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সুনীল অর্ থনীতি উন্নয়নন বাাংলানেশ ওশাননাগ্রাতিক তিসার্ থ ইনতিটিউনেি         ,          ও            পতিকল্পনা    
 

         

ধ   

                                   

(   - ছ ) 

     

      

       

অর্ থায়ননি 

উৎস 

বিথমান       পতিকল্পনা  বাস্তবায়নন 

প্রনয়াজনীয়  উপাোন   

                

            

       

েতিনাঞ্চনলি 

ভূিাতিক 

ও            

Base line 

        হেি 

মাধ্যনম উপকূল 

সাংলগ্ন সামুতিক 

এলাকায় উপতিি 

ভূিাতিক গুরুত্বপূর্ থ 

িান এবাং সম্ভাব্য 

সম্পে তর্তিি 

কিা।     

বাাংলানেনশি উপকূলীয় এলাকা পূব থ, মধ্যম ও 

পতিম এই ৩টি হজানন তবভক্ত। এই তিনটি 

হজাননি মনধ্য পূব থ এলাকাি (কক্সবাজাি      

                      ) হকািাল ও 

তনয়ািনসাি (Nearshore) অঞ্চনলি 

িলনেনশি হসতিনমন্ট (Sediment) ও সী 

ওয়াোি স্যাম্পল (Sea Water 

Sample) সাংগ্রে কনি িা তবনলেষণর্ কিা 

এবাং ভূিাতিক প্যািাতমোি তনর্ থনয়ি মাধ্যনম 

তবদ্যমান সম্পোতে তর্তিি কিা।        

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

৪০.০০    িাজস্ব বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

ইনিামনধ্য R&D 

প্রকল্প গ্রের্ কনি হসন্ট 

মাটি থন সাংলগ্ন 

তনয়ািনসাি সমুি 

এলাকাি (২৪০ বর্ থ 

তকনলাতমোি) সী 

বেম হসতিনমন্ট 

সাংগ্রে কিা েনয়নছ। 

আনিা এলাকাি নমুনা 

সাংগ্রনেি কাজ র্লনছ।    

 

বানয়ালতজকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্।  

বনগাপসার্নিি St. Martin’s Island এি 

উপকূল হর্নক Seaweed নমুনা সাংগ্রে কনি িা 

identify কিা। ছতব সম্বতলি taxonomic 

পুতস্তকা “Marine algae (Seaweed) of 

Bay of St. Martin’s Island, 

Bangladesh” প্রকাশ কিা। 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

R&D প্রকল্প গ্রের্ 

কনি হসন্ট মাটি থন 

সাংলগ্ন সমুি 

এলাকাি 

Seaweed 

নমুনা সাংগ্রে কনি 

িা identify 

কিা েনয়নছ। আনিা 

এলাকাি নমুনা 

সাংগ্রনেি কাজ 

র্লনছ।    
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Zooplankton 
নমুনা সাংগ্রে 

পুতস্তকা প্রকাশ।   

বনগাপসার্নিি উপকূল হর্নক শুরু কনি র্ভীি 

সমুি এলাকাি Zooplankton নমুনা সাংগ্রে 

কনি িা identify কিা। ছতব সম্বতলি 

taxonomic পুতস্তকা প্রকাশ কিা।  

 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০    িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

এ সাংক্রান্ত নমুনা 

নমুনা সাংগ্রনেি 

কাজ র্লনছ।  

 

এনকায়া কালর্াি 

কিা।  

তবতভন্ন এলাকা তর্তিি কনি এনকায়া কালর্ানিি 

(হকইজ কালর্াি-Cage Culture) জন্য 

িান তনর্ থাির্ কিা।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০    িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 এ তবণনয় কাতির্তি  

কনসানেশন সাতভ থস 

গ্রের্ কিা প্রনয়াজন।  

হকতমকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি হবইজ 

লাইন িাো 

সমৃদ্ধকির্। 

হেনশি পূব থ এলাকাি হকািাল ও তনয়ািনসাি 

(Nearshore) অঞ্চনলি হকতমকযাল 

ওশাননাগ্রাতি সম্পতকথি হবইজ লাইন িাো 

সমৃদ্ধকির্।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  

সমুি  িীিবতিথ 

এলাকাি দূণর্ 

হিার্ কিা।  

 

বাাংলানেনশি ৭২০ তকতম েীর্ থ সমুি সসকনি  

               ২৫০      হকািাল 

       র্াকা প্লাতিক ও আবজথনাজতনি দূণর্ 

হিার্ কিা। হমতিন তলোি একশন প্লযান র্ঠন ও 

বাস্তবায়নকিা। বাাংলানেনশি সামুতিক ও 

উপকূলীয় পতিনবনশি দূণর্ হিার্কনল্প হেশীয় ও 

আন্তজথাতিক আইন ও নীতিমালাি বাস্তব প্রনয়ার্ 

এবাং হেকসই উপানয় সামুতিক প্রতিনবশ িিা 

কিা।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০      িাজস্ব বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

ইনিামনধ্য R&D 

প্রকল্প গ্রের্ কনি হসন্ট 

মাটি থন সাংলগ্ন 

হকািাল এলাকাি 

হমতিন তলোি িাো 

সাংগ্রে কিা েনয়নছ। 

বিথমানন মাইনক্রা 

প্লাতিক তননয় একটি 

R&D প্রকল্প গ্রের্ 

কিা েনয়নছ।  

 

প্রস্তাতবি 

ওশাননাগ্রাতিক 

িাো হসন্টানিি 

জন্য পিীিামূলক 

িাো সাংগ্রে ও 

তনয়তমি োলনার্াে 

                   ও          

                   র্            

                   ।   

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

১০.০০ লি িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

পূব থ        

       িাপমাত্রা 

ও বৃতিপাি 

            

         িাি 

Time Series 

Analysis কনি  

BMD হর্নক সাংতলেষি 

উপকূলীয় এলাকাি িাো 

সাংগ্রে কিনি েনব।  
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কির্ কার্ থক্রম।         হকািাল 

এলাকাি অবিা 

Prediction 

এি জন্য R&D 

প্রকল্প োনি হনয়া 

েনয়নছ। 

                               

                             

             (Data Buoy)      

                                 

             ।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০  

৩০.০০ 

     

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  িাো লর্াি (Data 

Logger) সাংগ্রে 

কিনি েনব। 

 র্ািটি হসন্সি (CTD, 

Dissolve Oxygen, 

Temperature 

ইিযাতে) সাংগ্রে কিা।  

সমুিতবণনয় েি 

জনবল সিতিসে 

সমুি তবণনয় 

জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রম।  

 েি জনবল সিতি কিনি তবজ্ঞানীনেি 

হেইতনাং ও ওয়াকথশনপি জন্য জািীয় ও 

আন্তজথাতিক সুনর্ার্ সিতি কিাি জন্য পূর্ থ 

হিািম্যাপ সিতি ও বাস্তবায়ননি উনদ্যার্ গ্রেন 

কিা েনব।  

 সমুি তবণনয় জনসনর্িনিামূলক কার্ থক্রনমি 

পূর্ থ হিািম্যাপ সিতি ও বাস্তবায়ননি উনদ্যার্ 

গ্রেন কিা েনব। র্া পর্ থেন ব্যবিাও  উন্নি 

কিনি সোয়িা কিনব। 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

১০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

তবওআিআইনি 

কম থিি ১২ জন 

তবজ্ঞানী ভািনিি  

NIO  হি ১৫ তেন 

ব্যাতপ প্রতশিন গ্রের্ 

কনিনছ।       

ওশাননাগ্রাতিক তিসানর্ থ 

অতভজ্ঞ ও েি হেশ 

সমূনেি সানর্ সেনর্ার্ীিা 

সাংক্রান্ত সমন ািা স্মািক 

স্বািি কিা।   

                

       

          

     

         ও                          

                 ধ               

              ।     

মধ্যম হময়ােী  

(০৪ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২১-২০২২ 

৩৮১.৫৫ 

          

বাতণ থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

   ২৫/০৩/২০১৮ 

               

             

          

    ছ।       

                

            

     (    ) 

         

১৪/০৮/২০১৮ 

তিতপতপ অনুনমােন কিা।  
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          ছ। 

        

               

                

            ছ।  

 

 

 

         

ও           

               

(২       )     

   ।  

         ও                          

                               

   ধ       , ও         ও ও        

      , ও                          , 

             (Research Vessel) 

                                    

               । 

মধ্যম হময়ােী  

(০৪ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২১-২০২২  

৭৫০.০০ 

             

বাতণ থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

            

              

              

            

      ।         

        

                

                

       ছ।   

তিতপতপ অনুনমােন কিা।  

 

 

তিতজকযাল এন্ড 

হেস 

ওশাননাগ্রাতিক 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্।  

বনগাপসার্ি উপকূলীয় ৩টি হজাননি মনধ্য  পূব থ 

ও পতিম হজাননি হকািাল ও তনয়ািনসাি 

(Nearshore) এলাকাি  সকল তিতজকযাল 

প্যািাতমোি (হর্মনঃ ওনয়ভ িাো, োইি িাো, 

কানিন্ট িাোসে অন্যান্য িাপমাত্রা, র্াপ, 

লবনাক্তিা, র্ভীিিা ইিযাতে) সাংক্রান্ত Base 

Line Data সাংগ্রে কিা।    

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩  

২০০.০০ 

    

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 BIWTA হর্নক 

োইিাল িাো সাংগ্রে 

কিা। 

 সমুি িীিবিী এলাকায় 

অন্তি ৬ টি োইি হর্জ 

িাপন কিা।  

 নন-কননভনশনাল 

(অপ্রর্তলি) প্রানীি 

বানয়ানকতমকযাল  

কনম্পাতজশন 

তনর্ থাির্।  

বাাংলানেনশি উপকূলীয় অঞ্চনল প্রাপ্ত তবতভন্ন 

ননকননভনশনাল (অপ্রর্তলি)     , হর্মন-

শামুক, ত নুক, কাকড়া, কুতর্য়া ইিযাতেি 

বানয়ানকতমকযাল কনম্পাতজশন তনর্ থািন কিা 

এবাং উপযুক্ত পতিনবনশ হসগুনলা হেকসই ও 

সেজ পদ্ধতিনি র্াণ কিাি প্রযুতক্ত উদ্ভাবন এবাং 

িা মাঠ পর্ থানয় ব্যপকভানব প্রসাি কিা।   

 

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   
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       ভূিাতিক 

ও            

Base line 

        হেি 

মাধ্যনম উপকূল 

সাংলগ্ন সামুতিক 

এলাকায় উপতিি 

ভূিাতিক গুরুত্বপূর্ থ 

এলাকা এবাং 

সম্ভাব্য সম্পে 

তর্তিি কিা।     

উপকূলীয় এলাকা তিনটি হজাননি মনধ্য পূব থ 

এলাকাি (                        )  

হকািাল ও তনয়ািনসাি (Nearshore) 

অঞ্চনলি সকল ভূিাতিক প্যািাতমোি (হর্মনঃ 

তমনানিলতজকযাল িাো, হসতিনমন্ট সবতশিয, 

ভূিাতিক ম্যাপ, হেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনিাশন 

ও তিনপাতজতশন, মূল্যবান খতনজ সম্পতকথি 

হবইজ লাইন িাো) সাংক্রান্ত Base Line 

Data সাংগ্রে । 

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

৮০.০০      িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 BCSIR/ BAEC 

হর্নক তবনলেষণর্ হসবা 

গ্রের্ কিা। 

বানয়ালতজকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থািনর্ি মাধ্যনম 

সমুতিক জীব-

সবতর্ত্র ও মূল্যবান 

জীনবি িাতলকা 

প্রর্য়ন।   

বনগাপসার্নিি St. Martin’s Island 

উপকূল হর্নক নমুনা Seaweed সাংগ্রে কনি 

Biochemical composition analyze 

    Agar and carrageenan এি পতিমান 

তনর্ থাির্ কিা Agar ও carrageenan 

উৎপােননি জনন্য Seaweed সমূে তর্তিি 

কিা েনব এবাং িা মাঠ পর্ থায় র্াণ ও উৎপােন 

কিাি হকৌশল তননয় কাজ কিা। 

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি 

২০২২-২০২৩ 

৮০.০০    িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 BCSIR/ BAEC 

হর্নক তবনলেষণর্ হসবা 

গ্রের্ কিা। 

বনগাপসার্নিি পূব থ হজাননি উপকূল হর্নক শুরু 

কনি তনয়ািনসাি (Nearshore) সমুি 
এলাকাি Phytoplankton নমুনা সাংগ্রে কনি 

িা identify কিা। ছতব সম্বতলি taxonomic 

পুতস্তকা প্রকাশ কিা কিা।    

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

৫০.০০    িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

 

এনকায়া কালর্াি 

কিা।  

তনর্ থাতিি িানন এনকায়া কালর্াি (Cage 

Culture) এি পাইলে প্রনজক্ট োনি হনয়া ও 

বাস্তবায়ন কিা।   

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

 

 

 

২০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 এ তবণনয় কাতির্তি  

কনসানেশন সাতভ থস 

গ্রের্ কিা প্রনয়াজন 

েনব।   
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সমুনিি সিল 

তনঃস্বিনর্ি (Oil 

Spill) এলাকা 

তর্তিিকির্ এবাং 

সিল তনঃস্বিনর্ি 

িতিকি প্রভাব 

হর্নক মুতক্ত 

লানভি উপায় 

হবি কির্।  

সমুি উপকূনলি ৩টি হজাননি মনধ্য পূব থ ও মধ্য 

এলাকাি হকািাল ও তনয়ািনসাি এলাকাি 

অনয়লেীল (Oil Spill) প্রভাব তনরূপর্ 

কিা।     

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 

সমুিতবণনয় েি 

জনবল সিতিসে 

সমুি তবণনয় 

জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রম। 

সমূিিীিবিী এলাকাি বনজ ও জলজ সম্পে 

িিানর্ থ জনসনর্িনিামূলক কার্ থক্রম গ্রেন কিা। 

িনল পতিনবনশি পাশাপাতশ পর্ থেন খানিি 

উন্নয়ন েনব।  

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

ইনতিটিউনেি 

তবজ্ঞানী ও 

কম থকিথানেি 

হেইতনাং হেওয়া 

েনে। ইনিামনধ্য 

ভািনিি 

National 

Institute of 

Oceanography 

(NIO), Goa  হি 

হেতনাং হপ্রাগ্রানমি 

আনয়াজন কিা 

েনয়নছ।  

ওশাননাগ্রাতিক তিসানর্ থ 

েি হেশ সমূনেি সানর্ 

সেনর্ার্ীিা সাংক্রান্ত 

সমন ািা স্মািক স্বািনিি 

মাধ্যনম সেনর্ার্ীিাি 

হিনত্র সিতি কিা।    

                  

 তিতজকযাল এন্ড 

হেস 

ওশাননাগ্রাতিক 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্ কনি 

সমুনিি পাতনি 

গুনাগুন, 

উৎপােনশীলিা ও 

মানছি সম্ভাব্য 

 হলানিাতিল এবাং অন্যান্য তিতজকযাল িাোি 

মাধ্যনম আঞ্চতলক আলর্তিেম (Local 

Algorithom) সিতি কিা, র্াি মাধ্যনম 

ভূ-উপগ্রনেি পাঠাননা তর্ত্র (Satellite 

Image) েনি সমুনিি পাতনি গুনাগুন, 

উৎপােনশীলিা ও মানছি সম্ভাব্য উপতিতি 

তনর্ থাির্ কিা সম্ভব েনব।        

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

      

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  Satellite 

Image সাংগ্রে কিা।  

 NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   
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উপতিতি তনর্ থাির্ 

কিা।  

 ভূিাতিক 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্।    

বাাংলানেনশি উপকূলীয় এলাকাি (৩টি হজাননি) 

হকািাল ও তনয়ািনসাি (Nearshore) 

এলাকাি ভূিাতিক প্যািাতমোি (হর্মনঃ 

তমনানিলতজকযাল িাো, হসতিনমন্ট সবতশিয, 

ভূিাতিক ম্যাপ, হেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনিাশন 

ও তিনপাতজশন, সাব-সািনিস হকাি িাো সাংগ্রে 

এবাং মূল্যবান খতনজ সম্পতকথি হবইজ লাইন 

িাো) সাংক্রান্ত Base Line Data সাংগ্রে 

কিাি মধ্যনম উক্ত এলাকায় তবদ্যমান খতনজ 

সম্পোতে তর্তিি কিা।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

      

িাজস্ব বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনি পানি।   

 Sediment 

Corer (Gravity 

Corer) সাংগ্রে কিা।  

 বন্দি এলাকাি 

হকতমকযাল ও 

বানয়ালতজকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি হবইজ 

লাইন িাো 

সমৃদ্ধকির্। 

র্ট্টগ্রাম সমুি বন্দি ও মাংলা সমুি বন্দনিি  

ব্লািওয়াোি ম্যাননজনমন্ট ব্যবিাপনাি বাস্ততবক 

অবিা পর্ থনবির্ এবাং তবতভন্ন ইননভতসভ 

হেতসস সনাক্তকির্ ও হসগুনলাি প্রনবশ 

বন্ধকিনন সময় উপনর্ার্ী হেকসই ব্যবিা গ্রের্।   

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

 র্ট্টগ্রাম সমুি বন্দি ও 

মাংলা সমুি বন্দনি 

কর্তথপনিি সোয়িা ও 

অনুনমােন।  

 হমর্ননটিক সানভ থ 

কিা।  

বনগাপসার্নিি হেতিনোতিয়াল সী ও ইইনজি 

এলাকায় হমর্ননটিক সানভ থ কিা এবাং 

ইনকানতমক তমনানিল               

                              

   ।                           

                        

(Economic Mineral)          

       ।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

১০০০.০০ 

    

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনব।    

 হমতিন ম্যার্নননোতমোি 

সাংগ্রে কিা।   

গ্রাতভটি সানভ থ কিা।  

 

বনগাপসার্নিি হেতিনোতিয়াল সী ও ইইনজি 

এলাকায় গ্রাতভটি সানভ থ কিাি মাধ্যনম 

ইনকানতমক ও সাইতন্টতিক িথ্য সাংগ্রে কিা, 

তজঅইি তনর্ থাির্ কিা এবাং ভূিাতিক ইতিোস 

জানা। িাছাড়া র্াির্া কিা েনে হর্ বাাংলানেনশি 

ইইনজি (EEZ) এলাকায় গ্যাস োইনেে 

(Gas Hydrate) পাওয়াি সম্ভাবনা 

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০০.০০ 

   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনব।    

 হমতিন গ্রাতভতমোি সাংগ্রে 
কিা।   
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িনয়নছ। ইনিামনধ্য ভািনিি বাাংলানেশ সাংলগ্ন 

এলাকায় গ্যাস োইনেে পাওয়া হর্নছ। হসই 

তেসানব বাাংলানেনশি ইইনজি এলাকায় প্রায় 

৩০০ টিতসএি (TCF) পতিমাননি গ্যানসি 

অতিত্ব সম্বতলি গ্যাস োইনেে র্াকাি সম্ভাবনা 

িনয়নছ। এই হিনত্র প্রার্তমক ভানব উক্ত সম্ভাবনা 

তর্তিি কিাি জন্য গ্রাতভটি সানভ থ কিা প্রনয়াজন।     

বানয়ালতজকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্।  

St. Martin এলাকায় প্রবাল rehabilitation  

ও উৎপােন কিা; র্া ওই এলাকাি 

biodiversity সূর্ক উন্নি কিনব। মাৎস্য 

সম্পনেি উন্নয়ন কিনব। কার্ থক্রমটি সিল েনল 

িা ব্যাপক ভানব সম্প্রসাতিি কিা েনব। িনল 

প্রবাল েশ থন সম্পতকথি ট্যযতিজম সম্প্রসাতিি 

েনব।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

        

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  NAVY/ DOF এি 

জাোজ ব্যবোি কিা 

প্রনয়াজন েনব।    

ওশাননাগ্রাতিক 

িাো হসন্টাি 

িাপন।  

  

উন্নয়ন এবাং িাো সমৃদ্ধকির্সে সমুি তবণয়ক 

িথ্য ও প্রযুতক্তি উন্নয়ন।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

৪০০০.০০ 

    

বাতণ থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

এ সাংক্রান্ত তিতপতপ 

সিতিি কাজ র্লনছ।  

তিতপতপ অনুনমােন কিা।  

সমুনিি তবতভন্ন িানন িাো বয়া িাপননি জন্য 

ওশান ওভজািনভশন তসনিম প্রস্তুি কিা এবাং 

অন্তি ৮ টি িাো বয়া িাপননি মাধ্যনম ওশান 

মতনেতিাং (Real time ocean 

monitoring) কিা।   

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

২০০.০০ 

     

বাতণ থক উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

এ সাংক্রান্ত র্ন্ত্রপাতি 

সাংগ্রনেি জন্য 

তিতপতপ সিতিি কাজ 

র্লনছ।  

তিতপতপ অনুনমােন কিা।  

জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রম গ্রের্।  
জনসনর্িনিামূলক কার্ থক্রনমি হিািম্যাপ 

অনুর্ায়ী সমুিিীিবিী এলাকাি ৫০% 

হলাকসাংখ্যানক উক্ত কার্ থক্রনমি আওিায় আনা 

েনব।   

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

৫০০.০০ 

    

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশণ 

বিাদ্দ) 

  

 


