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কযাপ: সাগরবতে নি‘আমতের ভাণ্ডাতরর িমুিা 

আল্লাহ ো‘আলা এ মহানবতের মহাস্রষ্টা। নেনি নবেচরাচতরর সব সৃনষ্ট কতরতেি মািুতের প্রতয়াজি পূরতের নিনমতে। 
জাগনেক জীবিতক সুন্দর ও সার্থক করার জিয। মািুে োাঁর সব নি‘আমে ভভাগ করতব আর একমাত্র োাঁরই 
ইবাদে করতব। পানর্থব নি‘আমে কাতজ লানগতয় পরকাতলর অিন্ত জীবতির সুখ সন্ধাি করতব। এসব সৃনষ্টর মতযয 
অিযেম শীেথনি হতলা সাগর। সাগর আল্লাহর এমি এক বৃহৎ সৃনষ্ট যা মািুতের জিয অফুরন্ত কলযাতের ভাণ্ডার। 
মহাি স্রষ্টার সৃনষ্টর অিযেম নব্ময়য় এ সাগর। সভযোর সূচিালগ্ন ভর্তকই মািুতের নিরন্তর ভকৌেূহল জানগতয় 
ভরতখতে সাগর। চলতে সাগর নিতয় মািুতের নবরামহীি গতবেো ও অিুসন্ধাি। 

সাগর কী? 

সাগর হতলা লবোক্ত পানির এক অনে বৃহৎ জলাশয়। শব্দনি একানযক অতর্থ বযবহৃে হয়। সাযারেে ‘সাগর’ বলতে 
ভবাঝায় মহাসাগতরর সতে সংযুক্ত একনি বৃহৎ লবোক্ত জলাশয়। কখতিা কখতিা মহাসাগর ভবাঝাতেই এই শব্দনি 
বযবহৃে হয়। আবার নবরািাকার লবোক্ত জতলর হ্রদ ভবাঝাতেও ‘সাগর’ শব্দনি বযবহৃে হতয় র্াতক। ভযমি, 
কানিয়াি সাগর।1  

সাগর নিতয় গতবেো 

সাগর তসকতে ভজায়ার ভািায় যা ভচাতখ পতে োতে জ্ঞািীতদর মতি অতিক ভাবিার উতদ্রক হয়। ভেউতয়র পর ভেউ 
এতস যখি লবোক্ত পানির গনে সামতি বাতে েখি মািুতের মতির আেংক ভবতে যায়। সমুতদ্র ভজায়ার-ভািা 
মািুেতক ্ময়রে কনরতয় ভদয়, মািুে েতে যিী আবার েতে গরীব হতে পাতর। মৃেুযর ভতয় ভযমি আমরা ভীে 
ভেমনি এ সাগতরর ভজায়ার মািুেতক ভযি সব ভকতে ভিয়ার ভয় ভদখায়। ভািায় যখি পানি শুনকতয় যায় েখি 
মািুতের দানরদ্রয ও বাযথতকযর নচত্র ভভতস ওতে। আকাতশর চাাঁতদর অমাবসযার পূনেথমার সতে োল নমনলতয় সাগতর 
আতস ভজায়ার-ভািা। ভজতলরা সাগতরর ভজায়াতর যতর োজা ইনলশ মাে। নচংনের ভপািা নশকার কতর একদল মািুে 
োতদর জীনবকা নিবথাহ কতর। আসতল সাগর হতলা তবনচত্রয ও নব্ময়তয়র অফুরন্ত উৎস। সাগর নিতয় মািুে যে 

                                                           
1 বাংলা উইনকনপনডয়া। 

http://bn.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A6%9C%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A6%AF%E0%A6%BC&action=edit&redlink=1
http://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A6
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জািতে, যে গতবেো করতে, নিেয-িেুি চমকপ্রদ সব ের্য আনবষৃ্কে হতে। আল্লাহর মািুতের ভয অফুরাি 
কলযাতের ভাণ্ডার সুপ্ত ভরতখতেি সাগতর, গযাসসহ বহুনবয খনিজ সম্পদ মজুদ ভরতখতেি সাগরবুতক, ো গতবেো ও 
আনবষ্কাতরর মাযযতম মািুে ের্া মািবো উপকৃে হতব। োই কলযাতের যমথ ইসলাতম সাগর নিতয় নচন্তা-গতবেোয় 
উদু্বদ্ধ করা হতয়তে। ভযমি আল্লাহ ো‘আলা বতলি,  

لَمۡ ﴿
َ
نۡ ۡتَرَۡۡأ

َ
َۡۡأ رَۡۡٱّلل  اۡلَُكمَۡسخ  ۡرِضِۡۡفۡۡم 

َ رِِۡۡفََۡۡت رِيَۡوٱل ُفل َكۡۡٱۡل  َح  رِهِۦۡٱۡل  م 
َ
ِسُكۡۡبِأ َمآءََۡۡوُيم  نۡٱلس 

َ
َۡۡتَقعَۡۡأ ۡرِضََۡۡعَ

َ ۡۡٱۡل  ۡۡإِّل  َۡۡإِنۡ ۡبِإِذ نِهِۦٓ  ۡٱّلل 
ۡۡبِٱنل اِسۡ  [  ٥٦: احلج] ﴾٦٥ۡر ِحيمۡ ۡلََرُءوف 

“েুনম নক ভদখ িা ভয, ভূপৃতে যা আতে এবং সমুতদ্র চলমাি ভিৌকা েৎসমুদয়তক আল্লাহ নিজ আতদতশ ভোমাতদর 
অযীি কতর নদতয়তেি এবং নেনি আকাশ নির রাতখি, যাতে োর আতদশ বযেীে ভূপৃতে পনেে িা হয়। নিশ্চয় 
আল্লাহ মািুতের প্রনে করুোশীল, দয়াবাি।” [সূরা আল-হজ, আয়াে: ৬৫] 

নবোসী নচন্তািায়ক ও যমথোনিকরা সব সময়ই বতলি আল্লাহর পনরচয় জািতে সাগর ভ্রমতে অতশে উপকানরোর 
কর্া। মহাি স্রষ্টা আল্লাহর অেুলিীয় সৃনষ্টকুশলোর নবনু্দমাত্র মািুে উপলনি করতে পাতর সমুতদ্রর বুতক নগতয়। 
আমরা ভো দয়ালু ও দাো আল্লাহতক ভচিার মতো নচিতে কসুর কনর, আল্লাহর অসীমো উপলনি কতর োাঁর 
নিতদথশািুযায়ী জীবি পনরচালিায় ত্রুনি কনর। এতেতত্র সুনবসৃ্তে আকাশ, সুউচ্চ পবথে ও সুনবশাল সাগর প্রেযেলি 
জ্ঞািই পাতর মািুেতক মহাি আল্লাহর কুদরতের বাস্তব উপলনি এতি নদতে। সাগতরর বুতক ঘুরতে নগতয় নদগন্তহীি 
অথর্ জলরানশর নবশাল েরেমালায় ভকউ যখি মৃেুযর খুব কাতে নিতজতক আনবষ্কার কতর, েখিই সনেযকার উপলনি 
কতর আল্লাহর অসীমোর অর্থ কী আর সৃনষ্টর েুদ্রো ও সীমাবদ্ধোর বাস্তবো কী। এ জিযই আল্লাহর নিতদথশ,  

ۡرِضِۡۡفِۡۡسرُيوا ۡۡقُل ۡ﴿
َ َۡۡكي َفۡۡفَٱنُظُروا ۡۡٱۡل 

َ
َل َق ۡۡبََدأ ُُۡۡثمۡ ۡٱۡل  ةَۡۡيُنِشئُۡۡٱّلل 

َ
أ َۡۡإِنۡ ۡٱٓأۡلِخَرةَ ۡۡٱلن ش  ۡىۡٱّلل  ء ُۡۡكََُِۡۡعَ  [  ٠٢: العنكبوت] ﴾٢٠ۡقَِديرۡ ََۡش 

“বলুি, ভোমরা পৃনর্বীতে ভ্রমে কতরা এবং ভদখ, কীভাতব নেনি সৃনষ্টকমথ শুরু কতরতেি। অেঃপর আল্লাহ পুিবথার 
সৃনষ্ট করতবি। নিশ্চয় আল্লাহ সবনকেু করতে সেম।” [সূরা আল-‘আিকাবূে, আয়াে: ২০]  

আল্লাহ ো‘আলা আরও বতলি,  

َمىَوىتَِۡۡخل قِِۡۡفۡۡإِنۡ ﴿ ۡرِضۡۡٱلس 
َ ىِفَۡۡوٱۡل  تَِل رِِۡۡفََۡۡت رِيۡٱل ِتَۡۡوٱل ُفل ِكَۡۡوٱنل َهارِۡۡٱَّل  لَِۡۡوٱخ  َح  ٓۡۡٱنل اَسۡۡيَنَفعُۡۡبَِماۡٱۡل  نَزَلَۡۡوَما

َ
ُۡۡأ َمآءِِۡۡمنَۡۡٱّلل  آء ِۡۡمنۡٱلس  ۡم 

َيا ح 
َ
ۡرَضۡۡبِهِۡۡفَأ

َ دَۡۡٱۡل  تَِهاَۡبع  ِيِفَۡۡدٓاب ة ُۡۡكُِِۡۡمنۡفِيَهاَۡوَبث َۡۡمو  َحاِبۡۡٱلُرَِيىحَِۡۡوتَۡص  رِۡٱل مَُۡۡوٱلس  ََۡۡسخ  َمآءَِۡۡبي  ۡرِضۡۡٱلس 
َ مۡ ۡٓأَلَيىت َۡۡوٱۡل  قِلُونَُۡۡلَِقو  َۡيع 

 [  ٤٥١: ابلقرة] ﴾١٦٤

“নিশ্চয়ই আসমাি ও যনমতির সৃনষ্টতে, রাে ও নদতির নববেথতি এবং িদীতে ভিৌকাগুতলার চলাচতল মািুতের জিয 
কলযাে রতয়তে। আর আল্লাহ আকাশ ভর্তক ভয পানি অবেীেথ কতরতেি, ো দ্বারা মৃে জনমিতক সজীব কতর 
েুতলতেি এবং োতে েনেতয় নদতয়তেি সব রকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পনরবেথতি এবং ভমঘমালার যা োরই 
হুকুতমর অযীতি আসমাি ও জনমতির মাতঝ নবচরে কতর, নিশ্চয়ই ভসসব নবেতয়র মাতঝ নিদশথি রতয়তে বুনদ্ধমাি 
সম্প্রদাতয়র জিয।” [সূরা আল-বাকারা, আয়াে: ১৬৪] 

সাগতর প্রােথবনচত্রয  

আল্লাহর সৃনষ্ট অপার রহতসযর আযার এই সাগর। সাগতরর সব জায়গায় নবচরে করার সামর্থয মািুতের হয় নি 
এখিও। ইতে করতলই মািুে যখি েখি পৃনর্বীর সতবথাচ্চ িাি মাউন্ট এভাতরতে উেতে; নকন্তু ইো র্াকতলও 
সাগতরর সবথনিম্ন িাতি মািুে ভপৌঁোতে পারতে িা। সাগতরর সবতচতয় গভীরেম িাি মানরয়ািা ভেতের ‘চযাতলঞ্জার 
নডপ’। গভীরো ১০৯৯৪ নমিার (৩৬০৭০ ফুি)। নহমালয় পবথেতক (২৯০২৮ ফুি) অিায়াতস লুনকতয় রাখা যাতব 
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এখাতি। আর সাগতর বযনপ্ত ও প্রসারোর পনরমাে এখতিা অপনরতময়। সুনবশাল গভীর সমুতদ্র কে জাতের, কে 
বতেথর, কে আকাতরর কে রকম প্রােী ভয নবদযমাি ো একমাত্র আল্লাহই ভাতলা জাতিি।  

আমাতদর বতোপসাগর ভকাতিা সাগর িয়, মহাসাগর ভো িয়ই। সামািয এ বতোপসাগতরই কে প্রােথবনচত্রয 
নবদযমাি। বাংলাতদতশর ভসন্ট মানিথতের আশপাতশর সমুতদ্র বি ও পনরতবশ মন্ত্রোলয় ১৯৯৭-৯৮ সাতল একনি জনরপ 
কতর। জনরতপ ৫৮ প্রজানের জীনবে এবং ২১ প্রজানের মৃে প্রবাল, ১০১ প্রজানের নঝিুক এবং শামুক পাওয়া যায়। 
ভসন্ট মানিথে দ্বীতপ প্রচুর শামুক এবং নঝিুক পাওয়া যায়। শামুক এবং নঝিুক প্রযািে জলজ প্রােী। এতদর ভবনশর 
ভাগই সামুনদ্রক েতব নকেু স্বাদু পানিতে এবং নকেু িতলও পাওয়া যায়। এরা খুব আতস্ত চলাতফরা কতর। চলার সময় 
হামাগুনে নদতয় চতল, আবার গতেথ লুকায়, কখিও সাাঁোর কাতি। োতদর পা এ নেি কাতজর উপতযাগী কতরই 
তেনর। পনরতবশ রোয় নঝিুতকরও অবদাি আতে। জীব তবনচতত্রযর একনি গুরুত্বপূেথ অংশ নঝিুক নিতয় গনেে। 
সামুনদ্রক খাদযচক্রতক সচল রাখতে নঝিুক গুরুত্বপূেথ ভূনমকা পালি কতর। এরা মৃে তজব বস্তু ভখতয় জলজ 
পনরতবতশর স্বেো বাোয়। শামুক এবং নঝিুক সামুনদ্রক কেপ ও নবনভন্ন প্রকার মাতের খাদয নহতসতব বযবহৃে হয়। 
সাগতরর মনেমুক্তা ও প্রবালতক আল্লাহর নি‘আমে নহতসতব উতল্লখ করা হতয়তে সূরা রাহমাতিও। আল্লাহ রাবু্বল 
‘আলামীি বতলি,  

َري نَِۡۡمَرجَۡۡ﴿ َح  َزخۡ ۡبَي َنُهَما١٩ۡۡيَل َتِقَيانِۡۡٱۡل  ۡۡبَر  ي٢٠َُِۡۡۡيب غَِيانِّۡۡل 
َ
بَانَِۡۡرُبُِكَماَۡءاَّلٓءِۡۡفَبِأ لُؤُِۡۡمن ُهَماََۡي ُرج٢١ُۡۡۡتَُكُذِ ي٢٢َُِۡۡۡوٱل َمر َجانُۡۡٱللُّؤ 

َ
ۡفَبِأ

بَانَِۡۡرُبُِكَماَۡءاَّلٓءِۡ  [٠٢  ،٤١: الرمحط] ﴾٢٣ۡۡتَُكُذِ

‘নেনি পাশাপানশ দুই দনরয়া প্রবানহে কতরতেি। উভতয়র মাঝখাতি রতয়তে এক অন্তরায়, যা োরা অনেক্রম কতর 
িা। সুেরাং ভোমাতদর রতবর ভকাি নি‘আমেতক ভোমরা উভতয় অস্বীকার করতব? উভয় সমুদ্র ভর্তক উৎপন্ন হয় 
মনেমুক্তা ও প্রবাল। সুেরাং ভোমাতদর রতবর ভকাি নি‘আমেতক ভোমরা উভতয় অস্বীকার করতব?”  [সূরা আর-
রাহমাি, আয়াে: ১৯-২৫] 

সাগতরর মাে 

সাগতরর আয়েি ও গভীরোর ভযমি সীমা ভিই। সাগতরর তবনচত্রযময় প্রােী সংখযার ভযমি ইয়ো ভিই। ভেমনি 
সাগতর কে জাতের কে বতেথর জলজ প্রােী ও মাে ভয নবচরেশীল ো একমাত্র আল্লাহই জাতিি। বাংলাতদতশ ২৬০ 
প্রজানের স্বাদুপানির (তমাহিা জলসহ) এবং ৪৭৫ প্রজানের সামুনদ্রক মাে ভদখতে পাওয়া যায়। এোোও ১২-এর 
অনযক প্রজানের চােকৃে নবতদশী মাে চাতের জলাশতয় এবং ৭০-এর অনযক জাতের নবতদশী বাহারী মাে 
এযাকুয়ানরয়াতম পাওয়া যায়। মৎসয অনযদপ্ততরর (২০০৯) ের্য অিুসাতর বাংলাতদতশ মাতের ভমাি উৎপাদি ২৫ লে 
৬৩ হাজার ২৯৬ ভমনেক িি। যার মতযয অভযন্তরীে উনু্মক্ত জলাশয় (আহনরে) ভর্তক আতস ১০,৬০,১৮১ ভমনেক 
িি, অভযন্তরীে বদ্ধ জলাশয় (চােকৃে) ভর্তক আতস ১০,০৫,৫৪২ ভমনেক িি এবং সমুদ্র ভর্তক আতস ৪,৯৭,৫৭৩ 
ভমনেক িি।  

সাগতরর মােগুতলার মতযয রতয়তে লাো, কই ভকারাল, দানেিা ভকারাল, ভরড স্লাপার, বাংলাতদতশ নবনভন্ন যরতির 
সামুনদ্রক মাে ভযমি, ভভিনক, সুরমা মাে, কািল নফশ, ভদনশ সু্কইড, রুপচাাঁদা, মযাকাতর, নিম্প, িুিা, সযামি, 
মযাকতরল, সারনডি, সু্কইড, লবোর, ভকারাল, িুিা কড ইেযানদ। এসব মাে আনমতের প্রযাি উৎস। এ োো 
সামুনদ্রক মাতে প্রচুর ফযানি এনসড আতে। এই ফযানি এনসড মনস্তষ্ক, ভচাখ ও স্নায়ুেন্ত্র গেতি ভূনমকা রাতখ। 

সামুনদ্রক মাতের উপকানরো  

http://www.fish.com.bd/index.php?route=product/product&path=20&product_id=73


 

 

সমুদ্র: নি‘আমতের অফুরাি ভাণ্ডার 4 

সামুনদ্রক মাে খাওয়ার উপকানরো সম্পতকথ বতল ভশে করা যাতব িা। মাে মািুতের হৃদযন্ত্র ও মনস্তষ্কতক কাযথকর ও 
সুরনেে রাখতে নবরাি ভূনমকা পালি কতর। ভস জিয নচনকৎসতকরা দীঘথ নদি যতরই োতদর ভরাগীতদর ভগাশতের 
পনরবতেথ অনযক মাে খাওয়ার পরামশথ নদতয় আসতেি। সাযারেে এনশয়ার মািুতের খাদয োনলকায় ভগাশতের 
পনরমাে কম র্াতক। নকন্তু জিসংখযা বৃনদ্ধ, মািুতের আয় বৃনদ্ধ ও ক্রমবযথমাি িগরায়তির কারতে বেথমাতি এনশয়ার 
মািুতের খাদয োনলকায় পশুজাে খাতদযর পনরমাে আতগর ভচতয় ভবতে ভগতে। নকন্তু নচনকৎসক ও গতবেতকরা দীঘথ 
নদি যতরই বতল আসতেি, ভগাশতের ভচতয় সামুনদ্রক মাে খাওয়ার উপকানরো অতিক ভবনশ। কাতজই সামুনদ্রক মাে 
ভবনশ পনরমাতে ভখতল ো আমাতদর শরীতরর প্রযাি দুই অে হৃদযন্ত্র ও মনস্ততষ্কর কাযথেমো বৃনদ্ধ কতর র্াতক। বস্তুে 
সামুনদ্রক মাে মািুতের স্বািযরোয় এক নব্ময়য়কর উপাদাি। এ কারতেই নচনকৎসক ও নচনকৎসানবেয়ক গতবেতকরা 
মাে অনযক পেন্দ কতরি, ভাতলাবাতসি। ভরাগীতদরও অনযক মাে খাওয়ার জিয পরামশথ নদতয় র্াতকি। 

নচনকৎসক ও নচনকৎসানবজ্ঞািীতদর মতে, মাতের মতযয র্াকা উপাদািগুতলা মািুতের হৃদযন্ত্র কাযথকর ও সুরনেে 
রাখার জিয কাজ কতর। হৃদযন্ত্র অচল ও অকাযথকর হতয় যাওয়ার ভয ঝুাঁনক প্রনেনিয়ে সৃনষ্ট হয় ভযসব কারতে োর 
নবরুতদ্ধ লোই কতর মাতের উপাদািগুতলা। হাভথাডথ সু্কল অব পাবনলক ভহলতর্র গতবেক ড. দানরউস 
ভমাজাফফানরয়াি বতলি, ভকউ যনদ নিয়নমে মাঝানর মাে খাি োহতল োর হৃদতরাতগর ঝুাঁনক অতিকিাই কতম যায়। 
সারা নবতে পনরচানলে ৩০নি বে যরতির গতবেোর ফলাফতল ভদখা ভগতে, যারা প্রনে সপ্তাতহ অন্তে একবার বা 
দুইবার মাে খাি োতদর হৃদতরাতগ আক্রান্ত হওয়ার ঝুাঁনক গতে ৩৬ শোংশ কতম যায় বতল ড. ভমাজাফফানরয়াি 
জািাি। 

ওতমগা-৩ ফযানি অযানসড হৃদযন্ত্রতক সনক্রয় ও কাযথেম রাখতে অেযন্ত গুরুত্বপূেথ ভূনমকা পালি কতর। আর এ 
মূলযবাি উপাদাতির ভিে প্রাকৃনেক উৎস হতে মাতের ভেল। ওতমগা-৩ ফযানি অযানসড হৃদযতন্ত্রর নরদম বা েন্দতক 
দ্রুেের কতর, যমিীতে চনবথ জমার মাত্রাতক কনমতয় ভদয়, যমিীতে পুরতিা প্রদাহতক োণ্ডা রাখতে সহায়ো কতর ও 
রক্তচাপতক স্বাভানবক রাখতে সহায়ক ভূনমকা পালি কতর। সামুনদ্রক মাে ভকবল আপিার হৃদযতন্ত্রর জিযই উপকারী 
িয়, এিা আপিার মনস্তষ্কতকও সুরো নদতয় র্াতক। যারা সামুনদ্রক মাে ভবনশ খাি োতদর ভরাতক আক্রান্ত হওয়ার 
আশঙ্কা অতিকাংতশ কতম যায়। নবনভন্ন গতবেোয় ভদখা ভগতে, এ কতম যাওয়ার হার প্রায় ৪০ শোংশ। এ োো 
নবনভন্ন গতবেো ভর্তক এিাও প্রমানেে হতয়তে ভয, ওতমগা-৩ ফযানি অযানসড মনস্ততষ্কর স্বাভানবক ও তদিনন্দি কাযথক্রম 
পনরচালিায় সহায়ো কতর র্াতক। 

২০০৭ সাতল প্রায় ১২ হাজার গভথবেী িারীর ওপর সমীো চানলতয় ভদখা ভগতে, ভযসব িারী োতদর গভথকালীি 
সপ্তাতহ অন্তে ৩৪০ গ্রাম সামুনদ্রক খাবার ভখতয়তেি োতদর সন্তাতির বুনদ্ধ ভযসব িারী অিয যরতির খাবার ভখতয়তেি 
োতদর সন্তাতির বুনদ্ধর ভচতয় েয় গুে ভবনশ। বয়স্কতদর ভেতত্রও একই কর্া বলা চতল। সম্প্রনে একনি সুইনডশ 
গতবেোয় ভদখা ভগতে, ভযসব যুবক সপ্তাতহ একানযকবার সামুনদ্রক মাে খাি োতদর বুনদ্ধ যারা সচরাচর সামুনদ্রক 
খাবার খাি িা োতদর ভচতয় ১১ গুে ভবনশ। এ োো যারা মাে ভবনশ খাি োতদর ভশে বয়তস নডতমিনশয়া ভরাতগ 
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কাও অতিকাংতশ কতম যায়। 

গতবেোয় আতরা ভদখা ভগতে, যারা নিয়নমে সামুনদ্রক খাবার খাি (সরাসনর খাদয নহতসতব নকংবা পনরপূরক নহতসতব) 
োতদর শরীর সুি র্াকার পাশাপানশ নবপদগ্রস্তো বা মিমরা ভাব দূরীভূে হয়। এর কারে, ওতমগা-৩ ফযানি অযানসড 
মনস্ততষ্কর দু’নি প্রযাি রাসায়নিক উপাদাি ভসতরাতিানিি ও ডুপামাইতির মাত্রা বানেতয় ভদয়। এ দু’নি উপাদাতির মাত্রা 
বা পনরমাে কম র্াকতলই মািনসক নবোদগ্রস্তো বা মিমরা ভাব সৃনষ্ট হয়।2 
                                                           
2 নদগন্ত নমনডয়া কতপথাতরশি ভর্তক প্রকানশে মানসক অিয নদগন্ত মযাগানজি ভর্তক। 
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সংতেতপ সামুনদ্রক মাতের কতয়কনি অিিয উপকানরো:  

* সামুনদ্রক মাতের আনমে সহতজ পনরপাকতযাগয। এ োো ভদতহর বৃনদ্ধ ও েয়তরাতয সাহাযয কতর। 

* নভিানমি নব-এর উৎকৃষ্ট উৎস। নবতশে কতর সযামি মাতে প্রচুর নভিানমি নব-১২ রতয়তে। 

* নজংক ও আতয়ানডি আতে। নজংক ভরাগ প্রনেতরায েমো বৃনদ্ধ কতর এবং আতয়ানডি গলগণ্ড ভরাগ প্রনেতরায 
কতর। 
* এ োো এসব মাতে প্রচুর নসতলনিয়াম রতয়তে, যা ভদতহ অযানন্ট-অনিতডন্ট নহতসতব কাজ কতর। 

* সযামি, মযাকতরল মাে ভর্তক নভিানমি-এ ও নড পাওয়া যায়। 

* সামুনদ্রক মাতের অতমগা-৩ ফযানি এনসড হৃদযতন্ত্রর জিয উপকারী। এই ফযানি এনসড হৃদতরাগ প্রনেতরাতয ভূনমকা 
রাতখ। 

* এ যরতির মাে রতক্তর ভকাতলতেরতলর মাত্রা নিয়ন্ত্রতে সহায়ো কতর। 

* এই মাতের আনমে ও ভেল ভদতহর ওজি নিয়ন্ত্রে করতে সাহাযয কতর। 

* ডায়াতবনিস ভরাগীরা খাদয োনলকায় সামুনদ্রক মাে রাখতে পাতরি। 

আল-কুরআতি সামুনদ্রক মাে প্রসে  

পনবত্র কুরআতিও সামুনদ্রক মাতের কর্া উতল্লখ করা হতয়তে একানযক প্রসতে। আল্লাহ ো‘আলা বতলি,  

ِيَۡوُهوَۡ﴿ رَۡۡٱَّل  رََۡۡسخ  َح  ُكلُوا ۡۡٱۡل 
 
اََۡل ٗماِۡمن هُِِۡۡلَأ رُِجوا َۡۡطرُِيٗ َتخ  لِهِۦِۡمنَۡوِِلَب َتُغوا ۡۡفِيهَِۡۡمَواِخرَۡۡٱل ُفل َكَۡۡوتََرىۡتَل بَُسوَنَها ِۡۡحل َيةِٗۡۡمن هَُۡۡوتَس  ۡفَض 

ُكُرونََۡۡولََعل ُكمۡ   [  ٤١: انلحل] ﴾١٤ۡتَش 

“আর নেনিই ভস সো, নযনি সমুদ্রতক নিতয়ানজে কতরতেি, যাতে ভোমরা ো ভর্তক োজা (মাতের) ভগাশে ভখতে 
পার এবং ো ভর্তক ভবর করতে পার অলংকারানদ, যা ভোমরা পনরযাি কর। আর েুনম োতে ভিৌযাি ভদখতব ো 
পানি নচতর চলতে এবং যাতে ভোমরা োর অিুগ্রহ অতেেে করতে পার এবং যাতে ভোমরা শুকনরয়া আদায় কর।” 
[সূরা আি-িাহল, আয়াে: ১৪]   

অিয আয়াতে আল্লাহ ো‘আলা বতলি,   

َتوِيَۡوَما﴿ َرانِۡۡيَس  َح  بۡ َۡهىَذاۡٱۡل  ابُُهۥَۡساٞغِٓئۡفَُراتۡ َۡعذ  ۡ ِۡمل حۡ َۡوَهىَذاََۡشَ َجاج 
ُ
ۡ َۡوِمنۡأ

ُكلُونَُۡۡكُ
 
اََۡل ٗماۡتَأ رُِجونََۡۡطرُِيٗ َتخ  ۡتَل بَُسوَنَها ِۡۡحل َيةَٗۡۡوتَس 

لِهِۦۡمِنِِۡلَب َتُغوا َۡۡمَواِخرَۡۡفِيهِۡۡٱل ُفل َكَۡۡوتََرى ُكُرونََۡۡولََعل ُكمۡ ۡفَض   [  ٤٠: فابر] ﴾١٢ۡتَش 

“আর দু’নি সমুদ্র সমাি িয়; একনি খুবই সুনমষ্ট ও সুতপয়, আতরকনি অেযন্ত লবোক্ত আর প্রতেযকনি ভর্তক ভোমরা 
োজা ভগাশে খাও এবং আহরে কর অলঙ্কার যা ভোমরা পনরযাি কর। আর েুনম োতে ভদখ ভিৌযাি পানি নচতর 
চলাচল কতর। যাতে ভোমরা আল্লাহর অিুগ্রহ োলাশ কর এবং যাতে ভোমরা ভশাকর কর।” [সূরা আল-ফানের, 
আয়াে: ১২] 

আয়ােদ্বতয় সাগতরর মােতক আল্লাহ োজা ভগাশে নহতসতব আখযানয়ে কতরতেি। োজা ভগাশতের উপকানরোর ভশে 
ভিই। োজা ভগাশে মূলে পূতবথাক্ত সামুনদ্রক মাতের বহুনবয উপকানরোরই ইনেে করতে। সামুনদ্রক বে বে মাতের 
হাে নদতয় নবনভন্ন অলংকার ও আসবাব বািাতিা হয়। আল্লাহ ো‘আলা ভসনদতকও ইনেে কতরতেি আয়ােদ্বতয়। আর 
সামুনদ্রক নবনভন্ন তশবাল ও শামুতক মুতক্তা পাওয়া যায়, যা মূলযবাি অলংকারানদতে ভশাভা বৃনদ্ধ কতর। োোো 
মািুতের উপকারাতর্থই আল্লাহ সাগর ও এর উদরি যাবেীয় সামগ্রী প্রস্তুে কতরতেি। োই নেনি এর নশকার ও োর 
ভগাশে ভেে তবয আখযা নদতয়তেি। এ সম্পতকথ আল্লাহ ো‘আলা বতলি, 
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ِحل ۡ﴿
ُ
رَِۡۡصي دُۡۡلَُكمۡ ۡأ َح  ي اَرةِ ۡۡل ُكمۡ َۡمَتىٗعاَۡوَطَعاُمُهۥۡٱۡل   [  ١٥: دةاملائ] ﴾َۡولِلس 

“ভোমাতদর জিয হালাল করা হতয়তে সমুতদ্রর নশকার ও োর খাদয; ভোমাতদর ও মুসানফরতদর ভভাতগর জিয।” [সূরা 
আল-মানয়দা, আয়াে: ৯৬]  

মািতবনেহাতসর সূচিা ভর্তকই সমুদ্রেীতরর মািুে োর জীনবকার সন্ধাি সাগর ভ্রমে কতরতে। সাগতরর পানির 
পনবত্রো, এর প্রােী নশকার ও মাতের ভগাশে আহাতরর তবযো ভঘানেে হতয়তে োই মহাজ্ঞািী রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইনহ ওয়াসাল্লাতমর পনবত্র যবাতিও। আবু হুরায়রা রানদয়াল্লাহু ‘আিহু বতলি, 

ُ َعلَ ِْه وََسلهَم، َفَقاَل: يَا » ِ َصَّله اَّلله َل رَُجٌل رَُسوَل اَّلله
َ
نَا بِهِ َعِطْشنَا، َسأ

ْ
أ ، إِنها نَْرَكُ  ابَلْحَر، َوََنِْمُل َمَعنَا الَقِل َل ِمَط الَماِء، فَإِْن تَوَضه ِ رَُسوَل اَّلله

ُ َعلَ ِْه وََسلهَم:  ِ َصَّله اَّلله  ِمَط ابْلَْحِر؟ َفَقاَل رَُسوُل اَّلله
ُ
أ َفنَتَوَضه

َ
ُهوُر َماُؤُه، احِللُّ َم ْتَتُهُ »أ  «ُهَو الطه

“এক বযনক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লামতক প্রশ্ন করতলা, ভস বলতলা, ভহ আল্লাহর রাসূল, আমরা সমুদ্র 
নবহার কনর। আমাতদর সতে যৎসামািয পানি র্াতক। ো নদতয় যনদ আমরা অযু কনর, োহতল নপপাসােথ হতয় যাব। 
আমরা নক োহতল সাগর ভর্তক (এর পানি নদতয়) অযু করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইনহ ওয়াসাল্লাম বলতলি, 
‘এর (সাগতরর) পানি পনবত্র এবং এর মৃে হালাল।”3 

সাগতর কুরআতির নব্ময়য়  

আযুনিক নবজ্ঞাতির যুতগ নবজ্ঞািীগে গতবেোর মাযযতম আনবষ্কার কতরতেি, দুই সমুতদ্রর পানি পরির সনম্মনলে হয় 
িা। ভযমি ভরাম সাগর ও আিলানন্টক মহাসাগতরর পানি একনি অপরনির সতে একীভুে হতে পাতর িা।  ভসখাতি 
রতয়তে নব্ময়য়কর এক অদৃশয অন্তরায়। অর্চ ভয যুতগ এ যরতির পরীো-নিরীো চালাতিার ভকাতিা যন্ত্রসামগ্রী নেল 
িা, ১৪ শ বের আতগ এমি যুতগই কুরআি বতল নদতয়তে:  

َري نَِۡۡمَرجَۡ﴿ َح  َزخۡ ۡبَي َنُهَما١٩ۡۡيَل َتقَِيانِۡۡٱۡل  ۡۡبَر  ي٢٠َُِۡۡۡيب غَِيانِّۡۡل 
َ
بَانَِۡۡرُبُِكَماَۡءاَّلٓءِۡۡفَبِأ لُؤُِۡۡمن ُهَماََۡي ُرج٢١ُۡۡۡتَُكُذِ ي٢٢َُِۡۡۡوٱل َمر َجانُۡۡٱللُّؤ 

َ
ۡءَاَّلٓءِۡۡفَبِأ

بَانَِۡۡرُبُِكَما ََوارَِۡۡوَل٢٣ُۡۡۡتَُكُذِ رِِۡۡفۡۡاُتۡٱل ُمنَشۡۡٱۡل  َح  َلىمِۡۡٱۡل  ع 
َ ي٢٤َُِۡۡۡكٱۡل 

َ
بَانَِۡۡرُبُِكَماَۡءاَّلٓءِۡۡفَبِأ   [  ٠٦  ،٤١: الرمحط] ﴾٢٥ۡتَُكُذِ

“নেনি পাশাপানশ দুই দনরয়া প্রবানহে কতরতেি। উভতয়র মাঝখাতি রতয়তে এক অন্তরায়, যা োরা অনেক্রম কতর 
িা। সুেরাং ভোমাতদর রতবর ভকান্ নিআমেতক ভোমরা উভতয় অস্বীকার করতব? উভয় সমুদ্র ভর্তক উৎপন্ন হয় 
মনেমুক্তা ও প্রবাল। সুেরাং ভোমাতদর রতবর ভকাি নি‘আমেতক ভোমরা উভতয় অস্বীকার করতব? আর সমুতদ্র 
চলমাি পাহােসম জাহাজসমূহ োাঁরই। সুেরাং ভোমাতদর রতবর ভকাি নি‘আমেতক ভোমরা উভতয় অস্বীকার 
করতব? [সূরা আর-রাহমাি, আয়াে: ১৯-২৫]  

দুই সমুদ্র বলতে নমো ও ভলািা সমুদ্র বুঝাতিা হতয়তে। আল্লাহ ো‘আলা পৃনর্বীতে উভয় প্রকার দনরয়া সৃনষ্ট 
কতরতেি। ভকাতিা ভকাতিা িাতি উভয় দনরয়া একতত্র নমনলে হতয় যায়, যার িনজর পৃনর্বীর নবনভন্ন ভূখতণ্ড পনরদৃষ্ট 
হয়। নকন্তু ভয িাতি নমো ও ভলািা উভয় প্রকার দনরয়া পাশাপানশ প্রবানহে হয় ভসখাতি ভবশ দূর পযথন্ত উভতয়র 
পানি আলাদা ও স্বেন্ত্র র্াতক। একনদতক র্াতক নমো পানি, অপরনদতক ভলািা পানি। ভকার্াও ভকার্াও এ নমো ও 
ভলািা পানি উপতর িীতচও প্রবানহে হয়। পানি েরল ও সূক্ষ্ম পদার্থ হওয়া সতিও পরিতর নমনিে হয় িা। আল্লাহ 
ো‘আলা বতলি :  

                                                           
3 নেরনমযী, হাদীস িং ৬৯; আবু দাউদ, হাদীস িং ৮৩। 
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ن﴿ م 
َ
ۡرَضَۡۡجَعَلۡۡأ

َ ٓۡۡوََجَعَلۡۡقََراٗراۡٱۡل  ىلََها ن َهىٗراِۡخَل
َ
َۡۡوََجَعَلَۡۡرَوىِسَۡۡلََهاۡوََجَعَلۡۡأ َري نَِۡۡبي  َح  ىه َۡۡحاِجًزا ۡۡٱۡل  ءَِل

َ
عَۡۡأ ِ ۡۡم  ََثُُهمۡ ۡبَل ۡۡٱّلل  ك 

َ
 ﴾٦١َۡيع لَُمونََّۡۡلۡۡأ

 [ ٥٤: انلمل]

“বল ভো ভক পৃনর্বীতক বাসপতযাগী কতরতেি এবং োর মাতঝ মাতঝ িদ-িদী প্রবানহে কতরতেি এবং োতক নির 
রাখার জিয পবথে িাপি কতরতেি এবং দুই সমুতদ্রর মাঝখাতি অন্তরায় ভরতখতেি? অেএব, আল্লাহর সতে  অিয 
ভকাতিা উপাসয আতে নক? বরং োতদর অনযকাংশই জাতি িা।” [সূরা আি-িামল, আয়াে: ৬১] 

অিযত্র বনেথে হতয়তে:  

ِيَۡوُهوَۡ﴿ َري نَِۡۡمَرجَۡۡٱَّل  َح  بۡ َۡهىَذاۡٱۡل  َجاجۡ ِۡمل حۡ َۡوَهىَذاۡفَُراتۡ َۡعذ 
ُ
زَٗخاۡبَي َنُهَماۡوََجَعَلۡۡأ ٗراۡبَر   [  ٦٠: الفرقان] ﴾٥٣َّۡم  ُجوٗراۡوَِحج 

“নেনি সমান্তরাল দুই সমুদ্র প্রবানহে কতরতেি একনি নমনষ্ট, েৃষ্ণা নিবারক ও একনি ভলািা, নবস্বাদ। আর উভতয়র 
মাতঝ ভরতখ ভদি একনি অন্তরায়, একনি দুতভথদয আোল।” [সূরা আল-ফুরকাি, আয়াে: ৫৩]  

জযাক নভ. ভকাো িাতমর এক ফরানস নবজ্ঞািী সমুতদ্রর ভভেরি পানি গতবেো নবেতয় প্রনসদ্ধ। নেনি বুঝতে 
ভপতরনেতলি ভরাম সাগর এবং আিলানন্টক মহাসাগর রাসায়নিক নদক ভর্তক একনি অিযনির ভচতয় নভন্ন রকম। নেনি 
এ বাস্তব সেযনি অিুযাবি করার জিয নজব্রাল্টার দুই সমুতদ্রর নমলি ভকত র কাোকানে সমুতদ্রর েলতদতশ গতবেো 
চালাি, ভসখাি ভর্তক ের্য পাি ভয নজব্রাল্টার উের েীর (মারুতকশ) আর দনেে েীর (ভিি) ভর্তক 
আশােীেভাতব একনি নমনষ্ট পানির ঝেথা উর্তল ওতে। এ বে ঝেথানি উভয় সমুতদ্রর মযয নদতয় ৪৫ সূক্ষ্ম ভকাতে 
দ্রুেগনেতে অগ্রসর হতয় নচরুনির দাাঁতের আকৃনে যারে কতর বাাঁতযর িযায় কাজ কতর। এ নক্রয়াকলাতপর ফতল ভরাম 
সাগর এবং আিলানন্টক মহাসাগর একনি আতরকনির সতে নমশতে পাতর িা। দু’নি সমুতদ্রর নমলিিতল ভয 
পৃর্কীকরে বা পদথা রতয়তে ো খানল ভচাতখ বুঝার উপায় ভিই। ভকিিা বাহযে সব সাগর একই রূতপর মতি হয়।  

শুযু নেনি িি; বরং অতিক ভমনরি নবজ্ঞািীই এই রহসয ভভদ করতে বযর্থ হি। ১৯৪২ সাতল শোনযক ভমনরি 
ভেশি বনসতয় সযাতিলাইতির মাযযতম পরীো করা হয়, ভকাি নজনিস দুই সাগতরর নমলি ভকত  বাাঁযা সৃনষ্ট কতর 
আতে? োরা ভসখাতি আতলা পরীো কতরি, বাোস পরীো কতরি এবং মানি পরীো কতর এর মতযয ভকাতিা বাযা 
বা পদথা সৃনষ্ট করার কারে খুাঁতজ পাি নি। এখাতি পানির একনি হালকা, একনি ঘি রং পনরলনেে হয়। যা খানল 
ভচাতখ প্রেযে করা সম্ভব িয়। এমিনক নবজ্ঞািীরা আতরা গভীরভাতব নবেয়নি উপলনির জিয এবং আরও পরীো-
নিরীোর জিয ভূ-উপগ্রহ ভকত র দূতর ভর্তক অিুযাবতির পদ্ধনের মাযযতম বা এর মাযযতম েনব যারে কতরি। 
ভূমযয সাগতরর পানি গাঢ় িীল এবং আিলানন্টক সাগতরর পানি হালকা িীল, আর নজবরাল্টার ভসল যা পাহাোকৃনের 
এবং োর রং হল খতয়নর। ঘিত্ব-উষ্ণো এবং লবোক্তোর নদক ভর্তক ভূমযয সাগতরর পানি আিলানন্টতকর েুলিায় 
অতিক ভবনশ। আতরা মজার বযাপার হতলা, ভূমযয সাগতরর পানি নজব্রাল্টার ভসল বা সাগর েতলর উাঁচু ভূনমর উপর 
নদতয় আিলানন্টক সাগতরর মতযয শোনযক নকতলানমিার প্রতবশ কতরতে এবং ো ১০০০ হাজার নমিার গভীতর 
ভপৌঁোর পতরও োর উপতরাক্ত তবনশতষ্টযর ও রতের ভকাতিা পনরবেথি সানযে হয়নি। যনদও এেদুভতয়র মাতঝ রতয়তে 
প্রচণ্ড ভেউ, প্রবল খরতস্রাে এবং উোল েরে ের্ানপও পরির নমনিে হয় িা এবং এতক অিযতক অনেক্রম করতে 
পাতর িা। ভযতহেু উভতয়র মাতঝ রতয়তে একনি পদথা। ভযমি বলা হতয়তে পনবত্র কুরআতি প্রাগুক্ত আয়াতে। সাগতরর 
এ নব্ময়য়কর সৃনষ্টরহসয উদ্ঘািি করতে নগতয় অতিক গতবেক কুরআতির প্রাগুক্ত আয়াতে এর অতলৌনককোর সন্ধাি 
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ভপতয়তেি। োতদর ভকউ ভকউ এ সূতত্র সেয ইসলামও গ্রহে কতরতেি বতল নবনভন্ন সূতত্র জািা যায়। ফ্রাতের 
সমুদ্রনবজ্ঞািী ড. ভকাোও ইসলাম গ্রহে কতরতেি বতল নবনভন্ন ের্য পাওয়া যায়।4 

ভকি এ অদৃশয পদথা? 

নমনষ্ট পানি হতলা সুতপয় িদীর পানি। এ পানি মািুতের েৃষ্টা নিবারতের জিয সৃনষ্ট করা হতয়তে। িদীর নমনষ্ট পানি িা 
র্াকতল সভযো মতর ভযে। আর ভলািা পানি হতলা সাগতরর অেল জলরানশ। িদীর পানির নমষ্টোর মতো সাগতরর 
পানির লবোক্তোও নবশাল অনে প্রতয়াজিীয়। সাগতরর পানি নমো হতল বাোস দূনেে হতয় ভযে। জতল-িতল সব 
প্রােী মতর ভযে। সাগতরর পানি লবোক্ত হওয়ায় বাোস সবথদা আদ্রথ র্াতক এবং এতে মারা যাওয়া প্রােীর ভদহ পতচ 
িা। সাগতরর মরতদহ পতচ ভগতল বাোস দূনেে হে এবং এর প্রােথবনচত্রয হুমনকর মুতখ পেে।   

সাগর নিতয় নকেু ের্য 

পৃনর্বীর বানরমণ্ডল ৪ ভাতগ নবভক্ত : সাগর, মহাসাগর, িদী ও হ্রদ। পৃনর্বীতে ৫নি মহাসাগর রতয়তে। যর্া : ১. 
প্রশান্ত মহাসাগর, ২. আিলানন্টক মহাসাগর, ৩. ভারে মহাসাগর, ৪. উের মহাসাগর এবং ৫. দনেে মহাসাগর। 
এসব োোও অতিক সাগর আতে। 

নবতের সব সাগতরর পানিতে গতে ৩.৫% খনিজদ্রবয আতে। অর্থাৎ প্রনে ১০০০ গ্রাম পানিতে ৩৫ গ্রাম লবে জােীয় 
উপাদাি র্াতক। অিযািয উপাদািগুতলা হতলা- ভসানডয়াম-ভলারাইড ৭৭.৫৫%, মযাগতিনশয়াম-ভলারাইড ১০.৮৭ %, 
মযাগতিনশয়াম-সালতফি ৪.৭৩%, কযালনসয়াম-সালতফি ৩.৬%, পিানশয়াম-সালতফি ২.৪৬%, কযালনসয়াম-কাবথতিি 
০.৩৪%, মযাগতিনশয়াম-ভব্রামাইি ০.২৫%। যাতক সহজ বাংলায় বলা হয় খাবার লবে এবং এিা পানিতে দ্রবেীয় 
র্াতক। 

ব্রানজতলর নবশাল িদী আমাজাতির ভমাহিা ভর্তক ২০০ মাইল বা ৩২০ নক. নম. পযথন্ত সমুতদ্রর পানি ভলািা িয় বরং 
নমনষ্ট। নফনলপাইতির উপকূতলও নমনষ্ট পানি ভদখা যায়। আবার সাগতরর পানির নিতচর নদতক যেই যাওয়া যায় েেই 
পানি ভলািা। োোো সমুতদ্রর পানিতে ভমাি ৪৫ প্রকার যােব লবে নমনিে র্াতক। আতরা আতে ৬৫ প্রকার ভমৌনলক 
ও ভযৌনগক পদথাতর্র নমিে।5 

বাংলাতদতশর সমুদ্র জয়  

৭ জুলাই ২০১৪ ভসামবার ভিদারলযান্ডতসর িায়ী সানলনস আদালতের রাতয় বতোপসাগতরর নবতরাযপূেথ ২৫ হাজার 
৬০২ বগথনকতলানমিার এলাকার মতযয ১৯ হাজার ৪৬৭ বগথনকতলানমিার সমুদ্র এলাকা বাংলাতদশ ভপতয়তে। বানক েয় 
হাজার ১৩৫ বগথনকতলানমিার ভপতয়তে ভারে। ইনেপূতবথ নময়ািমার ও ভারতের সতে সমুদ্রসীমা নবতরায নিষ্পনের 
ফতল বতোপসাগতর বাংলাতদতশর এক লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বগথনকতলানমিার ভিনরতিানরয়াল সমুদ্র, ২০০ িনিকযাল 
মাইল একেত্র অর্থথিনেক অেল এবং চট্টগ্রাম উপকূল ভর্তক ৩৫৪ িনিকযাল মাইল পযথন্ত মহীতসাপাতির েলতদতশ 
অবনিে সব যরতির প্রানেজ ও অপ্রানেজ সম্পতদর ওপর অনযকার নিনশ্চে হতয়তে। এনি বাংলাতদতশর জিয একনি 
বে সুসংবাদ।  

সমুতদ্রর নি‘আমে কাতজ লাগাতিা দরকার 

এখি বাংলাতদতশর কেথবয হতব ভেল-গযাসসহ বাংলাতদতশর সমুদ্রসীমার মতযয ভযসব নি‘আমে ও সম্পদ রতয়তে, ো 
সংরেে ও সতবথাচ্চ সদ্বযবহাতরর নদতক মতিাতযাগী হওয়া। দুঃখজিক হতলা, দুই দফায় বতোপসাগতরর সতে বৃহৎ 
                                                           
4 সূত্র : ইন্টরতিতি প্রাপ্ত নবনভন্ন গতবেোমূলক ভলখা। 
5 ইউনকনপনডয়া। 
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িেুি সমুদ্রসীমা ভযাগ হতলও অর্থথিনেক সমৃনদ্ধ অজথতির ভেতত্র সমুদ্রসম্পদতক ভযভাতব কাতজ লাগাতিার কর্া 
ভসভাতব কাতজ লাগাতিা হয়নি। এ ভেতত্র সরকাতরর উতদযাগ সীনমে। নবতশেজ্ঞতদর মতে, শুযু সমুদ্রসম্পদ বযবহার 
কতর অতিক ভদশ অর্থথিনেক সমৃনদ্ধ অজথি করতলও এ ভেতত্র বাংলাতদতশর সাফলয িগেয।  

িেুি সমুদ্রসীমা ও সমুদ্রসীমা ভর্তক সম্পদ আহরতে ২০১৪ সাতল সরকাতরর সফলো-বযর্থো সম্পতকথ অনভমে 
প্রকাশ করতে নগতয় োকা নবেনবদযালতয়র আর্থ অযান্ড এিভায়রিতমন্ট সাতয়ে অিুেতদর নডি এবং দুতযথাগ নবজ্ঞাি ও 
বযবিাপিা নবভাতগর সভাপনে অযযাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বতলি, সমুতদ্র কেৃথত্ব প্রনেনেে হওয়াতেই 
সরকার বহুলাংতশ সন্তুষ্ট ভর্তকতে। অর্থথিনেক সমৃনদ্ধ অজথতির ভেতত্র সমুদ্রসম্পদতক ভযভাতব কাতজ লাগাতিা 
প্রতয়াজি ভসভাতব কাতজ লাগাতিা হয়নি। সমুদ্রসম্পদ বযবহার কতর অর্থথিনেক সমৃনদ্ধ অজথিকারী ভদতশর কাতে 
অনভজ্ঞো সেয়, প্রনশেতের জিয ভসসব ভদতশ প্রনেনিনয ভপ্ররে, োতদর কাতে সমুদ্রসম্পদ অজথি করার অনভজ্ঞো 
লাভ করা, রাষ্ট্রীয় অর্থিীনে সমৃনদ্ধর ভেতত্র কীভাতব োরা সম্পদ কাতজ লানগতয়তেি- এ নবেয়গুতলা নিতয় 
বযাপকভাতব সরকাতরর কাজ করার কর্া র্াকতলও ভসভাতব িজর ভদওয়া হয়নি। নেনি বতলি, আমাতদর িলসীমায় 
কী পনরমাে সম্পদ রতয়তে ভসনি আমাতদর জািা। এসব কূপ ভর্তক আমরা ১৪ নেনলয়ি নকউনবক ফুি গযাস পাব। 
বযবহাতরর নদক নদতয় আগামী ১০ বেতরর মতযয এসব সম্পদ নিঃতশে হতয় যাতব। সমুদ্র এলাকাতে সরকার ২৪নি 
গযাস ব্লক নচনিে কতরতে।  

মাকসুদ কামাল মতি কতরি, এেনদি সমুতদ্রর নবশাল সম্পতদর নদতক আমাতদর িজর নেল িা। সংনিষ্ট মন্ত্রোলয় ও 
প্রনেোিগুতলার সমুতদ্রর অপার সম্পদতক কাতজ লাগাতিার বযাপাতর বযাপকভাতব িজর ভদওয়া উনচে। দে জিতগােী 
গতে েুলতে সনেযকার অতর্থ ভকাতিা পনরকল্পিা সরকাতরর পে ভর্তক ভিওয়া হয়নি। োতদর সমতয়াপতযাগী কতর 
গতে েুলতে সরকার িজর ভদয়নি। যেনদি সরকার এনি নিতয় কাযথকরী পদতেপ গ্রহে িা  করতব, েেনদি চূোন্ত 
লেয অনজথে হতব িা। সমুদ্রসীমায় আমাতদর সাবথতভৌমত্ব নিনশ্চে হতয়তে বতি, নকন্তু সাবথতভৌমতত্বর মযয নদতয় 
অর্থথিনেক ভয অজথি হওয়ার কর্া ভসনি আমরা পাব িা। রাজথিনেকভাতব সরকার লাভবাি হতয়তে নকন্তু 
অর্থথিনেকভাতব ভদশ লাভবাি হয়নি। স্কযাতন্ডতিনভয়াি ভদশগুতলা সমুদ্রসম্পদ বযবহার কতরই অর্থিীনেতক সমৃদ্ধ কতর 
েুতলতে। আমাতদর সমুতদ্রও অপার সম্ভাবিা রতয়তে।6  

ভূ-ভকন ক উন্নয়িকাযথক্রতমর পাশাপানশ বু্ল ইতকািনম আমাতদর সামতি উন্নয়তির িেুি নদগন্ত খুতল নদতে পাতর। 
ভসজিয সমুদ্র ও সমুদ্রসম্পতদর অপার সম্ভাবিাতক সুেু বযবিাপিার মাযযতম কাতজ লানগতয় ভিকসই উন্নয়ি নিনশ্চে 
করতে হতব। সমুতদ্রর জলরানশ এবং েলতদতশ নবদযমাি জািা-অজািা তজব ও খনিজসম্পতদর ভাণ্ডার উতোলতি 
উন্নে প্রযুনক্তর বযবহার করতে নশতল্পান্নে ভদশগুতলার সহায়ো নিতে হতব। 

নবনভন্ন ভদতশর অর্থথিনেক উন্নয়তির যারা নবতিেে করতল ভদখা যায়, ভয ভদশ সমুদ্রতক যে ভবনশ বযবহার করতে 
ভপতরতে, ভস ভদশ োর অর্থিীনেতক েে এনগতয় নিতে ভপতরতে। সামুনদ্রক সম্পতদর প্রাপযো, উতোলি এবং বযবহার 
সম্পতকথ আমাতদর পযথাপ্ত জিবতলর অভাব রতয়তে। পাশাপানশ গভীর সমুতদ্র মৎসয আহরে এবং বতোপসাগতরর 
েলতদতশ নবদযমাি খনিজ সম্পতদর উতোলতিও আমাতদর প্রযুনক্তর অভাব রতয়তে। 

সাযারেভাতব অর্থশাতে ‘বু্ল ইতকািনম’ বলতে পেযনভনেক অর্থিীনে ভর্তক নসতেম-নভনেক অর্থথিনেক বযবিায় 
রূপান্তরতক ভবাঝাতিা হতলও এখাতি বু্ল ইতকািনম বলতে সমুদ্রসম্পতদর অর্থিীনে বুঝাতিা হতে। সমুদ্রসম্পদ এবং 
এর সুেু বযবহার নিঃসতন্দতহ ভযতকাতিা ভদতশর অর্থিীনের গনে পাতল্ট নদতে পাতর। িলতবনষ্টে ভদতশর অতিক 
সম্পদ বা সম্ভাবিা র্াকতলও সমুদ্র িা র্াকায় োতদর সম্ভাবিাতক িািাভাতব সীনমে ও পরনিভথর কতর ভফতল। দনেে 

                                                           
6 বাংলাতদশ প্রনেনদি, ৩০ নডতসম্বর ২০১৪। 
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এনশয়ার ভিপাল, ভুিািসহ এ রকম আতরা অতিক উদাহরে রতয়তে এ ভেতত্র। বাংলাতদশ এ নদক ভর্তক ভবশ 
ভসৌভাগযবাি। এ ভদতশর দনেে প্রাতন্তর বতোপসাগতরর নবস্তীেথ জলরানশ ভদতশর জিয নবপুল সম্ভাবিা সৃনষ্ট কতরতে। 
এ সম্ভাবিা শুযু সমুদ্রবন্দতরর মাযযতম তবতদনশক বানেতজযর অবানরে সুতযাতগর জিয িয়, একই সতে  সমুদ্র এলাকা 
ভর্তক মৎসয, জ্বালানি ও অিযািয সম্পদ আহরতের নবপুল সম্ভাবিার কারতেও।7 

আমাতদর যা করেীয়  

সমুতদ্রর এমিসব অফুরন্ত নি‘আমতের দাবী হতলা, নি‘আমেদাোতক নিতয় নচন্তা করা। নেনি কীভাতব এে সাগর-
মহাসাগর মািুতের পদািে কতরতেি, োতে এে নি‘আমেসম্ভার সনন্নতবনশে কতরতেি, ো নিতয় ভাবিা-গতবেো 
করা। বহুনবয ঝুাঁনক ও প্রনেকূলো সতিও সাগরেতলর নি‘আমেরানজ মািবকলযাতে আনবষ্কার করা। মািুতের আরও 
কেথবয হতব, একমাত্র আল্লাহর একত্ববাদ স্বীকার করা এবং োাঁরই ইবাদে করা। পাশাপানশ প্রােহীি মূনেথ ও 
প্রনেমাসহ আল্লাহ োো সব নকেুর প্রভুত্ব অস্বীকার করা। আল্লাহ ো‘আলা এ কর্াই বতলতেি নিতচর আয়াতে:  

ن﴿ م 
َ
ۡرَضَۡۡجَعَلۡۡأ

َ ٓۡۡوََجَعَلۡۡقََراٗراۡٱۡل  ىلََها ن َهىٗراِۡخَل
َ
َۡۡوََجَعَلَۡۡرَوىِسَۡۡلََهاۡوََجَعَلۡۡأ َري نَِۡۡبي  َح  ىه َۡۡحاِجًزا ۡۡٱۡل  ءَِل

َ
عَۡۡأ ِ ۡۡم  ََثُُهمۡ ۡبَل ۡۡٱّلل  ك 

َ
 ﴾٦١َۡيع لَُمونََّۡۡلۡۡأ

 [  ٥٤: انلمل]

“বল ভো ভক পৃনর্বীতক বাসপতযাগী কতরতেি এবং োর মাতঝ মাতঝ িদ-িদী প্রবানহে কতরতেি এবং োতক নির 
রাখার জিয পবথে িাপি কতরতেি এবং দুই সমুতদ্রর মাঝখাতি অন্তরায় ভরতখতেি? অেএব, আল্লাহর সতে  অিয 
ভকাতিা উপাসয আতে নক? বরং োতদর অনযকাংশই জাতি িা।” [সূরা আি-িামল, আয়াে: ৬১] 

 

সমাপ্ত 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 িয়া নদগন্ত, ৩ ভসতেম্বর ২০১৪। 
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