ককোস্টোল অ্যোকুযোকোলচোর অ্থররটি অ্যোক্ট (সংশ োধন) রিল, 2022
ভূ মিকা: - পমিবেশ-োন্ধে স্থিস্থিশীল

উৎপাদবেি লক্ষে প ৌছাক্ষ ার জেয দদবশ জলজ চাবেি

(জলকৃ স্থিি) মেকাশ ও পমিচালো বেজ্ঞামেক েীমিি ওপি মেয়মিি ও পমিচালো কিা প্রবয়াজে।
দকাস্টাল অ্যাকুয়াকালচাি অ্থমিটি অ্যাক্ট, 2005 (মিএএ অ্যাক্ট, 2005), দদবশি উপকূলীয় অ্ঞ্চবল
উপকূলীয় জলকৃ স্থিি (জলজ চাবেি) িাবথ িম্পমকি ি কার্িক্রি মেয়িবেি জেয, একটি উপকূলীয়
জলকৃ স্থি (জলজ চাে) কিতি পক্ষ প্রমিষ্ঠাি জেয িংিদ কিতি ক প্রেীি হবয়বে। আইেটি কার্ি কি
হওয়াি পি দথবক গি িবিবিা েেি, এই আইেটি দদবশি উপকূলীয় জলজ চাবেি মেয়মিি েতমি
এেং মেকাশবক িক্ষি কবিবে। এি ফবল লক্ষ লক্ষ কিিিংস্থাে, স্বস্থ র্ভ র কিিিংস্থাবেি িুবর্াগ বৃস্থি
হক্ষেক্ষছ এবং অ্যাবকায়াফািািবদি েমধিি আয় এেং একটি প্রােেন্ত অ্যাকুয়াকালচাপরর(জলকৃ স্থি)
িহায়ক মশবেি মেকাশ ও জলজ চাবে েযেিা ও উবদযাক্তার েতমি ঘক্ষেক্ষছ। আজ, ভািি মেবেি
অ্েযিি শীেিস্থােীয় প াো জবলি জলজপবেযি িপ্তামেকািক। এরফক্ষল র্ারি জলজপবেযি িপ্তামে
কপর কক্ষেক হাজাি দকাটি টাকা আয় কবি৷
একটি ভাল আইে প্রগমিশীল হওয়া উমচি, এেং দস্টকবহাল্ডািবদি উন্নয়েিূলক আকাঙ্খা পূিে
কিাি জেয িিবয়ি িাবথ িাবথ মেকমশি হওয়া উমচি। মিএএ আইে, ২০০৫

োস্তোয়বে অ্মজি ি

অ্মভজ্ঞিাি উপি মভমি কবি, গি দেশ কবয়ক েেি ধবি মেমভন্ন দস্টকবহাল্ডািবদি কাে দথবক
পিমিি িিলীকিে এেং জলকৃ স্থি কার্িক্রবিি দিমজমিকিে দ্রুি কিাি দামে পেক্ষ , আইবেি
অ্ধীবে দ্রুি িম্মমি পেওো এেং কম সমক্ষের মক্ষযে করা।

এছাড়াও এি অ্ধীবের

স্থ েম এেং

মেবদি মশকা োস্তোয়বেি অ্িুমেধা দূি কিা।
িাই, জেস্বাবথি, CAA আইে, 2005-এি মেধােগুমল পুেমেিবেচো কিা িিীচীে িবে কিা হবয়বে
এেং মেয়িক িম্মমি, অ্পিাধগুমল পুেমেিবেচো কবি দস্টকবহাল্ডািবদি উপি মেয়িক দোঝা হ্রাি
কিাি লবক্ষয দিক্টিাল প্রবয়াজে অ্েুিাবি আইেটিবি উপর্ুক্ত িংবশাধবেি প্রস্তাে কিা িিীচীে িবে
কিা হবয়বে। এেং জমিিাো; দর্খাবেই িম্ভে অ্পিাধ (গুমল) অ্পিাবধি অ্পিাধিুক্তকিে;
উপকূলীয় জলজ চাবেি ফাাঁকগুমল দূি কিা, আইবেি কার্িকি োস্তোয়বেি জেয পিমিগুমলবক
িহজীকিে কিা িহ অ্িুমেধাগুমল দূি কিা এেং েযেিা িহজিি কিা। িদেুিাবি, দকাস্টাল
অ্যাকুয়াকালচাি অ্থমিটি অ্যাক্ট, 2005 -এি িংবশাধেীগুমল খিডা কিা হবয়বে এেং দকাস্টাল
অ্যাকুয়াকালচাি অ্থমিটি অ্যাক্ট (িংবশাধে) মেল, 2022 পােমলক দ াবিইবে (ভািি িিকাবিি
মফশামিজ মেভাবগি ওবয়েিাইট এেং দকাস্টাল অ্যাকুয়াকালচাি অ্থমিটিি ওবয়েিাইট) িাখা হবয়বে।
দস্টকবহাল্ডাি এেং িাধািে জেগবেি িিািি চাওয়া হক্ষেক্ষছ।

আইশন প্রস্তোরিত মূল সংশ োধনীর সোরোং
"মক্রয়াকলাপ ো মক্রয়াকলাপগুস্থলর" শব্দটিি িাবথ "খািাি ো খািািগুস্থলর" শব্দটিি িংজ্ঞা এেং
প্রমিস্থাপে প্রাে সমার্ভক।
এটিি স্থিস্থিশীল উন্নয়বেি জেয উপকূলীয় জলজ চাবেি িিস্ত স্থেক এেং মক্রয়াকলাপগুমলবক কভাি
কিাি জেয উপকূলীয় জলজ চাে 'খািাি'-এি োইবি েিি িাে আকাবি CAA আইে, 2005 এি
পমিমধ প্রিামিি কিাি উবেবশয িাই এটি "খািাি ো খািাি" শব্দটিবক "মক্রয়াকলাপ ো কার্িকলাপ"
শবব্দি িাবথ প্রমিস্থাপে কিাি প্রস্তাে কিা হবয়বে। উপিন্তু, েিি িাে িিবয়ি প্রবয়াজবেি িাবথ
িািঞ্জিযপূেি মকেু িংজ্ঞা েিি িাে িংবশাধেীি অ্ধীবে প্রস্তাে কিা হবয়বে।
অ্ধীনস্থ অ্রিস স্থোপশনর রিধোন
উপকূলীয় জলজ চাে বেজ্ঞামেকভাবে মেিীক্ষে এেং িুমেবেচোিূলকভাবে পমিচামলি ো হবল, এটি
একটি স্থিস্থিশীল

স্থরক্ষবশ–বান্ধব কাে হবে ো এেং উপকূলীয় অ্ঞ্চবল পমিবেশগি এেং িািামজক

আশঙ্কাি কািে হবি পাবি। মিএএ, িাই, দ্বীপগুমল িহ িিগ্র দদবশি িমুদ্রসংলগ্ন িাজয এেং
দকন্দ্রশামিি অ্ঞ্চলগুমলবি উপকূলীয় জলজ কত মে কার্িক্রি মেয়িে কিাি একটি মেশাল দাময়ত্ব পালে
কিবে। মিএএ স্থাপবেি প্রমক্রয়া চলাকালীে উপকূলীয় জলজ চাবেি মেকাবশ ত্বিামিি, এি পমিিাে
এেং একটি শমক্তশালী প্রমিষ্ঠাি প্রবয়াজেীয়িাি পূেিাভাি মেল ো। পমিেমিি ি জলজ চাবেি পমিমস্থমি
উপকূলীয় জলজ চাে কার্িক্রবিি কব াি মেয়িে ও পর্িবেক্ষে এেং পমিবেশ িুিক্ষা এেং উৎপাদে
স্থাময়ত্ব মেমিি কিাি জেয উপকূলীয় জলজ চাে কিতি পবক্ষি দাময়ত্ব মেমভন্ন উপকূলীয় িাবজয
কিতি পবক্ষি আঞ্চমলক অ্মফি স্থাপবেি িাধযবি উপকূলীয় জলজ চাে কিতি পক্ষবক পর্িাপ্তভাবে শমক্তশালী
কিাি প্রবয়াজেীয়িাবক োধযিািূলক কবি। এেং দকন্দ্রশামিি অ্ঞ্চলগুমল েতহিি জেস্বাবথি দদবশি
উপকূলীয় জলজ কত মে কার্িক্রিবক মেবকন্দ্রীকিে ও মেয়িে কিবি িাই CAA আইবেি ধািা 4(2)
কিতি পবক্ষি জেয 'অ্ধীেস্থ অ্মফি' প্রমিষ্ঠা অ্ন্তভুি ক্ত কিাি জেয িংবশাধে কিাি প্রস্তাে কিা হবয়বে।
কততৃ পশের রনযরমত কচযোরপোরসশনর অ্নুপরস্থরতশত কততৃ পশের বিঠশকর বিধতো
কিতি পবক্ষি দচয়ািপািিবেি অ্েুপমস্থমিবি অ্যাকুয়াকালচাি কার্িক্রবি স্থ বন্ধীকরণ

করা েযাহি হবি

পাবি। দচয়ািপািিবেি অ্েুপমস্থমিবি ো দচয়ািপািিবেি পদ শূেয থাকবল কিতি পবক্ষি িভা
পমিচালোি পিমি িম্পবকি আইবেি অ্স্পষ্টিা দূি কিবি, আইবে একটি স্পষ্ট মেধাে কিাি জেয
একটি িংবশাধবেি প্রস্তাে কিা হবয়বে। দচয়ািপািিেবক কিতি পবক্ষি িভায় িভাপমিত্ব কিাি জেয
অ্েয দকাবো িদিযবক িবোেীি কিবি ো িদিযবদি িধয দথবক একজে দচয়ািপািিে মহবিবে
িবোেীি কিবি িক্ষি কিাি জেয র্াবি মেয়মিি দচয়ািপািিবেি অ্েুপমস্থমিবি কিতি পবক্ষি িভা
আহ্বাে কিা র্ায়।

দেতোর সোশথ দোরযত্ব পোলশনর জনয করমটি রনশযোশের জনয কততৃ পেশক েমতো প্রদোশনর রিধোন

আইবে একটি িংবশাধেী প্রস্তাে কিা হবয়বে র্াবি কবি কিতি পক্ষবক স্পষ্টভাবে ক্ষিিা প্রদাে কিা
র্ায়, র্াবি িািা আইবেি অ্ধীবে িাি দাময়ত্ব এেং কার্িােলী িম্পাদবেি জেয কমিটি মেবয়াগ
কিবি পাবি । এটি িাবদি পর্িবেক্ষে ও িত্ত্বােধাে িহ জলজ পালে কার্িক্রবিি স্থ বন্ধীকরণ দ্রুি
মেষ্পমি মেমিি কিবে। অ্মধকন্তু, কিতি পক্ষ এই কমিটিি িাধযবি মেবশেবজ্ঞি পিািশি মেবি পাবি।
সদসয সরচি হশিন কততৃ পশের প্রধোন রনিৃ োহী কমৃ কতৃো
েিি িাে আইবেি অ্ধীবে CAA-এি িদিয িমচবেি ভূ মিকা এেং দাময়ত্বগুমল মেশদভাবে েেিো কিা
হয়মে। অ্িএে, িদিয িমচবেি ভূ মিকা এেং দাময়ত্বগুমলবক র্থার্থভাবে ক্ষিিায়বেি জেয এেং
আইবেি অ্ধীবে িুস্পষ্ট আবদশ অ্পিে কিাি জেয আইেটি র্থার্থভাবে িংবশাধে কিা অ্পমিহার্ি
েবল িবে কিা হবয়বে। এটি োঞ্ছেীয় িবে কিা হবয়বে দর্ িদিয িমচে কিতি পবক্ষি প্রধাে মেেিাহী
কিিকিি া মহিাবে কাজ কবিে এেং আইবেি অ্ধীবে আিও ভাল মেয়িে, িিিয় এেং দক্ষিাি
িাবথ আক্ষেশাবলী মা েিা করার জেয কিপবক্ষ ভািি িিকাবিি র্ুগ্ম িমচবেি পবদ থাকপব।
কততৃ পশের কোর্ৃ োিলীর িযোপক সম্প্রসোরণ
আইবেি IV (চিু থি) অ্ধযায় এই আইবেি অ্ধীবে প্রমিমষ্ঠি দকাস্টাল অ্যাকুয়াকালচাি কিতি পক্ষবক
ক্ষিিা ও কার্িােলী প্রদাে কবি, র্া কিতি পক্ষবক উপকূলীয় অ্ঞ্চবল জলজ চাে কার্িক্রি পমিচালোি
জেয প্রমেধাে প্রেয়ে কিবি, উপকূলীয় জলজ চাে স্থাপোগুমল পমিদশিে কিবি, উপকূলীয় জলজ
কত মে খািাি মেেন্ধে কিবি এেং হযাচামি, দূেে িতমষ্টকািী উপকূলীয় একুয়াকালচাি স্থাপো অ্পিািে
ো দভবে দফলাি আবদশ দদওয়াি জেয, ইিযামদ। উপকূলীয় জলজ চাবেি অ্েযােয উল্লম্বগুমল আেবি
আইবেি পমিেমিি ি িুবর্াগ এেং প্রবয়াবগি িাবথ মিল দিবখ কিতি পবক্ষি কার্িােলীি অ্ধীবে মেধােগুমল
অ্ন্তভুি ক্ত কিাি প্রস্তাে কিা হবয়বে দর্িে হযাচামি, মেউমিয়াি মিম ং দিন্টাি (এেমেমি), ব্রু
স্টক িামিমিবকশে দিন্টাি (মেএিমি) এেং অ্যাকুয়াকালচাি ইেপুট আইবেি আওিায়।
CAA দ্বোরো জোরর করো সমস্ত রনিন্ধন িো ংসোপশের বিধতোর কমযোশদ নমনীযতো
িংমিষ্টিা দিমজবিশবেি দিয়াদ দর্ েিি িাবে ৫ েেি মেধিািে কিা হবয়বে িা পর্িাবলাচোি দামে
জামেবয় আিবেে। র্মদও মকেু দস্টকবহাল্ডাি দিমজবিশে ো এককালীে দিমজবিশবেি দিয়াদ
োডাবোি দামে কবি, মকেু মকেু দক্ষবে দিমজবিশবেি দিয়াদ কিাবোি দামেও িবয়বে, র্াবি জমি
েিাবেি দিয়াবদি িাবথ দিমজবিশবেি িিয়কাল িািঞ্জিয কিা র্ায়। িিকাি িদেুিাবি, েিি িাে
আইবে মেবদি মশি অ্েিেীয় 5 েেবিি িিয়কাবলি পমিেবিি খািগি চামহদা এেং মেদযিাে পমিমস্থমিি
মভমিবি মেমধগুমলবি এটিি

বীকরণ িহ মেেন্ধবেি বেধিাি দিয়াদ মেধিািবেি জেয কিতি পক্ষবক

অ্পিে কিাি জেয আইেটিবি উপর্ুক্ত িংবশাধবেি প্রস্তাে কিা হবয়বে। এটি উপকূলীয় জলজ
খািাবিি মেেন্ধে এেং অ্েযােয কার্িক্রবিি িম্মুখীে হওয়া অ্িুমেধাগুমলবক উপশি কিবে।
'কনো কেশেলপশমন্ট কজোন'-এর মশধয হযোচোরর, রিএমরস, এনরিরস, খোাঁচো সংস্কত রত ইতযোরদ ছোড়
কদওযো

CAA আইে 2005-এি 13(8) ধািা "বো দ বভলপবিন্ট দজাে"-এি িবধয উপকূলীয় জলজ চাে
মেমেি কবি র্া উচ্চ দজায়াি দিখা (HTL) দথবক 200 মিটাি দূবি স্থলভাবগি মদবক এেং
উপকূলীয় মেয়িে অ্ঞ্চবলি (CRZ) িবধয খাাঁমড, েদী এেং েযাকওয়াটাবি) এটি উবল্লখ কিা
প্রািমিক দর্ িিকাবিি দ্বািা মিআিবজ

প্রমেধাবেি প্রজ্ঞাপবেি পি দথবক উপকূলীয় অ্যাকুয়াকালচাি

হযাচামি কার্িকলাপ একটি অ্েযাহমিপ্রাপ্ত কার্িকলাপ। CAA আইবেি 13(8) ধািাি মেধাে র্া
খািািবক োধা মদবি চায় িা হযাচামিি জেযও প্রবর্াজয েবল ভু ল ধািো কিা হবয়বে। অ্মধকন্তু,
িিকাি িািুমিক আগাো িংস্কত মি এেং খাাঁচা িংস্কত মিবক একটি প্রধাে গ্রািীে অ্থিনেমিক কিিকাণ্ড
মহিাবে প্রচাি কিবে। িাই CAA আইবেি 13(8) ধািা দথবক এই ধিবেি কার্িকলাপবক অ্েযাহমি
দদওয়াি প্রস্তাে কিা হবয়বে।
উপকূলীয জলজ চোশের উপর CRZ রিজ্ঞরির প্রশর্োজযতোর রিেশয স্পষ্টতো আনশত বিধতো
রিেোশের সংশ োধন
দকাস্টাল অ্যাকুয়াকালচাি অ্থমিটি অ্যাক্ট, 2005 এি ধািা 27 এি অ্ধীবে প্রদি, উপকূলীয়
জলজ চােবক পমিবেশ (িুিক্ষা) আইবেি ধািা 3(1) এেং ধািা 3(2)(v) এি অ্ধীবে জামি
কিা CRZ মেজ্ঞমপ্তি আওিায় েবল দোঝাবো হয় ো, 1986 এেং পমিবেশ (িুিক্ষা) মেমধ, 1986
এি মেমধ 5(3)(d) উপকূলীয় প্রিামিি অ্ঞ্চলবক উপকূলীয় মেয়িে অ্ঞ্চল (CRZ) মহিাবে
দ ােো কবি এেং CRZ-এ কার্িক্রি মেয়িে কবি। "অ্েবজবক্টি মেেতমি" এেং উপকূলীয় জলজ
চাে কিতি পক্ষ আইে, 2005-এি কািে মহিাবে মেবদি মশি মিএএ আইে 2005 আোি িিকাবিি
অ্মভপ্রায়, CRZ মেজ্ঞমপ্তি অ্বথিি িবধয উপকূলীয় জলজ চােবক একটি মেমেি কার্িকলাপ মহিাবে
মেবেচো কিা মেল ো। িিকাি শ্রমিকবদি কিিিংস্থাে এেং ইমিিবধয এই অ্থিনেমিক কিিকাবণ্ড
কিা মেমেবয়াগবক োাঁচাবি এেং পমিবেশ িক্ষাি প্রবয়াজেীয়িাি িাবথ িািঞ্জিযপূেি পিমিবি জলজ
চাবেি ভমেেযি েতমিি জেয প্রবয়াজেীয় েবল িবে কবি। উপবিাক্ত মেেয়গুমল অ্জি ে কিাি জেয
এেং িিস্ত িবেহ দূি কিাি জেয, এই CRZ মেজ্ঞমপ্তি অ্বথিি িবধয জলজ পালে একটি মেমেি
কার্িকলাবপি উবেবশয েয় িা স্পষ্ট কিাি জেয CRZ মেজ্ঞমপ্ত িংবশাধে কিাি মিিান্ত দেওয়া
হবয়মেল। র্াইবহাক, CAA আইবেি 27 ধািায় মেদযিাে অ্স্পষ্টিাি কািবে িিকাবিি অ্মভপ্রাবয়ি
ভু ল েযাখযা কিা হবয়বে। িদুপমি, উপকূলীয় জলজ চাবে মিআিবজ

প্রমেধাবেি প্রবয়াগ জলচামে

এেং উবদযাক্তাবদি মেয়িে এেং হয়িামেি অ্েুরূপিা আেবে। িাই অ্স্পষ্টিা দূি কিবি এেং
স্পষ্টিা আেবি, ধািা 27-এি িংবশাধেী পমিবেবশি ধািা 3(1) এেং ধািা 3(2)(v) এি
অ্ধীবে জামি কিা CRZ মেজ্ঞমপ্তি আওিা দথবক উপকূলীয় জলজ চােবক অ্েযাহমি দদওয়াি প্রস্তাে
কিা হবয়বে। িুিক্ষা) আইে, 1986 এেং পমিবেশ (িুিক্ষা) মেমধ, 1986 এি মেমধ 5(3)(d)।

পুননৃিীকরণ আশিদন জমো রদশত রিলম্ব েমো করো হশি

উপকূলীয় জলজ চাে কার্িক্রবিি ক্রিাগি মেয়মিি ও অ্মভবর্াগ পমিচালো মেমিি কিাি জেয
চক্রেতমি মফ মদবয় উপকূলীয় জলজ কত মে কার্িক্রবিি মেেন্ধে

বীকরক্ষণর জেয আবেদে জিা

দদওয়াি দক্ষবে মেমভন্ন কািবে মেলম্ব হওয়াবক ক্ষিা কিাি মেধাে কিা হবয়বে।
অ্ঙ্গশেদ, েরত িো েরতর কেশে নতু ন

ংসোপে প্রদোশনর রিধোন এিং পররিতৃনগুরল কোর্ৃ কর

করোর জনয ইতযোরদ।
মক্রয়াকলাবপি িামলকাো ো আকাি পমিেিি বেি দক্ষবে পুেঃমেেন্ধবেি েিি িাে পমিমস্থমি মেেন্ধে
কার্িকি কিবি মেশাল মেলম্ব

টায়। েিি িাে িংবশাধেীবি মক্রয়াকলাবপি িামলকাো ো আকাি

পমিেিি বেি দক্ষবে মেেন্ধবেি শংিাপবে পমিেিি েগুমল কার্িকি কিাি এেং মেকত িকিে, ক্ষমি ো
শংিাপে হািাবো ইিযামদ দক্ষবে েিু ে শংিাপে প্রদাবেি মেধাে িবয়বে।
কমৃ কতৃোশদর অ্নুশমোদন ও আরপশলর রিধোন
শামস্তি িংবশাধবেি িাবথ িাবথ, অ্মফিািবদি আেুগমিযক অ্েুবিাদে এেং আমপবলি মেধাে অ্মেোর্ি
হবয় ওব

এেং িাই প্রস্তামেি হয়।

আইশনর অ্পরোধীকরণ
CAA আইে, 2005-এি 14 ধািায় CAA আইে, 2005-এি অ্ধীবে মেেন্ধে োডাই উপকূলীয়
জলজ পালবেি জেয শামস্তি মেধাে িবয়বে। এই আইবেি অ্ধীবে মিে েেি পর্িন্ত কািাদবণ্ডি
মেধাে িবয়বে ো জমিিাো র্া এক েেি পর্িন্ত হবি পাবি। লক্ষ টাকা, ো উভয় িবি। কত েক
এেং অ্েযােয দস্টকবহাল্ডািিা িবে কবিে দর্ মেেন্ধে োডা চাে কিাি জেয 3-েেি পর্িন্ত
কািাদবণ্ডি মেধাে একটি কব াি শামস্ত এেং একই িকি পর্িাবলাচো কিা প্রবয়াজে, মেকে শামস্ত
মেধাবেি িাবথ অ্পিাধিূলক কিা। আিও, জলজ চাে হল কত েকবদি দ্বািা িম্পামদি একটি
কত মেকাজ এেং েে-বিমজবিশেবক অ্পিাধী মহবিবে গেয কিা হয়। এটি উবল্লখ কিা হবয়বে দর্
17 েেি আবগ মিএএ আইে প্রেয়ে কিা হবলও, আইবেি 14 ধািাটি কার্িকি হওয়াি পি দথবক
মেগি 17 েেবি প্রবয়াগ কিা হয়মে, এই মেধােটি অ্প্রবয়াজেীয় এেং পুেমেিবেচোি জেয উপর্ুক্ত।
মেমভন্ন আইবেি অ্ধীবে দোটখাবটা অ্পিাধবক অ্পিাধিুক্ত কিাি জেয িিকাি দর্ প্রবচষ্টা চালাবে
িা মেবেচোয় দিবখ, কািাদবণ্ডি মেধােগুমল অ্পিািবেি জেয CAA আইে, 2005-এি 14 ধািা
িংবশাধে কবি CAA আইে, 2005 দক অ্পিাধিুক্ত কিাি প্রস্তাে কিা হবয়বে। িবে, মিথযাি
দক্ষবে উপর্ুক্ত আমথিক এেং অ্েযােয জমিিাোি িিিবয়ি প্রস্তাে কিা হবয়বে।
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