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Blue Economy ব্যবহার করর বাাংলারেরের আর্ থ-সামাজিক উন্নয়ন েীষ থক আিরকর এই আন্তিথাজিক সসজমনারর
উপজিি সবাইরক আজম আন্তজরক শুরভচ্ছা িানাজচ্ছ।
োজরদ্র্য জবরমা ন, খাদ্য উৎপােরন স্বয়াংসম্পূণ থিা অিথন, পজররবরের ভারসাম্য রক্ষা, িলবায়ু পজরবিথরনর জবরূপ প্রভাব
সমাকারবলাসহ জবজভন্ন অর্ থননজিক কমথ
সমুদ্র্সম্পরের ভূজমকা অপজরসীম।
ভূ-সকজিক উন্নয়ন কার্ থক্ররমর পাোপাজে সমুদ্র্জভজিক অর্ থননজিক উন্নয়ন কমথকা ির্া Blue Economyআমারের সামরন খুরল জেরি পারর উন্নয়রনর নতুন জেগ ।
আমারের ররয়রে বরগাপসাগররর অসীম সম্ভাবানময় সমুদ্র্সম্পে। বাজণিয সম্প্রসারণ, জ্বালাজন জনরাপিায় সমুরদ্র্র
খজনি সম্পরের ব্যবহার, সামুজদ্র্ক মৎস্যসম্পরের সুষ্ঠু ব্যবিাপনা, সমুরদ্র্র পজররবে ও িীবনবজ ত্র্য রক্ষার মাধ্যরম
বরগাপসাগররক আমরা উন্নয়রনর জনয়ামক ভূজমকায় সেখরি পাজর।
এরক্ষরত্র্ সমুদ্র্ এবাং সমুদ্র্সম্পরের অপার সম্ভাবনারক সুষ্ঠু ব্যবিাপনার মাধ্যরম কারি লাজগরয় সেকসই উন্নয়ন
জনজিি কররি হরব।
সম্মাজনি সুধী,
বরগাপসাগররর বহুমাজত্র্ক জবোল সম্ভাবনার কর্া জবরব না করর সব থকারলর সব থরেষ্ঠ বাঙাজল, িাজির জপিা বগবন্ধু
সেখ মুজিবুর রহমান সমুরদ্র্ বাাংলারেে অজধকার প্রজিষ্ঠার িন্য ‘‘The Teritorial Waters and Maritime Zones
Act, 1974” আইন প্রণয়ন কররন।
১৯৮২ সারল প্রর্ম আ িথাজিক সমুদ্র্ আইন কনরভনেরন বগবন্ধু প্রণীি বাাংলারেরের ১৯৭৪ সারলর আইরনর মূল
জবষয়গুজল আ িথাজিক সমুদ্র্ আইরন অ র্ভথক্ত হয়।
িাোড়া, আ িথাজিক সমুদ্র্ আইন কনরভনেরনর অনুরচ্ছে ৭ (২)-এ আমরা সেল্টাজয়ক সকাস্টলাইরনর িন্য সবসলাইন
জনধ থাররণর সর্ প্রজবধানটি সেখরি পাই, িাও অ র্ভথক্ত হরয়জেল ১৯৭৪ সারলর বাাংলারেরের রাষ্ট্রীয় আইরন ঐ সাংক্রা জবধান
র্াকার কাররণই।
সম্মাজনি সুধী,
বরগাপসাগররর উপকূলবিী সেে জহরসরব সমুরদ্র্ বাাংলারেরের িনগরণর স্বার্ থ িজড়ি। বরগাপসাগরর বাাংলারেরের
অজধকার প্রজিষ্ঠার সক্ষরত্র্ সবর রয় বড় বাধা জেল জময়ানমার ও ভাররির সারর্ অমীমাাংসীি সীমানা। এ জবষয়টি সবার িানা
র্াকরলও জবগি ৪০ বের এ সমস্যা সমাধারন সকউ সকান বা ব পেরক্ষপ সনয়জন।
বরাং এ জবষরয় জবজভন্ন সমরয় িটিলিা সৃজি করা হরয়রে। িল জিরি, প্রজিরবেী রাষ্ট্রগুরলার আপজির মুরখ সকবল
সমুদ্র্সম্পে আহররণর প্রজক্রয়াই বাধাগ্র হয়জন জবপাজক্ষক কূেননজিক সম্পকথ ক্ষজিগ্র হরয়রে।

সীমানা জনধ থাজরি না র্াকার িরল সমুদ্র্ িলরেরের সম্পে আহররণ সকান উরদ্যাগ সনওয়া র্ায়জন। আমারের
মৎস্যিীবীরা মৎস্য আহররণ বাধার সম্মূখীন হরয়রে। আমারের মৎস্যসম্পে অন্য সেরের সিরলরা জনরয় সগরে।
১৯৯৬-২০০১ সময়ারে রাষ্ট্র পজর ালনার োজয়ত্ব জনরয় আমরা ২০০১ সারল আনক্লস অনুসমর্ থন কজর। এর মধ্য জেরয়
সমুরদ্র্ আমারের ন্যায্য অজধকার প্রজিষ্ঠার িন্য আ িথাজিক আইন এবাং আ িথাজিক জবজধজবধানরক জভজি জহরসরব োঁড়
করারনার সুরর্াগ সৃজি হয়।
গি সময়ারে এ সাংক্রা সকল আইনগি ও কাজরগজর বাধ্যবাধকিা সম্পােন সেরষ ২০১১ সারলর ২৫ সি য়াজর
জনধ থাজরি সময়সীমার ৫ মাস পূরব থই আমরা ২০০ নটিকযাল মাইরলর বাইররও আমারের মহীরসাপারনর োজব সপে কজর।
িামথাজনর হামবুরগ থ অবজিি International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) ২০১২ সারলর
১৪ই মা থ জময়ানমাররর সারর্ মামলার রায় স াষণা করর। এরিরল আমরা জময়ানমাররর সারর্ অমীমাাংজসি সমস্যা সমাধান
কররি সক্ষম হরয়জে। সকান সেরের সারর্ সমুদ্র্সীমা জনধ থাররণর এমন দৃিা এজেয়া মহারেরে জেল এোই প্রর্ম।
একইভারব গি ৭ই জুলাই ভাররির সারর্ সমুদ্র্সীমার রারয়র িরল মহীরসাপান এলাকার ৩৫৪ নটিকযাল মাইল পর্ থ
সকল প্রাজণি ও খজনি সম্পরের উপর বাাংলারেরের সাব থরভৌম অজধকার প্রজিজষ্ঠি হরয়রে।
উপজিি সুধী,
জবজভন্ন সেরের অর্ থননজিক উন্নয়রনর ধারা জবরেস্নষণ কররল সেখা র্ায়, সর্ সেে সমুদ্র্রক র্ি সবজে ব্যবহার কররি
সপরররে, সস সেে িার অর্ থনীজিরক িি এজগরয় জনরি সক্ষম হরয়রে।
বাাংলারেরের ইজিহাসও এর ব্যজিক্রম নয়। সেরের আ িথাজিক বাজণিয আি পুররাপুজর সমুদ্র্-জনভথর। প্রায় ১৩০
জবজলয়ন েলাররর জিজেজপ জনরয় বাাংলারেরের অর্ থনীজি জিজেজপ’র আকারর আি জবরে ৪৪িম। রপ্তাজন আয় বাজষ থক ৩০
জবজলয়ন েলার োজড়রয় সগরে। বাাংলারেরের বাজষ থক ববরেজেক বাজণরিযর পজরমাণ আি প্রায় ৬৫ জবজলয়ন েলার।
বাজষ থক ৬ েিাাংরের উপর প্রবৃজি জনরয় বাাংলারেরের অর্ থনীজি একটি সমৃি ভজবষ্যরির জেরক এজগরয় র্ারচ্ছ।
বাাংলারেরের সমাে ববরেজেক বাজণরিযর প্রায় ৯০ েিাাংে আরস সমুদ্র্ পজরবহরনর মাধ্যরম।
বরগাপসাগরর জবদ্যমান নানা প্রিাজির মৎস্য ও অন্যান্য বিবসম্পে অর্ থনীজিরি গু ত্বপূণ থ অবোন রাখরে।
বাাংলারেে সামুজদ্র্ক মৎস্য রপ্তাজন করর জবপুল পজরমাণ ববরেজেক মুদ্র্া অিথন কররে।
এোড়া সমুরদ্র্ প্রাপ্ত জনজে থি জকছু প্রাজণি সম্পরের ঔষজধ গুণাগুণ কারি লাজগরয় আমারের ওষুধজেরের ব্যাপক উন্নয়ন
সম্ভব।
সমুদ্র্সীমা জনধ থাররণর িরল আমরা আমারের গভীর সমুরদ্র্র কসমূরহ সকান রকম বাধা োড়াই খজনি সম্পে
অনুসন্ধান কররি সক্ষম হব।
সমুরদ্র্র িলরাজে এবাং এর িলরেরে জবদ্যমান ররয়রে িানা-অিানা বিব এবাং খজনি সম্পরের ভা র।
এসকল সম্পরের প্রাপ্যিা, উরিালন এবাং ব্যবহার সম্পরকথ আমারের পর্ থাপ্ত েক্ষ িনবরলর অভাব ররয়রে। পাোপাজে
গভীর সমুরদ্র্ মৎস্য আহরণ এবাং বরগাপসাগররর িলরেরে জবদ্যমান খজনি সম্পরের উরিালরনও আমারের প্রযুজক্তর অভাব
ররয়রে। এসব জবষরয় েক্ষ িনবল বিজরর িন্য বিথমান সরকাররর উরদ্যারগ ইরিামরধ্য ঢাকা ও ট্টগ্রাম জবেজবদ্যালরয়
সমুদ্র্জবজ্ঞান জবষরয় উচ্চির জেক্ষাোরনর ব্যবিা সনওয়া হরয়রে। কক্সবািাররর রামুরি গরড় উঠরে সেরের প্রর্ম ‘‘সমুদ্র্ববজ্ঞাজনক সম্প্রোয়’’।
এোড়া জেরোন্নি সেেসমূরহর সহায়িায় এসকল সক্ষরত্র্ উন্নি প্রযুজক্তর ব্যবহাররর জবষরয়ও আমারেররক প্ররয়ািনীয়
উরদ্যাগ জনরি হরব।
বাাংলারেরের অর্ থনীজিরি সমুরদ্র্র অবোরনর জবষয়টি আরলা নার সক্ষরত্র্ িাহাি জেরের প্রসাররর কর্া
না
কররলই নয়। সপ্তেে সর্রক ঊনজবাংে েিাব্দীরি ট্টগ্রাম বন্দরর িাহাি বিজরর ইজিহাস সুজবজেি। পরবিীকারল এ জেে
জপজেরয় পড়রলও, গি এক েেরক বাাংলারেে আ িথাজিক মারনর িাহাি বিজররি পুনরায় অরনক এজগরয় সগরে।
খুলনা জেপইয়ারে থ প্রর্মবাররর মি সনৌবাজহনীর িন্য যুিিাহাি জনমথাণ করা হরয়রে। সবসরকাজর উরদ্যারগও সবে জকছু
প্রজিষ্ঠান িাহাি জনমথাণ জেরে এজগরয় এসরে। বাাংলারেরে বিজর িাহাি আি জবরেরে রপ্তাজন হরচ্ছ। এোড়া জেপ সেজকাং জেরে
বাাংলারেে পৃজর্বীরি জবিীয় অবিারন ররয়রে।
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সমুদ্র্পরর্ বাজণিয সম্প্রসাররণর সক্ষরত্র্ বাাংলারেরের বন্দরসমূহ গু পূণ থ ভূজমকা রাখরি সক্ষম। সম্প্রজি বাাংলারেে
সরকাররর প্রজিবারের মুরখ আ িথাজিক সমজরোইম বুযররা েী থ ২০ বের পর িলেসুযিার িন্য উচ্চ ুঁজক কপূণ থ িাজলকা সর্রক
বাাংলারেরের নাম বাে জেরয়রে।
এোড়া বাাংলারেরের সমুদ্র্ এলাকায় জবদ্যমান িলেসুযিা এবাং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্ থক্রম সরারধ সাং ি
প্রজিষ্ঠানসমূরহর েক্ষিা বৃজির ব্যবিা সনওয়া হরয়রে।
আ িথাজিক সমুদ্র্পর্ অবাধ বাজণজিযক িাহাি লা রলর িন্য উন্ুু্ক্ত ও জনরাপে রাখার লরক্ষয এবাং একচ্ছত্র্
অর্ থননজিক অঞ্চল ও মহীরসাপান এলাকার প্রাজণি এবাং খজনি সম্পরের অনবধ ব্যবহার প্রজিররারধ আমরা বাাংলারেে সনৌ
বাজহনী এবাং সকাস্টগাে থরক েজক্তোলী করার পেরক্ষপ জনরয়জে। এরিরল বাাংলারেরের বন্দরসমূরহ আ িথাজিক িাহািসমূরহর
আগমন বৃজি পারব বরল আো কজর।
সমুদ্র্ পজরবহন ব্যবিার সুষ্ঠু পজর ালনার িন্য প্ররয়ািনীয় েক্ষ িনবল বিজররিও বাাংলারেে জপজেরয় সনই। বিথমারন
প্রজি বের প্রায় ৬০০ সর্রক ৮০০ িন সমজরন কযারেে সেরে-জবরেরের জবজভন্ন িাহারি কাি করার সুরর্াগ পারচ্ছ।
পৃজর্বীর সব থবৃহৎ ম্যানরগ্রাভ সুন্দরবন রক্ষায় বরগাপসাগররর অবোন অপজরসীম। আনক্লস এর সেস্যরাষ্ট্র জহরসরব
বরগাপসাগররর পজররবে ও িীবনবজ ত্র্য রক্ষায় বিথমান সরকার সর িন ররয়রে। এ অঞ্চরলর অন্যান্য সেরের সারর্
সজম্মজলিভারব বরগাপসাগররর জনজে থি এলাকারক Marine Protected Area স াষণার প্রজক্রয়া লমান ররয়রে।
থ এবাং কুয়াকাোয় পর্ থেন জেেরক আরও
সমুদ্র্ বসকরির সসৌন্দর্ থরক পুজক ি করর আমরা কক্সবািার, সসন্ট-মাটিনস
জবকজেি করার উরদ্যাগ জনরয়জে।
সুজধবৃন্দ,
আ িথাজিক আোলরির রারয় ইরিামরধ্যই ২০০ নটিকযাল মাইল পর্ থ Exclusive Economic Zone-এ
প্রাজণি ও খজনি সম্পরের উপর এবাং এর বাইররও মহীরসাপারন সকল খজনি সম্পরের উপর বাাংলারেরের সাব থরভৌম অজধকার
প্রজিজষ্ঠি হরয়রে।
এই জবোল িলভাগ এবাং িার িলরেরে, সাংলগ্ন সমুদ্র্ বা মহাসমুরদ্র্ জবরািমান প্রাকৃজিক ও খজনি সম্পরের র্র্ার্র্
ব্যবহার করর Blue Economy-এর সেকসই উন্নয়রনর ধারা অব্যাহি রাখার পেরক্ষপ গ্রহণ বিথমান সপ্রক্ষাপরে অিয
সমরয়াপরর্াগী।
Blue Economy-এর সক্ষত্র্সমূরহর সমজিি উন্নয়ন সাধরনর িন্য বিথমারন বাাংলারেরে র্র্ার্র্ পজরকেনা,
উপযুক্ত জ্ঞান ও প্রযুজক্তর ােজি ররয়রে। িীবজবজ্ঞান ও সমুদ্র্ জবজ্ঞারনর সক্ষরত্র্ আমারের জনজবড় গরবষণা াজলরয় র্াওয়া
প্ররয়ািন।
আজম আো কজর এ সসজমনাররর মাধ্যরম আপনারা একটি কার্ থকর সুপাজরেমালা বিজর কররি সক্ষম হরবন র্া
আমারের আর্ থ-সামাজিক উন্নয়রন সুদূরপ্রসারী ভূজমকা রাখরব।
সবাইরক আবারও ধন্যবাে িাজনরয় আজম Blue Economy ব্যবহার করর বাাংলারেরের আর্ থ-সামাজিক উন্নয়ন
েীষ থক আ িথাজিক সসজমনাররর শুভ উরবাধন স াষণা করজে।
সখাো হারিি।
িয় বাাংলা, িয় বগবন্ধু
বাাংলারেে জ রিীবী সহাক।
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