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� ইেকানিম িনেয় আেলাচনা
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িবেশষ �িতিনিধ

০৯ �ফ�য়াির ২০১৭, ০২:৩০ 

আপেডট: ০৯ �ফ�য়াির ২০১৭, ০২:৩২

‘সাগের ভাসাও �র িড�া’—��ল মুেখাপাধ�ােয়র এই গােনর মধ� িদেয় যখন সমু� অথ�নীিতর (�

ইেকানিম) স�াবনািবষয়ক িভিডও িচ�িট �শষ হয়, তখন িমলনায়তন ভরা দশ�ক-��াতা বে�াপসাগের

অথ�ৈনিতক কায��ম �ত �� করার িবষেয় মেন মেন একা�। গানিটর গূঢ় অথ�—সমু� �থেক িকছু �পেত

হেল সমুে� �যেত হেব। 

গানিটর এই গূঢ়ােথ�র সূ� ধের ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ভ�ত� িবভােগর অধ�াপক বদ�ল ইমাম বলেলন,

বাংলােদেশর সমু� িবজেয়র পর চার বছর �পিরেয় �গেছ। এখন পয�� �কােনা অথ�ৈনিতক কায��মই ��

করা যায়িন। এমনিক �তল-গ�াস অনুস�ােন িবেদিশেদর অক�� করার জন� �য ‘মাি��ােয়� সােভ�’

চালােনার উেদ�াগ �নওয়া হেয়িছল, তাও চ�ড়া� িস�া� �নওয়ার পয�ােয় বারবার আটেক যাে�। অথচ এই

সমেয় ভারত ও িময়ানমার বে�াপসাগের িবপুল �ালািন স�েদর স�ান �পেয়েছ। এভােব � ইেকানিম

এিগেয় �নওয়া যােব না। 

� ইেকানিম িনেয় এই আেলাচনা অনু�ােনর �ধান অিতিথ, িব�ান ও �যুি�ম�ী ইয়ােফস ওসমান সে�

সে� বদ�ল ইমােমর ব�ব� স�েক� �িতি�য়া ব�� কেরন। ম�ী বেলন, সমু�সীমা িনধ�ারণ করেত কত

বছর �লেগেছ বেলন? পুেরা পািক�ান আমল �গেছ। �াধীন বাংলােদেশরও ৪০ বছর �কােনা সরকার এ

িবষেয় কথা বেলিন। �ধানম�ী �শখ হািসনা উেদ�াগ �নওয়ায় মা� চার বছর আেগ সমু�সীমা িনধ�ারণ

হেয়েছ। এই সময়টা খুব �বিশ নয়। 

ম�ী বেলন, �ত সমু� স�দ আহরেণ নামার �য মেনাভাব (ি�িরট), �সটা অবশ�ই ইিতবাচক। িক�

ই�া করেলই সবিকছু �ত কের �ফলা যায় না। বা�বতা অতটা সহজ নয়। িকছু সমস�া থােক। �স�েলার

িনরসন কের এেগােত হয়। সরকার যথাযথভােবই �সটা করেছ। অেনক কাজই �কবল �� করেত হে�।

অথচ �যেত হেব অেনক �র। তাই একট� �ধয� ধরেত হেব। 

গতকাল বুধবার সকােল রমনার পরমাণু শি� �কে�র িমলনায়তেন এ আেলাচনার আেয়াজন কের

‘ন�াশনাল ওেশেনা�ািফক অ�া� �মিরটাইম ইনি�িটউট’ বা �নায়ািম। এই �িত�ােনর আজীবন সদস� ও
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ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র সমু�িব�ান িবভােগর িশ�ক িসরা�র রহমান খান অনু�ােন একিট সমী�ািভি�ক

ব�ব� ও িভিডও িচ� উপ�াপন কেরন। এেত বলা হয়, সমু� িবজেয়র ফেল বাংলােদশ �য অ�েলর

মািলকানা �পেয়েছ, �সখােন অ�ত চারিট ��ে� কায��ম চালােনা হেল ২০৩০ সাল নাগাদ �িতবছর �ায়

আড়াই লাখ �কািট মািক�ন ডলার উপাজ�ন করা স�ব। এই ��� চারিট হেলা �তল-গ�াস উে�ালন, মৎস�

স�দ আহরণ, ব�েরর সুিবধা স�সারণ ও পয�টন। 

ঢাকা িব�িবদ�ালেয়র ভ�েগাল িবভােগর অধ�াপক শহী�ল ইসলাম বেলন, সমুে� �যেত হেব। যাওয়ার

সুেযাগ সৃি� করেত হেব। সমুে� লাখ লাখ বগ�িকেলািমটার জায়গা �পেয়ও �কােনা লাভ �নই, যিদ যাওয়া

না হয়। তার �চেয় �িল�ােন �ই কাঠা জায়গা পাওয়া ভােলা। �সখােন অ�ত ব�বসা করা যায়। 

�নায়ািমর �চয়ারম�ান নঈম �চৗধুরীর সভাপিতে� অনুি�ত এই আেলাচনা অনু�ােন � ইেকানিম �সেলর

�ধান �গালাম ফখ�ি�ন আহেমদ �চৗধুরী, িজএসিবর সােবক মহাপিরচালক �খারেশদ আলম, মহাকাশ

িব�ান ও �র অনুধাবন �িত�ােনর (�ারেসার) সােবক পিরচালক ওবায়�ল কােদর �মুখ ব�ব� �দন।

একজন ব�া সমু�স�দ আহরেণ সময়সূিচিভি�ক পিরক�না করা দরকার বেল অিভমত �দন।
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