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সুনীল অর্ থনীতি (Blue Economy) উন্নয়নন বাাংলানেশ ওশাননাগ্রাতিক তিসার্ থ ইনতিটিউনেি স্বল্পমময়ারদ, মধ্যমময়ারদ ও 

দীর্ ঘমময়ারদ পতিকল্পনা     
 

পরিকল্পনাি 

ধিন 

পরিকল্পনা কার্ ঘক্রমমি রিিিণ িাস্তিায়নকাল  

(অর্ ঘ-িছি) 

সম্ভাব্য 

আরর্ ঘক 

সংমেষ 

অর্ থায়ননি 

উৎস 

বিথমান অগ্রগরি 

(সসমেম্বি, ২০২০ পর্ থন্ত)               

পতিকল্পনা  

বাস্তবায়নন 

প্রনয়াজনীয়  

উপাোন   

স্বল্পমময়াদী        

 পূি ঘ উপকূলীয় 

এলাকাি 

েতিনাঞ্চনলি 

ভূিাতিক 

ওশামনাগ্রারিক  

Baseline ডাটা 

সংগ্রহেি 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 সর্মক সসন্ট মার্ট ঘন দ্বীপ পর্ ঘন্ত 

অংশ) হকািাল ও তনয়ািনসাি 

(Nearshore) অঞ্চনলি িলনেনশি 

হসতিনমন্ট (Sediment) ও সী ওয়াোি 

স্যাম্পল (Sea Water Sample) 

সাংগ্রে কনি িা তবনেষর্ কিা এবাং 

ভূিাতিক প্যািাতমোি তনর্ থহয়ি মাধ্যনম 

তবদ্যমান সম্পোতে তর্তিি কিা।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

৪০.০০ লক্ষ িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

২০১৯-২০ অর্ থবছনি এ সাংক্রান্ত ১টি 

R&D প্রকল্প গ্রের্ কিা েনয়নছ। ৪-১০ 

তিনসম্বি, ২০১৯ িাতিনে অঞ্চনল ১ম 

পর্ থানয়ি নমুনা সাংগ্রে কিা েনয়নছ এবাং 

জানুয়ািী, ২০২০ সমনয়, ২য় পর্ থানয়ি, 

হিব্রুয়ািী, ২০২০ সমনয় এবাং মার্ থ-এতপ্রল, 

২০২০ সমনয় ৩য় পর্ থানয়ি িাো সাংগ্রনেি 

জন্য কুতুবতেয়া সাংলগ্ন সমুি এলাকায় 

সানভথ পতির্ালনা কিা েনয়নছ। হকাতভি-

১৯ পতিতিনি হম ও জুন, ২০ সমনয়ি 

স্যাম্পল সাংগ্রে কিা র্ায়তন। ২০২০-২১ 

অর্ থবছনি িাকী অংমশি নমুনা সংগ্রমেি 

জন্য R&D প্রস্তাব হেয়া েনয়নছ।       

গ্রাতভটি হকািাি 

স্যামতলাং ইকুইপনমন্ট 

সংগ্রে কিাি জন্য 

কার্ থানেশ প্রোন কিা 

েনয়নছ। কনিানা 

পতিতিতিনি 

র্ন্ত্রপাতি র্র্াসমনয় 

না আসায় হকাি 

স্যাম্পল সাংগ্রে কিা 

সম্ভব েয়তন। 

বিথমানন হকািাি 

পাওয়া হেনছ।      

বানয়ালতজকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি 

BaseLine 

Data তনর্ থাির্।  

বনগাপসােনিি 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 

লক্ষ  

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

২০১৯-২০ অর্ থবছনি এ সাংক্রান্ত ১টি 

R&D প্রকল্প গ্রের্ কিা েনয়নছ। হসন্ট 

মাটি থন সাংলগ্ন সমুি এলাকাি 

Seaweed নমুনা সাংগ্রে কিাি জন্য 

েনবষর্া টিম জানুয়ািী, হিব্রুয়ািী, মার্ থ 

ও এতপ্রল ২০২০ সমনয় ক্রুজ পতির্ালনা 

কিনব। হস অনুর্ায়ী জানুয়ািী, 

হিব্রুয়ািী, মার্ থ, এতপ্রল ২০২০ সমনয়ি 

ক্রুজ সম্পন্ন কিা েনয়নছ। হকাতভি-১৯ 

পতিতিনি হম ও জুন, ২০ সমনয়ি 

স্যাম্পল সাংগ্রে কিা র্ায়তন। ২০২০-২১ 

অর্ থবছনি অসমাপ্ত স্যাম্পল সাংগ্রে কিা 
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েনব।     

Bay of Bengal 
এি 
Zooplankton 
এি পতিমার্ 

তর্তিিকির্ ও 

পুতস্তকা প্রকাশ।   

বনগাপসােনিি উপকূল হর্নক শুরু কনি 

েভীি 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 

লক্ষ   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

সমুনি জু-লাঙ্কেন নমুনা সাংগ্রনেি জন্য 

নিওনয় তভতিক RV Dr. Fritjof 

Nansen জাোনজ কনি েভীি সমুি 

এলাকায় মৎস্য েনবষর্াি সানর্ যুক্ত 

েনয় তবওআিআই এি তবজ্ঞানীের্ নমুনা 

সাংগ্রে কনিনছ। Bay of Bengal 

এি এসব নমুনা তবনেষর্ কনি 

জুলাঙ্কেন তর্তিিকিনর্ি কাজ র্লনছ।  

ইনিামনধ্য ৮৫% নমুনা তবনেষনর্ি 

কাজ সম্পন্ন েনয়নছ। জুন, ২০২০ এি 

মনধ্য সম্পূর্ থ জুলাাংক্টন তর্তিি কিা 

সম্ভব েনব। পাশাপাতশ িাইনোলাাংক্টন 

তর্তিিকিনর্ি কাজও সম্পন্ন েনয়নছ। 

তিনপাে থ তিতিি কাজ র্লনছ।       

 

এনকায়া কালর্াি 

কিা।  

তবতভন্ন এলাকা তর্তিি কনি এনকায়া 

কালর্ানিি (নকইজ কালর্াি-Cage 

Culture( জন্য িান তনর্ থাির্ কিা ও 

একটি পাইলে কালর্াি সম্পন্ন কিা।   

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

২০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

সমুনিি হমতিকালর্াি (নকইজ 

কালর্াি) এি উপযুক্ত িান তনর্ থািনর্ি 

তবষনয় পিিাষ্ট্র মন্ত্রর্ালনয়ি হমতিোইম 

এনিয়াস থ ইউতননেি উনদ্যানে Indian 

Ocean Rim Association 

(IORA) সি একর্ট প্রকল্প প্রস্তাি 

সপ্রিমণি জন্য আমলাচনা েময়মছ, 

আমলাচনায় রিজ্ঞান ও প্রযুরি 

মন্ত্রণালময়ি প্ররিরনরধ উপরিি রছমলন। 

প্রকমল্পি অর্ ঘায়মনি ৫০% IORA 

সর্মক কিা েমি। আগামী ১৫ রডমসম্বি, 

২০২০ সমময়ি মমধ্য প্রকল্প প্রস্তাি 

পিিাষ্ট্র মন্ত্রর্ালনয় সপ্রিণ কিা েমি।    

 

সমরিন এমকায়াকালচাি িা 

সমরিকালচামিি একর্ট পাইলর্টং কিাি 

জন্য রিওআিআই ২য় পর্ ঘায় প্রকমল্প 

সংিান িাখা েময়মছ। এতপ্রল, ২০২০ 

প্রস্তাি অনুর্ায়ী 

প্রকল্প গৃেীি 

েওয়া। িাপিয 

অতর্েপ্তি কর্তথক 

নকশা র্র্াসমনয় 

পাওয়া।  
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সমনয়ি মনধ্য তিতপতপ োতেল কিাি 

কর্া র্াকনলও কনিানা পতিতিতিনি 

িাপিয অতর্েপ্তনিি নকশা প্রর্য়ন 

অাংনশি কাজ র্র্াসমনয় না পাওয়ায় 

তিতপতপ সম্পন্ন কিা র্ায়তন। িাপিয 

অতর্েপ্তি কর্তথক নকশা পাওয়া হেনল 

তিতপতপ র্র্াসমনয় োতেল কিা েনব।  

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 

লক্ষ  

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ)  

এ সাংক্রান্ত েনবষর্াি নমুনা সাংগ্রনেি 

জন্য অনক্টাবি, ননভম্বি, তিনসম্বি 

২০১৯, জানুয়ািী, হিব্রুয়ািী ও মার্ থ 

২০২০ সমনয় মনেশোতলসে পূব থ 

উপকূলীয় এলাকায় নমুনা সাংগ্রে কিা 

েনয়নছ। হকাতভি-১৯ পতিতিনি হম ও 

জুন, ২০ সমনয়ি স্যাম্পল সাংগ্রে কিা 

র্ায়তন। ২০২০-২১ অর্ ঘিছমি নতুন 

প্রস্তাি সপ্রিণ কিা েময়মছ।        

 

সমুি  িীিবতিথ 

এলাকাি দূষর্ হিার্ 

কিা।  

 

বাাংলানেনশি ৭২০ তকতম েীর্ থ সমুি 

তসকনিি মমধ্য পূি ঘ এলাকাি ২৫০ রকরম 

হকািাল এলাকায় র্াকা লাতিক ও 

আবজথনা জতনি দূষর্ হিার্ কিা। হমতিন 

তলোি একশন লযান েঠন এবাং িা 

বাস্তবায়ন কিা। বাাংলানেনশি সামুতিক ও 

উপকূলীয় পতিনবনশি দূষর্ হিার্কনল্প 

হেশীয় ও আন্তজথাতিক আইন ও 

নীতিমালাি বাস্তব প্রনয়াে এবাং হেকসই 

উপানয় সামুতিক প্রতিনবশ িিা কিা।  

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০  

২০.০০ লক্ষ   িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ)   

২০১৯-২০ অর্ থবছনি হেকনাি হর্নক 

মনেশোতল এলাকাি দূষর্ তনন থনয়ি জন্য 

প্রকল্প গ্রের্ কিা েনয়নছ। হিব্রুয়ািী, 

২০২০ সমনয় ১ম পর্ থানয়ি স্যাম্পরলং 

এিং মাচ ঘ, ২০২০ সমময় ২য় পর্ ঘাময়ি  

কিাি জন্য ক্রুজ পরিচালনা কিা েময়মছ। 

হকাতভি-১৯ পতিতিনি হম ও জুন, ২০ 

সমনয়ি স্যাম্পল সাংগ্রে কিা র্ায়তন। 

তিনপাে থ তিতিি কাজ র্লনছ। ২০২০-২১ 

অর্ ঘিছমি অসমাপ্ত স্যাম্পল সাংগ্রে কিাি 

জন্য নতুন প্রস্তাি সপ্রিণ কিা েময়মছ।      

 

প্রস্তাতবি 

ওশাননাগ্রাতিক 

িাো হসন্টানিি 

জন্য পিীিামূলক 

িাো সাংগ্রে ও 

তনয়তমি োলনাোে 

 উপকূলীয় এলাকাি আিোওয়া 

সম্পরকঘি ডাটা সংগ্রে এিং রিমেষর্ 

পূি ঘক ভরিষ্যৎ অিিা সম্পমকঘ 

অিগি কিা।   

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

১০.০০ 

লি 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

িাো সাংগ্রে ও িাো তবনেষনর্ি কাজ 

সমাপ্ত েনয়নছ। তিনপাে থ তিতিি কাজ 

র্লনছ। ইমিামমধ্য আন্তজঘারিক জান ঘামল 

দুর্ট গমিষণা প্রকারশি েময়মছ। 

েনবষর্াি িলািল আন্তজথাতিক 

হসতমনানি উপিাপন কিা েনয়নছ। 
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কির্ কার্ থক্রম।    কক্সিাজাি সমরিনড্রাইভ সংলগ্ন 

সিজুখাল এলাকায় পাইলট প্রকমল্পি 

মাধ্যমম অন্তি একর্ট ডাটা িয়া 

(Data Buoy) িাপন কমি সমুমেি 

রিময়ল টাইম ডাটা সংগ্রমেি কার্ ঘক্রম 

শুরু কিা।    

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০  

৩০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

২০১৯-২০ অর্ থবছনি এ সাংক্রান্ত 

র্ন্ত্রপাতি সাংগ্রে কিাি জন্য 

হেতসতিনকশন ও প্রাক্কলন সম্পন্ন 

েনয়নছ। কনিানা পতিতিতিনি 

র্র্াসমনয় র্ন্ত্রপাতি সাংগ্রে কিা র্ায়তন। 

২০২০-২১ অর্ থবছনি র্ন্ত্রপাতি সাংগ্রে 

কিা েনব।  

 

 িাো লোি 

(Data 

Logger) এিং 

৫টি হসন্সি 

সাংগ্রে কিা।  

সমুিতবষনয় েি 

জনবল তিতিসে 

সমুি তবষনয় 

জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রম।  

 েি জনবল তিতি কিনি তবজ্ঞানীনেি 

হেইতনাং ও ওয়াকথশনপি জন্য জািীয় 

ও আন্তজথাতিক সুনর্াে তিতি কিাি 

জন্য পূর্ থ হিািম্যাপ তিতি ও 

বাস্তবায়ননি উনদ্যাে গ্রেন কিা েনব।  

 সমুি তবষনয় জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রনমি পূর্ থ হিািম্যাপ তিতি ও 

বাস্তবায়ননি উনদ্যাে গ্রেন কিা েনব। 

র্া পর্ থেন ব্যবিাও  উন্নি কিনি 

সোয়িা কিনব। 

স্বল্প হময়াতে 

(২ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০১৯-

২০২০ 

১০০.০০ 

লক্ষ  

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

তবওআিআইনি কম থিি ১২ জন 

তবজ্ঞানী ভািনিি  NIO  হি ১৫ তেন 

ব্যাতপ প্রতশির্ গ্রের্ কনিহছ। 

তবওআিআই এি মোপতির্ালক র্ীননি 

Third Institute of 

Oceanography এি ওশাননাগ্রাতি 

তবষয়ক কম থশালায় অাংশগ্রের্ কনিনছন 

এবাং র্ীননি উক্ত ইনতিটিউনে 

তবওআিআই এি তবজ্ঞানীনেি প্রতশির্ 

প্রোননি তবষনয় আশ্বাস হপনয়নছন। 

তিনমাে থ হসতন্সাং এি উপি ৩ জন 

তবজ্ঞানী প্রতশির্ তননয়নছ। ৫ জন 

কম থকিথা-কম থর্ািী NOAMI হর্নক 

প্রতশির্ গ্রের্ কনিনছন। িাছাড়া ১৫ 

জন কম থকিথা জািীয় উন্নয়ন ও প্রতশির্ 

একানিতমনি ২ মাস হময়ােী নন-

কযািাি বুতনয়াতে প্রতশির্ সম্পন্ন 

কনিনছন। মালনয়তশয়াি 

NAHRIM ও অন্যান্য সমুে 

গমিষণা সংক্রান্ত প্ররিষ্ঠামনি সামর্ 

রিওআিআই এি রিজ্ঞানীমদি 

প্ররশক্ষমণি জন্য আমলাচনা েময়মছ। সস 

সপ্ররক্ষমি মালময়রশয়াি একর্ট র্টম 

রিওআিআই রভরজট কমিমছ এিং 

একর্ট সমম ািা স্মািক স্বাক্ষমিি 

প্রস্তাি প্রদান কমিমছ। পিিিী কার্ ঘক্রম 

ওশাননাগ্রাতিক 

তিসানর্ থ অতভজ্ঞ ও 

েি হেশ সমূনেি 

সানর্ সেনর্ােীিা 

সাংক্রান্ত সমন ািা 

স্মািক স্বািি 

কিা।   
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সম্পাদমনি জন্য রিষয়র্ট রিওআিআই 

এি পরিচালনা সিাড ঘ সভায় উত্থাপন 

কিা েমি।     

মধ্যমময়াদী        

 সমরিন 

অযাকুরিয়াম 

িাপন 

িাংলামদশ ওশামনাগ্রারিক রিসাচ ঘ 

ইনরির্টউট এলাকায় একর্ট গমিষণাধমী 

আধুরনক সমরিন অযাকুরিয়াম িাপন।     

মধ্যম হময়ােী  

(০৪ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২১-

২০২২ 

৩৯৫৭৭.

০০ সকার্ট 

টাকা  

বাতষ থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে  

গি ২৫/০৩/২০১৮ িারিমখ পরিকল্পনা 

করমশমন রপইরস সভা অনুরষ্ঠি েময়মছ। 

রপইরস সভাি রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সকল 

সুপারিশ প্ররিপালনপূি ঘক পুনগ ঘঠিি 

রডরপরপ ২৬/০১/২০২০ িারিমখ 

মন্ত্রণালময় সপ্রিণ কিা েময়মছ। 

মন্ত্রণালময়ি এতিতপ ম্যাননজনমন্ট 

তসনিম (এএমএস) এ তিতপতপি িথ্য 

প্রোন কিা েনয়নছ। পিবিী কার্ থক্রম 

সম্পােননি জন্য িিঘমামন রডরপরপ 

পরিকল্পনা করমশমন িময়মছ। প্রকল্প 

অনুমমাদমনি জন্য রনয়রমি সর্াগামর্াগ 

কিা েমে।      

তিতপতপ অনুনমােন 

কিা।     

 

 

 

িাংলামদশ 

ওশামনাগ্রারিক 

রিসাচ ঘ ইনরির্টউট 

(২য় পর্ ঘায়) প্রকল্প 

গ্রেণ।  

িাংলামদশ ওশামনাগ্রারিক রিসাচ ঘ 

ইনরির্টউট এি সভৌি অিকাঠামমাসে 

অন্যান্য সুমর্াগ সুরিধাি উন্নয়ন, ওয়াি 

োউজ ও ওয়াকঘ সপ রনম ঘান, 

ওশামনাগ্রারিক ডাটা সসন্টাি িাপন, 

গমিষণা জাোজ (Research Vessel) 

সংগ্রে এিং ল্যািমিটরিি বিজ্ঞারনক 

র্ন্ত্রপারিসে অন্যান্য সিঞ্জাম সংগ্রে। 

মধ্যম হময়ােী  

(০৪ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২১-

২০২২  

৭৫০.০০ 

সকার্ট 

টাকা    

বাতষ থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআিআই এি ২য় পর্ থায় তিতপতপনি 

এ সাংক্রান্ত েনবষর্া ও উন্নয়নন ব্যয় 

প্রাক্কলন কিা েনয়নছ। প্রস্তাতবি তিতপতপ 

মন্ত্রর্ালনয়ি প্রকল্প র্াছাই কতমটিি সভা 

হশনষ পতিকল্পনা কতমশনন হপ্রির্ কিা 

েয়। পতিকল্পনা কতমশন হর্নক ১ম 

পর্ থানয়ি PCR সাংযুক্ত কনি 

িোনুর্ায়ী তিতপতপ সাংনশার্ননি জন্য 

হিিি পাঠাননা েয়। হস অনুর্ায়ী 

তিতপতপ সাংনশার্ননি কনি 

০৩/০১/২০১৯ িাতিনে মন্ত্রর্ালনয় 

হপ্রির্ কিা েয়। হসই হপ্রতিনি 

২৭/০১/২০১৯ িাতিনে মন্ত্রর্ালনয়ি 

সভাকনি প্রকল্প র্ার্াই কতমটিি সভা 

অনুতিি েয়। প্রকল্প র্ার্াই কতমটিি 

সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ১০টি সুপাতিশ 

িাপিয অতর্েপ্তি 

কর্তথক র্র্াসমনয় 

িাপিয নকশা 

প্রনয়ন সম্পন্ন 

কিা।     
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প্রোন কিা েয়। সস অনুর্ায়ী িাংলামদশ 

করম্পউটাি কাউরিমল পত্র সপ্রিণ কিা 

েয়। ইমিামমধ্য ডাটা সসন্টামিি খসড়া 

পাওয়া সম্পন্ন েময়মছ। িাছাড়া সুপাতিশ 

অনুর্ায়ী খুলনা তশপইয়াি থ হর্নক ৩০ 

তমোি তেনর্ থযি েনবষর্া জাোজ 

হেতসতিনকশন, প্রার্তমক নকশা ও 

প্রাক্কলন পুনঃপ্রনয়মনি কাজ চলমছ। 

িাপিয অরধদপ্তমি নকশা প্রনয়মনি 

কাজ চলমছ। মন্ত্রণালময়ি এতিতপ 

ম্যাননজনমন্ট তসনিম (এএমএস) এ 

তিতপতপি িথ্য প্রোন কিা েনয়নছ। 

 

 

তিতজকযাল এন্ড 

হেস 

ওশাননাগ্রাতিক 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্।  

বনগাপসােি উপকূলীয় ৩টি হজাননি 

মনধ্য  পূব থ ও পতিম হজাননি হকািাল ও 

তনয়ািনসাি (Nearshore) এলাকাি  

সকল তিতজকযাল প্যািাতমোি (নর্মনঃ 

ওনয়ভ িাো, োইি িাো, কানিন্ট 

িাোসে অন্যান্য িাপমাত্রা, র্াপ, 

লবনাক্তিা, েভীিিা ইিযাতে) সাংক্রান্ত 

Base Line Data সাংগ্রে কিা।    

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩  

২০০.০০ 

লক্ষ  

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ)  

উপকূলীয় সমুি এলাকাি ২টি হজাননি 

মনধ্য পুব থ উপকূলীয় অতর্কাাংশ 

তনয়ািনসাি এলাকাি তিতজকযাল 

প্যািাতমোিসমূে তনর্ থয় কিা েনয়নছ। 

২০১৯-২০ অর্ থবছনি অবতশষ্ট 

মনেশোতল ও কুতুবতেয়া সমুি 

উপকুলীয় এলাকাি নমুনা সাংগ্রে কিা 

েনব। ইনিামনধ্য েনবষর্া প্রকল্প প্রস্তাব 

তবওআিআই হর্নক অনুনমাতেি েনয়নছ। 

রডমসম্বি, ২০১৯ এিং জানুয়ািী, ২০২০ 

মামসি সামভঘ সম্পন্ন েময়মছ। সিব্রুয়ািী 

ও মাচ ঘ ২০২০ মানস তিনে েনবষর্া 

সানভথ সম্পন্ন েনয়নছ। হকাতভি-১৯ 

পতিতিনি এতপ্রল, হম ও জুন, ২০ 

সমনয়ি স্যাম্পল সাংগ্রে কিা র্ায়তন। 

তিনপাে থ তিতিি কাজ র্লনছ।  

 NAVY/ 

DOF এি 

জাোজ ব্যবোি 

কিা প্রনয়াজন 

েনি পানি।    

 সমুি িীিবিী 

এলাকায় অন্তি 

১টি োইি হেজ 

িাপন কিা।   
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 নন-কননভনশনাল 

(অপ্রর্তলি) প্রানীি 

বানয়ানকতমকযাল  

কনম্পাতজশন 

তনর্ থাির্।  

বাাংলানেনশি উপকূলীয় অঞ্চনল প্রাপ্ত 

তবতভন্ন ননকননভনশনাল (অপ্রর্তলি) 

প্রানী, হর্মন-শামুক, ত নুক, কাকড়া, 

কুতর্য়া ইিযাতেি বানয়ানকতমকযাল 

কনম্পাতজশন তনর্ থািন কিা এবাং উপযুক্ত 

পতিনবনশ হসগুনলা হেকসই ও সেজ 

পদ্ধতিনি র্াষ কিাি প্রযুতক্ত উদ্ভাবন এবাং 

িা মাঠ পর্ থানয় ব্যপকভানব প্রসাি কিা।  

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

২০১৯-২০ অর্ ঘিছমি  তবওআিআই এি 

তনকেবিী এলাকা হিজুোনল এ সাংক্রান্ত 

অপ্রর্তলি সামুতিক ইনভাটি থনেে 

(ত নুক) ও হমতিন অনমরুেন্ডী র্ানষি 

জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তাব তবওআিআই 

হর্নক অনুনমাতেি েনয়নছ এবাং প্রকনল্পি 

নমুনা সাংগ্রে কিা েনে। তিনপাে থ 

তিতিি কাজ র্লনছ।      

 

 পূি ঘ উপকূলীয় 

এলাকাি ভূিাতিক 

ওশামনাগ্রারিক  

Base line ডাটা 

সংগ্রহেি মাধ্যনম 

উপকূল সাংলগ্ন 

সামুতিক এলাকায় 

উপতিি ভূিাতিক 

গুরুত্বপূর্ থ এলাকা 

এবাং সম্ভাব্য সম্পে 

তর্তিি কিা।     

উপকূলীয় এলাকা তিনটি হজাননি মনধ্য 

পূব থ এলাকাি (সিনী সর্মক সসন্ট মার্ট ঘন 

পর্ ঘন্ত)  হকািাল ও তনয়ািনসাি 

(Nearshore) অঞ্চনলি সকল ভূিাতিক 

প্যািাতমোি (নর্মনঃ তমনানিলতজকযাল 

িাো, হসতিনমন্ট তবতশষ্টয, ভূিাতিক ম্যাপ, 

হেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনিাশন ও 

তিনপাতজতশন, মূল্যবান েতনজ সম্পতকথি 

হবইজ লাইন িাো) সাংক্রান্ত Base 

Line Data সাংগ্রে । 

মধ্যম হময়ােী  

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

৮০.০০ 

লক্ষ   

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

তিনটি সমুি এলাকাি মনধ্য পূব থসমুি 

এলাকাি অর্ থাাংনশি কাজ (প্রায় ৩১০০ 

বে থ তকতম) নমুনা সাংগ্রে এবাং 

তবনশষনর্ি কাজ সমাপ্ত েনয়নছ। ২০১৯-

২০ অর্ থবছনি পূব থ সমুি উপকূলীয় 

এলাকাি কুতুবতেয়া ও র্ট্টগ্রাম সমুি  

এলাকায় কার্ থক্রম সম্পনন্নি জন্য প্রকল্প 

প্রস্তাব তবওআিআই হর্নক অনুনমাতেি 

েনয়নছ। হিব্রুয়ািী, ২০২০ সমনয় ১ম 

পর্ থানয়ি এবাং মার্ থ, ২০২০ সমনয় ২য় 

পর্ থানয়ি মুনা সাংগ্রে কিা েনয়নছ। 

অগ্রেতি ৮০%। হকাতভি-১৯ পতিতিনি 

হম ও জুন, ২০ সমনয়ি স্যাম্পল সাংগ্রে 

কিা র্ায়তন। তিনপাে থ তিতিি কাজ 

র্লনছ।      

 সানভথ অব 

বাাংলানেশ এবাং 

তবআইিতিউটিএ 

হর্নক িাো 

সাংগ্রে কিাি 

জন্য সকল 

কার্ থক্রম সম্পন্ন 

েনয়নছ। আোমী 

মানস িাো 

পাওয়া র্ানব।    

বানয়ালতজকযাল 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থািনর্ি মাধ্যনম 

সমুতিক জীব-

তবতর্ত্র ও মূল্যবান 

জীনবি িাতলকা 

প্রর্য়ন।   

বনগাপসােনিি St. Martin’s 

Island উপকূল হর্নক নমুনা 

Seaweed সাংগ্রে কনি 

Biochemical composition 

analyze এিং Agar and 

carrageenan এি পতিমান তনর্ থাির্ 

কিা Agar ও carrageenan 

উৎপােননি জনন্য Seaweed সমূে 

তর্তিি কিা েনব এবাং িা মাঠ পর্ থায় 

র্াষ ও উৎপােন কিাি হকৌশল তননয় 

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি 

২০২২-২০২৩ 

৮০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

এ সাংক্রান্ত েনবষর্া কার্ থক্রম 

সম্পােননি জন্য ২০১৯-২০ অর্ থবছনি 

েনবষর্া প্রকল্প প্রস্তাব তবওআিআই 

হর্নক অনুনমাতেি েনয়নছ। ৮৬ টি 

তর্তিি সী উইি হর্নক বাতর্তজযক 

গুরুত্বপূর্ থ ২০ টি সী উইি এি মনধ্য ৬টি 

সী উইনিি অর্ থননতিক ব্যবোি ও র্াষ 

পদ্ধতি তননয় েনবষর্া প্রস্তাব 

তবওআিআই হর্নক অনুনমাতেি েনয়নছ। 

সস অনুর্ায়ী জানুয়ািী, ২০ এ ১ম 

পর্ থানয়ি সামভঘ, হিব্রুয়ািী, ২০২০ সমনয় 

 BCSIR/ 

BAEC হর্নক 

তবনেষর্ হসবা 

গ্রের্ কিা।  
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কাজ কিা। ২য় পর্ থানয়ি এবাং মার্ থ-এতপ্রল, ২০ 

সমনয় ৩য় পর্ থানয়ি সানভথ সম্পন্ন 

েনয়নছ। হকাতভি-১৯ পতিতিনি হম ও 

জুন, ২০ সমনয়ি স্যাম্পল সাংগ্রে কিা 

র্ায়তন। তিনপাে থ তিতিি কাজ র্লনছ।     

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 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

তবওআিআই এি ২য় পর্ থায় তিতপতপনি 

এ সাংক্রান্ত ব্যয় প্রাক্কলন কিা েনয়নছ। 

প্রাস্তাতবি তিতপতপ মন্ত্রর্ালনয় হপ্রির্ 

কিা েনয়নছ। প্রকল্প র্ার্াই কতমটিি 

সভাি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী প্রকল্প পুনে থঠননি 

কাজ র্লনছ।  

 এ তবষনয় 

কাতিেতি  

কনসানেশন 

সাতভ থস গ্রের্ 

কিা প্রনয়াজন 

েনব।   

সমুনিি তিল 

তনঃস্বিনর্ি (Oil 

Spill) এলাকা 

তর্তিিকির্ এবাং 

তিল 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 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

এ তবষনয় আলাো প্রকল্প গ্রেনর্ি জন্য 

প্রার্তমক প্রস্তুতি হনয়া েনয়নছ।  

 NAVY/ 

DOF এি 

জাোজ ব্যবোি 

কিা প্রনয়াজন 

েনি পানি।   

 

সমুি তবষনয় েি 

জনবল তিতিসে 

সমুি তবষনয় 

জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রম। 

সমূিিীিবিী এলাকাি বনজ ও জলজ 

সম্পে িিানর্ থ জনসনর্িনিামূলক 

কার্ থক্রম গ্রেন কিা। িনল পতিনবনশি 

পাশাপাতশ পর্ থেন োনিি উন্নয়ন েনব।  

মধ্যম হময়ােী 

(০৫ বছি) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২২-

২০২৩ 

১০০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

ইনতিটিউনেি তবজ্ঞানী ও কম থকিথানেি 

হেইতনাং হেওয়া েনে। ইনিামনধ্য 

ভািনিি National Institute of 

Oceanography )NIO(, Goa  

হি হেতনাং হপ্রাগ্রানমি আনয়াজন কিা 

েনয়নছ। ওশাননাগ্রাতি িাো হসন্টাি এি 

কার্ থক্রম পর্ থনবির্ ও প্রতশিনর্ি জন্য 

Geological Society of 

Malaysia সর্মক প্রস্তামিি সপ্ররক্ষমি 

মালময়রশয়াি প্ররিষ্ঠান NAHRIM 

ও অন্যান্য প্ররিষ্ঠামনি সামর্ প্ররশক্ষমণি 

রিষময় িলপ্রসু আমলাচনা েময়মছ। 

ভ্রমমণি রিমপাট ঘ ও িলািল মন্ত্রণালময় 

ওশাননাগ্রাতিক 

তিসানর্ থ েি হেশ 

সমূনেি সানর্ 

সেনর্ােীিা 

সাংক্রান্ত সমন ািা 

স্মািক স্বািনিি 

মাধ্যনম 

সেনর্ােীিাি 

হিনত্র তিতি কিা।    
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সপ্রিণ কিা েময়মছ।  

দীর্ ঘমময়াদী        

 তিতজকযাল এন্ড 

হেস 

ওশাননাগ্রাতিক 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্ কনি 

সমুনিি পাতনি 

গুনাগুন, 

উৎপােনশীলিা ও 

মানছি সম্ভাব্য 

উপতিতি তনর্ থাির্ 

কিা।  

 হলানিাতিল এবাং অন্যান্য তিতজকযাল 

িাোি মাধ্যনম আঞ্চতলক আলেতিেম 

(Local Algorithom) তিতি 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 

লক্ষ    

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

এ সাংক্রান্ত কার্ থক্রনমি পতিকল্পনা গ্রের্ কিা 

েনয়নছ। স্বল্প হময়াতে কার্ থক্রনমি মাধ্যনম এ 

সাংক্রান্ত েীর্ থনময়াতে কার্ থক্রম সম্পােনও 

র্লমান আনছ।   

 Satellite 

Image সাংগ্রে 

কিা।  

 NAVY/ 

DOF এি 

জাোজ ব্যবোি 

কিা প্রনয়াজন 

েনি পানি।   

 

 

 ভূিাতিক 

ওশাননাগ্রাতি 

সম্পতকথি Base 

Line Data 
তনর্ থাির্।    

বাাংলানেনশি উপকূলীয় এলাকাি (৩টি 

হজাননি) হকািাল ও তনয়ািনসাি 

(Nearshore) এলাকাি ভূিাতিক 

প্যািাতমোি (নর্মনঃ তমনানিলতজকযাল 

িাো, হসতিনমন্ট তবতশষ্টয, ভূিাতিক ম্যাপ, 

হেকনোতনক মুভনমন্ট, ইনিাশন ও 

তিনপাতজশন, সাব-সািনিস হকাি িাো 

সাংগ্রে এবাং মূল্যবান েতনজ সম্পতকথি 

হবইজ লাইন িাো) সাংক্রান্ত Base 

Line Data সাংগ্রে কিাি মধ্যনম উক্ত 

এলাকায় তবদ্যমান েতনজ সম্পোতে 

তর্তিি কিা।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

৫০০.০০ 

লক্ষ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

স্বল্প হময়াতে কার্ থক্রনম এ সাংক্রান্ত 

েীর্ থনময়াতে কার্ থক্রম সম্পােনও র্লমান 

আনছ। 

 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  িািওয়াোি (Ballast 

water) ম্যাননজনমন্ট ব্যবিাপনাি 

বাস্ততবক অবিা পর্ থনবির্ এবাং তবতভন্ন 

ইননভতসভ হেতসস সনাক্তকির্ ও 

হসগুনলাি প্রনবশ বন্ধকিনন সময় 

উপনর্ােী হেকসই ব্যবিা গ্রের্।   

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

এ সাংক্রান্ত কার্ থক্রম গ্রেনর্ি পতিকল্পনা 

গ্রের্ কিা েনয়নছ।  

র্ট্টগ্রাম সমুি বন্দি 

ও মাংলা সমুি 

বন্দনি কর্তথপনিি 

সোয়িা ও 

অনুনমােন।  
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 হমেননটিক সানভথ 

কিা।  

বনগাপসােনিি হেতিনোতিয়াল সী ও 

ইইনজি এলাকায় হমেননটিক সানভথ কিা 

এবাং ইনকানতমক তমনানিল (Iron 

bearing Mineral resource) 
এলাকা রচরিি কিা। এি মধ্যমম 

ম্যাগমনর্টক রমনামিলসে গুরুত্বপূণ ঘ 

ইমকানরমক রমনামিল (Economic 

Mineral) সনাি কিা সম্ভি েমি।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

১০০০.০০ 

লক্ষ  

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

তবওআিআই এি ২য় পর্ থায় তিতপতপনি 

এ সাংক্রান্ত তবজ্ঞাতনক র্ন্ত্রপাতি ব্যয় 

প্রাক্কলন কিা েনয়নছ। প্রকল্প র্ার্াই 

কতমটিি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী তিতপতপ 

পুনে থঠননি কাজ র্লনছ।  

 NAVY/ 

DOF এি 

জাোজ ব্যবোি 

কিা প্রনয়াজন 

েনব।    

 হমতিন 
ম্যােনননোতমোি 

সাংগ্রে কিা।   

গ্রাতভটি সানভথ কিা।  

 

বনগাপসােনিি হেতিনোতিয়াল সী ও 

ইইনজি এলাকায় গ্রাতভটি সানভথ 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 িনয়নছ। 

এই হিনত্র প্রার্তমক ভানব উক্ত সম্ভাবনা 

তর্তিি কিাি জন্য গ্রাতভটি সানভথ কিা 

প্রনয়াজন।     

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

 

১০০০.০০ 

লক্ষ 

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

তবওআিআই এি ২য় পর্ থায় তিতপতপনি 

এ সাংক্রান্ত তবজ্ঞাতনক র্ন্ত্রপাতি ব্যয় 

প্রাক্কলন কিা েনয়নছ। প্রকল্প র্ার্াই 

কতমটিি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী তিতপতপ 

পুনে থঠননি কাজ র্লনছ। 

 NAVY/ 

DOF এি 

জাোজ ব্যবোি 

কিা প্রনয়াজন 

েনব।    

 হমতিন গ্রাতভতমোি  

ও সাব-বেম 

হপ্রািাইলাি সাংগ্রে 

কিা।   

 

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 

লক্ষ      

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

স্বল্প হময়াতে কার্ থক্রনম এ সাংক্রান্ত 

েীর্ থনময়াতে কার্ থক্রম সম্পােন কিা েনে। 

 NAVY/ 

DOF এি 

জাোজ ব্যবোি 

কিা প্রনয়াজন 

েনব।    

ওশাননাগ্রাতিক 

িাো হসন্টাি 

িাপন।  

  

উন্নয়ন এবাং িাো সমৃদ্ধকির্সে সমুি 

তবষয়ক িথ্য ও প্রযুতক্তি উন্নয়ন।  

েীর্ থ হময়াতে 

(৫ বছনিি উনবথ) 

২০১৮-২০১৯ 

েনি ২০২৭-

২০২৮ 

৪০০০.০০ 

লক্ষ  

বাতষ থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআিআই এি ২য় পর্ থায় তিতপতপনি 

এ সাংক্রান্ত  র্ন্ত্রপাতি ব্যয় প্রাক্কলন কিা 

েনয়নছ। প্রকল্প র্ার্াই কতমটিি তসদ্ধান্ত 

অনুর্ায়ী তিতপতপ পুনে থঠননি কাজ 

র্লনছ। 

 

তিতপতপ অনুনমােন 

কিা।  
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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 

লক্ষ   

বাতষ থক 

উন্নয়ন 

কম থসূতর্ 

(এতিতপ)  

বানজে 

তবওআিআই এি ২য় পর্ থায় তিতপতপনি 

এ সাংক্রান্ত তবজ্ঞাতনক র্ন্ত্রপাতি ব্যয় 

প্রাক্কলন কিা েনয়নছ। প্রকল্প র্ার্াই 

কতমটিি তসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী তিতপতপ 

পুনে থঠননি 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 

লক্ষ  

িাজস্ব 

বানজে 

(তবনশষ 

বিাদ্দ) 

এ সাংক্রান্ত েীর্ থনময়াতে কার্ থক্রম সম্পােননি 

প্রতক্রয়া র্লমান আনছ।  

 

 


