাই। পসইলটা হহলে খাৰুৱা পিল আৰু পগেৰ পেত্ৰি 

Drilling                      অৱস্থালৰই খিি কাযষ সম্পাদি কৰা হয়। এলি দ্ৰবে বহু গভীৰিাৰ েৰা 

বালহৰ উললওৱাৰ একমাত্ৰ উোয় হহলে খিিৰ জলৰয়লি প্ৰস্তুি কৰা এলকাটা কেূ বা  Well । ইয়াক পিলৰ 

েংু বলুলও পকাৱা হয়। Drilling ৰ োেি ভালললকইটা েযষায় োৰ কলৰ উলঠলহ পিললই হওক বা পগলেই 

হওক, আহৰণ কৰালটা সম্ভৱ হহ উলঠ। 

 

অেুুঃ এইলবলাক োম্প কলৰ উলঠওৱা হয় পিলক? 

 

মামাুঃ িহয়। প্ৰথম অৱস্থাি োম্প কৰাৰ প্ৰলয়াজি িহয় । কাৰণ এইলবলাক বহু গভীৰিাি থকাৰ পহিলুক 

যালথে চােলব্ধ হহ থালক। গলিলক লসলবলাক থকা স্থািলল  টুাই লদলল চােমুক্ত পহাৱাৰ বালব ওেৰলল উলঠ 

আলহ। লকন্তু এসময়ি চােৰ েলৰমাণ কলম আলহব ধলৰ। পিলিয়া কলৃত্ৰম চাে বা োম্প কৰাৰ প্ৰলয়াজি হয়। 



 
 

বহু সময়ি লবলশষলক হিল ভািাৰৰ িলৰ  ালল গধৰু েললমাৰ জািীয় উোদািৰ জলৰয়লি চাে প্ৰলয়াগ 

কৰাও হয়। আমাৰ িাহৰকটীয়া হিললেত্ৰখি েৰুলণ হহ েৰাি ইলটা – লসলটা কলৃত্ৰম উোয় অৱলৰিৰ দ্বাৰা 

খাৰুৱা পিলৰ আহৰণ কলৰ থকা হহলে। লকন্তু এসময়ি পকালিা বেৱস্থালৰই খাৰুৱা পিলৰ আহৰণ সম্ভৱ 

পিালহাৱা হহ েলৰ অথবা বেৱস্থালটা অলি বেয়বহুল পহাৱাৰ লবেৰীলি স ুল পিালোৱা অৱস্থা আলহ েলৰ। 

আমাৰ লডগলব হিললেত্ৰৰ বিষমালি পসই অৱস্থা আলহ েৰাি আহৰণ বাস্তৱলি বন্ধ হহ েলৰলে। 

লিেুুঃ আলম অথলি পেচিৰ েৰা আলহ থকাৰ সময়ি দুটামাি কেূি এটা কমাৰ শালি ভালট মৰাৰ দলৰ 

বেৱস্থা চলল থকা পদখা োইলেললা পসইলটা লকলিা? 

 

মামাুঃ পসইলটা বেৱস্থা এলিয়া ভাললমাি কেূি প্ৰলয়াগ কৰা হহলে। সাধাৰণ ভাষাি প োঁকী এলকাটাৰ দলৰ 

উঠা – িমা কলৰ থকাৰ পহিলুক িাৰ িাম লদয়া হহলে প কী। এইলটা এটা হবদুেলিক উোলয়লৰ চললাৱা োম্প, 

যাৰ দ্বাৰাই ভািাৰৰ েৰা খাৰুৱা পিল োম্প কলৰ উলঠাৱা হয়। 

 

অেুুঃ আৰু মামা, আলম আলজ আলহ থকাৰ সময়ি ৰাস্তাৰ একাষি একৰুা ডাঙৰ জুই জ্বলল থকা পদখা 

োইলেললা, পসয়া লক? 

 

মামাুঃ এলি জুই হিললেত্ৰ সমূহি সাধাৰণলি ৰখা হয়। িাৰ কাম হহলে খাৰুৱা পিলৰ লগলি সহজাি 

অৱস্থাি থকা ল  ুহাইদ্ৰিকাবষি পগে পযলি লমলথি, ইলথি আলদক জ্বললাৱা… 

 

লিেুুঃ লকয় প্ৰাকলৃিক পগেৰ দলৰ এলবধ মূলেবাি পগেক জ্বলাই পিুঃলশষ কৰাৰ েলৰৱলিষ অিে কামি লগাব 

পিাৱালৰলিলক? 

 

মামাুঃ পিল আহৰণৰ ললগ ললগ পিলৰ লগি সহাৱস্থাি কৰা উক্ত পগে দুলবধ েবূষলিা বহু েলৰমালণ জ্বললাৱা 

হহলেল। কাৰণ েবূষলি লসলবলাক সংৰলেি অৱস্থাি ধলৰ ৰখা বা কামি খটৱুাৰ উোয় বৰ কম আলেল। লকন্তু 

লসলবলাক বায়মুিলি এলৰ লদললও েলৰলৱশি কপু্ৰভাৱ পেললাৱাৰ শংকা থালক। পসলয় জ্বলাই লবেদমুক্ত 

পহাৱা হহলেল। েবূষলি এলি পগে ৫৬ শিাংশ ভাগ েযষে জ্বললাৱা হহলেল। লকন্তু আলজকালল পসয়া ৫ ৰ েৰা 

৬ শিাংশলি সীলমি ৰালখব েৰা হহলে। 

 

অেুুঃ এলি পগেৰেৰা এল লে লজ প্ৰস্তুি কলৰব েৰা িাযায় পিলক মামা? 

 

মামাুঃ লমলথি, ইলথি আলদ পগে োিল পহাৱাৰ পহিলুক চাে প্ৰলয়াগ কলৰও এল লে লজ কৰালটা সম্ভৱ িহয়। 

এল লে লজ কৰা হয় খাৰুৱা পিলৰ লগি থকা গধৰু হাইড্ৰকাবষি পযলি প্ৰ’পেি, লবউলটিক চাে প্ৰলয়াগ 

কলৰলহ। 

 

লিেুুঃ পিলে লমলথি, ইলথি আলদ পগেৰ বেৱহাৰৰ পকালিা উোয় িাই পিলক মামা? 

 

মামাুঃ আলে। ইয়াক সাধাৰণ ইন্ধি লহচালে োইেৰ জলৰয়লি কলিয়াই  ৰুৱা ৰন্ধি বা উলদোগ আলদি 

বেৱহাৰ কলৰব েৰা যায়। এই পগেলক অইল ইলিয়াৰ আবাস গৃহ্সমূহি জ্বলিৰ ইন্ধি ৰূলে বেৱহাৰ কলৰ 



 
 

থকা হহলে। পিলিলক অসম পগে পকাম্পািীলয় এলি পগেলক োইে পযালগ বহু চাহবাগাি আৰু বেলক্তগি 

বাসস্থািলিা পযাগািৰ বেৱস্থা কলৰ আলে। 

 

অেুুঃ পকালিা উলদোগ আলদি এই পগেৰ প্ৰলয়াজি িাইলিলক? 

 

মামাুঃ এই পগে বেৱহাৰৰ দ্বাৰাই িাে – লবদুেৎ উৎোদি, সাৰ কাৰখািা, পেট্ৰ’পকলমলকল আৰু পিলিলক 

পগে পেকাৰ আলদ উলদোগি পকচাোঁমাল ৰূলে বেৱহাৰৰ েণূষ সম্ভাৱিা আলে। মি কলৰব লগা পয এলি কামি 

ললগাৱাৰ বালবই সম্প্ৰলি পগে জ্বললাৱা বহুলখলি হ্ৰাস োইলে। 

 

লিেুুঃ খিিৰ সময়ি পকালিা লবেদ বা লৰস্ক আলদ িাথালক পিলক মামা? 

 

মামাুঃ  লৰস্ক, লবেদ আলদ প্ৰালয়ই থালক। এটা লি্স্ক হহলে পেট্ৰ’ললয়াম পোৱাৰ অলিিয়িা । িাোলল বজুি 

েলৰমাণৰ ধিৰ অেচয়  লট । পসলয় এলি কামি যলথস্ট সিকষিা অৱলৰি কলৰব লগা হয়। লদ্বিীয়লি, লৰস্ক 

থালক খিিৰ সময়ি। লকয়লিা এ ালল এলি কামি বেৱহৃি পলাৰ গধৰু আলহলালবাৰৰ আ ািি বহু শ্ৰলমক 

আ ািপ্ৰাপ্ত বা েংগু পহাৱাৰ সম্ভাৱিা থালকব োলৰ। আি ালল অজ্ঞাি স্থািি খিিৰ সময়ি ভসূ্তৰৰ উেলব্ধ 

িীব্ৰ চােৰ  লি খিি যিৰ একাংশক লেলটকাই েলঠাৱাৰ স্থল থালক। লবলশষ উোয় সংলযাজিি গুৰুি 

লদব লগা হয়। িহ’পল ভয়াবহ দু ষটিা  টাৰ আশংকা থালক। 

 

অেুুঃ পিলৰ কেূ এলকাটাৰ েৰা ওললাৱা পিলৰ সংসাধিৰ বালব লক বেৱস্থা কৰা হয় মামা? 

 

মামাুঃ পকইবাটাও কেূৰ েৰা পোৱা খাৰুৱা পিল সংলযাগী োইেৰ জলৰয়লি পিল সংগ্ৰহ পেত্ৰ, যাক 

ইংৰাজীি অ’লচএচ   পকাৱা হয় িাি জমা কৰা হয়। িাৰ েৰা েথৃক পহাৱা োিল পগে আোঁিৰাই পিলভাগ 

কলিচলিং        কলৰ োম্পৰ জলৰয়লি চাে প্ৰলয়াগৰ দ্বাৰা পশাধিাগাৰলল পবাৱাই লদয়া হয়। আৰু 

পশাধািাগাৰি পিল পশাধি কৰাৰ লগলি লবলভন্ন প্ৰকাৰৰ উৎেন্ন দ্ৰবে আৰু এললেলজ প্ৰস্তুলিৰ উোয় কৰা 

হয়। 

 

লিেুুঃ মামা পগেৰ আহৰণ পকলিলক কৰা হয়? 

 

মামাুঃ পগে সাধাৰণলি দুটা অৱস্থাি প্ৰকলৃিি পোৱা হয়। এটা হহলে সংযকু্ত আৰু আিলটা মুক্ত। হিললেত্ৰি 

সাধাৰণলি িলৰ ালল োণী, িাৰ উেৰি পিল আৰু এলকবালৰ ওেৰি পগেৰ অৱস্থাি পোৱা যায়। 

 

অেুুঃ পকলিয়াবা পকৱল পগেৰ অৱস্থালিা পোৱা যায় পিলক মামা? 

 

মামাুঃ হয় পিলি অৱস্থালিা পোৱা যায়। পসয়া সাধাৰণলি ভসূ্তৰৰ মাজি চলা পগেৰ লবচলিৰ বালবই  লট। 

পিলি অৱস্থা আমাৰ লডগলব আৰু দুললয়াজািৰ মাজৰ পজাৰাজাি িামৰ পেত্ৰ এখিি পোৱা হগলে। লকন্তু 

পবলেভাগ পেত্ৰলি পগেক পিলৰ ওেৰি মুক্ত লহচালে আৰু পিলৰ লগি সংযকু্ত অৱস্থালি পোৱা যায়। 

 



 
 

লিেুুঃ পগেৰ আহৰণ পিলৰ দলৰই কৰা হয় পিলক? 

 

মামাুঃ প্ৰায় এলকই। পগে থকা ঠাইলল খিি কলৰবই লালগব। অৱলশে ই ল  ুপ্ৰকলৃিৰ পহাৱাৰ পহিলুক সহলজই 

আহৰণেম হহ উলঠ। পকৱল আহৰণৰ সময়ি বালহৰি অলিৰ সংলযাগ  লটবলল হ’পল লবৰাট লবলফাৰণ  লট 

বহু সময়লল জ্বলল থকাৰ স্থল থালক। পিলি কাযষ এবাৰ লাকৱুা পেত্ৰি  টাৰ উদাহৰণ পোৱা যায়। পসলয় 

ইয়াৰ আহৰণৰ সময়ি লবলশষ সিকষিা গ্ৰহণ কৰালটা অলিলক প্ৰলয়াজিীয়। 

অেুুঃ মামা, আেলুি এলিয়ালল পেট্ৰ’ললয়ামৰ খিি সম্পলকষ আমাক অৱগি কলৰলল। লকন্তু ইয়াৰ প্ৰশস্ত খিি 

সম্পলকষ আমাক জলিাৱা পহাৱা িাই। ক’ব পিলক? 

 

মামাুঃ এটা কথা অৱলশে সিে পয সাধাৰণ খিি আৰু প্ৰসস্ত খিিৰ মাজি লকে ুোথষকে থালক। 

 

লিেুুঃ লক োথষকে থালক মামা? 

 

মামাুঃ সাধাৰণ খিি অেলৰকলিি বা হবজ্ঞালিকভালৱও সম্পালদি হ’ব োলৰ। লকন্তু প্ৰশস্ত খিিৰ পবললকা 

খিি েলৰকলিি আৰু লবজ্ঞািসন্মি পহাৱা অেলৰহাযষ। লগলি অৱলশে আৰু লকে ু কথা আলে, শুিা। 

পিামাললালকলিা জািাই পয পেট্ৰ’ললয়াম হহলে এলবধ অ’লি মূলেৱাি, িালিই দুষ্প্ৰােে অিৱীকৰণীয় 

প্ৰাকলৃিক সম্পদ। ই ালল ইয়াৰ অৱস্থালিা লবশ্বি অলি সীলমি। লেলে ইয়াৰ, লবেৰীলি ইয়াৰ বেৱহালৰক 

চালহদা অলি পবলে। পসলয়লহ ইয়াৰ িাম ৰখা হহলে – েণীয়া পসাণ, ইংৰাজীি ললকইুড গ’ল্ড। পসইবালবই 

ইয়াৰ আহৰণ লবজ্ঞািসন্মি পহাৱাৰ লগলি বেৱহালৰা যালি যথাথষভালৱলহ কৰা হয় িালল সকললালৱ 

যথাসম্ভৱ মলিালিলৱশ কৰালটা যগুুি। পিলিলক ইয়াৰ উৎোদলিা যালি বহিেম িথা েলৰলৱশলমত্ৰ হয় 

িাললও লে ৰখালটা দৰকাৰী। প্ৰলণধািলযাগে পয হিললেত্ৰ এলকাখিি খিি সমু্পণষ লবজ্ঞািসন্মি িহ’পল 

িাি বজুি েলৰমাণৰ পিল স্তৰৰ মাজি আবদ্ধ হহ থালকলযাৱালটা স্বাভালৱক। লয পিল েৰৱিষী সময়ি আহৰণ 

কৰালটা অসম্ভৱ বা অলি বেয় বহুল পহাৱালটাও স্বাভালৱক হহ েলৰ।  লশ্ৰুলিি এটা সময়ি হিললেত্ৰ 

এলকাখিৰ অেমৃিেু অৱসোম্ভাৱী পহাৱাৰ অৱকাশ থালক। পকাৱা বাহুলে পয অসমৰ বহু হিললেত্ৰলি পিলি 

সমসোৰ উিৱ পহাৱাৰ অলভলযাগ পোৱা যায়। গলিলক উলেলখি লদশসমূহৰ প্ৰলি লেে ৰালখ কৰা খিলিই 

হহলে প্ৰশস্ত বা সলুবধাজিক খিি । 

 

মামীুঃ অে ুলিে,ু পিামাললাকৰ আললাচিা পশষ হ’বৰ হ’ললি িাই? পমাৰ লকন্তু ভাি হহ হগলে পদই। গলিলক 

পিামাললালক েলম িকলৰ গা – ো ধইু পলাৱালটা ভাল হ’ব লিিয়। 

 

মামাুঃ মামীলয়ৰৰ কথা শুলিলাহোঁি িহয় পিামাললালক। গলিলক গা পধাৱাৰ প্ৰস্তুলি চললাৱা, িহয় জালিা? ভাি 

খাই উলঠ অলে আৰাম কলৰ পলাৱাোঁহক। মই ইলিমলধে পমাৰ বন্ধ ুমাধৱ কাকলিক প াি কলৰ জিাই লদলো। 

 

অে ুআৰু লিেুুঃ হ’ব মামা। 

 

(দশৃোেৰৰ সংগীি) 

 



 
 

দশৃে ২ 

 

(গািী োটষ লদ অলে চললাৱাৰ শব্দ। অলে োেি বন্ধ কৰাৰ শব্দ) 

 

মামাুঃ আলম আলহ মাল ষলৰটা োললালহ ভালগিহোঁি। এলিয়া িালমবলহ লালগ। অ’ পিামাললালক পচাোঁৱা – 

এইলটালৱই ক’ল ইলিয়া লললমলটডৰ িথষ ইে ক’ল ল ল্ডেৰ কাযষালয়। ইয়ালিই আলম লগ োম খলি েলৰচালক 

মাধৱ কাকলিক। লগ োম লক – োললালৱই লদয়া। পসৌৱা পচাোঁৱা – মাধৱ কাকলিলয় আমাৰ অলেোি পগটৰ 

মুখলল চাই ৰলখ আলে। 

মা. কাকলিুঃ অ িবীি আহা আহা। পিামাললাক আলহবা বলুল মই বাট চাই আলোোঁ। িবীি, গুৱাহাটীৰ েৰা 

আলহলে পবালা ল’ৰা দুজি এওোঁললালকই িহয় জালিা? 

 

মামাুঃ হয়, হয়। এওোঁ অে।ু 

 

অেুুঃ িমস্কাৰ মামা। 

 

মামাুঃ এওোঁ লিে।ু 

 

অেুুঃ িমস্কাৰ মামা। 

 

মা. কাকলিুঃ িমস্কাৰ িমস্কাৰ। বহা পিামাললালক। 

 

মামাুঃ এওোঁললাক ইলিলিয়ালৰং কললজৰ োত্ৰ। মাইলিঙৰ লবষলয় জিাৰ প্ৰলি এওোঁললাক আগ্ৰহী।  

 

কা. মামাুঃ এওোঁললালক লকহৰ লবষলয় জালিব খলুজলে? 

 

মামাুঃ এওোঁললালক প্ৰধািলক কয়্লাৰ পেত্ৰি প্ৰলযাজে হ’ব েৰা প্ৰশস্তখিিৰ লবষলয় জিাৰ লগলি 

কয়লালেত্ৰি চলাই থকা খিি আৰু খিিৰ  লি েলৰলৱশি হ’ব েৰা েলিৰ লবষলয় জালিব লবচালৰ। 

 

কা. মামাুঃ লঠক আলে। এটা কথা লেলে – প্ৰশস্ত খিিৰ লবষলয় জিাৰ আলগলয় অৱলশে সাধাৰণ খিিৰ 

লবষলয় অৱগি পহাৱালটা প্ৰলয়াজিীয়।  এই লবষলয় িবীি মামালৰ পিামাললাকক হকলেই লিিয়? 

 

অে ুআৰু লিেুুঃ হকলে হকলে মামা। গলিলক আেলুি এলিয়া পগাটা বস্তুৰ খিিৰ লবষলয় ক’পলই হ’ব। 

 

কা. মামাুঃ লঠক আলে। আলম পয হকলো পগাটা বস্তু পসই বস্তুলবাৰলিা লক হ’ব োলৰ বাৰু। ইলবলাক কয়লা, 

মূলেৱাি লশল অথবা ধািবীয় আৰু অধািবীয় মলণক হ’ব োলৰ। এলি দ্ৰবেলবাৰ মুকলল অৱস্থাি ভেূষৃ্ঠি 

পোৱা হ’ব োলৰ অথবা ভগূভষি লশলৰ মাজি পসামাই থালকবও োলৰ। গলিলক দুলয়া অৱস্থাি থকা খলিজৰ 

বালব প্ৰলয়াগ কৰা খিিৰ প্ৰলেয়াও সলুকয়া সলুকয়া হয়। এটা কথা জালিবা, - সামলগ্ৰক ভালৱ মুক্ত অৱস্থাি 



 
 

থকা দ্ৰবে আহৰণৰ বালব মুক্ত খিি আৰু িলি পসামাই থকা দ্ৰবেৰ আহৰণৰ বালব ভগূভষীয় খিিৰ বেৱস্থা 

অৱলৰি অেলৰহাযষ। 

 

অেুুঃ মুক্ত খিিলিা পকলিলক কৰা হয় মামা? 

 

কা. মামাুঃ ভেূষৃ্ঠি উদং বা মুকলল অৱস্থাি থকা দ্ৰবেৰ খিিক সামলগ্ৰকভালৱ মুক্তখিি পকাৱা হ’পলও লকন্তু 

পিলি দ্ৰবেৰ বেৱহালৰক লদশৰ প্ৰলি লেে ৰালখ খিিৰ লিয়ম ৰচা হয়। 

 

অে ুআৰু লিেুুঃ মালি? 

কা. মামুঃ ধৰা, লিমষাণ কাযষি বেৱহৃি লশলৰ পেত্ৰি লযলকালিা প্ৰকালৰ ভালঙ ভািাৰৰ েৰা আোঁিৰাই 

আলিললই হয়। গলিলক পিলি দ্ৰবেৰ পেত্ৰি লিলদষে পকালিা আকাৰ –অৱয়বৰ কথা পিালহাৱাি  ি  িলক 

লবলফাৰক দ্ৰৱেৰ সহায়ি খলিি কলৰ এৰুৱাই অিাৰ বেৱস্থা কৰা হয়। ইয়াৰ লবেৰীলি লকন্তু পগ্ৰিাইট বা 

মাবষলক পসৌিযষবদ্ধষক ব্লক, টাইলে প্ৰস্তুলিৰ বালব লগা হ’পল সাৱধািিা অৱলৰলিলৰ মূল ভািাৰৰ েৰা 

এৰুৱাই অিাৰ বেৱস্থা কৰা হয়। 

 

অেুুঃ পগ্ৰণাইট আৰু মাবষলৰ পেত্ৰি পকলি মাইলিং কৰা হয়? 

 

কা. মামাুঃ পিলি লশলৰ মূল ভািাৰি সৰু লড্ৰল পমলেিৰ সহায়ি সলুবধাজিক গভীৰিালল  টুা কলৰ িাি 

লবলফাৰক দ্ৰবে বেৱহালৰলৰ প্ৰথলম  টাই পলাৱা হয়। োেি পসইদলৰ েথৃক হহ েৰা খিলবাৰ যি সহায়ি 

পেি বা ট্ৰাকি উঠাই প্ৰলচলচং ইউলিটলল কলিয়াই লিয়া হয়। পসই ইউলিটি প্ৰলয়াজিািসুালৰ উেযকু্ত 

আকাৰৰ টকুৰুাি েলৰণি কলৰ লবেীৰ বেৱস্থা কৰা হয়। ইলবলাকৰ লবেৰীলি চিুলশল, গ্লােলেি বা চীিামালট 

আলদৰ মাইলিঙি লবলশষ ্ স্িকষিা অৱলৰিৰ প্ৰলয়াজি িহয়, লকয়লিা লসলবলাকৰ ভালঙািৰ লবলশষ আকাৰ 

বিষাই ৰখাৰ প্ৰলয়াজিীয়িা িাথালক। 

 

লিেুুঃ মামা, এলিয়ালল আেলুি কয়লাৰ পেত্ৰি প্ৰলয়াগ কৰা মুক্ত েিিৰ লবষলয় পকাৱা িাই। পসই লবষলয় 

অলে ক’পল ভাল হয়। 

 

কা. মামাুঃ কয়্লা পেত্ৰ এলকাখিি মুক্ত খিি পিলিয়ালহ কৰা হয় পযলিয়া কয়্লাৰ স্তৰ এলকািাৰ ওেৰি 

মালট বা লশলৰ োিল িৰে থালক। কয়লাস্তৰৰ ওেৰি থকা পসই অদৰকাৰী আৱৰণক অব াি বা অভাৰ 

বালডষি  পকাৱা হয়। পসই অব ািলখলি পড্ৰজাৰৰ সহায়ি আোঁিৰাই কয়লালখলি প্ৰথলম উন্মকু্ত কলৰ হল 

লবলফাৰক দ্ৰবেৰ সহায়ি োেি পসইলবাৰ ভালঙ খি খণ্ড্ি েলৰণি কলৰ পিালা হয়। োেি পিলি খিলবাৰ 

পেি, ডাম্পাৰ, ট্ৰাক বা পট্ৰইিি উঠাই লবেয়ৰ বেৱস্থা কলৰব েৰা হয়।  

 

অেুুঃ কয়লাৰ ভগূভষীয় খিি, পকলিলক কৰা হয় মামা? 

 

কা. মামাুঃ ভগূভষীয় খিিৰ প্ৰেয়ালটা যলথে জলটল, কালেয়ী আৰু অথষবেয়ী। ই ালল খলিৰ লভিৰি মুক্ত 

অলিলজিৰ অভাৱ থকাৰ লবেলৰলি আলকৌ থালক লমলথি পগে লয সহলজই জ্বলল উলঠ অ টি  টাব োলৰ 



 
 

আৰু থালক কাবষি মিিাইড লয পগে লকে ুসময় ধলৰ পসৱি কলৰলল মািহু মূচষা হগ মৃিেুৰ মুখি েৰালটা 

অৱধালৰি। সমােৰালভালৱ সময়লবলশলষ মুৰৰ ওেৰি থকা কয়লালবহীি স্তৰ খলহ েলৰ শ্ৰলমকক আহি –

লিহি কৰাৰ আশংকা থালক। িদুেলৰ খলিৰ লভিৰি অকস্মালি  লটব েৰা জলপ্ৰৱালহ অিা দু ষটিাৰ 

আশংকাও থালক। 

 

লিেুুঃ খলিৰ লভিৰিলিা পোহলৰা িাথালক! 

 

কা. মামাুঃ খলিৰ লভিৰি পোহৰ, বিাহ, এলকা িাথালক। পসলয় কলৃত্ৰমভালৱ লসলবলাকৰ পযাগাৰ কলৰ 

পলাৱালটা অেলৰহাযষ। িাৎেযষেণূষ পয খলিৰ লভিৰি কাম অলবৰিভালৱ লদিলটাৰ ২৪  ন্টাই চলাই ৰালখব 

লগা হয়, গলিলক এলিধৰণৰ অিোৱশেকীয় পযাগাৰসমূহ খলি কিৃষেেৰ দ্বাৰাই প্ৰদাি কলৰ থালকব লগা হয়। 

 

অেুুঃ আলোিাললাকৰ কয়লালেত্ৰ সমূহি পকলিধৰণৰ মাইলিং চলাই থকা হহলে বাৰু? পসই লবষলয় জিাব 

পি? লগলি আৰু এটা কথা জালিব লবচালৰাোঁ। 

 

কা. মামাুঃ লক অে?ু 

 

অেুুঃ আলম জিাি মাকমু ইয়াৰ েৰা লকে ুদলূৰি আলে। িথালে এই কয়লা পেত্ৰখিৰ িাম ৰখা হহলে – 

মাকমু কয়লা পেত্ৰ। এলি িামকৰণৰ অেৰালি লকবা ৰহসে আলেলিলক বাৰু? 

 

কা. মামাুঃ হয়, মাকমু ইয়াৰ েৰা ভালললখলি দলূৰি। িদুেলৰ মাকুমি কয়্লাও পোৱা পহাৱা িাই। পসলয় 

এইখি পেত্ৰৰ িাম মাকমু ৰখাৰ েলৰৱলিষ মাল ষলৰটা বা ললড ু ৰখালহ উলচি আলেল। প্ৰকিৃলি এই 

কয়লালেত্ৰখি বহু েৰুলণ। আমাৰ পদশ স্বাধীি পহাৱালৰা বহু েলূবষ, অথষাৎ ১৮৮০ চিমািি আলৱসৃ্কি হহলেল। 

পসই সময়ি লিলিচকুীয়াৰ সমীেৰ মাকমুলহ এখি আগবিা ঠাই আলেল। পসলয় হয়লিা পিলিয়া কয়লা 

উদ াটিৰ কাম মাকমুৰ েৰা আৰম্ভ কৰা হহলেল। পসলয় এই পেত্ৰ খিৰ িাম মাকমু কয়লালেত্ৰ কৰা হহলেল 

আৰু আলজও এই িালমলৰই অলভলহি কলৰ থকা হহলে। এই পেত্ৰখি দী লল প্ৰায় ৩০ লকললালমটাৰ আৰু 

েথালললয় ৫ লকললালমটাৰ। 

 

অেুুঃ কয়লা পেত্ৰ সমূহি সাধাৰণলি লকে ুসংখেক কয়লাৰ িৰে থালক, যাক ক’ল লচম িালমলৰ জিা যায়। 

এইখি কয়লা পেত্ৰি পকইটামাি লচম আলে বাৰু? 

 

কা. মামাুঃ পবলেভাগ কয়লা পেত্ৰলি একালধক লচম থালক। িালৰ লকেুমািৰ পবধ অৱলশে এক লমটাৰৰ কম। 

পসই পেত্ৰি ভগূভষীয় খিি চললাৱালটা অসম্ভৱ বলুল ক’পলও বিাই পকাৱা িহয়। এই মাকমু কয়লালেত্ৰি ৫ 

টা ভগূভষীয় খিিলযাগে স্তৰ পোৱা হগলে। এইলখলি ভিূালিকভালৱ টাৰলচয়াৰী যগুৰ বৰাইল সং ৰ অেগষি। 

 

লিেুুঃ ভগূভষীয় খিিৰ বালব ক’ল লচম এলকাটা লকমাি ডাঠ পহাৱালটা প্ৰলয়াজিীয় বাৰু মামা? 

 



 
 

কা. মামাুঃ পচাোঁৱা, ভগূভষীয় খিিৰ সময়ি খলিৰ লভিৰলি শ্ৰলমকসকল লথয় হহ কাম কলৰব েৰাৰ উেলযাগী 

হ’ব লালগব। পসলয় লচম এলকাটা কলমও ১.৫০ লমটাৰৰ েৰা ২.০০ লমটাৰ ডাঠ পহাৱা উলচি। লকন্তু সখুৰ 

লবষয় পয মাকমু কয়লালেত্ৰি অিে লচমৰ উেলৰও, দুটা লচমি ৬ লমটাৰ আৰু ২৪ লমটাৰলল ডাঠ পোৱা 

হগলে। আৰু এলি লচমলৰ পকলিয়াবা পকালিা অংশ ভেূষৃ্ঠি উদং অৱস্থালৰা পোৱা হগলে। গলিলক পিলি অংশি 

মুক্ত খিি চললাৱাৰ সলুবধা হহলে।  

 

অেুুঃ িাৰ মালি এলকখি কয়লা পেত্ৰলি মুক্ত আৰু ভগূভষীয় খিি চলাবও েৰা যায়? 

 

কা. মামাুঃ পিলি অৱস্থা পোৱা গ’পল উভয় প্ৰকাৰৰ খিকলক চলাব েৰা যায়। আমাৰ এই মাকুম কয়লা 

পেত্ৰলিা ললড,ু বৰলগালাই আৰু লটেং খলিি ভগূভষীয় খিি আৰু পিলিলক ললডিু উভয় প্ৰকাৰৰ খিি চলাব 

েৰা হহলে। লকন্তু লটৰাে আৰু লটকক খলিি পকৱল মুক্ত খিিলহ চললাৱা হহলে। ভগূভষীয় খিিৰ সময়ি 

চা ট্ , অলদত্ আলদৰ জলৰয়লি শ্ৰলমলক খলিৰ লভিৰলল পসামাই হগ হািৰুী, পচিী, গায়টা আলদ আলহলালৰ 

খলিজ দ্ৰবেৰ খিি কৰাি লালগ আৰু পিলি সময়ি যালি ওেৰৰ আৱৰণ খলহ িেলৰ পসই সিভষি উেলযাগী 

বেৱস্থা গ্ৰহণৰ দ্বাৰা খিি কাযষ সমাধা কলৰ। আৰু খিিি বালহৰ পহাৱা দ্ৰবেলবাৰ যালিক উোলয়লৰ বালহৰ 

কৰা হয়। 

 

লিেুুঃ মামা, কয়লাৰ মুক্ত আৰু ভগূভষীয় খিি সম্পলকষ আলোিাৰ েৰা ভালললখলি কথা জালিব োলৰললা। 

লেলে কয়লাৰ পেত্ৰি প্ৰশস্ত খিি সম্পকষি অৱগি হ’ব েৰা িাই। এই লবষয়ি ক’পল ভাল হয়। 

 

কা. মামাুঃ প্ৰশস্ত খিিৰ পেত্ৰি খিিৰ সাধাৰণ লিয়ম – িীলি মালি চলালটা বাধেিামূললকই। লগলি ইয়াৰ 

বালব খিি, বহিেম আৰু েলৰলৱশলমত্ৰ পহাৱালটাও অলি প্ৰলয়াজিীয়। বহিেমৰ অথষ হহলে – প্ৰকলৃিপ্ৰদি 

খলিজ সম্পদক ভািাৰৰ েলৰমাণৰ লদশলটা চকৰু আগি ৰালখ এলিধৰলণ আহৰণি গুৰুি লদব লালগব যালি 

ভািাৰৰ অেমৃিেু ি লট, ইয়াৰ যথাথষ বেৱহাৰৰ দ্বাৰা উলদোগ – প্ৰলিষ্ঠা, ৰলয়ল্টী সংগ্ৰহ আৰু কমষসংস্থাি 

িথা বেৱসায় – বালণজেৰ দ্বাৰা ৰাজে এখিৰ উন্নলি সাধি লেপ্ৰ কৰালটা পকলিলক সম্ভৱ হয় িালল গুৰুি 

লদয়ালটা অলৰ জৰুৰী। পিলিলক খলি এলকাটাৰ বালবই যালি েলৰলৱশ প্ৰদষূণৰ সম্ভাৱিা প্ৰকট হহ িলুঠ আৰু 

এলি অৱস্থাৰ সলৃেৰ েলূবষই েলৰলস্থলিসালেলে বেৱস্থা গ্ৰহলণলৰ সমসো সমাধািৰ উোয় কৰাৰ কমষ – আচোঁলি 

গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰলি সজাগ আৰু সিকষ পহাৱালটা জৰুৰীভালৱ প্ৰলয়াজিীয় বলুল লবলবলচি পহাৱা উলচি।  

 

লিে ুআৰু অেুুঃ িাৰ মালি প্ৰশস্ত খিিৰ পেত্ৰলিা বহিেম লবকাশৰ প্ৰশ্নলটা পবে গুৰুিেণূষ? 

 

কাকলিুঃ হকোলহ পি? পসইলটালৱইলিা মূল কথা, আগভাগ োবলগীয়া কথা …। 

 

 

প্ৰশ্ন 

 

১. হিল কেূ পবাৰৰ ওচলৰ – োোঁজলৰ অিবৰলি জুই জ্বলল থকা পদখা যায়। এইলবাৰি লক পগে জ্বলাই? 

 



 
 

- ল  ুহাইড্ৰ’কাবষণ। 

 

২. মাকমু কয়লালেত্ৰখি পকলিয়া আলৱস্কাৰ হহলেল? ইয়াৰ সলঠক িাম লক হ’ব লালগলেল। 

 

- প্ৰায় ১৮৮০ চি মািি। ললড ুবা মাল ষলৰটা কয়লা পেত্ৰ। 

প্ৰশ্ন প্ৰস্তুলি 

 

ড০ শোমা প্ৰসাদ শমষা 


