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

           পতরকল্পনা (২০১৮      ২০২৮         )       
 

         

ধ   

                                   

(      ) 

     

      

      

অর্ থায়ননর 

উৎ 

বিথমান       

(    , ২০২১ পয থন্ত)                     

পতরকল্পনা  

বাস্তবায়নন 

প্রনয়াজনীয়  

উপাোন   

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  

                

            

       

েতিনাঞ্চনর 

ভূিাতিক 

ও            

Baseline      

   হর 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 হজানন তবভক্ত। 

এই তিনটি হজাননর মনধ্য পূব থ এাকার 

(কক্সবাজার                         

   ) হকািা ও তনয়ারনার 

(Nearshore) অঞ্চনর িনেনলর 

হতিনমন্ট (Sediment) ও ী ওয়াোর 

স্যাম্প (Sea Water Sample) 

াংগ্র কনর িা তবনের্ করা এবাং 

ভূিাতিক প্যারাতমোর তনর্ থহয়র মাধ্যনম 

তবদ্যমান ম্পোতে তর্তিি করা।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৪০.০০    রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

গনবর্ার িাি অনুযায়ী কক্সবাজার 

মুি এাকায় উনেখনযাগ্য পতরমানন ৮-

১৮% হতভ তমনানর পাওয়া হগনছ। 

িাি উনেখপূব থক কাতরগতর তরনপাে থ 

হপ্ররর্ করা নয়নছ। অগ্রগতিিঃ ১০০%  

 

 

 

বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি 

BaseLine 

Data তনর্ থারর্।  

বনগাপাগনরর St. Martin’s 

Island এর উপকূ হর্নক Seaweed 

নমুনা াংগ্র কনর িা identify করা। 

ছতব ম্বতি taxonomic পুতস্তকা 

“Marine algae (Seaweed) of 

Bay of St. Martin’s Island, 

Bangladesh” প্রকাল করা। 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

    

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

২০১৮-১৯     ২০১৯-২০ অর্ থবছনর এ 

াংক্রান্ত R&D প্রকল্প গ্রর্ কনর ক্রুজ 

পতরর্ানা করা   এবাং স্যাম্প াংগ্র 

করা  । াংগ্রকৃি Seaweed 

স্যাম্প তবনের্ কনর ইনিামনধ্য ৭২টি 

হেত তর্তিি করা নয়নছ। ছতবকনর  

ম্বতি taxonomic পুতস্তকা 

“Marine algae (Seaweed) of 

Bay of St. Martin’s Island, 

Bangladesh” প্রকাল করার কাজ 

র্নছ। অগ্রগতিিঃ ৯৫%     
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Bay of Bengal 
এর 
Zooplankton 
এর পতরমার্ 

তর্তিিকরর্ ও 

পুতস্তকা প্রকাল।   

বনগাপাগনরর উপকূ হর্নক শুরু কনর 

গভীর মুি এাকার Zooplankton 

নমুনা াংগ্র কনর িা identify করা। 

ছতব ম্বতি taxonomic পুতস্তকা 

প্রকাল করা।  

 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০ 

     

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

মুনি জু-প্লাঙ্কেন নমুনা াংগ্রনর জন্য 

নরওনয় তভতিক RV Dr. Fritjof 

Nansen জাানজ কনর গভীর মুি 

এাকায় মৎস্য গনবর্ার ানর্ মৄক্ত নয় 

তবওআরআই এর তবজ্ঞানীগর্ নমুনা াংগ্র 

কনরনছ। Bay of Bengal এর এব 

নমুনা তবনের্ কনর জুপ্লাঙ্কেন 

তর্তিিকরর্ করা নয়নছ। ছতব ম্বতি 

taxonomic পুতস্তকা প্রকাল করার 

কাজ র্নছ। অগ্রগতিিঃ ৮৭%            

 

এনকায়া কার্ার 

করা।  

তবতভন্ন এাকা তর্তিি কনর এনকায়া 

কার্ানরর (নকইজ কার্ার-Cage 

Culture) জন্য িান তনর্ থারর্ করা ও 

একটি পাইে কার্ার ম্পন্ন করা।   

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

পতরকল্পনাটি মধ্যনময়াতে পতরকল্পনা 

তননব বাস্তবায়ননর কায থক্রম র্নছ।   

 

 

হকতমকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি হবইজ 

াইন িাো 

মৃদ্ধকরর্। 

হেনলর পূব থ এাকার হকািা ও 

তনয়ারনার (Nearshore) অঞ্চনর 

হকতমকযা ওলাননাগ্রাতি ম্পতকথি হবইজ 

াইন িাো মৃদ্ধকরর্।   

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

    

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ)  

এ াংক্রান্ত গনবর্ার নমুনা াংগ্রনর জন্য 

অনটাবর, ননভম্বর, তিনম্বর ২০১৯, এবাং 

জানুয়ারী, হিব্রুয়ারী ও মার্ থ ২০২০ মনয় 

হন্ট মাটি থন দ্বীপ হর্নক মনলখাত দ্বীপ 

পয থন্ত পূব থ উপকূীয় এাকায় নমুনা 

াংগ্র করা নয়নছ। হকাতভি-১৯ 

পতরতিনি হম ও জুন, ২০ মনয়র 

স্যাম্প াংগ্র করা যায়তন। ২০২০-২১ 

                          

     ।                           

             । অগ্রগতিিঃ ৭৫%                 

 

মুি  িীরবতিথ 

এাকার দূর্ হরার্ 

করা।  

 

বাাংানেনলর ৭২০ তকতম েীঘ থ মুি 

সকনি                 ২৫০      

হকািা        র্াকা প্লাতিক ও 

আবজথনা জতনি দূর্ হরার্ করা। হমতরন 

তোর একলন প্লযান গঠন এবাং িা 

বাস্তবায়ন করা। বাাংানেনলর ামুতিক ও 

উপকূীয় পতরনবনলর দূর্ হরার্কনল্প 

হেলীয় ও আন্তজথাতিক আইন ও 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০  

২০.০০      রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ)   

২০১৮-১৯ এবাং ২০১৯-২০ অর্ থবছনর 

হন্ট মাটি থন দ্বীপ হর্নক মনলখাত দ্বীপ 

পয থন্ত এাকার দূর্ তনন থনয়র জন্য প্রকল্প 

গ্রর্ করা য়। হিব্রুয়ারী, ২০২০ মনয় 

১ম পয থানয়র                , ২০২০ 

     ২                     

                  । হকাতভি-১৯ 

পতরতিনি হম ও জুন, ২০ মনয়র 
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নীতিমাার বাস্তব প্রনয়াগ এবাং হেকই 

উপানয় ামুতিক প্রতিনবল রিা করা।  

স্যাম্প াংগ্র করা যায়তন। তরনপাে থ 

সিতরর কাজ র্নছ। ২০২০-২১         

অমাপ্ত স্যাম্প াংগ্র করা         

                   ।         

                        । 

অগ্রগতিিঃ ৮২%     

প্রস্তাতবি 

ওলাননাগ্রাতিক 

িাো হন্টানরর 

জন্য পরীিামূক 

িাো াংগ্র ও 

তনয়তমি ানাগাে 

করর্ কায থক্রম।   

                   ও   

                          র্ 

                      

        ।   

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

১০.০০ 

ি 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

িাো াংগ্র ও িাো তবনেনর্র কাজ 

মাপ্ত নয়নছ। তরনপাে থ সিতরর কাজ 

র্নছ।                          

                      । গনবর্ার 

িাি আন্তজথাতিক হতমনানর 

উপিাপন করা নয়নছ। অগ্রগতিিঃ ১০০%   

 

                        

                          

                       

(Data Buoy)                

                              

      ।    

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০  

৩০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

২০১৯-২০ অর্ থবছনর এ াংক্রান্ত যন্ত্রপাতি 

াংগ্র করার জন্য হেততিনকলন ও 

প্রাক্কন ম্পন্ন নয়নছ। কনরানা 

পতরতিতিনি যর্ামনয় যন্ত্রপাতি াংগ্র 

করা যায়তন। ২০২০-২১ অর্ থবছনর 

যন্ত্রপাতি াংগ্র           ও     

                         ও   

     ।    

বয়া (Buoy) 

িাপননর যন্ত্রপাতি 

াংগ্র করার জন্য 

আতর্ থক বরাদ্দ।   

মুিতবনয় েি 

জনব সিতর 

মুি তবনয় 

জননর্িনিামূক 

কায থক্রম।  

 েি জনব সিতর করনি তবজ্ঞানীনের 

হেইতনাং ও ওয়াকথলনপর জন্য জািীয় 

ও আন্তজথাতিক সুনযাগ সিতর করার 

জন্য পূর্ থ হরািম্যাপ সিতর ও 

বাস্তবায়ননর উনদ্যাগ গ্রন করা নব।  

 মুি তবনয় জননর্িনিামূক 

কায থক্রনমর পূর্ থ হরািম্যাপ সিতর ও 

বাস্তবায়ননর উনদ্যাগ গ্রন করা নব। 

যা পয থেন ব্যবিাও  উন্নি করনি 

ায়িা করনব। 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

১০০.০০ 

    

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআইনি কম থরি ১২ জন তবজ্ঞানী 

ভারনির  NIO  হি ১৫ তেন ব্যাতপ 

প্রতলির্ গ্রর্ কনরহছ। 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 হপনয়নছন। 

তরনমাে থ হতসাং এর উপর ৩ জন তবজ্ঞানী 

প্রতলির্ তননয়নছ। ৫ জন কম থকিথা-

কম থর্ারী NOAMI হর্নক প্রতলির্ গ্রর্ 

কনরনছন। িাছাড়া ১৫ জন কম থকিথা 

জািীয় উন্নয়ন ও প্রতলির্ একানিতমনি ২ 

ওলাননাগ্রাতিক 

গনবর্ায় অতভজ্ঞ 

ও েি হেল 

মূনর ানর্ 

নযাগীিা 

াংক্রান্ত মনঝািা 

স্মারক স্বাির 

করা।   
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মা হময়ােী নন-কযািার বুতনয়াতে 

প্রতলির্ ম্পন্ন কনরনছন। মানয়তলয়ার 

NAHRIM ও                 

                      ও     

                        

             ।           

                    ও     

                            

                           ।  

                

       

          

     

         ও                  

                         ধ   

                          ।     

মধ্যম হময়ােী  

(০৪ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২১-

২০২২ 

৩৯৫৭৭.

০০      

      

বাত থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে  

   ২৫/০৩/২০১৮                

                            । 

                            

                          

       ২৬/০১/২০২০        

                      । 

         এতিতপ ম্যাননজনমন্ট তনিম 

(AMS/RAMS) এ তিতপতপর িথ্য 

প্রোন করা নয়নছ। পরবিী কায থক্রম 

ম্পােননর জন্য                

                  ।         

                       ও     

     ধ                          । 

     ধ                ।        

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।     

 

 

 

         

ও           

               

(২       )     

   ।  

         ও                  

                            

              ধ       , ও    

     ও ও              , 

ও                          , 

             (Research Vessel) 

                           

                        । 

মধ্যম হময়ােী  

(০৪ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২১-

২০২২   

৭৫০.০০ 

     

        

বাত থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় তিতপতপনি এ 

াংক্রান্ত গনবর্া ও উন্নয়নন ব্যয় প্রাক্কন 

করা নয়নছ। প্রস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয়র প্রকল্প যাছাই কতমটির ভা 

হলন পতরকল্পনা কতমলনন হপ্ররর্ করা 

য়। পতরকল্পনা কতমলন হর্নক ১ম 

পয থানয়র PCR (           

       ) াংমৄক্ত কনর িোনুযায়ী 

তিতপতপ াংনলার্ননর জন্য হিরি 

িাপিয অতর্েপ্তর 

কর্তথক যর্ামনয় 

িাপিয নকলা 

প্রনয়ন ম্পন্ন 

করা।     
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পাঠাননা য়। হ অনুযায়ী তিতপতপ 

াংনলার্ননর কনর ০৩/০১/২০১৯ িাতরনখ 

মন্ত্রর্ানয় হপ্ররর্ করা য়। হই হপ্রতিনি 

২৭/০১/২০১৯ িাতরনখ মন্ত্রর্ানয়র 

ভাকনি প্রকল্প যার্াই কতমটির ভা 

অনুতিি য়। প্রকল্প যার্াই কতমটির ভার 

তদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০টি সুপাতরল প্রোন 

করা য়।                    

                            

  ।                           

  ও   হগনছ।        সুপাতরল অনুযায়ী 

খুনা তলপইয়াি থ হর্নক ৩০ তমোর 

সেনঘ থযর গনবর্া জাাজ হেততিনকলন, 

প্রার্তমক নকলা ও প্রাক্কন        

    ম্পন্ন নয়নছ।         ধ     

                    ।          

এতিতপ ম্যাননজনমন্ট তনিম 

(AMS/RAMS) এ তিতপতপর িথ্য 

প্রোন করা নয়নছ।  

 

 

তিতজকযা এন্ড 

হে 

ওলাননাগ্রাতিক 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্।  

বনগাপাগর উপকূীয় ৩টি হজাননর 

মনধ্য  পূব থ ও পতিম হজাননর হকািা ও 

তনয়ারনার (Nearshore) এাকার  

ক তিতজকযা প্যারাতমোর (নযমনিঃ 

ওনয়ভ িাো, োইি িাো, কানরন্ট 

িাো অন্যান্য িাপমাত্রা, র্াপ, 

বনাক্তিা, গভীরিা ইিযাতে) াংক্রান্ত 

Base Line Data াংগ্র করা।    

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩  

২০০.০০ 

    

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ)  

উপকূীয় মুি এাকার ২টি হজাননর 

মনধ্য পুব থ উপকূীয় অতর্কাাংল 

তনয়ারনার এাকার তিতজকযা 

প্যারাতমোরমূ (Physical 

Parameter) তনর্ থয় করা নয়নছ। 

২০১৯-২০ অর্ থবছনর অবতলষ্ট মনলখাত 

ও কুতুবতেয়া মুি উপকুীয় এাকার 

নমুনা াংগ্র করা য়। ইনিামনধ্য ৪৫% 

গনবর্া কায থক্রম ম্পন্ন নয়নছ।   

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন 

নি পানর।    

 মুি িীরবিী 

এাকায় অন্তি 

১টি োইি হগজ 

িাপন করা।   
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 নন-কননভনলনা 

(অপ্রর্তি) প্রানীর 

বানয়ানকতমকযা  

কনম্পাতজলন 

তনর্ থারর্।  

বাাংানেনলর উপকূীয় অঞ্চন প্রাপ্ত 

তবতভন্ন ননকননভনলনা (অপ্রর্তি) 

    , হযমন-লামুক, তঝনুক, কাকড়া, 

কুতর্য়া ইিযাতের বানয়ানকতমকযা 

কনম্পাতজলন তনর্ থারন করা এবাং উপমৄক্ত 

পতরনবনল হগুনা হেকই ও জ 

পদ্ধতিনি র্া করার প্রমৄতক্ত উদ্ভাবন এবাং 

িা মাঠ পয থানয় ব্যপকভানব প্রার করা।  

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

২০১৯-২০          তবওআরআই এর 

তনকেবিী এাকা হরজুখান এ াংক্রান্ত 

অপ্রর্তি ামুতিক ইনভাটি থনেে (তঝনুক) 

ও হমতরন অনমরুেন্ডী (Marine 

Invertibrate) র্ানর জন্য একটি 

প্রকল্প প্রস্তাব তবওআরআই হর্নক 

অনুনমাতেি নয়নছ এবাং প্রকনল্পর নমুনা 

াংগ্র করা নে। তরনপাে থ সিতরর কাজ 

র্নছ। অগ্রগতিিঃ ৪৫%       

 

            

       ভূিাতিক 

ও            

Base line      

   হর মাধ্যনম 

উপকূ াংগ্ন 

ামুতিক এাকায় 

উপতিি ভূিাতিক 

গুরুত্বপূর্ থ এাকা 

এবাং ম্ভাব্য ম্পে 

তর্তিি করা।     

উপকূীয় এাকা তিনটি হজাননর মনধ্য 

পূব থ এাকার (                    

    )  হকািা ও তনয়ারনার 

(Nearshore) অঞ্চনর ক ভূিাতিক 

প্যারাতমোর (নযমনিঃ তমনানরতজকযা 

িাো, হতিনমন্ট সবতলষ্টয, ভূিাতিক ম্যাপ, 

হেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনরালন ও 

তিনপাতজতলন, মূল্যবান খতনজ ম্পতকথি 

হবইজ াইন িাো) াংক্রান্ত Base 

Line Data াংগ্র । 

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

৮০.০০ 

     

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তিনটি মুি এাকার মনধ্য পূব থমুি 

এাকার অর্ থাাংনলর কাজ (প্রায় ৩১০০ 

বগ থ তকতম) নমুনা াংগ্র এবাং তবনেননর 

কাজ মাপ্ত নয়নছ। অগ্রগতি ৬২%।     

তরা থ হভন বা 

হবাে ব্যবিা করা।   

বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারনর্র মাধ্যনম 

মুতিক জীব-

সবতর্ত্র ও মূল্যবান 

জীনবর িাতকা 

প্রর্য়ন।   

বনগাপাগনরর St. Martin’s 

Island উপকূ হর্নক নমুনা 

Seaweed াংগ্র কনর 

Biochemical composition 

analyze     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 হকৌল তননয় 

কাজ করা। 

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি 

২০২২-২০২৩ 

৮০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত গনবর্া কায থক্রম ম্পােননর 

জন্য ২০১৯-২০ অর্ থবছনর গনবর্া প্রকল্প 

প্রস্তাব তবওআরআই হর্নক অনুনমাতেি 

নয়নছ। ৮৬ টি তর্তিি ীউইি 

(seaweed) হর্নক বাতর্তজযক 

গুরুত্বপূর্ থ ২০ টি ীউইি এর মনধ্য ৬টি ী 

উইনির অর্ থননতিক ব্যবার ও র্া 

পদ্ধতি তননয় গনবর্া প্রস্তাব তবওআরআই 

হর্নক অনুনমাতেি নয়নছ। অগ্রগতিিঃ 

৫৫%    

 BCSIR/ 

BAEC হর্নক 

তবনের্ হবা 

গ্রর্ করা।  

এনকায়া কার্ার 

করা।  
তনর্ থাতরি িানন এনকায়া কার্ার (Cage 

Culture) এর পাইে প্রনজট ানি 

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

তবওআরআই এর গনবর্া খাি হর্নক 

একটি প্রকল্প গ্রনর্র পতরকল্পনা র্নছ।  

 এ তবনয় 

কাতরগতর  
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হনয়া ও বাস্তবায়ন করা।   ২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

 কনানেলন 

াতভ থ গ্রর্ 

করা প্রনয়াজন 

নব।   

মুনির সি 

তনিঃস্বরনর্র (Oil 

Spill) এাকা 

তর্তিিকরর্ এবাং 

সি তনিঃস্বরনর্র 

িতিকর প্রভাব 

হর্নক মুতক্ত 

ানভর উপায় হবর 

করর্।  

মুি উপকূনর ৩টি হজাননর মনধ্য পূব থ ও 

মধ্য এাকার হকািা ও তনয়ারনার 

এাকার অনয়েী (Oil Spill) 

প্রভাব তনরূপর্ করা।     

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ তবনয় আাো প্রকল্প গ্রনর্র জন্য 

প্রার্তমক প্রতুতিতি হনয়া নয়নছ।   

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন 

নি পানর।   

 

মুি তবনয় েি 

জনব সিতর 

মুি তবনয় 

জননর্িনিামূক 

কায থক্রম। 

মূিিীরবিী এাকার বনজ ও জজ 

ম্পে রিানর্ থ জননর্িনিামূক 

কায থক্রম গ্রন করা। িন পতরনবনলর 

পালাপাতল পয থেন খানির উন্নয়ন নব।  

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছর) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

ইনতিটিউনের তবজ্ঞানী ও কম থকিথানের 

হেইতনাং হেওয়া নে। ইনিামনধ্য 

ভারনির National Institute of 

Oceanography (NIO), Goa  হি 

হেতনাং হপ্রাগ্রানমর আনয়াজন করা নয়নছ। 

ওলাননাগ্রাতি িাো হন্টার এর কায থক্রম 

পয থনবির্ ও প্রতলিনর্র জন্য 

Geological Society of 

Malaysia                    

                  NAHRIM ও 

                           

                        । 

              ও               

              ।  

ওলাননাগ্রাতিক 

তরানর্ থ েি হেল 

মূনর ানর্ 

নযাগীিা 

াংক্রান্ত মনঝািা 

স্মারক স্বািনরর 

মাধ্যনম 

নযাগীিার 

হিনত্র সিতর করা।    

                  

 তিতজকযা এন্ড 

হে ওলাননাগ্রাতিক 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্ কনর মুনির 

 হলানরাতি এবাং অন্যান্য তিতজকযা 

িাোর মাধ্যনম আঞ্চতক আগতরেম 

(Local Algorithom) সিতর করা, 

যার মাধ্যনম ভূ-উপগ্রনর পাঠাননা তর্ত্র 

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

৫০০.০০ 

      

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত কায থক্রনমর পতরকল্পনা গ্রর্ করা 

নয়নছ। স্বল্প হময়াতে কায থক্রনমর মাধ্যনম এ 

াংক্রান্ত েীঘ থনময়াতে কায থক্রম ম্পােনও 

র্মান আনছ। অগ্রগতিিঃ ২৭%     

 Satellite 

Image াংগ্র 

করা।  

 NAVY/ 
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পাতনর গুনাগুন, 

উৎপােনলীিা ও 

মানছর ম্ভাব্য 

উপতিতি তনর্ থারর্ 

করা।  

(Satellite Image) নি মুনির 

পাতনর গুনাগুন, উৎপােনলীিা ও 

মানছর ম্ভাব্য উপতিতি তনর্ থারর্ করা 

ম্ভব নব।        

২০২৮ 

 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন 

নি পানর।   

 

 

 ভূিাতিক 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনর্ থারর্।    

বাাংানেনলর উপকূীয় এাকার (৩টি 

হজাননর) হকািা ও তনয়ারনার 

(Nearshore) এাকার ভূিাতিক 

প্যারাতমোর (নযমনিঃ তমনানরতজকযা 

িাো, হতিনমন্ট সবতলষ্টয, ভূিাতিক ম্যাপ, 

হেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনরালন ও 

তিনপাতজলন, াব-ারনি হকার িাো 

াংগ্র এবাং মূল্যবান খতনজ ম্পতকথি 

হবইজ াইন িাো) াংক্রান্ত Base 

Line Data াংগ্র করার মধ্যনম উক্ত 

এাকায় তবদ্যমান খতনজ ম্পোতে 

তর্তিি করা।  

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

স্বল্প হময়াতে কায থক্রনম এ াংক্রান্ত েীঘ থনময়াতে 

কায থক্রম ম্পােনও র্মান আনছ। অগ্রগতিিঃ 

২৫%    

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন 

নি পানর।   

 Sediment 

Corer 

(Gravity 

Corer) াংগ্র 

করা।  

 বন্দর এাকার 

হকতমকযা ও 

বানয়াতজকযা 

ওলাননাগ্রাতি 

ম্পতকথি হবইজ 

াইন িাো 

মৃদ্ধকরর্। 

র্ট্টগ্রাম মুি বন্দর ও মাংা মুি 

বন্দনরর  ব্লািওয়াোর (Ballast 

water) ম্যাননজনমন্ট ব্যবিাপনার 

বাস্ততবক অবিা পয থনবির্ এবাং তবতভন্ন 

ইননভতভ হেত নাক্তকরর্ ও 

হগুনার প্রনবল বন্ধকরনন ময় 

উপনযাগী হেকই ব্যবিা গ্রর্।   

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত কায থক্রম গ্রনর্র পতরকল্পনা গ্রর্ 

করা নয়নছ।  

র্ট্টগ্রাম মুি বন্দর 

ও মাংা মুি 

বন্দনর কর্তথপনির 

ায়িা ও 

অনুনমােন।  

 হমগননটিক ানভ থ 

করা।  

বনগাপাগনরর হেতরনোতরয়া ী ও 

ইইনজি এাকায় হমগননটিক ানভ থ করা 

এবাং ইনকানতমক তমনানর (Iron 

bearing Mineral resource) 
               ।         

                         

                 (Economic 

Mineral)                 ।  

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

১০০০.০০ 

    

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় তিতপতপনি এ 

াংক্রান্ত সবজ্ঞাতনক যন্ত্রপাতি ব্যয় প্রাক্কন 

করা নয়নছ। প্রকল্প যার্াই কতমটির 

তদ্ধান্ত অনুযায়ী তিতপতপ পুনগ থঠননর কাজ 

র্নছ।     , ২০২১ মনয়র মনধ্য 

তিতপতপ মন্ত্রর্ানয় হপ্ররর্ করা নব।     

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন 

নব।    

 হমতরন 

ম্যাগনননোতমোর 

াংগ্র করা।   
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গ্রাতভটি ানভ থ করা।  

 

বনগাপাগনরর হেতরনোতরয়া ী 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 হয বাাংানেনলর ইইনজি 

(EEZ) এাকায় গ্যা াইনেে (Gas 

Hydrate) পাওয়ার ম্ভাবনা রনয়নছ। 

এই হিনত্র প্রার্তমক ভানব উক্ত ম্ভাবনা 

তর্তিি করার জন্য গ্রাতভটি ানভ থ করা 

প্রনয়াজন।     

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০০.০০ 

   

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় তিতপতপনি এ 

াংক্রান্ত সবজ্ঞাতনক যন্ত্রপাতি ব্যয় প্রাক্কন 

করা নয়নছ। প্রকল্প যার্াই কতমটির 

তদ্ধান্ত অনুযায়ী তিতপতপ পুনগ থঠননর কাজ 

র্নছ।     , ২০২১ মনয়র মনধ্য 

তিতপতপ মন্ত্রর্ানয় হপ্ররর্ করা নব।     

 NAVY/ 

DOF এর 

জাাজ ব্যবার 

করা প্রনয়াজন 

নব।    

 হমতরন গ্রাতভতমোর  

ও াব-বেম 

হপ্রািাইার াংগ্র 

করা।   

 

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।  

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

        

রাজস্ব 

বানজে 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

স্বল্প হময়াতে কায থক্রনম এ াংক্রান্ত েীঘ থনময়াতে 

কায থক্রম ম্পােন করা নে। অগ্রগতিিঃ 

২০%  

 

ওলাননাগ্রাতিক 

িাো হন্টার 

িাপন।  

  

উন্নয়ন এবাং িাো মৃদ্ধকরর্ মুি 

তবয়ক িথ্য ও প্রমৄতক্তর উন্নয়ন।  

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

৪০০০.০০ 

    

বাত থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় তিতপতপনি এ 

াংক্রান্ত  যন্ত্রপাতি ব্যয় প্রাক্কন করা 

নয়নছ। প্রকল্প যার্াই কতমটির তদ্ধান্ত 

অনুযায়ী তিতপতপ পুনগ থঠননর কাজ র্নছ। 

    , ২০২১ মনয়র মনধ্য তিতপতপ 

মন্ত্রর্ানয় হপ্ররর্ করা নব।     

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।  

মুনির তবতভন্ন িানন িাো বয়া িাপননর 

জন্য ওলান ওভজারনভলন তনিম প্রতুতিি 

করা এবাং অন্তি ৮ টি িাো বয়া িাপননর 

মাধ্যনম ওলান মতনেতরাং (Real time 

ocean monitoring) করা।   

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

২০০.০০ 

     

বাত থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআরআই এর ২য় পয থায় তিতপতপনি এ 

াংক্রান্ত সবজ্ঞাতনক যন্ত্রপাতি ব্যয় প্রাক্কন 

করা নয়নছ। প্রকল্প যার্াই কতমটির 

তদ্ধান্ত অনুযায়ী তিতপতপ পুনগ থঠননর কাজ 

র্নছ।     , ২০২১ মনয়র মনধ্য 

তিতপতপ মন্ত্রর্ানয় হপ্ররর্ করা নব।     

তিতপতপ অনুনমােন 

করা।  

জননর্িনিামূক 

কায থক্রম গ্রর্।  
জননর্িনিামূক কায থক্রনমর হরািম্যাপ 

অনুযায়ী মুিিীরবিী এাকার ৫০% 

েীঘ থ হময়াতে 

(৫ বছনরর উনবথ) 

৫০০.০০ 

    

রাজস্ব 

বানজে 

এ াংক্রান্ত েীঘ থনময়াতে কায থক্রম ম্পােননর 

প্রতক্রয়া র্মান আনছ।  
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হাকাংখ্যানক উক্ত কায থক্রনমর আওিায় 

আনা নব।   

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

(তবনল 

বরাদ্দ) 

 


