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সাগরবে  াস অ স ােন বাংলােদশ সফলতা অজন করেত পােরিনবে াপসাগেরর িনেচ াপক াস ও তলস দ আিব ার 
ইিতমে ই ভারত ও িময়ানমারেক িবে র বড় বড় তল- াস অ স ানীেদর কােছ আকষণীয় কের েলেছ। বে াপসাগের ভারত ও 
িময়ানমােরর অংেশ স দ আহরেণর কময  দশ েক াস স েদ স  কের েলেছ। িক  এ ে  পছেন পেড় রেয়েছ 
বাংলােদশ। অথচ সাগেরর সাবেভৗম অিধকার আদােয় বাংলােদশ তার িতেবশীেদর লনায় িছল সা ার, চৗকস ও কাযকর। 

২০০১ সােলর পর ভারেতর স ে , িবেশষ কের গভীর স ে  বড় আকােরর াসে  আিব ার এবং ায় একই সমেয় িময়ানমার 
স ে  বড় াসে  আিব ার বে াপসাগরেক াসস  এলাকা িহেসেব পিরিচত কের। তখন বাংলােদশ তার স ে  
অ স ানকাজ করেত গেল েব িময়ানমার ও পি েম ভারত বাংলােদেশর সে  তােদর স  সীমানা িনেয় িববাদ েল কােজ 
বাধার ি  করেত সেচ  হয়। ২০০৯ সােল নবিনবািচত বাংলােদশ সরকার স সীমা িন ি র িবষয়  আ জািতক আদালেত িনেয় 
যাওয়ার এক  সাহসী পদে প নয়। আ জািতক আদালত ২০১২ সােল িময়ানমােরর সে  এবং ২০১৪ সােল ভারেতর সে  
বাংলােদেশর স সীমানা ড়া ভােব িনধারণ কের রায় দয়। িতেবশীেদর সে  শাি ণভােব স সীমানার িচর ায়ী সমাধান 
দেশর রাজৈনিতক াপেট এক  অন  ঘটনা। এর ফেল িতন  দশই তােদর িন ক স সীমানায় িনজ  কময  চালােনার 

পিরেবশ িফের পায়। ২০১৩ সােল িময়ানমার তার স  ক েলা িচি ত কের াথিমকভােব মাি  ােয়  সােভ স  কের এবং 
আ জািতক তল কা ািন েলােক িতেযািগতা লকভােব আম ণ জানােনার উে াগ নয়। ২০১৪ সােল ১০  আ জািতক তল 
কা ািন িময়ানমার স ে  উৎপাদেন অংশীদার  ি র অধীেন অ স ানকাজ  কের। এেত কাি ত সফলতা লাভ করেত  

কের এবং স ে র াস আহরেণর কায ম হােত নয়। এিদেক ভারতও তার স বে  িনজ  খনন চালােনা ছাড়াও আ জািতক 
তল কা ািনর সহায়তােক কােজ লািগেয় সাগেরর াস স দ আহরেণ যেথ  সফলতা লাভ কের। 

বাংলােদশ স সীমানা িবেরাধ িন ি র পর তার স  ক েলােক ন নভােব িব  কের ২৬  েক ভাগ কের, যার মে  ১১  
অগভীর (পািনর গভীরতা ২০০ িমটার পয ) এবং ১৫  গভীর (পািনর গভীরতা ২০০ িমটােরর বিশ)। মাট ২৬  েকর মে  
বতমােন মা  ৪  ক িবেদিশ তল কা ািনর অধীেন ি ব  রেয়েছ। বািক ২২  ক উ ু  ও কম । ২০১৪ সােল 
পে াবাংলা সাগরবে  অ স ান কায ম  করার জ  াথিমকভােব মাি  ােয়  সাইসিমক সােভ করার উে াগ নয়। িক  

তা অ াত কারেণ স  করা হয়িন। অথচ এর অভােব দেশর স হ স াবনাময় সাগরবে  জারােলা াস অ স ান কায ম  
করা যায়িন। 

মাি  ােয়  িসসিমক সােভ বা জিরপ করা িবে র ায় সব দেশই এক  িতি ত প া, যার মা েম এক  দশ তার স ে র 
মা র িনেচ তাি ক গঠন ও স াবনার াথিমক ধারণা পেত পাের। এই সাইসিমক জিরেপ া  ত -উপাে র ওপর িভি  কের 



এক  দশ আ জািতক তল- াস কা ািনেক অ স ানকােজ আ  করেত পাের এবং তােদর সে  ি  করার সময় িনজ  
াথ অ যায়ী দর-কষাকিষ করেত পাের। চিলত থা অ যায়ী মাি  ােয়  সাইসিমক সােভ কাজ করেত িবেশষািয়ত ব জািতক 

সািভস কা ািনেক িনেয়াগ করা হয় এবং িনেয়ািজত কা ািন তা িবনা ে  কের দয়। সািভস কা ািন এই জিরেপ া  
তে র ওপর িভি  কের য ‘ ডটা ােকজ’ তির কের তা দশ েত অ স ােন আসেত আ হী আ জািতক তল কা ািনর কােছ 
িবি  কের। এভােব সািভস কা ািন তার জিরপ খরচ ওঠােনার পর লভ াংশ স দশ র সে  ভাগাভািগ কের নয়। এক  দশ 
তার স বে  আ জািতক তল কা ািনেক িদেয় অ স ান করােত চাইেল ওই স ে র াথিমক ত -উপা  (েডটা ােকজ) 
দিখেয় কা ািনর আ হ গেড় লেত না পারেল সখােন সাধারণত িবেদিশ কা ািন য়ব ল অ স ােন অংশ িনেত অনা হী 

হয়। 

বাংলােদশ িনেজর স ে  ২০১৪ সােল মাি  ােয়  সাইসিমক সােভ করার উে াগ িনেলও কন শষ পয  তা কাযকর হয়িন তা 
সাধারণভােব জানা যায় না। তেব এ িনেয় সংবাদমা েম কািশত তে  জােলর ইি ত মেল। প পি কার খবর অ যায়ী, ২০১৪ 
সােলর ফ য়াির মােস পে াবাংলা সাগের মাি  ােয়  সােভ করার জ  দরপ  আ ান কের। প চ  আ জািতক কা ািন 
আেবদন করার পর যাচাই-বাছাই কের সবেচেয় যা  কা ািন িনধারেণর জ  এক  িবেশষ  কািরগির কিম েক দািয়  দওয়া 
হয়। িবেশষ  কিম র িনধারণ করা কা ািনর নাম িনয়ম অ যায়ী পে াবাংলা তা অ েমাদেনর জ  সংি  ম ণালেয় পাঠায়। 
দীঘ অেপ ার পর অ েমাদন বা িস া  না আসায় পে াবাংলার তরেফ তাগাদাও দওয়া হয়। িক  একসময় এ াব অ েমাদন না 
কেরই তা পে াবাংলায় ফরত পাঠােনা হয়। অ েমাদন না দওয়ার কােনা কারণ উে খ করা হয়িন। পে াবাংলা ২০১৫ সােলর 
িডেস ের আবার আ জািতক দরপ  আ ান কের। আবারও কািরগির িবেশষ  কিম  যাচাই-বাছাই কের যা  াথ  িনধারণ কের 
এবং আেগর মেতা অ েমাদেনর জ  ম ণালেয় পা েয় দয়। এবারও একইভােব দীঘিদন আটেক থাকার পর অ েমাদন ছাড়াই 
পে াবাংলায় ফরত আেস। িবেশষ  কিম র িস া েক বারবার অ াহ  করা এবং কােনা কারণ দখােনা ছাড়া অ েমাদন না 
দওয়ার ঘটনা ব াভািবকভােবই সংি  মহেল নিতবাচক িতি য়ার জ  িদেয়েছ। অেনক পযেব ক মেন কেরন, িবেশষ  

কিম  ারা িনবািচত যা  কা ািন কােনা ভাবশালী ি  বা গা ীর িনজ  পছে র না হওয়ায় ম ণালেয়র উ মহেল ভাব 
খা েয় স  আটকােনা হেয়েছ। এর ফেল দেশর স বে  অিত েয়াজনীয় মাি  ােয়  সােভ করার িবষয়  আটেক যায়। 

এরপর ম ণালয় থেক এক  ন ন ােব বলা হয় য সাগের কাজ করার জ  বাংলােদশ িনজ  এক  জাহাজ িকনেব এবং 
সাগের েয়াজনীয় জিরপকাজ তা িদেয়ই করা হেব। দেশর অিভ  মহেলর কােছ াব  অবা ব ও অপিরপ  িচ া ত িহেসেব 
িবেবিচত হেয়েছ। িবেশষ েদর অেনেকই মেন কেরন য সাইসিমক সােভ করার জ  িবেশষািয়ত জাহাজ িকেন দ  জনবল গেড় 

লেত ব  সময় লাগেব। এ িবষয়  েঝ উঠেতও সংি েদর বছরখােনক সময় চেল যায়। এরপর আেরক ােব বলা হয় য 
বাংলােদশ িনেজর অথ খরচ কের জাহাজ ও জনবল ভাড়া কের সাগের অ স ান জিরেপর মা েম ডটা ােকজ তির করেব। িক  
সাগের তল- াস অ স ােনর চিলত প িত মাি  ােয়  সােভ যখােন িনজ  িবিনেয়াগ ছাড়াই করা যায় ও ি ব  
কা ািনর মা েম আ জািতক তল কা ািনেক সাগেরর স াবনা স েক আ হাি ত কের তালা যায়, স ে  অপরীি ত 

এই প িত িবেবচনায় আনা অেযৗি ক। ওপেরর ঘটনা থেক এটা পির ার য সাগরবে  াস অ স ােন আ জািতক তল 
কা ািন িনেয়ািজত করার লে  াথিমক পযােয় ত -উপা  বা ডটা ােকজ তির করার িতি ত ও চিলত পথেক জ ল, 

িবতিকত ও অকাযকর কের ফলা হেয়েছ। আর এর ফেল আটেক গেছ সাগেরর াস অ স ান। এর নপে  কােনা ি  বা 
গা ীর াথ কাজ করেছ বেল মেন করা হয়। জনমেন এই  ওঠা াভািবক য স াবনাময় সাগরবে  াস স ােন কন এই 
িবরতা? স সীমানার ক ওপাের ভারত ও িময়ানমার াস উে ালেন যভােব সফল, বাংলােদশ কন সই সফলতা অজন 

করেত পােরিন। দেশর াস-সংকেটর এই িদেন সাগেরর াসই হেত পাের র াকবচ। িবষয় র  িবেবচনা কের গণতাি ক 
রাে র সেচতন সাধারণ নাগিরক িহেসেব আমরা এক   ও জবাবিদিহ লক ব াপনার মা েম সাগেরর াস অ স ােনর 
কাজ অনিতিবলে   করার াপাের সরকােরর তরেফ উে াগ আশা করিছ। 
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