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বাংলােদশ সিচবালয়েক আগারগাঁoেয় sানাnেরর জনয্ িনেদর্শনা িদেয়েছন pধানমntী েশখ হািসনা। রাজধানীর
আবদলু  গিন  েরােড  aবিsত  বতর্ মান  সিচবালেয়  আর  নতুন  েকােনা  sাপনা  িনমর্াণ  না  করারo  িনেদর্শনা
িদেয়েছন িতিন। গতকাল pধানমntীর কাযর্ালেয় pধানমntীর সভাপিতেt aনিু ত মিntসভার িনয়িমত ৈবঠেক
আেলাচয্সূিচর  বাiের  আেলাচনার  সময়  িতিন  ei  িনেদর্শনা  েদন।  ৈবঠক  সূেt  e  তথয্  জানা  েগেছ।  eিদেক
গতকােলর ৈবঠেক বাংলােদশ েমিরটাiম a ল আiন-2019 eর খসড়া নীিতগত aনুেমাদন েদoয়া হেয়েছ।
খসড়া আiেন সমdু সntাস করেত িগেয় হতয্ার জনয্ মৃতুয্দn, জলদসুয্তার জনয্ সেবর্াc যাবjীবন কারাদেnর
িবধান রাখা হেয়েছ। সূt জানায়, ৈবঠেক aিনধর্ািরত আেলাচনায় মিntপিরষদ সিচব খnকার আেনায়া ল
iসলাম সিচবালেয় sানসংkলােনর pস  তুেল ধের বেলন, আবদলু গিন েরােড মাধয্িমক o uc মাধয্িমক
িশkা  aিধদফতর  (মাuিশ)  eবং  খাদয্  ভবেনর  মধয্বতর্ী  sােন  িবপুল  পিরমাণ  সরকাির  জায়গা  রেয়েছ।
েসখােন ভবন িনমর্াণ কের সরকােরর িবিভn মntণালয় o দফতেরর কমর্কতর্ ােদর বসার জায়গা ৈতির করা
েযেত পাের।
জবােব pধানমntী েশখ হািসনা মিntপিরষদ সিচেবর oi psাব নাকচ কের িদেয় বেলন, মুk বাতাস দরকার।
খািল জায়গা রাখা দরকার। খািল জায়গা েপেলi িবিlং করার িচnা বাদ িদেত হেব। pধানমntী িনেদর্শনা েদন,
যতdত  সmব  সিচবালয়েক  আগারগাঁoেয়  sানাnর  করার।  eকi  সে  বতর্ মােন  সিচবালয়  েযখােন  রেয়েছ
েসখােন েযন আর েকােনা নতুন ভবন িনমর্াণ না করা হয় েসi িনেদর্শনাo েদন িতিন। e িবষেয় জানেত চাiেল
ৈবঠেক uপিsত গৃহায়ণ o গণপূতর্  মntী শ ম েরজাuল কিরম বাংলােদশ pিতিদনেক বেলন, আমরা pধানমntীর
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িনেদর্শনা েপেয়িছ। লiু কান-eর নকশা aনযুায়ী আগারগাঁoেয় েযখােন pিত বছর আnজর্ ািতক বািণজয্ েমলা
হেয়  থােক  েসi  sান  eবং  চিndমা  uদয্ােনর  িকছু  aংশ  িনেয়  সিচবালয়  sাপেনর  কাজ   করব।  িতিন
জানান, নতুন সিচবালেয় গািড় পািকর্ ংেয়র সুবয্বsা, ফুড েকাটর্ , সাবর্kিণক িবদযু্ৎ সরবরাহ িনি ত করা,
unত  ে েনজ  বয্বsাসহ  যা  যা  থাকা  দরকার  তার  সবi  করা  হেব।  eক  কথায়  আধুিনক  eবং  দিৃ নnন
সিচবালয়  কমেpk  করা  হেব।  শ  ম  েরজাuল  কিরম  জানান,  বতর্ মান  সিচবালয়  কমেpেkর  িভতের  আর
েকােনা নতুন ভবন িনমর্াণ করা হেব না। তেব েয েলা aনেুমাদন হেয় েগেছ েস েলা িনমর্াণ কাজ সmn করা
হেব। তাছাড়া eকসে  েতা আর সিচবালেয়র সব দফতর sানাnর করা সmব নয়। ধীের ধীের করেত হেব।
নতুন সিচবালয় sাপন না হoয়া পযর্n বতর্ মানিটেতi কাজ চালােত হেব।
জলদসুয্তার শািs যাবjীবন : ৈবঠক েশেষ িবকােল সিচবালেয় িনয়িমত সংবাদ িbিফংেয় মিntপিরষদ সিচব
খnকার  আেনায়া ল  iসলাম  জািনেয়েছন,  মিntসভা  বাংলােদশ  েমিরটাiম  a ল  আiন-2019  eর  খসড়া
aনেুমাদন িদেয়েছ। সাগের জলদসুয্তার aপরােধ সেবর্াc শািs যাবjীবন কারােদ র িবধান েরেখ বাংলােদশ
েমিরটাiম a ল আiন-2019 eর খসড়ার নীিতগত aনুেমাদন িদেয়েছ মিntসভা।
মিntপিরষদ সিচব জানান, খসড়া আiেন জলদসুয্তার শািs হেc জলদসুয্তা, সশst চুির, সমুd সntাস করেত
িগেয় েকu খুন করেল মতুৃয্দn । আর জলদসুয্তা বা সমুd সntােসর শািs হেc সেবর্াc যাবjীবন কারাদn ।
e ছাড়া দসুয্তা কের যা েস লটু করেব, তার জনয্ জিরমানা হেব। আর েকােনা বয্িk জলদসুয্তা বা সমdু
সntােসর েচ া বা সহায়তা করেল েসেkেt সেবর্াc 14 বছেরর কারাদ  o aথর্দেnর িবধান রাখা হেয়েছ।িতিন
জানান, aনয্ েকােনা েদেশর েলাক বাংলােদেশর জলসীমায় eেস eসব aপরাধ করেল eকi শািs হেব। রা ীয়
জলসীমায় চলাকােল েকােনা িবেদিশ জাহােজ aপরাধ সংঘিটত হেল aপরাধী েgফতার o তদn পিরচালনায় e
আiন pেযাজয্ হেব।
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