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সুনীর অর্ থনীতি (Blue Economy) উন্নয়নন ফাাংরানে ওাননাগ্রাতপক তযার্ থ ইনতিটিউনেয স্বল্পমভয়ারদ, ভধ্যমভয়ারদ ও 

দীর্ ঘমভয়ারদ তযকল্পনা     
 

রযকল্পনায 

ধযন 

রযকল্পনা কাম ঘক্রমভয রফফযণ ফাস্তফায়নকার  

(র্ ঘ-ফছয) 

ম্ভাব্য 

অরর্ ঘক 

ংমেল  

অর্ থায়ননয 

উৎ  

ফিথভান গ্রগরি 

(মমেম্বয, ২০১৯ ম থন্ত)      

তযকল্পনা  

ফাস্তফায়নন 

প্রনয়াজনীয়  

উাোন   

স্বল্পমভয়াদী        

 পূফ ঘ উকূরীয় 

এরাকায 

েতিনাঞ্চনরয 

ভূিাতিক 

ওামনাগ্রারপক  

Baseline ডাটা 

ংগ্রহয ভাধ্যনভ 

উকূর াংরগ্ন 

ামুতিক এরাকায় 

উতিি ভূিাতিক 

গুরুত্বপূর্ থ িান এফাং 

ম্ভাব্য ম্পে 

তর্তিি কযা।     

ফাাংরানেনয উকূরীয় এরাকা পূফ থ, 

ভধ্যভ ও তিভ এই ৩টি হজানন তফবক্ত। 

এই তিনটি হজাননয ভনধ্য পূফ থ এরাকায 

(কক্সফাজায মর্মক মন্ট ভার্ট ঘন দ্বী ম ঘন্ত 

ং) হকািার ও তনয়াযনায 

(Nearshore) অঞ্চনরয িরনেনয 

হতিনভন্ট (Sediment) ও ী ওয়াোয 

স্যাম্পর (Sea Water Sample) 

াংগ্র কনয িা তফনেলর্ কযা এফাং 

ভূিাতিক প্যাযাতভোয তনর্ থ হয়য ভাধ্যনভ 

তফদ্যভান ম্পোতে তর্তিি কযা।        

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৪০.০০ রক্ষ যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

২০১৮-১৯ অর্ থফছনয এ াংক্রান্ত ১টি 

R&D প্রকল্প গ্রর্ কযা নয়নছ। ১৮-২৪ 

তিনম্বয, ২০১৮ িাতযনে হনৌফাতনীয 

গনফলর্া জাাজ তফএনএ শফার এ 

নমুনা াংগ্র কযা নয়নছ। িাযয 

জানুয়াযী, হপব্রুয়াযী, ভার্ থ,এতপ্রর ও হভ   

২০১৯ ভনয় কাতি হফাে ব্যফায কনয 

হেকনাপ হর্নক ভনোরী দ্বী ম থন্ত 

মুি  উকুনর স্যাম্পর াংগ্র কযা 

নয়নছ। স্যাম্পর তফনেলর্ িাো 

এনারাইতনয কাজ র্রনছ।  উনেখ্য, 

হেকনাপ হর্নক ভনোরী ম থন্ত প্রায় 

২৯০০ ফগ থ তকনরাতভোয মুি এরাকায 

হতিনভন্ট নমুনা াংগ্র কযা নয়নছ। 

এফ হতিনভন্ট নমুনা তফনেলর্ কনয 

বাযী ধািফ নাক্তকযনর্য জন্য 

জয়পুযানে অফতিি IMMM এ 

াঠাননা নয়নছ  এফং তফনেলর্ পরাপর 

াওয়া মগমছ। নতুন এরযয়ামি গমফলণায 

জন্য ২০১৯-২০ র্ ঘফছময নতুন প্রকল্প 

গ্রণ কযা ময়মছ।   

রডমম্বয, ২০১৯ এয 

ভমধ্য গ্রাতবটি হকাযায 

স্যাভতলাং ইকুইনভন্ট 

ংগ্র কযা 

প্রময়াজন।   
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ফানয়ারতজকযার 

ওাননাগ্রাতপ 

ম্পতকথি 

BaseLine 

Data তনধ থাযর্।  

ফনগাাগনযয St. Martin’s 

Island এয উকূর হর্নক Seaweed 

নমুনা াংগ্র কনয িা identify কযা। 

ছতফ ম্বতরি taxonomic পুতস্তকা 

“Marine algae (Seaweed) of 

Bay of St. Martin’s Island, 

Bangladesh” প্রকা কযা। 

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

২০১৮-১৯ অর্ থফছনয এ াংক্রান্ত ১টি 

R&D প্রকল্প গ্রর্ কযা নয়নছ। হন্ট 

ভাটি থন াংরগ্ন মুি এরাকায 

Seaweed নমুনা  াংগ্র কযায জন্য 

গনফলর্া টিভ জানুয়াযী, হপব্রুয়াযী, ভার্ থ 

ও এতপ্রর ২০১৯ ভনয় হন্টভাটি থন 

াংরগ্ন মুি এরাকা হর্নক নমুনা 

াংগ্রনয কাজ ম্পন্ন কনযনছ। স্যাম্পর 

তফনেলর্ এফাং িাো এনারাইতনয 

ভাধ্যনভ ৮৬ ধযনর্য  হফত  Seaweed 

নাক্ত কযা হগনছ । তিনম্বয, ২০১৯  

এয ভনধ্য এ াংক্রান্ত ছতফ ম্বতরি 

একটি ট্যানক্সানতভক পুতস্তকা প্রকা কযা 

নফ। ী উআমডয ফারণরজিক বিালূ 

রনণ ঘময়য জন্য ২০১৯-২০ র্ ঘফছময 

নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা ময়মছ।   

 

Bay of Bengal 
এয 
Zooplankton 
এয তযভার্ 

তর্তিিকযর্ ও 

পুতস্তকা প্রকা।   

ফনগাাগনযয উকূর হর্নক শুরু কনয 

গবীয মুি এরাকায Zooplankton 

নমুনা াংগ্র কনয িা identify কযা। 

ছতফ ম্বতরি taxonomic পুতস্তকা 

প্রকা কযা।  

 

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০ 

রক্ষ   

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

মুনি জু-লাঙ্কেন নমুনা াংগ্রনয জন্য  

নযওনয় তবতিক  RV Dr. Fritjof 

Nansen জাানজ কনয গবীয মুি 

এরাকায় ভৎস্য গনফলর্ায ানর্ মৄক্ত 

নয় তফওআযআই এয তফজ্ঞানীগর্ নমুনা 

াংগ্র কনযনছ। Bay of Bengal 

এয এফ নমুনা তফনেলর্ কনয 

জুলাঙ্কেন তর্তিিকযনর্য কাজ র্রনছ।   

ইনিাভনধ্য ৫০% নমুনা তফনেলনর্য 

কাজ ম্পন্ন নয়নছ। আগাভী জুন, 

২০২০ এয ভনধ্য ম্পূর্ থ জুলাাংক্টন 

তর্তিি কযা ম্ভফ নফ। াাাত 

পাইনোলাাংক্টন তর্তিিকযনর্য কাজও 

র্রনছ।   

 

এনকায়া কারর্ায 

কযা।  

তফতবন্ন এরাকা তর্তিি ক হয এনকায়া 

কারর্ানযয (হকইজ কারর্ায -Cage 

Culture) জন্য িান তনধ থাযর্ কযা।  

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

রডরর প্রণয়ন পূফ ঘক ভন্ত্রণারময়য 

ভাধ্যমভ রযকল্পনা করভমন মপ্রযণ 

কযা য়। রযকল্পনা করভমনয 

যাভম ঘয অমরামক রডরর পুন ঘগঠমনয 

প্রস্তাতফি 

মর্ামর্বানফ 

তিতত গৃীি 

ওয়া।   
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২০২০ কাজ হল ম থানয় যনয়নছ। পুনগ থঠিি 

তিতত ভন্ত্রর্ারনয় হপ্রযর্ কযা নয়নছ। 

হই হপ্রতিনি প্রকল্প মার্াই কতভটিয বা 

অনুতিি নয়নছ। বায তদ্ধান্ত অনুমায়ী 

তিতত পুনগ থঠননয কাজ র্রনছ। 

 

 

 

হকতভকযার 

ওাননাগ্রাতপ 

ম্পতকথি হফইজ 

রাইন িাো 

মৃদ্ধকযর্। 

হেনয পূফ থ এরাকায হকািার ও 

তনয়াযনায (Nearshore) অঞ্চনরয 

হকতভকযার ওাননাগ্রাতপ ম্পতকথি হফইজ 

রাইন িাো মৃদ্ধকযর্।   

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

৫০.০০ 

রক্ষ  

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত গনফলর্ায নমুনা াংগ্রনয 

জন্য ১৯-২২ অনক্টাফয, ২০১৮ এফাং 

২৫-৩০ ননবম্বয, ২০১৮ িাতযনে 

হন্টভাটি থন পূফ থ হকািার এরাকায় 

নমুনা াংগ্র কযা নয়নছ। ইনিাভনধ্য 

জানুয়াযী, হপব্রুয়াযী, ভার্ থ ও এতপ্রর  

২০১৯ ভনয় পূফ থ উকূরীয় মুি 

এরাকা হর্নক নমুনা াংগ্রনয কাজ 

এফাং িাো তফনেলনর্য  কাজ ম্পন্ন 

নয়নছ। ২০১৯-২০ র্ ঘফছময এ রফলময় 

নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা ময়মছ।  

 

 

মুি  িীযফতিথ 

এরাকায দূলর্ হযাধ 

কযা।  

 

ফাাংরানেনয ৭২০ তকতভ েীর্ থ মুি 

শকনিয ভমধ্য পূফ ঘ এরাকায ২৫০ রকরভ 

হকািার এরাকায় র্াকা লাতিক ও 

আফজথনা জতনি দূলর্ হযাধ কযা। হভতযন 

তরোয একন লযান গঠন এফাং িা 

ফাস্তফায়ন কযা। ফাাংরানেনয ামুতিক ও 

উকূরীয় তযনফনয দূলর্ হযাধকনল্প 

হেীয় ও আন্তজথাতিক আইন ও 

নীতিভারায ফাস্তফ প্রনয়াগ এফাং হেকই 

উানয় ামুতিক প্রতিনফ যিা কযা।  

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০  

২০.০০ রক্ষ   যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ)   

৮-১৩ জানুয়াযী, ২০১৯ িাতযনে ১ভ 

ম থানয়য নমুনা াংগ্র কযা নয়নছ। ভার্ থ 

ভান ২য় ম থানয়য নমুনা াংগ্র কযা 

নয়নছ। হভ ভান ৩য় ম থানয়য নমুনা 

াংগ্র কযা নয়নছ। নমুনা তফনেলর্ ও  

িাো এনারাইতনয কাজ ম্পন্ন ময়মছ। 

নতুন এরযয়ামি গমফলণায জন্য ২০১৯-২০ 

র্ ঘফছময নতুন প্রকল্প গ্রণ কযা ময়মছ।  

 

প্রস্তাতফি 

ওাননাগ্রাতপক 

িাো হন্টাহযয 

জন্য যীিামূরক 

িাো াংগ্র ও 

তনয়তভি ারনাগাে 

 উকূরীয় এরাকায অফাওয়া 

ম্পরকঘি ডাটা ংগ্র এফং রফমেলর্ 

পূফ ঘক বরফষ্যৎ ফস্থা ম্পমকঘ 

ফগি কযা।   

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

১০.০০ 

রি 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

িাো াংগ্র ও িাো তফনেলনর্য কাজ 

ভাপ্ত নয়নছ। তযনাে থ শিতযয কাজ 

র্রনছ। আমিাভমধ্য অন্তজঘারিক জান ঘামর 

প্রকানায জন্য দুর্ট গমফলণা দারির 

কযা ময়মছ এফং গৃীি ময়মছ।  

 

 কক্সফাজায মভরযনড্রাআব ংরগ্ন 

মযজুিার এরাকায় াআরট প্রকমল্পয 

ভাধ্যমভ ন্তি একর্ট ডাটা ফয়া 

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

৩০.০০ 

রক্ষ   

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

এ াংক্রান্ত তফওআযআই এয ২য় 

ম থানয়য প্রকনল্পয তিতত শিতযয কাজ 

র্রনছ। ২০১৯-২০ অর্ থফছনয এ াংক্রান্ত 

 িাো রগায 

(Data 

Logger) এফং 
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কযর্ কাম থক্রভ।   (Data Buoy) স্থান কময মুমেয 

রযময়র টাআভ ডাটা ংগ্রময কাম ঘক্রভ 

শুরু কযা।   

নি ২০১৯-

২০২০  

ফযাদ্দ) মন্ত্রাতি াংগ্র কযা নফ।    ৫টি হন্সয 

াংগ্র কযা।   

মুিতফলনয় েি 

জনফর শিতয 

মুি তফলনয় 

জননর্িনিামূরক 

কাম থক্রভ।  

 েি জনফর শিতয কযনি তফজ্ঞানীনেয 

হেইতনাং ও ওয়াকথনয জন্য জািীয় 

ও আন্তজথাতিক সুনমাগ শিতয কযায 

জন্য পূর্ থ হযািম্যা শিতয ও 

ফাস্তফায়ননয উনদ্যাগ গ্রন কযা নফ।  

 মুি তফলনয় জননর্িনিামূরক 

কাম থক্রনভয পূর্ থ হযািম্যা শিতয ও 

ফাস্তফায়ননয উনদ্যাগ গ্রন কযা নফ । 

মা ম থেন ব্যফিা ও  উন্নি কযনি 

ায়িা কযনফ। 

স্বল্প হভয়াতে 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০১৯-

২০২০ 

১০০.০০ 

রক্ষ  

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

তফওআযআইনি কভ থযি ১২ জন 

তফজ্ঞানী বাযনিয  NIO  হি ১৫ তেন 

ব্যাত প্রতি র্ গ্রর্ কনয হছ। 

তফওআযআই এয ভাতযর্ারক র্ীননয 

Third Institute of 

Oceanography এয ওাননাগ্রাতপ 

তফলয়ক কভ থারায় অাংগ্রর্ কনযনছন 

এফাং র্ীননয উক্ত ইনতিটিউনে 

তফওআযআই এয তফজ্ঞানীনেয প্রতির্ 

প্রোননয তফলনয় আশ্বা হনয়নছন। 

তযনভাে থ হতন্সাং এয উয ৩ জন 

তফজ্ঞানী প্রতির্ তননয়নছ। ৫ জন 

কভ থকিথা-কভ থর্াযী NOAMI হর্নক 

প্রতির্ গ্রর্ কনযনছন। িাছাড়া ৯ জন 

কভ থকিথা জািীয় উন্নয়ন ও প্রতির্ 

একানিতভনি ২ ভা হভয়ােী নন-

কযািায বুতনয়াতে প্রতিনর্ অাংগ্রর্ 

কনযনছন এফং অমযা ৫ জন কভ ঘকিঘা 

ংগ্রণ কযমফন।  

ওাননাগ্রাতপক 

তযানর্ থ অতবজ্ঞ ও 

েি হে মূনয 

ানর্ নমাগীিা 

াংক্রান্ত ভনঝািা 

স্মাযক স্বািয 

কযা।   

ভধ্যমভয়াদী        

 মভরযন 

িাকুরযয়াভ 

স্থান 

ফাংরামদ ওামনাগ্রারপক রযার্ ঘ 

আনরির্টউট এরাকায় একর্ট গমফলণাধভী 

অধুরনক মভরযন িাকুরযয়াভ স্থান।     

ভধ্যভ হভয়ােী  

(০৪ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২১-

২০২২ 

৩৮১.৫৫ 

মকার্ট 

টাকা 

ফাতল থক 

উন্নয়ন 

কভ থসূতর্ 

(এতিত)  

ফানজে  

গি ২৫/০৩/২০১৮ িারযমি রযকল্পনা 

করভমন রআর বা নুরিি ময়মছ। 

রআর বায রনদ্ধান্তগুমরায রফলয় 

রিরযক্ত রর্ফ (উন্নয়ন) বারিমে 

১৪/০৮/২০১৮ িারযমি ন্তঃভন্ত্রারয় 

বা নুরিি ময়মছ। উক্ত বায 

রদ্ধামন্তয অমরামক রডরর পুন ঘগঠমনয 

জন্য িািয অতধেপ্তনয হপ্রযর্ কযা য় 

এফাং চূড়ান্ত নকা াওয়া মায়। চূড়ান্ত 

নকা অনুমায়ী প্রাক্করন  কযায জন্য 

গর্পূিথ অতধেপ্তনয হপ্রযর্ কযা য়। গর্পূিথ 

তিতত অনুনভােন 

কযা।   
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অতধেপ্তয হর্নক প্রাক্করন এফাং িািয 

অতধেপ্তয হর্নক তিজাইন াওয়া হগনছ।  

পুনগ থঠিি তিতত ভন্ত্রর্ারনয় হপ্রযর্ কযা 

নয়নছ। পুনগ থঠিি তিতত এয উয 

তযকল্পনা কতভন হর্নক তকছু ম থনফির্ 

হেয়া নয়নছ। ম থনফির্ অনুমায়ী প্রকনল্পয 

গাড়ী াতকথাং অাংনয স্তািয  নকা 

প্রর্য়ন এফাং আফাফনেয প্রাক্বরন কযায 

জন্য িািয অতধেপ্তনয ে হপ্রযর্ কযা 

নয়নছ। নকা প্রর্য়ননয কাজ র্রনছ।  

স্থািি রধদপ্তয মর্মক অগাভী 

১১/১০/২০১৯ িারযমি রফওঅযঅআ 

কিাম্পা রবরজট কযমফ। নকা প্রর্য়ন 

হনল প্রাক্বরন ভাপ্ত কনয পুনঃগঠিি 

তিতত দ্রুি তযকল্পনা কতভনন হপ্রযর্ 

কযা নফ।   

 

 

 

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। 

ভধ্যভ হভয়ােী  

(০৪ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২১-

২০২২  

৭৫০.০০ 

মকার্ট 

টাকা    

ফাতল থক 

উন্নয়ন 

কভ থসূতর্ 

(এতিত)  

ফানজে 

তফওআযআই এয ২য় ম থায় তিততনি 

এ াংক্রান্ত গনফলর্া ও উন্নয়নন ব্যয় 

প্রাক্করন কযা নয়নছ। প্রস্তাতফি তিতত 

ভন্ত্রর্ারনয়য প্রকল্প মাছাই কতভটিয বা 

হনল তযকল্পনা কতভনন হপ্রযর্ কযা 

য়। তযকল্পনা কতভন হর্নক  ১ভ 

ম থানয়য PCR াংমৄক্ত কনয 

িোনুমায়ী তিতত াংনাধননয জন্য 

হপযি াঠাননা য়। হ অনুমায়ী 

তিতত াংনাধননয কনয 

০৩/০১/২০১৯ িাতযনে ভন্ত্রর্ারনয় 

হপ্রযর্ কযা য়। হই হপ্রতিনি 

২৭/০১/২০১৯ িাতযনে ভন্ত্রর্ারনয়য 

ফবাকনি প্রকল্প মার্াই কতভটিয বা 

অনুতিি য়। প্রকল্প মার্াই কতভটিয 

বায তদ্ধান্ত অনুমায়ী ১০টি সুাতয 

প্রোন কযা য়। উক্ত সুাতয অনুমায়ী 

িাো হন্টায িানন হেততপনকন ও 

ব্যয় প্রাক্করননয জন্য ফাাংরানে 

তিতত অনুনভােন 

কযা।  
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কতম্পউোয কাউতন্সনর (BCC) 

০৫/০২/২০১৯ িাতযনে ে হপ্রযর্ কযা 

য়। হ অনুমায়ী BCC এয একটি 

টিভ ২৮-২৯/০৮/২০১৯ িাতযনে 

তফওআযআই কযাম্পা তযে থন কনয। 

সুাতয অনুমায়ী খুরনা ত ইয়াি থ 

হর্নক ২৬ তভোয শেনর্ থযয গনফলর্া 

জাাজ হেততপনকন, প্রার্তভক 

নকা ও প্রাক্করন াওয়া হগনছ। 

প্রস্তাতফি বফননয  নকা প্রনয়ননয জন্য 

০৭/০২/২০১৯ িাতযনে িািয 

অতধেপ্তনয ে হপ্রযর্ কযা নয়নছ। 

াতফ থক তযতিতিনি বফন নকা, 

প্রাক্করন এফাং িাো হন্টানযয 

হেততপনকন াওয়ায য দ্রুি 

পুনগ থঠিি তিতত হপ্রযর্ কযা নফ।    

 

 

তপতজকযার এন্ড 

হে 

ওাননাগ্রাতপক 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনধ থাযর্।  

ফনগাাগয উকূরীয় ৩টি হজাননয 

ভনধ্য  পূফ থ ও তিভ হজাননয হকািার ও 

তনয়াযনায (Nearshore) এরাকায  

কর তপতজকযার প্যাযাতভোয (হমভনঃ 

ওনয়ব িাো, োইি িাো, কানযন্ট 

িাো অন্যান্য িাভাো, র্া, 

রফনাক্তিা, গবীযিা ইিযাতে) াংক্রান্ত 

Base Line Data াংগ্র কযা।    

ভধ্যভ হভয়ােী  

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩  

২০০.০০ 

রক্ষ  

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ)  

উকূরীয় মুি এরাকায ২ টি হজাননয 

ভনধ্য পুফ থ উকূরীয় অতধকাাং 

তনয়াযনায এরাকায তপতজকযার 

প্যাযাতভোযমূ তনর্ থয় কযা নয়নছ। 

২০১৯-২০ অর্ থ ফছনয অফতষ্ট 

ভনোতর ও কুতুফতেয়া মুি 

উকুরীয় এরাকায নমুনা াংগ্র কযা 

নফ। ইনিাভনধ্য গনফলর্া প্রকল্প প্রস্তাফ 

তফওআযআই হর্নক অনুনভাতেি নয়নছ।  

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নি ানয।    

 মুি িীযফিী 

এরাকায় অন্তি 

১টি োইি হগজ 

িান কযা।   

 নন-কননবননার 

(অপ্রর্তরি) প্রানীয 

ফানয়ানকতভকযার  

কনম্পাতজন 

তনধ থাযর্।  

ফাাংরানেনয উকূরীয় অঞ্চনর প্রাপ্ত 

তফতবন্ন ননকননবননার (অপ্রর্তরি) 

প্রানী, হমভন-ামুক, তঝনুক, কাকড়া, 

কুতর্য়া ইিযাতেয ফানয়ানকতভকযার 

কনম্পাতজন তনধ থাযন কযা এফাং উমৄক্ত 

তযনফন হগুনরা হেকই ও জ 

দ্ধতিনি র্াল কযায প্রমৄতক্ত উদ্ভাফন এফাং 

িা ভাঠ ম থানয় ব্যকবানফ প্রায কযা।   

ভধ্যভ হভয়ােী  

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

২০১৯-২০ র্ ঘফছময  তফওআযআই এয 

তনকেফিী এরাকা হযজুোনর এ 

াংক্রান্ত অপ্রর্তরি ামুতিক 

ইনবাটি থনেে (তঝনুক)  ও হভতযন 

অনভরুেন্ডী র্ানলয জন্য একটি প্রকল্প 

প্রস্তাফ তফওআযআই হর্নক অনুনভাতেি 

নয়নছ এফাং প্রকনল্পয কাম থক্রভ র্রভান 

যনয়নছ। 
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 পূফ ঘ উকূরীয় 

এরাকায ভূিাতিক 

ওামনাগ্রারপক  

Base line ডাটা 

ংগ্রহয ভাধ্যনভ 

উকূর াংরগ্ন 

ামুতিক এরাকায় 

উতিি ভূিাতিক 

গুরুত্বপূর্ থ এরাকা 

এফাং ম্ভাব্য ম্পে 

তর্তিি কযা।     

উকূরীয় এরাকা তিনটি হজাননয ভনধ্য 

পূফ থ এরাকায (মপনী মর্মক মন্ট ভার্ট ঘন 

ম ঘন্ত)  হকািার ও তনয়াযনায 

(Nearshore) অঞ্চনরয কর ভূিাতিক 

প্যাযাতভোয (হমভনঃ তভনানযরতজকযার 

িাো, হতিনভন্ট শফতষ্টয, ভূিাতিক ম্যা, 

হেকনোতনক মুবনভন্ট, ইনযান ও 

তিনাতজতন, মূল্যফান েতনজ ম্পতকথি 

হফইজ রাইন িাো) াংক্রান্ত Base 

Line Data াংগ্র । 

ভধ্যভ হভয়ােী  

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

৮০.০০ 

রক্ষ   

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

তিনটি মুি এরাকায ভনধ্য পূফ থমুি 

এরাকায অধ থাাংনয কাজ (প্রায় ৩১০০ 

ফগ থ তকতভ) নমুনা াংগ্র এফাং 

তফনলনর্য কাজ ভাপ্ত নয়নছ। ২০১৯-

২০ অর্ থফছনয পূফ থ মুি উকূরীয় 

এরাকায কুতুফতেয়া ও র্ট্টগ্রাভ মুি  

এরাকায় কাম থক্রভ ম্পনন্নয জন্য প্রকল্প 

প্রস্তাফ তফওআযআই হর্নক অনুনভাতেি 

নয়নছ এফাং প্রকনল্পয কাম থক্রভ র্রভান 

যনয়নছ।    

 BCSIR/ 

BAEC হর্নক 

তফনেলর্ হফা 

গ্রর্ কযা। 

ফানয়ারতজকযার 

ওাননাগ্রাতপ 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনধ থাযনর্য ভাধ্যনভ 

মুতিক জীফ-

শফতর্ে ও মূল্যফান 

জীনফয িাতরকা 

প্রর্য়ন।   

ফনগাাগনযয St. Martin’s 

Island উকূর হর্নক নমুনা 

Seaweed াংগ্র কনয 

Biochemical composition 

analyze এফং Agar and 

carrageenan এয তযভান তনধ থাযর্ 

কযা Agar ও carrageenan 

উৎােননয জনন্য Seaweed মূ 

তর্তিি কযা নফ এফাং িা ভাঠ ম থায় 

র্াল ও উৎােন কযায হকৌর তননয় 

কাজ কযা। 

ভধ্যভ হভয়ােী 

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি 

২০২২-২০২৩ 

৮০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত গনফলর্া কাম থক্রভ 

ম্পােননয জন্য ২০১৯-২০ অর্ থ ফছনয 

গনফলর্া প্রকল্প প্রস্তাফ তফওআযআই 

হর্নক অনুনভাতেি নয়নছ। ৮৬ টি 

তর্তিি ী উইি হর্নক ফাতর্তজযক 

গুরুত্বপূর্ থ ২০ টি ী উইি এয  ভনধ্য ৩টি 

ী উইনিয অর্ থননতিক ব্যফায ও র্াল 

দ্ধতি তননয় গনফলর্া প্রস্তাফ 

তফওআযআই হর্নক অনুনভাতেি নয়নছ। 

গনফলর্া কাম থক্রভ শুরু কযা নয়নছ।   

 

 BCSIR/ 

BAEC হর্নক 

তফনেলর্ হফা 

গ্রর্ কযা। 

এনকায়া কারর্ায 

কযা।  
তনধ থাতযি িানন এনকায়া কারর্ায (Cage 

Culture) এয াইরে প্রনজক্ট ানি 

হনয়া ও ফাস্তফায়ন কযা।   

ভধ্যভ হভয়ােী 

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

২০০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

তফওআযআই এয ২য় ম থায় তিততনি 

এ াংক্রান্ত গনফলর্া ও উন্নয়নন ব্যয় 

প্রাক্করন কযা নয়নছ। প্রাস্তাতফি 

তিতত ভন্ত্রর্ারনয় হপ্রযর্ কযা নয়নছ। 

প্রকল্প মার্াই কতভটিয বায তদ্ধান্ত 

অনুমায়ী প্রকল্প পুনগ থঠননয কাজ র্রনছ।       

 এ তফলনয় 

কাতযগতয  

কনানেন 

াতব থ গ্রর্ 

কযা প্রনয়াজন 

নফ।   

মুনিয শির 

তনঃস্বযনর্য (Oil 

Spill) এরাকা 

তর্তিিকযর্ এফাং 

শির তনঃস্বযনর্য 

মুি উকূনরয ৩টি হজাননয ভনধ্য পূফ থ ও 

ভধ্য এরাকায  হকািার ও তনয়াযনায 

এরাকায অনয়রেীর (Oil Spill) 

প্রবাফ তনরূর্ কযা।     

ভধ্যভ হভয়ােী 

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

এ তফলনয় আরাো প্রকল্প গ্রনর্য জন্য 

প্রার্তভক প্রস্তুতি হনয়া নয়নছ।  

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নি ানয।   
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িতিকয প্রবাফ 

হর্নক মুতক্ত 

রানবয উায় হফয 

কযর্।  

 

মুি তফলনয় েি 

জনফর শিতয 

মুি তফলনয় 

জননর্িনিামূরক 

কাম থক্রভ। 

মূিিীযফিী এরাকায ফনজ ও জরজ 

ম্পে যিানর্ থ জননর্িনিামূরক 

কাম থক্রভ গ্রন কযা। পনর তযনফনয 

াাাত ম থেন োনিয উন্নয়ন নফ।  

ভধ্যভ হভয়ােী 

(০৫ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

ইনতিটিউনেয তফজ্ঞানী ও কভ থকিথানেয 

হেইতনাং হেওয়া নে। ইনিাভনধ্য 

বাযনিয National Institute of 

Oceanography (NIO), Goa  

হি হেতনাং হপ্রাগ্রানভয আনয়াজন কযা 

নয়নছ। র্ীননয Third Institute of 

Oceanography মি তফওআযআই 

এয তফজ্ঞানীনেয প্রতির্ প্রোননয 

তফলনয় আশ্বা াওয়া হগনছ। 

ওাননাগ্রাতপক 

তযানর্ থ েি হে 

মূনয ানর্ 

নমাগীিা 

াংক্রান্ত ভনঝািা 

স্মাযক স্বািনযয 

ভাধ্যনভ 

নমাগীিায 

হিনে শিতয কযা।    

দীর্ ঘমভয়াদী        

 তপতজকযার এন্ড 

হে 

ওাননাগ্রাতপক 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনধ থাযর্ কনয 

মুনিয াতনয 

গুনাগুন, 

উৎােনীরিা ও 

ভানছয ম্ভাব্য 

উতিতি তনধ থাযর্ 

কযা।  

 হলানযাতপর এফাং অন্যান্য তপতজকযার 

িাোয ভাধ্যনভ আঞ্চতরক আরগতযেভ 

(Local Algorithom) শিতয কযা, 

মায ভাধ্যনভ ভূ-উগ্রনয াঠাননা তর্ে 

(Satellite Image) নি মুনিয 

াতনয গুনাগুন, উৎােনীরিা ও 

ভানছয ম্ভাব্য উতিতি তনধ থাযর্ কযা 

ম্ভফ নফ।        

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

রক্ষ    

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত কাম থক্রনভয তযকল্পনা গ্রর্ কযা 

নয়নছ। স্বল্প হভয়াতে কাম থক্রনভয ভাধ্যনভ এ 

াংক্রান্ত েীর্ থনভয়াতে কাম থক্রভ ম্পােনও 

র্রভান আনছ।   

 Satellite 

Image াংগ্র 

কযা।  

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নি ানয।   

 

 

 ভূিাতিক 

ওাননাগ্রাতপ 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনধ থাযর্।    

ফাাংরানেনয উকূরীয় এরাকায (৩টি 

হজাননয) হকািার ও তনয়াযনায 

(Nearshore) এরাকায ভূিাতিক 

প্যাযাতভোয (হমভনঃ তভনানযরতজকযার 

িাো, হতিনভন্ট শফতষ্টয, ভূিাতিক ম্যা, 

হেকনোতনক মুবনভন্ট, ইনযান ও 

তিনাতজন, াফ-াযনপ হকায িাো 

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

রক্ষ 

 

 

 

 

 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

স্বল্প হভয়াতে কাম থক্রনভ এ াংক্রান্ত 

েীর্ থনভয়াতে কাম থক্রভ ম্পােনও র্রভান 

আনছ। 

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নি ানয।   

 Sediment 

Corer 
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াংগ্র এফাং মূল্যফান েতনজ ম্পতকথি 

হফইজ রাইন িাো) াংক্রান্ত Base 

Line Data াংগ্র কযায ভধ্যনভ উক্ত 

এরাকায় তফদ্যভান েতনজ ম্পোতে 

তর্তিি কযা।  

 

 

 

 

 

(Gravity 

Corer) াংগ্র 

কযা।  

 ফন্দয এরাকায 

হকতভকযার ও 

ফানয়ারতজকযার 

ওাননাগ্রাতপ 

ম্পতকথি হফইজ 

রাইন িাো 

মৃদ্ধকযর্। 

 

র্ট্টগ্রাভ মুি ফন্দয ও ভাংরা মুি 

ফন্দনযয  ব্লািওয়াোয  (Blast 

water) ম্যাননজনভন্ট ব্যফিানায 

ফাস্ততফক অফিা ম থনফির্ এফাং তফতবন্ন 

ইননবতব হেত নাক্তকযর্ ও 

হগুনরায প্রনফ ফন্ধকযনন ভয় 

উনমাগী হেকই ব্যফিা গ্রর্।   

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত কাম থক্রভ গ্রনর্য তযকল্পনা 

গ্রর্ কযা নয়নছ।  

র্ট্টগ্রাভ মুি ফন্দয 

ও ভাংরা মুি 

ফন্দনয কর্তথনিয 

ায়িা ও 

অনুনভােন।  

 হভগননটিক ানবথ 

কযা।  

ফনগাাগনযয হেতযনোতযয়ার ী ও 

ইইনজি এরাকায় হভগননটিক ানবথ কযা 

এফাং ইনকানতভক তভনানযর (Iron 

bearing Mineral resource) 

এরাকা রর্রিি কযা। এয ভধ্যমভ 

ম্যাগমনর্টক রভনামযর গুরুেপূণ ঘ 

আমকানরভক রভনামযর (Economic 

Mineral) নাক্ত কযা ম্ভফ মফ।  

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

১০০০.০০ 

রক্ষ  

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

তফওআযআই এয ২য় ম থায় তিততনি 

এ াংক্রান্ত শফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতি ব্যয় 

প্রাক্করন কযা নয়নছ।  প্রাস্তাতফি 

তিতত ভন্ত্রর্ারনয় হপ্রযর্ কযা নয়নছ।       

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নফ।    

 হভতযন 

ম্যাগনননোতভোয 

াংগ্র কযা।   

গ্রাতবটি ানবথ কযা।  
 

ফনগাাগনযয হেতযনোতযয়ার ী ও 

ইইনজি এরাকায় গ্রাতবটি ানবথ কযায 

ভাধ্যনভ ইনকানতভক ও াইতন্টতপক িথ্য 

াংগ্র কযা, তজঅইি তনধ থাযর্ কযা এফাং 

ভূিাতিক ইতিা জানা। িাছাড়া ধাযর্া 

কযা নে হম ফাাংরানেনয ইইনজি 

(EEZ) এরাকায় গ্যা াইনেে (Gas 

Hydrate) াওয়ায ম্ভাফনা যনয়নছ। 

ইনিাভনধ্য বাযনিয ফাাংরানে াংরগ্ন 

এরাকায় গ্যা াইনেে াওয়া হগনছ। 

হই তানফ ফাাংরানেনয ইইনজি 

এরাকায় প্রায় ৩০০ টিতএপ (TCF) 

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০০.০০ 

রক্ষ 

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

তফওআযআই এয ২য় ম থায় তিততনি 

এ াংক্রান্ত শফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতি ব্যয় 

প্রাক্করন কযা নয়নছ।  

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নফ।    

 হভতযন গ্রাতবতভোয  

ও াফ-ফেভ 

হপ্রাপাইরায াংগ্র 

কযা।   
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তযভাননয গ্যানয অতিত্ব ম্বতরি গ্যা 

াইনেে র্াকায ম্ভাফনা যনয়নছ। এই 

হিনে প্রার্তভক বানফ উক্ত ম্ভাফনা 

তর্তিি কযায জন্য গ্রাতবটি ানবথ কযা 

প্রনয়াজন।     

ফানয়ারতজকযার 

ওাননাগ্রাতপ 

ম্পতকথি Base 

Line Data 

তনধ থাযর্।  

St. Martin এরাকায় প্রফার 

rehabilitation  ও উৎােন কযা; মা 

ওই এরাকায biodiversity সূর্ক 

উন্নি কযনফ। ভাৎস্য ম্পনেয উন্নয়ন 

কযনফ। কাম থক্রভটি পর নর িা ব্যাক 

বানফ ম্প্রাতযি কযা নফ। পনর প্রফার 

ে থন ম্পতকথি ট্যযতযজভ ম্প্রাতযি 

নফ।  

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

রক্ষ      

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

স্বল্প হভয়াতে কাম থক্রনভ এ াংক্রান্ত 

েীর্ থনভয়াতে কাম থক্রভ ম্পােন কযা নে। 

 NAVY/ 

DOF এয 

জাাজ ব্যফায 

কযা প্রনয়াজন 

নফ।    

ওাননাগ্রাতপক 

িাো হন্টায  

িান।  

  

উন্নয়ন এফাং িাো মৃদ্ধকযর্ মুি 

তফলয়ক িথ্য ও প্রমৄতক্তয উন্নয়ন।   

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

৪০০০.০০ 

রক্ষ  

ফাতল থক 

উন্নয়ন 

কভ থসূতর্ 

(এতিত)  

ফানজে 

তফওআযআই এয ২য় ম থায় তিততনি 

এ াংক্রান্ত  মন্ত্রাতি ব্যয় প্রাক্করন কযা 

নয়নছ।  

তিতত অনুনভােন 

কযা।  

মুনিয তফতবন্ন িানন িাো ফয়া িাননয 

জন্য ওান ওবজাযনবন তনিভ প্রস্তুি 

কযা এফাং অন্তি ৮ টি িাো ফয়া িাননয 

ভাধ্যনভ ওান ভতনেতযাং (Real time 

ocean monitoring) কযা।   

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

২০০.০০ 

রক্ষ   

ফাতল থক 

উন্নয়ন 

কভ থসূতর্ 

(এতিত)  

ফানজে 

তফওআযআই এয ২য় ম থায় তিততনি 

এ াংক্রান্ত শফজ্ঞাতনক মন্ত্রাতি ব্যয় 

প্রাক্করন কযা নয়নছ।  

তিতত অনুনভােন 

কযা।  

জননর্িনিামূরক 

কাম থক্রভ গ্রর্।  
জননর্িনিামূরক কাম থক্রনভয হযািম্যা 

অনুমায়ী মুিিীযফিী এরাকায ৫০% 

হরাকাংখ্যানক উক্ত কাম থক্রনভয আওিায় 

আনা নফ।   

েীর্ থ হভয়াতে 

(৫ ফছনযয উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

নি ২০২৭-

২০২৮ 

৫০০.০০ 

রক্ষ  

যাজস্ব 

ফানজে 

(তফনল 

ফযাদ্দ) 

এ াংক্রান্ত েীর্ থনভয়াতে কাম থক্রভ ম্পােননয 

প্রতক্রয়া র্রভান আনছ।  

 

 


