
উন্নয়নের ক্ষেত্র উনমোচে করনে ব্লু ইনকোেমি 

মুহাম্মদ ফয়সুল আলম 

সোগনরর জলরোমি ও এর তলনেনির মেিোল সম্পেনক কোনজ লোগোনেোই হনে সমুদ্র সম্পেমের্ভর অর্ ভেীমত েো ব্লু ইনকোেমি। 

ক্ষকেল সমুনদ্রর েীনচর অর্ ভনেমতক কোর্ ভক্রি েয়, সমুদ্রমের্ ভর ক্ষর্ ক্ষকোনেো অর্ ভনেমতক কি ভকোণ্ডই ব্লু ইনকোেমির আওতোয় পনে। ব্লু ইনকোেমির 

অন্যতি অনুষঙ্গ িৎস্য, জ্বোলোমে ও খমেজ সম্পে আহরণ। েোাংলোনেনির সমুদ্র উপকূল এই ধরনের সম্পনে র্রপুর। েনঙ্গোপসোগনরর 

খমেজ সম্পে েোাংলোনেনির অর্ ভেীমতর জন্য মেিোল এক আিীে ভোে। এ কোরনণ ব্লু ইনকোেমির পমরমধ সমুনদ্রর িনতোই মেিোল। আগোিী 

প্রজম তোনের চোমহেো ক্ষিটোনত তোমকনয় আনে সমুদ্রেনে সমিত সম্পনের মেনক। মেনের েিতোধর ক্ষেিগুনলোও এই অর্ ভেীমতনতই ব্যোপক 

মেমেনয়োগ কনর র্োনে। েোাংলোনেিও তোর মেিোল সমুদ্র সম্পনের ওপর র্র কনর ক্ষেনির আমর্ ভক উন্নয়ে করনত র্োনে।   

 

 েনঙ্গোপসোগনরর েহুিোমত্রক সম্ভোেেোর কর্ো মেনেচেোয় ক্ষরনখ সমুনদ্র েোাংলোনেনির অমধকোর প্রমতষ্ঠোর জন্য ক্ষেি স্বোধীে হওয়োর 

িোত্র মতে েেনরর িনেই জোমতর মপতো েঙ্গেন্ধু ক্ষিখ মুমজবুর রহিোনের ক্ষেতৃত্বোধীে সরকোর ‘দ্য ক্ষটমরনটোমরয়োল ওয়োটোরস অযোন্ড 

ক্ষিমরটোইি ক্ষজোেস অযোক্ট-১৯৭৪’ প্রণয়ে কনরে। মিয়োেিোর ও র্োরনতর সোনর্ অিীিোাংমসত সমুদ্রসীিো মেল সমুনদ্র েোাংলোনেনির অমধকোর 

প্রমতষ্ঠোর ক্ষেনত্র সেনচনয় েনেো অন্তরোয়। প্রধোেিন্ত্রী ক্ষিখ হোমসেোর কূটনেমতক সোফনের সুেণ ভ ফসল মিয়োেিোর ও র্োরনতর সনঙ্গ 

সমুদ্রসীিোর িোমন্তপূণ ভ সিোধোে। ফনল মিয়োেিোনরর সনঙ্গ েনঙ্গোপসোগনর ২০০ েটিনকল িোইনলর িনে সমুেয় অর্ ভনেমতকঅিল ও তোর 

েোইনর িহোনেিীয় ক্ষেষ্টেী এোং একইর্োনে র্োরনতর সনঙ্গ ৩৫৪ েটিনকল িোইল পর্ ভন্ত িহোনেিীয় ক্ষেষ্টেীর িনে সকল প্রকোর সম্পনের 

ওপর েোাংলোনেনির অমধকোর প্রমতমষ্ঠত হনয়নে। েোাংলোনেি সে ভনিোট ১ লোখ ১৮ হোজোর ৮১৩ েগ ভমকনলোমিটোর সমুদ্র অিল লোর্ কনরনে, 

র্ো মূল ভূ-খনণ্ডর প্রোয় ৮০.৫১ িতোাংি। 

 

 মূলত মেিোল সমুদ্রজনয়র পর সমুদ্র অর্ ভেীমত মিনর েতুে স্বপ্ন ক্ষেখনে েোাংলোনেি। েোাংলোনেনির মেিোল জেনগোষ্ঠীর জন্য 

কি ভসাংস্থোনের ব্যেস্থো করো র্োনে এই ব্লু ইনকোেমির েনেৌলনতই। ফনল ধোরণো করো ক্ষর্নত পোনর সম্ভোেেোর দুয়োর খুনল ক্ষেনে ব্লু ওিোে 

ইনকোেমি েো েীল সমুদ্র অর্ ভেীমত। এ জন্য সোগনরর সম্পে আহরনণ ক্ষেওয়ো হনয়নে অর্যন্তরীণ মেমর্ন্ন কি ভপন্থো। ইনতোিনে সমুদ্র সম্পে 

অনুসন্ধোনে মেমর্ন্ন িন্ত্রণোলয় ও অমধেপ্তর কোর্ ভক্রি পমরচোলেো শুরু কনরনে। অন্যমেনক উপকূলীয় অন্যোন্য ক্ষেনির প্রনয়োজেীয় সহনর্োমগতো 

ক্ষপনত আনগ ক্ষর্নকই ক্ষেওয়ো হনয়নে কোর্ ভকরী পমরকল্পেো। তোই ক্ষিমরটোইি েো সোগর সাংক্রোন্ত সম্পে ব্যেহোর করোর িেমেনয় 

েনঙ্গোপসোগনর েতুে অর্ ভনেমতক দুয়োর উনমোচে করোর অনপেোয় েোাংলোনেি। 

 

 সমুদ্রজনয়র পর েোাংলোনেনির অফনিোর ব্লক ম্যোপ পুেমে ভন্যোস কনর সমুদ্রোিলনক ২৬টি ব্লনক র্োগ করো হনয়নে। এর িনে 

অগর্ীর অাংনি ব্লক ১১টি আর গর্ীর সমুনদ্র ব্লক ১৫টি। েতভিোনে অগর্ীর সমুনদ্রর মতেটি ও গর্ীর সমুনদ্রর একটি ব্লনক ক্ষিোট পাঁচটি 

আন্তজভোমতক ক্ষতলনকোম্পোমে একক ও ক্ষর্ৌর্র্োনে ক্ষতল-গ্যোস অনুসন্ধোে কোনজ মেনয়োমজত আনে। র্ো ক্ষর্নক মেপুল পমরিোণ সম্পে প্রতযোিো 

করো হনে। 

মেনিষজ্ঞনের িনত, সমুনদ্র শুধু িোেই রনয়নে প্রোয় ৫০০ প্রজোমতর। এেোেোও িোমুক, মিনুক, শ্যোলমফস, কাঁকেো, অনক্টোপোস, 

হোঙ্গরসহ রনয়নে মেমর্ন্ন ধরনের সোমুমদ্রক প্রোণী, ক্ষর্গুনলো মেমর্ন্ন ক্ষেনি অর্ ভকরী প্রোণী মহনসনে মেনেমচত। মেনিষজ্ঞনের িনত, এই 

প্রোমণসম্পে েোেোও ১৩টি জোয়গোয় আনে মূেেোে েোলু, ইউনরমেয়োি ও ক্ষর্োমরয়োি। এগুনলোনত মিনি আনে ইলনিেোইট, গোনে ভট, 

মসমলনিেোইট, মজরকে, রুটোইল ও ম্যোগনেটোইট। এসে সম্পে অমত মূেেোে। তোেোেো মসনিন্ট উৎপোেনের উপনর্োগী প্রচুর ক্ষে রনয়নে 

সমুনদ্রর তলনেনি। 

 

 ক্রিোগত সম্পে আহরনণর ফনল মেনে স্থলর্োনগর সম্পনের পমরিোণ ক্রিোন্বনয় কনি আসনে। তোই েতুে সম্পনের ক্ষখাঁনজ 

রনয়নে সোরোমেে। ক্ষেসরকোমর গনেষণো প্রমতষ্ঠোে ‘ক্ষসর্ আওয়োর মস’র তথ্য অনুর্োয়ী, সমুদ্র ক্ষর্নক িোে ধনর শুধু রপ্তোমে কনরই মেমলয়ে 

মেমলয়ে ডলোর আয়করো সম্ভে। গর্ীর সমুদ্র ক্ষর্নক আহমরত টুেো িোে সোরোমেনে খুেই জেমপ্রয়। সুস্বোদু ও স্বোনস্থযর  জন্য  উপকোরী  এই 

িোেটি ক্ষেনির আন্তজভোমতক িোনের ক্ষহোনটলগুনলোনত আিেোমে করো হনয় র্োনক। এই িোে সঠিকর্োনে আহরণ করনত পোরনল মেজ ক্ষেনির 

চোমহেো মিটিনয় মেমর্ন্ন ক্ষেনি রপ্তোমে করোও সম্ভে। এ েোেো সোমুমদ্রক িোে ক্ষর্নক খোেোর, িোনের ক্ষতল মেনয় মেমর্ন্ন প্রকোর ওষুধ, সস, 

মচনটোসোে ইতযোমে ততমর করো সম্ভে, র্োর ফনল েতুে ধরনের কি ভসাংস্থোে সৃমষ্টর পোিোপোমি তো মেনেনি রপ্তোমে কনরও মেপুল পমরিোণ 

তেনেমিক মুদ্রো আয় করো ক্ষর্নত পোনর। এসমডমজ’র ১৪ েম্বর ধোরোয় ক্ষটকসই উন্নয়নের জন্য সোমুমদ্রক সম্পনের অনুসন্ধোে ও সাংরেনণর 

কর্ো েলো হনয়নে। আর তোই ২০৩০ সোনলর িনে এসমডমজ পূরনণর জন্য সোমুমদ্রক সম্পে আহরনণ সরকোর গুরুত্ব মেনে। 

 

 িৎস্য ও খমেজ সম্পে আহরনণর পোিোপোমি সমুনদ্রর তীরেতী পর্ ভটেনকনের িোেনিও অর্ ভনেমতক মেপ্লনের কর্ো র্োেনে 

েোাংলোনেি। পোমেসম্পে িন্ত্রণোলনয়র তথ্যিনত, প্রমতেের েোাংলোনেনির উপকূলীয় এলোকোয় গনে এক হোজোর ক্ষহক্টর কনর ভূখণ্ড েোেনে। 

ব্লু ইনকোেমি রূপনরখো েোস্তেোয়নের অাংি মহনসনে সমুনদ্র ভূখণ্ড আরও েোেোনেো সম্ভে। কৃমত্রির্োনে োঁধ ততমর কনর পমলিোটি জিোট/চর 

জোগোনেোর িোেনি সৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখনণ্ড িোলদ্বীনপর িনতো দৃমষ্টেন্দে পর্ ভটেনকে গনে ক্ষতোলোও সম্ভে। এনত ক্ষেনির অর্ ভেীমত  

-২- 



েহুিোমত্রকতো পোনে। ব্লু ইনকোেমি ক্ষসনলর িোেনি জোেো ক্ষগনে, মিয়োেিোর ক্ষর্নক সমুদ্র মেজনয়র িোেনি আিরো ক্ষর্ জোয়গোর অমধকোর 

ক্ষপনয়মে, ক্ষসখোনে মেপুল পমরিোণ সমুদ্র সম্পে আনে েনল িনে করো হনে। ২০৩০ সোনলর িনে ক্ষটকসই উন্নয়ে লেযিোত্রো (এসমডমজ) 

পূরনণর জন্য আিোনের ক্ষস সোমুমদ্রক সম্পে আহরনণ সরকোর গুরুত্ব মেনে। সমুদ্র সম্পে েো ব্লু ইনকোেমি মেষনয় ক্ষসল গঠনের িোেনি 

আিরো অনেক এমগনয়মে। 

 

সরকার ১৯টি মন্ত্রণালয়কক সমুকে (বাাংলাকদশ অাংকশ) কী পররমাণ মৎস্যসম্পদ, খরিজসম্পদ, নিৌচলাচলসহ কী ধরকির 

অর্ থনিরিক সম্ভাব্যিা রকয়কে িা খরিকয় নদখার পরামশ থ রদকয়কেি এবাং পাশাপারশ সমুে অর্ থিীরির রবষকয় রিজস্ব কম থপররকল্পিা দ্রুি 

পাঠাকি সাংরিষ্ট মন্ত্রণালয়, রবভাগ ও সাংস্থাকক রিকদ থশ নদওয়া হকয়কে। রবকশষজ্ঞরা জারিকয়কেি, সমুকে রবশাল সুকযাগ রকয়কে, যা 

আন্তজথারিক ব্যবসাবারণকজের রবস্তাকর সহায়ক। একটি সমৃদ্ধ এবাং নেকসই সুিীল অর্ থিীরির লকযে নদকশর সপ্তম পঞ্চবারষ থক পররকল্পিায় 

১২টি কায থকলাপ উকেখ করা হকয়কে; নযখাকি অন্তর্ভ থক্ত রকয়কে মৎস্য চাষ, িবায়িকযাগ্য জ্বালারি, মািবসম্পদ, ট্রান্সরশপকমন্ট, পয থেি 

এবাং জলবায়ু পররবিথি। এ োড়া ২০১৭ সাকল সুিীল অর্ থিীরি সম্পরকথি উকযাগগুকলার সকে রবভাগীয় মন্ত্রণালয়গুকলার সমন্বয় সাধকির 

জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালকয়র অধীকি নসল প্ররিষ্ঠা করা হয়। রচরিি করা হয় সুিীল অর্ থিীরির ২৬টি সম্ভাবিাময় নযত্র; মৎস্য চাষ, রশরপাং, 

জ্বালারি, পয থেি, উপূললীয় সুরযাব্যবস্থা এবাং এসকবর জন্য িজরদারর। 

 

বাাংলাকদশ ব্যাাংককর বারষ থক প্ররিকবদকি বলা হকয়কে, বকোপসাগকরর অভেন্তকর ২০০ িটিকোল মাইকলর এককচটিয়া 

অর্ থনিরিক অঞ্চলসহ ৭১০ রককলারমোর সুদীর্ থ উপূললকরখা রকয়কে। নদকশর নমাে মৎস্য উৎপাদকির শিকরা ১৯.৪ ভাগই আকস সামুরেক 

মৎস্য নর্কক। এ োড়া দরযণাঞ্চকলর উপূলল এলাকায় অর্ থনিরিক কম থকাণ্ড বৃরদ্ধর মাধ্যকম নদকশর সামরিক আর্ থসামারজক রবকাকশ 

উকেখকযাগ্য ভূরমকা রাখকে। পয থেককদর গকড় শিকরা ৮১ ভাগই কক্সবাজার ভ্রমণ ককরি। নদকশর সমুকের অভেন্তকরও গ্যাস মজুদ 

র্াকার সম্ভাবিা রকয়কে। নদকশর স্থলসীমািায় রকছু গ্যাসকযত্র রকয়কে; যা নমাে মজুকদর পররমাণ বৃরদ্ধ করকি পাকর। এ োড়া নিল, লবণ 

ও িবায়িকযাগ্য সামুরেক সম্পকদর (বালু, নুরড় ইিোরদ) আকে নেকসই অর্ থনিরিক উন্নয়কির সম্ভাবিা। 

 

নদকশর রবশাল সাগরসীমায় কী আকে এবাং নসই সম্পদ কাকজ লারগকয় কীভাকব অর্ থনিরিক সাফল্য অজথি করা যায়, িা 

গকবষণা করকি ২০১৭ সাকল কক্সবাজাকর রিরম থি হয় সমুে গকবষণাককন্দ্র বাাংলাকদশ ওশাকিািারফক ররসাচ থ ইিরিটিউে। শুধু 

বকোপসাগকরর িলকদকশর সম্পদ গকবষণায় রিকজকদর সীমাবদ্ধ িা নরকখ িা কীভাকব বাড়াকিা যায়; নসই প্রকচষ্টাও রকয়কে প্ররিষ্ঠািটির। 

রবশ্বব্যাাংক বলকে, সুিীল অর্ থিীরি হকলা অর্ থনিরিক প্রবৃরদ্ধ, উন্নিির জীরবকা সাংস্থাি এবাং কাকজর লকযে সামুরেক প্ররিকবকশর উন্নয়ি। 

নেকসই উন্নয়কি সমুেসম্পকদর ব্যবহাকরর ওপর গুরুত্ব আকরাপ করা হকয়কে। িা োড়া সমুেসম্পদ খাকযর পাশাপারশ জ্বালারিও সরবরাহ 

ককর।  

 

২০১৮ সোনলর িের্োনগ জোমতসাংনির পতোকোেোহী েরওনয়র ইেমিটিউট অে ক্ষিমরে মরসোচ ভ (আইএিআর) পমরচোমলত মেনের 

অতযোধুমেক গনেষণো জোহোজটি িৎস্য ও প্রোমণসম্পে িন্ত্রণোলনয়র অনুনরোনধ েোাংলোনেনির সমুদ্র এলোকোয় অযোকুয়োমিক সোনর্ ভ পমরচোলেোর 

জন্য কোজ কনর। জোহোজটি মেনের মেমর্ন্ন ক্ষেনি িৎস্য ও সম্পে এোং ইনকোমসনিনির ওপর ১৫ মেনের জমরপ কনর। মেনিষোময়ত 

জোহোজটি সমুনদ্রর উপমরস্তনরর িোনের িজুে, ইনকোমসনিি, পোমের গুণোগুণ, প্লোমিকসহ েোেো ধরনের দূষণ ইতযোমে েহুমুখী মেষনয় জমরপ 

চোলোয়। সমুনদ্রর ১০ মিটোর ক্ষর্নক ২ হোজোর মিটোর গর্ীরতো পর্ ভন্ত জমরপ কনরমেল জোহোজটি। র্ো আিোনের ব্লু ইনকোেমির ক্ষেনত্র সম্ভোেেোর 

েতুে মেগন্ত উনমোচে কনর। 

 

সমুেসম্পকদর সুরযার মকধ্য নেকসই ভারসাম্য রিরিি করার মাধ্যকম সুিীল অর্ থিীরির রবকাকশ আরও িজর রদকি হকব। 

এই খাকি িতুি রবরিকয়াগ অর্ থনিরিক প্রবৃরদ্ধ রিরিিককল্প আরও নযত্র সৃরষ্ট করকি পাকর। এখি মৎস্য পালি, জাহাজ রিম থাণ, 

জাহাজভাঙা, লবণ উৎপাদি এবাং বন্দর সুরবধাসহ রকছুসাংখ্যক সুিীল অর্ থিীরির নযত্র উকমাচি করা নগকে। আরও ব্যবহার সম্ভব হকল 

২০৪১ সাকলর আকগই উন্নি নদকশর কািাকর নপৌৌঁেকি পারকব বাাংলাকদশ। 
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