
সমু সীমার ৯০ ভাগই নাগােলর বাইের

িনশীথ সূেযর দশ নরওেয় তার গভীর সমু সীমায় মৎ স দ আহরেণর জ  বাংলােদশ থেক ২০০০ (+)
মি ক টন ধারণ মতাস  আ জািতক মােনর লার তির কের িনে । িক  য দশিট এই জাহাজ তির

কের িদে , তার িনেজরই সই মােনর জাহাজ নই।

যখােন উ ত িবে  মাছ ধরার কােজ ২ হাজার মি ক টন বা তারও বিশ ধারণ মতাস  িফিশং ভেসল
ব বহার করা হয়, সখােন বাংলােদেশর িফিশং ভেসেলর সেবা  ধারণ মতা ৩০০ মি ক টন। এত ছাট
ভেসল  িদেয়  গভীর  সমুে র  স দ আহরণ  স ব  নয়।  বড়  ভেসল  না  থাকায়  বাংলােদেশর  অিজত

সমু সীমার  শতকরা  ১০  ভাগ  ব বহার  করা  যাে ।  অথাৎ  বািক  ৯০  ভাগ  ব বহার  করেত  পারেছ  না
বাংলােদশ। খাদ িশ  ম ণালেয়র তথ  এিট। স িত িবিভ  ম ণালেয় পাঠােনা িশ  ম ণালেয়র জাহাজ
িনমাণ খসড়া নীিতমালার ভূিমকায় বলা হেয়েছ, ‘বতমােন বাংলােদেশর সমু সীমা ৬৬৪ িকিম। এর মেধ
ব বহার হে  মা  ৬০ িকিম এলাকা। কারণ সাগেরর িবেশষ অথৈনিতক এলাকা এবং কি টেন টাল সলফ
এলাকায় মাছ িশকার িকংবা অথৈনিতক ব বহােরর স মতা এখেনা তির হয়িন।’

সংি রা জানান,  বতমােন দেশ নৗযান তিরেত ২০িট আ জািতক মানস  ও ১০০িট ানীয় মােনর
িশপইয়াড ও ডকইয়াড রেয়েছ। আ জািতক মানস  িশপইয়াড েলা বছের ১০০িট জাহাজ তির করেত
পাের। দেশ বতমােন ১০ হাজার মি ক টন ধারণ মতাস  আ জািতক মােনর জাহাজও তির হে ।
িক  বাংলােদশ এখেনা সমুে  পেড় আেছ ৩০০ মি ক টেনর ভেসল িনেয়ই, যা িদেয় ২০ থেক সেবা
৬০ িকিম গভীর সমু  পয  মৎ স দ আহরণ করা যায়। ফেল দেশর মূল বান মৎ স দ িনেয় যাে
িবেদিশরা। িবিভ  মাধ েম া  তথ  অ যায়ী,  বে াপসাগর এলাকায় িতবছর ৮০ কািট টন মাছ ধরা

আপেডট : ১০ সে র, ২০১৯ ০০:০০

ক ামান অ ন
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পড়েছ। এর মেধ  মা  দশিমক ৭ লাখ টন মাছ ধের থােকন বাংলােদেশর জেলরা। অথাৎ বে াপসাগেরর
িবশাল মৎ স েদর ১ শতাংশও বাংলােদেশর জেলরা ধরেত পারেছন না ধু উ ত ধরেনর জাহাজ ও

যুি র  অভােব।  আর  এ  েযাগিট  িনে ন  িবেদিশরা।  উপ লীয়  জেলেদর  দীঘিদেনর  অিভেযাগ,
িময়ানমার,  ভারত ও থাইল াে ডর অ েমাদনহীন অত াধিুনক জাহাজ েলা ায়ই বাংলােদেশর জলসীমায়
ঢুেক পেড়। অেনক ছাট ছাট মাছধরার লারও জলসীমায় েবশ কের জেলেদর মাছ ও মালপ  লেুট িনেয়
যায়। এসব িবেদিশ জাহাজ দশীয় মাছধরার লােরর চেয় অেনক বিশ উ ত। স কারেণ িবেদিশ লােরর
কােছ িজি  হেয় পড়েছন দশীয় জেলরা। ধু তা-ই নয়, উপ েলর নদ-নদীেত আট মাস (নেভ র থেক
জুন)  জাটকা  িশকাের  িনেষধা া  জাির  থােক।  ওই সময়  ইিলশ িশকার  থেক িবরত  থাকেত বাধ  হয়
জেলেদর।ি◌ িক  সই িনেষধা ার সমেয়ও বাংলােদেশর সীমানায় ঢুেক ইিলশ ধরার মেহাৎসব  কের

িবেদিশ িফিশং  লার েলা। এ  কারেণ অেনক সময় ভরা  মৗ েমও ইিলেশর  দখা  মেল  না  উপ েল।
সংি রা  বলেছন,  সাগের মূলত ই ধরেনর স দ রেয়েছ। এ েলা  হেলা  ািণজ ও অ ািণজ স দ।

ািণজ স েদর মেধ  মৎ  ও সামুি ক নানা াণী, লতা  ভৃিত। এর বাইের রেয়েছ িবপুল পিরমােণ
অ ািণজ ও িবিভ  মূল বান খিনজ স দ। অ ািণজ স েদর মেধ  রেয়েছ তল, গ াস,  চনুাপাথর এবং
খিনেজর মেধ  আরও রেয়েছ ১৭ ধরেনর খিনজ বাল,ু যা  সানার চেয়ও দািম। এর মেধ  উে খেযাগ
হে -ইলেমনাইট,  িজরকন,  টাইল,  ম াগেনটাইট,  গ ােনট  মানাজাইট,  কায়ানাইট  ও  িলেকাি ন।
বে াপসাগের এই আটিট খিনজ বালু বিশ পািরমােণ পাওয়া যায়। এ েলার দামও অেনক বিশ। এ ছাড়া
সাগেরর  তলেদেশ  সার  ডেপািজট,  ফসফরাস  ডেপািজট,  এডােপারাইট,  পিলেমটািলক  সালফাইড,
ম া ািনজ নিডউল নামক খিনজ পদাথ আকিরক অব ায় পাওয়ার স াবনা রেয়েছ বেল মেন করা হে ।
এেদর পিরেশাধেনর মাধ েম লড, িজ , কপার, কাবা , মিলব ডনােমর মেতা লভ ধাতু েলা আহরণ
করা স ব হেব। এসব লভ ধাতু উেড়াজাহাজ িনমােণ, রাসায়িনক কারখানায় এবং িবিভ  কলকারখানায়
উৎপাদন কােজ ব বহার করা যােব। সংি রা বলেছন, মূল বান এসব স দ আহরেণর জ  বে াপসাগের
অিজত জলসীমার কাথায়, কী পিরমাণ স দ আেছ স িনেয় জিরপ ও গেবষণা েয়াজন। এমন আশ াও
রেয়েছ, বে াপসাগেরর স দ আহরেণ জ ির িভি েত েয়াজনীয় উেদ াগ না িনেল মৎ স েদর মেতা
সমু সীমার খিনজ স দও লটু কের িনেয় যােব িবেদিশরা। জানেত চাইেল বাংলােদশ ওশােনা ািফক িরসাস
অ া ড ইনি িটউেটর মহাপিরচালক (চলিত দািয় )  মা.  শিফ র রহমান  বাংলােদশ িতিদনেক বেলন,
‘গভীর সমু  থেক স দ আহরেণর জ  আমােদর িত ান েলার য ধরেনর স মতা ও যুি  থাকা

েয়াজন সিট নই। স কারেণ এ িবষেয় কােনা পূণা  জিরপ বা গেবষণা করা এখেনা স ব হে  না।
আমরা নৗবািহনীর বাট িনেয় াথিমকভােব উপ েলর কাছাকািছ িকছু এলাকা  িনেয় কাজ করিছ। গভীর
সমুে  এখেনা পৗছঁােত পািরিন।
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