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সাগের  জলদসুয্তার
aপরােধ সেবর্াc যাবjীবন
কারাদে র  িবধান  েরেখ
‘বাংলােদশ  েমিরটাiম
a ল  আiন  2019’  eর
খসড়া  নীিতগতভােব
aনেুমাদন  কেরেছ
মিntসভা।  গতকাল
েসামবার  pধানমntীর
কাযর্ালেয়  aনিু ত
মিntসভার িনয়িমত ৈবঠেক
ঐ  aনেুমাদন  েদoয়া  হয়।
pধানমntী  েশখ  হািসনা
eেত সভাপিতt কেরন।
বাংলােদশ েমিরটাiম a ল
আiন  হেল  তা
বয্াপকিভিtক  েমিরটাiম
a ল  িনধর্ারণসহ
aভয্nরীণ  জলসীমা  o
রা ীয়  জলসীমা,  200
নিটকয্াল  মাiল  পযর্n
eকct  aথর্ৈনিতক  a ল
eবং  350  নিটকয্াল
           মাiল  পযর্n
মহীেসাপােন  সমdু  সmেদর
oপর  বাংলােদেশর
সাবর্েভৗম  aিধকার
pিতি ত  হেব।  জলদসুয্তা,
সমেুd সntাস, সমdু দষূণসহ
সমেুd  সংঘিটত
aপরাধসমূহ  eবং
েনৗচলাচেল  িনরাপtা
িব কারী  েবআiিন
কমর্কা  িনয়ntণ করা সmব

  শয্ামল সরকার
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

গণিশkা  pিতমntীর  েলখা  ‘েছাটেদর  ব বnু’  বiিটর  েমাড়ক
uেnাচন কেরন pধানমntী েশখ হািসনা —েফাকাস বাংলা

হেব  বেল  আiেনর  uেdেশয্
বলা হেয়েছ।
খসড়া আiেনর 52 ধারােত

বলা  আেছ, জলদসুয্তা, সশst  চুির, সমুd সntাস  করেত  িগেয় েকu খুন করেল তার  মতুৃয্দ  হেব। আর
জলদসুয্তা বা সমdু সntােসর শািs হেব সেবর্াc যাবjীবন কারাদ । েকােনা বয্িk জলদসুয্তা বা সমুd
সntােস সহায়তা করেল েসেkেt সেবর্াc 14 বছেরর কারাদ  o aথর্দে র িবধান রাখা হেয়েছ।
e  pসে  মিntপিরষদ  সিচব  খnকার  আেনায়া ল  iসলাম  বেলন,  aনয্  েদেশর  েলাক  বাংলােদেশর
জলসীমায়  eেস  eসব  aপরাধ  করেল  eকi  শািs  হেব।  আiেনর  8  নmর  ধারােত  বলা  আেছ,  রা ীয়
জলসীমায়  চলাকােল  েকােনা  িবেদিশ  জাহােজ  aপরাধ  সংগিঠত  হেল  aপরাধী  েgফতার  o  তদn
পিরচালনায় e আiন pেযাজয্ হেব।
eছাড়া  মিntসভা  িgন  হাuজ  গয্াস  িনঃসরণ  কমােনার  psােব  মিnল  pেটাকেলর  িকগািল  সংেশাধনী
aনুsাkেরর psাব aনেুমাদন িদেয়েছ। ৈবঠক েশেষ সিচবালেয় িbিফংেয় মিntপিরষদ সিচব জানান, মিnল
pেটাকেলর িকগািল সংেশাধনী বাsবািয়ত হেল জলবায়ুবাnব o িবদযু্t সা য়ী pযুিkর pসার ঘটেব। ফেল
uেlখেযাগয্ পিরমাণ িgন হাuজ গয্াস িনঃসরণ hাস পােব, যা পয্ািরস চুিkর লkয্মাtা aজর্ েন সহায়ক
ভূিমকা পালন করেব। িতিন জানান, 1987 সােল মিnল pেটাকল গৃহীত হয়। বতর্ মােন পৃিথবীর সব েদশ
মিnল pেটাকেল aনsুাkর করায় eিট iuিনভােসর্ল েরিটফােয়ড pেটাকেলর মযর্াদা লাভ কেরেছ। 2016
সােল  য়াnার  িকগিলেত  মিnল  pেটাকেলর  28তম  সভায়  শিkশালী  িgন  হাuজ  গয্াস-eiচeফিসর
বয্বহার পযর্ায়kেম কিমেয় আনার লেkয্ মিnল pেটাকল সংেশািধত হয়। সংেশাধনিট বাsবািয়ত হেল e
শতাbীর েশেষ ৈবি ক গড় তাপমাtা বিৃd pায় 0.5 িডিg েসিnেgড কমােনা সmব হেব। ফেল জলবায়ু
পিরবতর্ ন েমাকািবলায় 2015 সােল গৃহীত পয্ািরস চুিkর pায় 25 শতাংশ বাsবায়ন সmব হেব।
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