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সুনী অর্ থনীতি (Blue Economy) উন্নয়নন বাাংানেল ওলাননাগ্রাতিক তরার্ থ ইনতিটিউনের স্বল্পমভয়ারদ, ভধ্যমভয়ারদ ও 

দীঘ ঘমভয়ারদ পতরকল্পনা     
 

রযকল্পনায 

ধযন 

রযকল্পনা কাম ঘক্রমভয রফফযণ ফাস্তফায়নকার  

(র্ ঘ-ফছয) 

ম্ভাব্য 

অরর্ ঘক 

ংমেল  

অর্ থায়ননর 

উৎ  

বিথমান গ্রগরি 

(মম, ২০১৯ পয থন্ত)     

পতরকল্পনা  

বাস্তবায়নন 

প্রনয়াজনীয়  

উপাোন   

স্বল্পমভয়াদী        

 পূফ ঘ উকূরীয় 

এরাকায 

েতিনাঞ্চনর 

ভূিাতিক 

ওামনাগ্রারপক  

Base line 

ডাটা ংগ্রমর 

মাধ্যনম উপকূ 

াংগ্ন ামুতিক 

এাকায় উপতিি 

ভূিাতিক গুরুত্বপূর্ থ 

িান এবাং ম্ভাব্য 

ম্পে তর্তিি 

করা।      

বাাংানেনলর উপকূীয় এাকা পূব থ, মধ্যম ও 

পতিম এই ৩টি মজানন তবভক্ত। এই তিনটি 

মজাননর মনধ্য পূব থ এাকার (কক্সবাজার মর্মক 

মন্ট ভার্ট ঘন দ্বী ম ঘন্ত ং) মকািা ও 

তনয়ারনার (Nearshore) অঞ্চনর 

িনেনলর মতিনমন্ট (Sediment) ও ী 

ওয়াোর স্যাম্প (Sea Water 

Sample) াংগ্র কনর িা তবনের্ করা 

এবাং ভূিা তিক প্যারাতমোর তনর্ থ ময়র মাধ্যনম 

তবদ্যমান ম্পোতে তর্তিি করা।        

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৪০.০০ রক্ষ রাজস্ব বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

২০১৮-১৯ অর্ থবছনর এ 

াংক্রান্ত ১টি R&D প্রকল্প 

গ্রর্ করা নয়নছ। ১৮-২৪ 

তিনম্বর, ২০১৮ িাতরনে 

মনৌবাতনীর গনবর্া জাাজ 

তবএনএ শলবা এ নমুনা 

াংগ্র করা নয়নছ। িারপর 

জানুয়ারী, মিব্রুয়ারী, মার্ থ, 

এতপ্র ও মম  ২০১৯ মনয় 

কাতি মবাে ব্যবার কনর 

মেকনাি মর্নক মনলোত 

দ্বীপ পয থন্ত মুি উপকূন 

স্যাম্প াংগ্র করা নয়নছ। 

স্যাম্প তবনের্ এবাং িাো 

এনাাইতনর কাজ র্নছ। 

জুন ২০১৯ এর মনধ্য মাতি 

তরনপাে থ প্রোন করা নব।   

 

বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্।  

বনগাপাগনরর St. Martin’s Island এর 

উপকূ মর্নক Seaweed নমুনা াংগ্র কনর 

িা identify করা। ছতব ম্বতি 

taxonomic পুতস্তকা “ Marine algae 

(Seaweed) of Bay of St. Martin’s 

Island, Bangladesh” প্রকাল করা। 

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

২০১৮-১৯ অর্ থবছনর এ 

াংক্রান্ত ১টি R&D প্রকল্প 

গ্রর্ করা নয়নছ। মন্ট 

মাটি থন াংগ্ন মুি 

এাকার Seaweed 

নমুনা াংগ্র করার জন্য 

গনবর্া টিম জানুয়ারী, 

মিব্রুয়ারী, মার্ থ ও এতপ্র  
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২০১৯ মনয় মন্ট মাটি থন 

াংগ্ন মুি এাকা মর্নক 

নমুনা াংগ্রনর কাজ ম্পন্ন 

কনরনছ। স্যাম্প তবনের্ 

এবাং িাো এনাাইতনর 

কাজ র্নছ। জুন ২০১৯ এর 

মনধ্য মাতি তরনপাে থ প্রোন 

করা নব।   

Zooplankton 
নমুনা াংগ্র 

পুতস্তকা প্রকাল।   

বনগাপাগনরর উপকূ মর্নক শুরু কনর গভীর 

মুি এাকার Zooplankton নমুনা াংগ্র 

কনর িা identify করা। ছতব ম্বতি 

taxonomic পুতস্তকা প্রকাল করা।  

 

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০ রক্ষ রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত নমুনা াংগ্র 

করার জন্য গনবর্া টিম 

জানুয়ারী, মিব্রুয়ারী, মার্ থ ও 

এতপ্র  ২০১৯ মনয় মন্ট 

মাটি থন াংগ্ন মুি এাকা 

মর্নক নমুনা াংগ্রনর কাজ 

ম্পন্ন কনরনছ। িাো 

এনাাইতনর কাজ র্নছ। 

 

এনকায়া কার্ার 

করা।  
তবতভন্ন এাকা তর্তিি ক মর এনকায়া 

কার্ানরর (মকইজ কার্ার -Cage 

Culture) জন্য িান তনর্ থারর্ করা।  

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০ রক্ষ রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় 

তিতপতপনি এ াংক্রান্ত 

গনবর্া ও উন্নয়নন ব্যয় 

প্রাক্কন করা নয়নছ। 

প্রাস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ।      

প্রস্তাতবি যর্াযর্ভানব 

তিতপতপ গৃীি ওয়া।   

মকতমকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি মবইজ 

াইন িাো 

মৃদ্ধকরর্। 

মেনলর পূব থ এাকার মকািা ও তনয়ারনার 

(Nearshore) অঞ্চনর মকতমকযা 

ওলাননাগ্রাতি ম্পতকথি মবইজ াইন িাো 

মৃদ্ধকরর্।  

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত গনবর্ার নমুনা 

াংগ্রনর জন্য ১৯-২২ 

অনটাবর, ২০১৮ এবাং ২৫-

৩০ ননভম্বর, ২০১৮ 

িাতরনে মন্ট মাটি থন্স পূব থ 

মকািা এাকা নমুনা 

াংগ্র করা নয়নছ। 

ইনিামনধ্য জানুয়ারী, 

মিব্রুয়ারী, মার্ থ ও এতপ্র  

২০১৯ মনয় পূব থ 

উপকূীয় মুি এাকা 
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মর্নক নমুনা াংগ্রনর কাজ 

ম্পন্ন কনরনছ। িাো 

এনাাইতনর কাজ 

র্নছ। 

 

মুি  িীরবতিথ 

এাকার দূর্ 

মরার্ করা।  

 

বাাংানেনলর ৭২০ তকতম েীর্ থ মুি শকনিয 

ভমধ্য পূফ ঘ এরাকায ২৫০ রকরভ মকািা 

এরাকায় র্াকা প্লাতিক ও আবজথনা জতনি 

দূর্ মরার্ করা। মমতরন তোর একলন প্লযান 

গঠন এবাং িা বাস্তবায়ন করা। বাাংানেনলর 

ামুতিক ও উপকূীয় পতরনবনলর দূর্ 

মরার্কনল্প মেলীয় ও আন্তজথাতিক আইন ও 

নীতিমাার বাস্তব প্রনয়াগ এবাং মেকই উপানয় 

ামুতিক প্রতিনবল রিা করা।  

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০  

২০.০০ রক্ষ   রাজস্ব বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ)   

৮-১৩ জানুয়ারী, ২০১৯ 

িাতরনে ১ম পয থানয়র নমুনা 

াংগ্র করা নয়নছ। মার্ থ 

মান ২য় পয থানয়র নমুনা 

াংগ্র করা নয়নছ। ৩য় 

পয থানয়র নমুনা াংগ্রনর কাজ 

ম্পন্ন করা নয়নছ। নমুনা 

তবনের্ এবাং িাো 

এনাাইতনর কাজ র্নছ।  

 

প্রস্তাতবি 

ওলাননাগ্রাতিক 

িাো মন্টামরর 

জন্য পরীিামূক 

িাো াংগ্র ও 

তনয়তমি ানাগাে 

করর্ কায থক্রম।   

 উকূরীয় এরাকায অফাওয়া ম্পরকঘি 

ডাটা ংগ্র এফং রফমেলর্ পূফ ঘক বরফষ্যৎ 

ফস্থা ম্পমকঘ ফগি কযা।   

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

১০.০০ 

ি 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

১৯৪৮ া মর্নক ২০১৭ 

া পয থন্ত BMD মর্নক 

উপকূীয় এাকার বৃতিপাি 

ও িাপমাত্রার িাো াংগ্র 

করা নয়নছ। িাো 

তবনেনর্র কাজ র্নছ। 

জুন ২০১৯ এর মনধ্য 

তরনপাে থ প্রোন করা নব।  

 

 কক্সফাজায মভরযনড্রাআব ংরগ্ন মযজুখার 

এরাকায় াআরট প্রকমল্পয ভাধ্যমভ ন্তি 

একর্ট ডাটা ফয়া (Data Buoy) 

স্থান কময মুমেয রযময়র টাআভ ডাটা 

ংগ্রময কাম ঘক্রভ শুরু কযা।   

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০  

৩০.০০ 

রক্ষ   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত তিতপতপ শিতরর 

কাজ র্নছ। ২০১৯-২০ 

অর্ থবছনর এ াংক্রান্ত 

যন্ত্রপাতি াংগ্র করা নব।       

 িাো গার 

(Data 

Logger) 

াংগ্র করনি নব। 

 ৪টি মন্সর (CTD, 

Dissolve 

Oxygen, 

Temperature 

ইিযাতে) াংগ্র 

করা।  
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মুিতবনয় েি 

জনব শিতর 

মুি তবনয় 

জননর্িনিামূক 

কায থক্রম।  

 েি জনব শিতর করনি তবজ্ঞানীনের 

মেইতনাং ও ওয়াকথলনপর জন্য জািীয় ও 

আন্তজথাতিক সুনযাগ শিতর করার জন্য পূর্ থ 

মরািম্যাপ শিতর ও বাস্তবায়ননর উনদ্যাগ 

গ্রন করা নব।  
 মুি তবনয় জননর্িনিামূক 

কায থক্রনমর পূর্ থ মরািম্যাপ শিতর ও 

বাস্তবায়ননর উনদ্যাগ গ্রন করা নব । যা 

পয থেন ব্যবিা ও  উন্নি করনি ায়িা 

করনব। 

স্বল্প মময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

১০০.০০ 

রক্ষ  

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআইনি কম থরি ১২ 

জন তবজ্ঞানী ভারনির  

NIO  মি ১৫ তেন ব্যাতপ 

প্রতলির্ গ্রর্ কনর মছ। 
তবওআরআই এর 

মাপতরর্াক র্ীননর 

Third Institute 

of 

Oceanography 

এর ওলাননাগ্রাতি তবয়ক 

কম থলাায় অাংলগ্রর্ 

কনরনছন এবাং র্ীননর উক্ত 

ইনতিটিউনে তবওআরআই 

এর তবজ্ঞানীনের প্রতলির্ 

প্রোননর তবনয় আশ্বা 

মপনয়নছন।  তরনমাে মতন্সাং 

এর উপর ৩ জন তবজ্ঞানী 

প্রতলির্ তননয়নছ। ৩ জন 

কম থকিথানক NOAMI 

মি প্রতলির্ গ্রনর্র জন্য 

মপ্ররর্ করা নয়নছ।    

 

ওলাননাগ্রাতিক 

তরানর্ থ অতভজ্ঞ ও 

েি মেল মূনর 

ানর্ নযাগীিা 

াংক্রান্ত মনঝািা 

স্মারক স্বাির করা।   

ভধ্যমভয়াদী        

 মভরযন 

যাকুরযয়াভ 

স্থান 

ফাংরামদ ওামনাগ্রারপক রযার্ ঘ আনরির্টউট 

এরাকায় একর্ট গমফলণাধভী অধুরনক মভরযন 

যাকুরযয়াভ স্থান।     

মধ্যম মময়ােী  

(০৪ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২১-২০২২ 

৩৮১.৫৫ 

মকার্ট টাকা 

বাত থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে  

গি ২৫/০৩/২০১৮ িারযমখ 

রযকল্পনা করভমন রআর 

বা নুরিি ময়মছ। 

রআর বায রনদ্ধান্তগুমরায 

রফলয় রিরযক্ত রর্ফ 

(উন্নয়ন) বারিমে 

১৪/০৮/২০১৮ িারযমখ 

ন্তঃভন্ত্রারয় বা নুরিি 

ময়মছ। উক্ত বায 

রদ্ধামন্তয অমরামক রডরর 

পুন ঘগঠমনয জন্য িাপিয 

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।   
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অতর্েিনর মপ্ররর্ করা য় 

এবাং চূড়ান্ত নকলা পাওয়া 

যায়। চূড়ান্ত নকলা অনুযায়ী 

প্রাক্কন  করার জন্য গর্পূিথ 

অতর্েিনর মপ্ররর্ করা য়। 

গর্পূিথ অতর্েির মর্নক 

প্রাক্কন এবাং িাপিয 

অতর্েির মর্নক তিজাইন 

পাওয়া মগনছ।  পুনগ থঠিি 

তিতপতপ মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ। পুনগ থঠিি তিতপতপ এর 

উপর পতরকল্পনা কতমলন 

মর্নক তকছু পয থনবির্ মেয়া 

নয়নছ। ম অনুযায়ী কাজ 

র্নছ।    

 

 

 

ফাংরামদ 

ওামনাগ্রারপক 

রযার্ ঘ আনরির্টউট 

(২য় ম ঘায়) প্রকল্প 

গ্রণ।  

ফাংরামদ ওামনাগ্রারপক রযার্ ঘ আনরির্টউট 

এয মবৌি ফকাঠামভা ন্যান্য সুমমাগ 

সুরফধায উন্নয়ন, ওয়ায াউজ ও ওয়াকঘ  

রনভ ঘান, ওামনাগ্রারপক ডাটা মন্টায স্থান, 

গমফলণা জাাজ (Research Vessel) 

ংগ্র এফং ল্যাফমযটরযয বফজ্ঞারনক 

মন্ত্রারি ন্যান্য যঞ্জাভ ংগ্র। 

মধ্যম মময়ােী  

(০৪ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২১-২০২২  

৭৫০.০০ 

মকার্ট টাকা    

বাত থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

রডরর প্রণয়ন পূফ ঘক 

ভন্ত্রণারময়য ভাধ্যমভ 

রযকল্পনা করভমন মপ্রযণ 

কযা য়। রযকল্পনা 

করভমনয যাভম ঘয 

অমরামক রডরর 

পুন ঘগঠমনয কাজ মল পয থানয় 

রনয়নছ। পুনগ থঠিি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা নয়নছ। 

মই মপ্রতিনি প্রকল্প যার্াই 

কতমটির ভা অনুতিি নয়নছ। 

ভার তদ্ধান্ত অনুযায়ী তিতপতপ 

পুনগ থঠননর কাজ র্নছ।  

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।  

 

 

তিতজকযা এন্ড 

মে 

ওলাননাগ্রাতিক 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্।   

বনগাপাগর উপকূীয় ৩টি মজাননর মনধ্য  

পূব থ ও পতিম মজাননর মকািা ও তনয়ারনার 

(Nearshore) এাকার  ক 

তিতজকযা প্যারাতমোর (মযমনঃ ওনয়ভ িাো, 

োইি িাো, কানরন্ট িাো অন্যান্য 

িাপমাত্রা, র্াপ, বনাক্তিা, গভীরিা ইিযাতে) 

াংক্রান্ত Base Line Data াংগ্র করা।     

মধ্যম মময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩  

২০০.০০ 

রক্ষ  

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ)  

৮-১৪ জানুয়ারী, ২০১৯ 

িাতরনে ১ম পয থানয়র নমুনা 

াংগ্র করা নয়নছ। 

মিব্রুয়ারী ও মার্ থ মান ২য় 

পয থানয়র নমুনা াংগ্র 

ম্পন্ন নয়নছ। িাো 

তবনেনর্র কাজ র্নছ। 

জুন ২০১৯ এর মনধ্য 

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নি 

পানর।    

 BIWTA মর্নক 

োইিা িাো 

াংগ্র করা। 
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তরনপাে থ জমা মেয়া নব।    মুি িীরবিী 

এাকায় অন্তি ৬ 

টি োইি মগজ 

িাপন করা।  

 নন-কননভনলনা 

(অপ্রর্তি) প্রানীর 

বানয়ানকতমকযা  

কনম্পাতজলন 

তনর্ থারর্।  

বাাংানেনলর উপকূীয় অঞ্চন প্রাি তবতভন্ন 

ননকননভনলনা (অপ্রর্তি) প্রানী, মযমন-

লামুক, তঝনুক, কাকড়া, কুতর্য়া ইিযাতের 

বানয়ানকতমকযা কনম্পাতজলন তনর্ থারন করা 

এবাং উপমৄক্ত পতরনবনল মগুনা মেকই ও 

জ পদ্ধতিনি র্া করার প্রমৄতক্ত উদ্ভাবন এবাং 

িা মাঠ পয থানয় ব্যপকভানব প্রার করা।   

মধ্যম মময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

২০১৯-২০২০ অর্ থবছনর এ 

াংক্রান্ত বাজার তবনের্ 

এবাং ভতবষ্যৎ ম্ভাবনা 

তনর্ থয় করার জন্য R&D 

প্রস্তাব মপ্ররর্ করা নয়নছ।   

R&D অনুনমােন।  

 পূফ ঘ উকূরীয় 

এরাকায ভূিাতিক 

ওামনাগ্রারপক  

Base line 

ডাটা ংগ্রমর 

মাধ্যনম উপকূ 

াংগ্ন ামুতিক 

এাকায় উপতিি 

ভূিাতিক গুরুত্বপূর্ থ 

এাকা এবাং 

ম্ভাব্য ম্পে 

তর্তিি করা।   

উপকূীয় এাকা তিনটি মজাননর মনধ্য পূব থ 

এাকার (মপনী মর্মক মন্ট ভার্ট ঘন ম ঘন্ত)  

মকািা ও তনয়ারনার (Nearshore) 

অঞ্চনর ক ভূিাতিক প্যারাতমোর (মযমনঃ 

তমনানরতজকযা িাো, মতিনমন্ট শবতলিয, 

ভূিাতিক ম্যাপ, মেকনোতনক মুভনমন্ট, 

ইনরালন ও তিনপাতজতলন, মূল্যবান েতনজ 

ম্পতকথি মবইজ াইন িাো) াংক্রান্ত Base 

Line Data াংগ্র । 

মধ্যম মময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

৮০.০০ 

রক্ষ   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

১৮-২৪ তিনম্বর, ২০১৮ 

িাতরনে NAVY এর 

জাাজ ব্যবার কনর ১ম 

পয থানয়র  নমুনা াংগ্র করা 

নয়নছ। মিব্রুয়ারী ও মার্ থ  

২০১৯ মান কাতি মবাে 

ব্যবার কনর ২য় পয থানয়র 

ক্রুজ ম্পন করা নয়নছ। 

তবনের্ মবার জন্য 

BCSIR এ স্যাম্পর 

মপ্রযণ কযা ময়মছ। নমুনা 

তবনেনর্র কাজ র্নছ। 

জুন ২০১৯ এর মনধ্য 

তরনপাে থ জমা মেয়া নব।       

 BCSIR/ 

BAEC মর্নক 

তবনের্ মবা গ্রর্ 

করা। 

বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারনর্র মাধ্যনম 

মুতিক জীব-

শবতর্ত্র ও মূল্যবান 

জীনবর িাতকা 

বনগাপাগনরর St. Martin’s Island 

উপকূ মর্নক নমুনা Seaweed াংগ্র কনর 

Biochemical composition analyze 

এফং Agar and carrageenan এর 

পতরমান তনর্ থারর্ করা Agar ও 

carrageenan উৎপােননর জনন্য 

Seaweed মূ তর্তিি করা নব এবাং িা 

মাঠ পয থায় র্া ও উৎপােন করার মকৌল 

মধ্যম মময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি 

২০২২-২০২৩ 

৮০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

মিব্রুয়ারী ও মার্ থ মান ২য় 

পয থানয়র নমুনা াংগ্র 

ম্পন্ন নয়নছ। িাো 

তবনেনর্র কাজ র্নছ। 

 BCSIR/ 

BAEC মর্নক 

তবনের্ মবা গ্রর্ 

করা। 
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প্রর্য়ন।   তননয় কাজ করা। 

বনগাপাগনরর পূব থ মজাননর উপকূ মর্নক শুরু 

কনর তনয়ারনার (Nearshore) মুি 

এাকার Phytoplankton নমুনা াংগ্র 

কনর িা identify করা। ছতব ম্বতি 

taxonomic পুতস্তকা প্রকাল করা করা।    

মধ্যম মময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

৫০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এনকায়া কার্ার 

করা।  
তনর্ থাতরি িানন এনকায়া কার্ার  ( Cage 

Culture) এর পাইে প্রনজট ানি মনয়া 

ও বাস্তবায়ন করা।   

মধ্যম মময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

২০০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় 

তিতপতপনি এ াংক্রান্ত 

গনবর্া ও উন্নয়নন ব্যয় 

প্রাক্কন করা নয়নছ। 

প্রাস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ।    

 এ তবনয় কাতরগতর  

কনানেলন 

াতভ থ গ্রর্ করা 

প্রনয়াজন নব।   

মুনির শি 

তনঃস্বরনর্র (Oil 

Spill) এাকা 

তর্তিিকরর্ এবাং 

শি তনঃস্বরনর্র 

িতিকর প্রভাব 

মর্নক মুতক্ত 

ানভর উপায় 

মবর করর্।  

মুি উপকূনর ৩টি মজাননর মনধ্য পূব থ ও মধ্য 

এাকার মকািা ও তনয়ারনার এাকার 

অনয়েী (Oil Spill) প্রভাব তনরূপর্ 

করা।     

মধ্যম মময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ তবনয় আাো প্রকল্প 

গ্রনর্র জন্য প্রার্তমক 

প্রস্তুতি মনয়া নয়নছ।  

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নি 

পানর।   

 

মুিতবনয় েি 

জনব শিতর 

মুি তবনয় 

জননর্িনিামূক 

কায থক্রম। 

মূিিীরবিী এাকার বনজ ও জজ ম্পে 

রিানর্ থ জননর্িনিামূক কায থক্রম গ্রন 

করা। িন পতরনবনলর পালাপাতল পয থেন 

োনির উন্নয়ন নব।  

মধ্যম মময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

ইনতিটিউনের তবজ্ঞানী ও 

কম থকিথানের মেইতনাং 

মেওয়া নে। ইনিামনধ্য 

ভারনির National 

Institute of 

Oceanography 

(NIO), Goa  মি মেতনাং 

মপ্রাগ্রানমর আনয়াজন করা 

নয়নছ।  

ওলাননাগ্রাতিক 

তরানর্ থ েি মেল 

মূনর ানর্ 

নযাগীিা াংক্রান্ত 

মনঝািা স্মারক 

স্বািনরর মাধ্যনম 

নযাগীিার মিনত্র 

শিতর করা।    
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র্ীননর Third 

Institute of 

Oceanography 

মি তবওআরআই এর 

তবজ্ঞানীনের প্রতলির্ 

প্রোননর তবনয় আশ্বা 

মপনয়নছন।   রফ 

দীঘ ঘমভয়াদী        

 তিতজকযা এন্ড 

মে 

ওলাননাগ্রাতিক 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্ কনর 

মুনির পাতনর 

গুনাগুন, 

উৎপােনলীিা ও 

মানছর ম্ভাব্য 

উপতিতি তনর্ থারর্ 

করা।  

 মলানরাতি এবাং অন্যান্য তিতজকযা িাোর 

মাধ্যনম আঞ্চতক আগতরেম (Local 

Algorithom) শিতর করা, যার 

মাধ্যনম ভূ-উপগ্রনর পাঠাননা তর্ত্র 

(Satellite Image) নি মুনির 

পাতনর গুনাগুন, উৎপােনলীিা ও মানছর 

ম্ভাব্য উপতিতি তনর্ থারর্ করা ম্ভব নব।        

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

রক্ষ    

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত কায থক্রম গ্রনর্র 

পতরকল্পনা গ্রর্ করা 

নয়নছ। স্বল্প মময়াতে 

কায থক্রনম এ াংক্রান্ত 

েীর্ থনময়াতে কায থক্রম 

ম্পােন করা নে।  

 Satellite 

Image াংগ্র 

করা।  

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নি 

পানর।   

 

 

 ভূিাতিক 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্।    

বাাংানেনলর উপকূীয় এাকার (৩টি 

মজাননর) মকািা ও তনয়ারনার 

(Nearshore) এাকার ভূিাতিক 

প্যারাতমোর (মযমনঃ তমনানরতজকযা িাো, 

মতিনমন্ট শবতলিয, ভূিাতিক ম্যাপ, 

মেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনরালন ও 

তিনপাতজলন, াব-ারনি মকার িাো াংগ্র 

এবাং মূল্যবান েতনজ ম্পতকথি মবইজ াইন 

িাো) াংক্রান্ত Base Line Data 

াংগ্র করার মধ্যনম উক্ত এাকায় তবদ্যমান 

েতনজ ম্পোতে তর্তিি করা।  

 

 

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

রক্ষ    

রাজস্ব বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

স্বল্প মময়াতে কায থক্রনম এ 

াংক্রান্ত েীর্ থনময়াতে কায থক্রম 

ম্পােন করা নে। 

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নি 

পানর।   

 Sediment 

Corer 

(Gravity 

Corer) াংগ্র 

করা।  
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 বন্দর এাকার 

মকতমকযা ও 

বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি মবইজ 

াইন িাো 

মৃদ্ধকরর্। 

র্ট্টগ্রাম মুি বন্দর ও মাংা মুি বন্দনরর  

ব্লািওয়াোর ম্যাননজনমন্ট ব্যবিাপনার 

বাস্ততবক অবিা পয থনবির্ এবাং তবতভন্ন 

ইননভতভ মেত নাক্তকরর্ ও মগুনার 

প্রনবল বন্ধকরনন ময় উপনযাগী মেকই 

ব্যবিা গ্রর্।   

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত কায থক্রম গ্রনর্র 

পতরকল্পনা গ্রর্ করা নয়নছ।  

র্ট্টগ্রাম মুি বন্দর ও 

মাংা মুি বন্দনর 

কর্তথপনির ায়িা 

ও অনুনমােন।  

 মমগননটিক ানভ থ 

করা।  
বনগাপাগনরর মেতরনোতরয়া ী ও ইইনজি 

এাকায় মমগননটিক ানভ থ করা এবাং 

ইনকানতমক তমনানর (Iron bearing 

Mineral resource) এরাকা রর্রিি 

কযা। এয ভধ্যমভ ম্যাগমনর্টক রভনামযর 

গুরুেপূণ ঘ আমকানরভক রভনামযর 

(Economic Mineral) নাক্ত কযা 

ম্ভফ মফ।  

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

১০০০.০০ 

রক্ষ  

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় 

তিতপতপনি এ াংক্রান্ত 

শবজ্ঞাতনক যন্ত্রপাতি ব্যয় 

প্রাক্কন করা নয়নছ। 

প্রাস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ।       

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নব।    

 মমতরন 

ম্যাগনননোতমোর 

াংগ্র করা।   

গ্রাতভটি ানভ থ করা।  
 

বনগাপাগনরর মেতরনোতরয়া ী ও ইইনজি 

এাকায় গ্রাতভটি ানভ থ করার মাধ্যনম 

ইনকানতমক ও াইতন্টতিক িথ্য াংগ্র করা, 

তজঅইি তনর্ থারর্ করা এবাং ভূিাতিক ইতিা 

জানা। িাছাড়া র্ারর্া করা নে ময 

বাাংানেনলর ইইনজি (EEZ) এাকায় গ্যা 

াইনেে (Gas Hydrate) পাওয়ার 

ম্ভাবনা রনয়নছ। ইনিামনধ্য ভারনির 

বাাংানেল াংগ্ন এাকায় গ্যা াইনেে 

পাওয়া মগনছ। মই তানব বাাংানেনলর 

ইইনজি এাকায় প্রায় ৩০০ টিতএি 

(TCF) পতরমাননর গ্যানর অতিত্ব ম্বতি 

গ্যা াইনেে র্াকার ম্ভাবনা রনয়নছ। এই 

মিনত্র প্রার্তমক ভানব উক্ত ম্ভাবনা তর্তিি 

করার জন্য গ্রাতভটি ানভ থ করা প্রনয়াজন।    

 

 

 

  

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০০.০০ 

রক্ষ 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় 

তিতপতপনি এ াংক্রান্ত 

শবজ্ঞাতনক যন্ত্রপাতি ব্যয় 

প্রাক্কন করা নয়নছ। 

প্রাস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ।       

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নব।    

 মমতরন গ্রাতভতমোর 

াংগ্র করা।   
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বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্।  

St. Martin এাকায় প্রবা 

rehabilitation  ও উৎপােন করা; যা ওই 

এাকার biodiversity সূর্ক উন্নি করনব। 

মাৎস্য ম্পনের উন্নয়ন করনব। কায থক্রমটি 

ি ন িা ব্যাপক ভানব ম্প্রাতরি করা 

নব। িন প্রবা েল থন ম্পতকথি ট্যযতরজম 

ম্প্রাতরি নব।  

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

রক্ষ      

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

স্বল্প মময়াতে কায থক্রনম এ 

াংক্রান্ত েীর্ থনময়াতে কায থক্রম 

ম্পােন করা নে। 

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন নব।    

ওলাননাগ্রাতিক 

িাো মন্টার  

িাপন।  

  

উন্নয়ন এবাং িাো মৃদ্ধকরর্ মুি তবয়ক 

িথ্য ও প্রমৄতক্তর উন্নয়ন।  

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

৪০০০.০০ 

রক্ষ  

বাত থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় 

তিতপতপনি এ াংক্রান্ত  

যন্ত্রপাতি ব্যয় প্রাক্কন করা 

নয়নছ। প্রস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ।       

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।  

মুনির তবতভন্ন িানন িাো বয়া িাপননর জন্য 

ওলান ওভজারনভলন তনিম প্রস্তুি করা এবাং 

অন্তি ৮ টি িাো বয়া িাপননর মাধ্যনম ওলান 

মতনেতরাং (Real time ocean 

monitoring) করা।   

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

২০০.০০ 

রক্ষ   

বাত থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় 

তিতপতপনি এ াংক্রান্ত 

শবজ্ঞাতনক যন্ত্রপাতি ব্যয় 

প্রাক্কন করা নয়নছ। 

প্রাস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় মপ্ররর্ করা 

নয়নছ।       

 

 

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।  

জননর্িনিামূক 

কায থক্রম গ্রর্।  
জননর্িনিামূক কায থক্রনমর মরািম্যাপ 

অনুযায়ী মুিিীরবিী এাকার ৫০% 

মাকাংখ্যানক উক্ত কায থক্রনমর আওিায় আনা 

নব।   

েীর্ থ মময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

৫০০.০০ 

রক্ষ  

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

স্বল্প মময়াতে কায থক্রনম এ 

াংক্রান্ত েীর্ থনময়াতে 

কায থক্রম ম্পােন করা 

নে। 

 

 


