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ব্লু-ইক োনমভয (সুনীর অর্ থনীমিয) ফিথভোন মফশ্ব মযমিমি, ফোাংরোকেকয ম্ভোফনো ও অগ্রগমি 

ফোাংরোকে ওোকনোগ্রোমপ  মযোর্ থ ইনমিটিউট  
 

১। মফশ্ব অর্ থনীমিকি ব্লু-ইক োনমভয অফেোন ও গু ত্বঃ    
 

২০৫০ ালর পৃথিফীয জনংখ্যা লফ প্রায় ৯০০ ককাটি। এআ থফপুর জনলগাষ্ঠীয খাফায কমাগান থিলে েখন মুলেয মুখালক্ষী লয় 

িাকলে লফ। কআ ল    জাথেংঘ ২০১৫ ার যফেী কম কেকআ উন্নয়ন কভ মসূচী ালে        োয মূরকিাআ কে ব্লু-

আলকানথভ। অয ব্লু-আলকানথভয মূর থবথি লে কেকআ মুে নীথেভারা। থফশ্ব ি মনীথেলে মুে ি মনীথে ফহুথফধবালফ ফিান 

কযলখ চলরলে। ফেযব্যী ৩ কিলক ৫ থিথরয়ন ভাথকমন ডরালযয কভ মকান্ড ংঘটিে লে মুেলক থঘলয। থফলশ্বয ৪৩০ ককাটি 

ভানুললয ১৫ বাগ কপ্রাটিলনয কমাগান থিলে        ভাে, উথিি ও     । পৃথিফীয ৩০ বাগ গ্যা ও জ্বারানী কের যফযা লে 

মুেেলরয থফথবন্ন গ্যা ও কেরলক্ষত্র কিলক।  
 

ভগ্র থফলশ্ব ক্রভঃ ব্লু-আলকানথভ     জনথপ্রয় লে। থফগে ফেযগুলরালে মেগুলরা অন্তজমাথেক লেরন লয়লে োয 

ফগুলরালেআ ব্লু-আলকানথভ থের অলরাচনায ককলে। ২০১২ কে থযও+২০, মুে থফলয়ক এীয় লেরন, ২০১৩ ালর ফাথরলে 

নুথষ্ঠে খাদ্য থনযািা এফং ব্লু কগ্রাি আেযাথি লেরলনয নাভ থফললবালফ উলেখলমাগ্য। ি মননথেক ায়ো এফং উন্নয়ন ংস্থা 

(OECD), জাথে ংলঘয থযলফ কভ মসূথচ (UNEP), থফশ্ব ব্যাংক, খাদ্য ও কৃথল ংস্থা (FAO), আউলযাীয়ান আউথনয়ন 

(EU)  থফথবন্ন অন্তজমাথেক ংস্থায উন্নয়ণ ককৌলরয মূলরও িাকলে ব্লু আলকালনাথভ। অন্তজমাথেক ংস্থায াাাথ থফথবন্ন 

কোে ফড় কি ব্লু আলকালনাথভ থনব ময উন্নয়ন ককৌর প্রণয়ন কযলে। আলদালনথয়ায জােীয় ি মনীথেয থংবাগ মুে থনব ময। 

াম্প্রথেক ভলয় কিটি এভনথকছু িলক্ষ গ্রণ কলযলে কম োয থযপূণ ম ফাস্তফায়ন কযা কগলর মুে কিলক অথযে ম্পলিয 

মূল্যভান জােীয় ফালজলেয িগুণ লফ। দ্যা জাকােমা কাষ্ট এ প্রকাথে এক প্রফলে ফরা লয়লে দ্যা রভফক ব্লু আলকালনাথভ 

ফাস্তফায়ন কভ মসূচী ৭৭ াজায ৭০০ নতুন কভ মংস্থান তেথয কযায াাাথ প্রথেফেয ১১৪.৮৮ থভথরয়ন ভাথকমন ডরায অয় 

কযলফ। মৄক্তযোষ্ট্র ১৯৭৪ োকর িাঁকেয মভোট মেজ উৎোেকন (GDP) মেকে  প্রর্কভ ব্লু-ইক োনমভয অফেোন মযভো  যোয মর্ষ্টো 

 কয। ফিথভোন ভকেয ম ছু মেকয জোিীে, আঞ্চমর  ফো উ-আঞ্চমর  মেকে মুদ্র মবমি  অর্ থনীমিয মযভো মনকে মেেো 

করোঃ  

 লেথরয়াঃ ফিথভোন ভকে মজমডমকি ব্লু-ইক োনমভয অফেোন ৪৭.২ মফমরেন অকেমরেোন ডরোয মো িাঁকেয মভোট মজমডময 

৩ িোাংকয মফম। অকেমরেো ইকিোভকে ২০১৫-২০২৫ োর ম থন্ত ব্লু-ইক োনমভ ে  ময ল্পনো গ্রণ  কযকে, মই মকফ 

অনুমোেী ২০২৫ োকরয ভকে অকেমরেোয অর্ থনীমিকি ব্লু-ইক োনমভয অফেোন কফ ১০০ মফমরেন অকেমরেোন ডরোয।        

 চীনঃ গি ৫ ফেয                      ১ ২                                         মকেকে, মো র্ীকনয 

মজমডময ১০ িোাং এফাং ফরো কে মম ২০৩৫ োর নোগোে মজমডমকি মভমযন মক্টকযয অফেোন কফ ১৫ িোাং।   

 আউলযাীয় আউথনয়নঃ ফোৎময  মজমবএ (Gross Value Added) ৫০০ মফমরেন ইউকযো এফাং ৫ মভমরেন মরোক য 

 ভ থাংিোন তিময  কযকে।  

 অয়াযল্যান্ডঃ ২০১৬ োকর মভোট মজমবএ     ৩ ৩৭              মো মজমডময ১.৭ িোাং।    

 ভথযাঃ ২০১২ মর্ক  ২০১৪ োর ভকে মজমডমকি ব্লু-ইক োনমভয অফেোন মেকরো গকে ১০ িোাং। 

 মৄক্তযাষ্ট্রঃ ২০১৩ কন মৄক্তযোকষ্ট্রয অর্ থনীমিকি ব্লু-ইক োনমভয অফেোন মেকরো ৩৫৯মফমরেন ভোম থন ডরোয মো িাঁকেয মভোট 

মজমডময ২ িোাং এফাং ৩ মভমরেন ভোনুকলয  ভ থাংিোন তিময কেমের।   
 

তফমশ্ব  মুদ্র অর্ থনীমি মর্ক  আউটপুট ঠি বোকফ মযভো  যোয জন্য ফিথভোন ভকে মফমবন্ন ধযকণয মোফ-মন ো  যো কে। 

মলোফোর ওোন  মভন (২০১৪) এয প্রোক্করন অনুমোেী, মভমযন ও উকূরীে উৎোমেি ম্পকেয মভোট ফোজোয মূল্য ৩.০০ মিমরেন 

ভোম থন ডরোয এফাং মভোট যোজস্ব এয মযভোণ প্রোক্করন  যো কেকে ২.৬ মিমরেন ভোম থন ডরোয (Golden et al. 2017) । 
 

২। ব্লু-ইক োনমভয (সুনীর অর্ থনীমিয) ম্ভোফনোভে মেেমূঃ   
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৩। ফোাংরোকেকয মুদ্র মফজে এফাং ব্লু-ইক োনমভঃ   
 

            ল                 ল                             ল                                  

             ল                      ল                   ল           ল                          ল 

   ল                 ল            ল               ল    ল                   ল              

     -                                                                                       

   ল                                          ল            ল                               

       ল                           ল                    ল                          ল        ল      

       ল               ল                                                                      

                                      কক          কে লফ   

 

৪। ব্লু-আলকানথভ (সুনীর ি মনীথে) উন্নয়   ফাংরালি ওালনাগ্রাথপক থযাচ ম আনথিটিউে স্থা                
 

স্বোধীনিোয য জোমিয জন  ফঙ্গফন্ধু মখ মুমজবুয যভোন য োয েমেণ এমেোয প্রর্ভ মে মককফ ভোে মিন ফেকযয ভকে  

১৯৭৪ োকর Territorial Waters and Maritime Zones Act ো  কয। এ েোেো বোযি ও মভেোনভোকযয কঙ্গ 

মুদ্রীভো মনধ থোযকণ আকরোর্নোও ১৯৭৪ োকর শুরু  যো ে। ১৯৭৫ োকর ফঙ্গফন্ধুয ভভ থোমন্ত  িযো ও টমযফিথকনয য এই 

উকযোগ মর্কভ মোে। যফিীকি নব্বইকেয েক  ১৯৯৬ োকর িৎ োরীন য োয  র্তথ  জোিীে মুদ্র মফজ্ঞোন ইনমিটিউট 

প্রমিষ্ঠোয জন্য এ টি মযমবউ  মভটি গঠন  যো ে। উক্ত মযমবউ  মভটিয সুোময প্রোমিয য ২০০০ োকর জোিীে মুদ্র মফজ্ঞোন 

গকফলণো ইনমিটিউট প্রমিষ্ঠোয মদ্ধোন্ত গৃীি ে। মফগি ৭/১০/২০০৭ ইাং িোমযখ িৎ োরীন িত্ত্বোফধোে  য োকযয প্রধোন 

উকেষ্টো ৩/৪ এ কযয ভকে মুদ্র গকফলণো ইনমিটিউট প্রমিষ্ঠোয মনকে থ প্রেোন  কযন। মূরি ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী মখ োমনোয 

2009 ন কি জোিীে মুদ্র গকফলণো ইনমিটিউট প্রমিষ্ঠোয দৃশ্যভোন অগ্রগমি অমজথি ে। মফগি ২/৭/২০০৯ ইাং িোমযকখয 

এ কন  বোে ৪ এ য জমভয উয ইনমিটিউট প্রমিষ্ঠোয প্রস্তোফ উিোন  যো কর ভোননীে প্রধোনভন্ত্রী জমভয মযভোন ৪ 

এ কযয মযফকিথ  ৪০ এ য বৃমদ্ধ  কয প্র ল্প এরো োে গকফলণোগোয, আফোম  বফন, মভমযন একুমযেোভ এফাং ফোয়ু মফদ্যযৎ 

ব্যফিো প্র ল্পটি পুন থগঠণ  কয পুনযোে উিোকনয মনকে থ প্রেোন  কযন। ৫ ভোর্ থ ২০১৫ ইাং িোমযখ ভোন জোিীে াংকে 

“ফোাংরোকে ওোকনোগ্রোমপ  মযোর্ থ ইনমিটিউট আইন-২০১৫” ো ে।। পকর ২০১৭ কনয মডকম্বয ভোক প্র কল্পয  োজ 

ভোমিয ভোেকভ ইনমিটিউকটয  োম থক্রভ র্োলু ে, মো মেকয মুদ্র ম্পে ব্যফোয ও মেকয অর্ থননমি  উন্নেকনয জন্য এ টি 

ভোইরপর  অজথন।   
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৫। ব্লু-ইক োনমভ (সুনীর অর্ থনীমি) উন্নেকন ফোাংরোকেকয ম্ভোফনোঃ   
 

                               ল                                    ল           ,          ল      

                                                                                                    

              

                                ল                      ল                  ল                ধযলে 

াযথে     ল    , ১ জুন ২০১৭)।                কযলে াযলর             কফ। ি মননথেক ঞ্চলরয ২০০ 

থভোলযয থধক গবীযোয় থে থযভ্রভণীর ভৎস্য প্রজাথে এফং গবীয মুলে টুনা ও টুনা জােীয় ভৎলস্যয প্রাচুম ম যলয়লে।  

 ামুথেক থফথবন্ন জীফ কিলক কলভটিক, পুথষ্ট, খাদ্য ও ঔলধ াওয়া মায়। কভথযন করথপ, থপনথপ পাথভ মং কলয লনক 

তফলিথক মুো অয় কযা মায়। ামুথেক থফথবন্ন তফার কিলক আথেথভলেআ Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) কমভন 

omega-3 and omega-6 নালভয antioxidants মূ ফাথণথজযকবালফ তেথয কযা লে।   

 কভথযন তজফপ্রমৄথক্ত ব্যফালযয ভােলভ থফদ্যভান ভৎস্য ম্পলিয উন্নয়ন ঘোলনা মায়। এোড়া, তের থনঃযণ কযালধও তজফ 

প্রমৄথক্ত ভূথভকা যাখলে ালয।        

 প্রথেফেয প্রায় ১৫ রাখ কভথিক েন রফণ উৎািন কলয কিলয চাথিা কভোলনা লে। রফণ চালল উন্নে প্রমৄথক্ত উিাফন ও 

ব্যফায কলয রফণ থফলিলও যপ্তাথন কযা ম্ভফ লফ।   

 ফলগাাগলয বাযী খথনলজয (লথব থভনালযর) োন াওয়া কগলে। বাযী খথনলজয ভলে যলয়লে আরলভনাআে, োআলেথনয়াভ 

ক্সাআড, রুোআর, থজযকন, গালন মে, ম্যাগলনোআে, কভানাজাআে ,ককাফাল্ট েযন্ত মূল্যফান ম্পি। এফ মূল্যফান ম্পি 

ঠিক উালয় উলিারন কযলে াযলর াজায ককাটি োকায তফলিথক মুো অয় কযা ম্ভফ।  

 থফশ্ব ফাথণলজযয ৯০ বাগআ ম্পন্ন য় ামুথেক থযফলনয ভােলভ। থফার ি মননথেক এআ সুলমাগ কালজ রাগালনায জ্ 

দ্রুে স্থানীয় জাাজ তেথযয ককাম্পাথনগুলরালক সুলমাগ সুথফধা প্রিান কলয অলযা উন্নেভালনয ফাথণজয জাাজ থফদ্যভান 

ব্যফস্থায ালি ংমৄক্ত কযা প্রলয়াজন।  
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 গবীয মুে ফদয তেথয, ফাংরালিলয ফদলয সুলমাগ সুথফধা সৃথষ্টয ভােলভ অন্তজমাথেক ফাথণথজযক জাাজ মূলয পীডায 

থযলফা কাম মক্রভ ফাড়ালনায ভােলভ অভালিয ফদযমূ করলবা, থগাপুয ফদলযয ভে অলযা গুরুত্বপূণ ম ফদয লয় উঠলে 

ালয। এ থফললয় খুফ দ্রুে প্রলয়াজনীয় গলফলণা কাম মক্রভ থযচারনা কযা প্রলয়াজন।       

 কিল ৩০০ টি থ আয়াড ম ও ওয়াকমলয ভােলভ ফেমভালন কোে ও ভেভ অকালযয জাাজ যপ্তাথন কযা লে। যপ্তাথন অয় 

ফাড়ালনায জ্ ফড় জাাজ তেথযয ক্ষভো জমলনয জ্ সুলমাগ বৃথি কযা প্রলয়াজন। এ কক্ষলত্র ামুথেক ও উকূরীয় 

থযলফ দূলণ কযালধ ম মাপ্ত গলফলণা ও উন্নে প্রমৄথক্তয ব্যফায কযা প্রলয়াজন।  

 মুে নফায়লনালমাগ্য জ্বারাথনয উৎলয একটি থফার বান্ডায। মুলেয পলায ঞ্চলর ফাোলয গথেলফগ কফথ িাকায়, 

কখালন উআন্ড থভর স্থান কলয নফায়লনালমাগ্য জ্বারাথন াওয়া কমলে ালয।  

 মুলেয ওলয়ব এফং কজায়ায-বাোলক ব্যফায কলযও থফদ্যযৎ উৎািন কযা এফং মুলেয উলযয ও থনলচয স্তলযয 

োভাত্রায াি মকয কিলক Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) প্রমৄথক্তয প্রলয়ালগয ভােলভ থফদ্যযৎ 

উৎািন কযা মায়। এজ্ গলফলণায াাাথ প্রচুয যীক্ষামূরক কাম মক্রভ থযচারনা কযা প্রলয়াজন।           

 মুে উকূরীয় খথনজ ফাথর, খথনজ ধাতু উলিারন কলয প্রচুয তফলিথক মুো জমন কযা মায়। ২০৩০ ালরয ভলে থফলশ্বয 

ককাফাল্ট, কায, থজংক এফং Rare Earth Element (REE) ধাতু মূলয উৎািলনয ১০ বাগ অলফ মুে কিলক। 

ফাংরালি এআ খালে ককান ধযলনয গলফলণা ও নুোন কাম মক্রভ থযচাথরে য়থন থফধায় ফলগাাগলয একর মূল্যফান 

খথনজ ধাতু এখনও থচথিে কযা ম্ভফ য়থন।  

 উকূরীয় ম মেন কিলক থফলশ্বয থজথডথয ৫% অল এফং থফলশ্বয ৬-৭% ভানুললয কভ মংস্থান এআ খাে কিলক য়। 

ফাংরালিল থফলশ্ব ফলচলয় ফড় ১২০ থক.থভ তিলঘ মযয থফথেন্ন ফালুভয় মুে তকে যলয়লে। এলক্ষলত্র উকূর ঞ্চলর ম মাপ্ত 

থফলনািন ও ভলনাযভ থযলফলয ব্যফস্থা কযলে াযলর এআ খাে কিলক কিলয প্রচুয তফলিথক মুো অয় লফ।  

 ক্রুজ থলয ভােলভ ভ্রভলনয ব্যফস্থা এফং ম মাপ্ত থনযািা থিলে াযলর ম মেন খাে কিলয অলয়য প্রধান খাে লয় উঠলফ।  

 কৃথত্রভ দ্বী সৃথষ্টয ভােলভ কিলয িথক্ষণাঞ্চলরয ভূথভ ফাড়ালনা মায় এফং থযপূণ ম চচ মায ভােলভ ম মেন খাে থালফ দ্বীলয 

উন্নয়ন ঘোলনা মায়। এলক্ষলত্র লয়াজনীয় গলফলণা কাম মক্রভ ালে কনয়া প্রলয়াজন।     

 

৬। ফোাংরোকে ওোকনোগ্রোমপ  মযোর্ থ ইনমিটিউকটয  োম থক্রভ ও ব্লু-ইক োনমভয ময ল্পনোঃ     

 

মফওআযআই এয াংমেি মযমর্মিঃ  

ফস্থান  যামু, কক্সফাজায।  

অয়েন  ৪০.৬২ একয  

কলাগান   “Explore the Ocean, Serve the Nation”  
“মুলে নুোন, কিলয কল্যাণ”    

ওলয়ফাআে  www.bori.gov.bd  

ফেমভান ভাথযচারক                  ,   থচফ  

ফকাঠালভা  আনথিটিউে বফন ১৩টি বফন  

ল্যাফলযেথয  ৮টি (৫টি থফবালগয অওোয়)  

তফজ্ঞাথনক মন্ত্রাথে  ৬৬ কযাোগথযয ১০৯৬ টি মন্ত্রাথে  

 

মফওআযআই এয জনফরঃ ফোাংরোকে ওোকনোগ্রোমপ  মযোর্ থ ইনমিটিউকটয অনুকূকর ফ থকভোট ২২৩ (দ্যইি মিই)টি ে 

যোজস্বখোকি সৃজন  যো ে মোয ভকে ফিথভোকন ১০৪ জন জনফর মনকেোগ মেেো কেকে।  
 

মফওআযআই এয                প্রমিফেয গকফলণো ও উন্নেন (R&D) প্র কল্পয ভোেকভ মফওআযআই এয গকফলণো 

উইাংকেয ৬টি মফবোগ (১) মপমজ যোর ও মে ওোকনোগ্রোমপ মফবোগ, (২) মজওরমজ যোর ওোকনোগ্রোমপ মফবোগ, (৩) ম মভ যোর 

ওোকনোগ্রোমপ মফবোগ, (৪) ফোকেোরমজ যোর ওোকনোগ্রোমপ মফবোগ, (৫) এনবোেযনকভন্টোর ওোকনোগ্রোমপ ও ক্লোইকভট মফবোগ এফাং 

(৬) ওোকনোগ্রোমপ  ডোটো মন্টোয মর্ক  প্রমিফেয গকফলণো  োম থক্রভ গ্রণ  যো কে। ২০১৭-১৮           , ২০১৮-১৯ 

        ৬  এফাং ২০১৯-২০ অর্ থফেকয ৯ টি                               । ২০২০-২১         ৯         

                 ,                          ।  
 

মফওআযআই এয বমফষ্যৎ  ভ থময ল্পনোঃ ২০২১ োকরয ভকে ভেভ আকেয মেক উন্নীি ওেো, ২০৩০ োকরয ভকে SDG 

অজথন এফাং ২০৪১ োকরয ভকে উন্নি ও মৃদ্ধ মে গঠকন ফোাংরোকে ওোকনোগ্রোমপ  মযোর্ থ ইনমিটিউট  র্তথ  বমফষ্যৎ 

 ভ থময ল্পনো গ্রণ  যো ে।                ২০১৮                                                   

                                                                          ণ                    

               ।        
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মফওআযআই এয সুনীর অর্ থনীমি (Blue Economy) ফোস্তফোেন ময ল্পনোঃ থফওঅযঅআ কর্তমক সুনীর ি মনীথেয (Blue 

Economy)  উন্নয়লনয জ্ থনলনাক্ত স্বল্প, ভে ও িীঘ ম কভয়াথি থযকল্পনা গ্রণ কযা লয়লেঃ   
 

 থপথজকযার এন্ড কে ওালনাগ্রাথপক ম্পথকমে কফআজ রাআন ডাো থনধ মাযণ। 

 লেনথয়ার থপথং কজান থচথিেকযণ।  

 মুে ম মলফক্ষণ এফং থযলয়রোআভ ডাো থলিভ চালুকযণ।  

 ভূোথিক ওালনাগ্রাথপ ম্পথকমে কফআজ রাআন ডাো থনধ মাযণ। 

 ফালয়ারথজকযার ওালনাগ্রাথপ ম্পথকমে কফআজ রাআন ডাো থনধ মাযণ। 

 এলকায়া কারচায কযা। 

 ককথভকযার ওালনাগ্রাথপ ম্পথকমে কফআজ রাআন ডাো মৃিকযণ।  

 মুে েীযফেী দূলণলযাধ। 

 ওালনাগ্রাথপক ডাো কন্টায স্থান, উন্নয়ন এফং ডাো মৃিকযণ মুে থফলয়ক েথ্য ও প্রমৄথক্তয উন্নয়ন। 

 মুেথফললয় িক্ষ জনফর তেথয মুে থফললয় জনলচেনোমূরক কাম মক্রভ। 

 

মফওআযআই  র্তথ  গৃীি উন্নেন প্র ল্পঃ      

ক) আনথিটিউলেয ল্যাফলযেথয উন্নয়ন ও গলফলণা কফাে ক্রলয়য জ্ “ফাংরালি ওালনাগ্রাথপক থযাচ ম আনথিটিঊে (২য় 

ম মায়)” ীল মক প্রকল্প গ্রলণয উলেলে ২৯৯৫০ রক্ষ োকায প্রকল্প প্রস্তাফ ভন্ত্রণারলয় কপ্রযণ কযা লয়লে। উক্ত প্রকলল্প 

ল্যাফলযেথযমূল তফজ্ঞাথনক মন্ত্রাথে স্থালনয ভােলভ গলফলণায ক্ষভো বৃথি এফং গলফলণায নমুনা ংগ্রলয জ্ ২৮-

৩০ থভোয তিলঘ মযয একটি থযাচ ম কফাে ংগ্র কযা লফ।  

 খ) আনথিটিউে এরাকায় কভথযন যাকুথযয়াভ স্থালনয উলেলে ৩৭৩৫৬.০০ রক্ষ োকায প্রকল্প প্রস্তাফ (থডথথ) ভন্ত্রণারলয়য 

ভােলভ থযকল্পনা কথভলন কপ্রযণ কযা লয়লে। থফওঅযঅআ এয থনয়থভে গলফলণা কাম মক্রভ প্রলয়ালগয াাাথ ম মেন 

অকল মলণ এআ প্রকল্প গুরুত্বপূণ ম ভূথভকা যাখলফ।  

গ) থফওঅযঅআ এয গলফলণা কাম মক্রভ উন্নয়লন গবীয মুলে ালব ম কাম মক্রভ থযচারনা কযায থনথভি ৮০-১০০ থভোয তিলঘ মযয 

গলফলণা জাাজ (Research Vessel) ংগ্রলয জ্ থযচারনা কফালড ম বায় থিান্ত গৃীে লয়লে।  

 

৭। ব্লু-ইক োনমভ উন্নেকন র্যোকরঞ্জমূঃ        

             ল                         । 

               । 

                  । 

                                      ।  

                                 না ওয়া। 

 ব্লু-আলকানথভ ম্পথকমে অন্তজমাথেক ও অঞ্চথরক কমাগালমালগয বাফ।   

 মুলে গভন এফং গলফলণা কাম মক্রভ ম্পািলনয জ্ গলফলণা জাাজ না িাকা। 

 

৮। উাংোযঃ        

ফকঙ্গোোগকয মফস্তৃি এ েে অর্ থননমি  অঞ্চকর োমুমদ্র  ম্পে আযকণ ফোাংরোকেকয যকেকে মফপুর ম্ভোফনো। 

ফকঙ্গোোগকযয অোয ম্ভোফনো ও ম্পে মর্মিি যণ, মযভোণ মনধ থোযণ ও জোিীে অ_©তনমি  উন্নেকন মর্োমর্বোকফ ব্যফোয 

তফমশ্ব  উষ্ণিো বৃমদ্ধ, আফোওেোয মযফZ©ন  ও দূলণ ইিযোমে মফলকে গকফলণোয জন্যই য োয “ফোাংরোকে ওোকনোগ্রোমপ  

ময থোর্ ইনমিটিউট” প্রমিষ্ঠো  কযকে। মোয পকর মেী ও মফকেকী গকফলণো প্রমিষ্ঠোকনয োকর্ ম থোেক্রকভ কমোমগিো ও গকফলণো 

মযর্োরনোয ভোেকভ মমভন এই প্রমিষ্ঠোকনয মনজস্ব েে জনফর তিযী কফ, মিভমন েমেণ এীে মুদ্র অ_©নীমিয উকেখকমোগ্য 

অাং আভযো আভোকেয মনজস্ব অ_©নীমিয অাং মককফ অজথন  যকি োযফ।  


