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                                                        গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 
 ববষয়: ব্লু ইক োনমি মিষয়  সভার কার্ যবববরণী। 

 

সভোপমি : জনোি ড. আহিদ  োয় োউস 

প্রধোনিন্ত্রীর মুখ্যসমিি 

সভোর িোমরখ ও সিয় : ১৩ মডকসম্বর ২০২০ মি োল: ৩.০০ টো 

সভোর িোধ্যি : জুি অ্যোপস 

   
 

 সভাপবত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভার  োর্ যক্রি শুরু  করন। সভোপমি শুরুকি গি সভোর  োর্ যমিিরণীর উপর 

স কলর িিোিি আহিোন  করন। সস সপ্রমিকি সমিি পমরকিশ, িন ও জলিোয়ু পমরিিযন িন্ত্রণোলয় সভোক  জোনোন 

Climate Change মিষয়  Rio Convention এ Marine Protected Area (MPA) মহকসকি সংরিণ এর 

মিশ্বব্যোপী লিয হকে ১০ ভোগ। ম ন্তু িোংলোকদকশর জোিীয় সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূকলর মনধ যোমরি এলো োয় MPA এর 

জোিীয় লিযিোত্রো ৫ ভোগ। সমিি সিমরটোইিস এযোকেয়োস য ইউমনট জোনোন ১৯৯২ সোকল Rio Convention এ ১০ 

ভোগ এলো োক  সংরিকণর জন্য উকেখ রকয়কে এিং িোংলোকদশ উক্ত  নকভনশকনর অ্নুসির্ যন োরী এ টি সদশ। সস 

সপ্রমিকি MPA এলো োর লিযিোত্রো  ১০ ভোগ হওয়ো সিীিীন। এ মিষকয় আকলোিনোর পর সি যসম্মমিক্রকি গি সভোর 

 োর্ যমিিরণী দৃঢ় রণ  রো হয়। 

২. এ পর্ যোকয় সভোপমির অ্নুমিিক্রকি ব্লু ইক োনমি সসকলর প্রমিমনমধ গি সভোর মসদ্ধোন্তসমূকহর িোস্তিোয়ন অ্গ্রগমি 

উপস্থোপন  করন। উপস্থোপনো োকল সমিি, িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ িন্ত্রণোলয় জোনোন ইকিোিকধ্য ২০১৯ সোকল ৩,১৮৮ িগ য 

ম :মি: এলো োক  (মনঝুি দ্বীপ), ২০২০ সোকল আরও ৬৯৮ িগ য ম :মি: এলো োক  Marine Protected Area 

(MPA) মহকসকি স োষণো  রো হকয়কে এিং অ্ন্যোন্য গুরুত্বপূণ য এলো োক  MPA মহকসকি সংরিকণর  োর্ যক্রি িলিোন 

রকয়কে। সভোপমি MPA এর সগকজট সনোটিমেক শন রুলস অ্ে মিজকনস অ্নুর্োয়ী  রো নো হকয় র্ো কল রুলস অ্ে 

মিজকনস অ্নুর্োয়ী সংমিষ্ট িন্ত্রণোলকয়র িোধ্যকি  রোর জন্য মনকদ যশনো প্রদোন  করন। পমরকিশ, িন ও জলিোয়ু পমরিিযন 

িন্ত্রণোলকয়র সমিি জোনোন জীি বিমিত্রয সংরিণ আইন অ্নুর্োয়ী ২০১৪ সোকল সসোয়োি অ্ি সনো গ্রোউন্ড এলো োয় MPA 

স োষণো  রো হকয়কে। জ্বোলোমন ও খমনজ সম্পদ মিভোকগর মসমনয়র সমিি িকলন, সসোয়োি অ্ি সনো গ্রোউন্ড এলো োয় ১৯৭৩ 

সোকল িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ িন্ত্রণোলয় হকি MPA স োষণো  রো হকয়মেল। িকি মলড িন্ত্রণোলয় মহকসকি পমরকিশ, িন ও 

জলিোয়ু পমরিিযন িন্ত্রণোলয়  র্তয  MPA স োষণো  রো সিীিীন। 

৩. পমরকিশ, িন ও জলিোয়ু পমরিিযন িন্ত্রণোলকয়র সমিি সভোক  অ্িমহি  করন িকগোপসোগকর উদূ্ভি সডড সজোন এর 

স্থোন, মিস্তৃমি এিং অ্মিকজন/নোইকরোকজন এর পমরিোণ মনধ যোরকণর লকিয পমরকিশ অ্মধদপ্তর  র্তয  “A study on 

possible expansion of oxygen Minimum Zone (Dead Zone) in the Bay of Bengal” শীষ য  এ টি 

প্র কের ধোরণোপত্র প্রস্তুি  রো হকয়কে এিং অ্র্ যোয়কনর জন্য Indian Ocean Rim Association (IORA) এর 

মন ট সহোয়িো িোওয়ো হকে। পমরকিশ অ্মধদপ্তর হকি IORA এর েরকিট অ্নুসোকর দুটি প্র ে দোমখল  রো হকয়কে। 

র্র্োশীঘ্র িন্ত্রণোলয় হকি প্র ে প্রস্তোি র্র্োর্র্  র্তযপকির মন ট সপ্ররণ  রো হকি। 

৪. সমুকদ্র িৎস্য আহরণ প্রসকগ িৎস্য ও প্রোণীসম্পদ িন্ত্রণোলকয়র সমিি িকলন, Sustainable Coastal Marine 

Fisheries শীষ য  এ টি প্র ে গ্রহণ  রো হকয়কে। এ প্র কের িোধ্যকি Vessel Traffic Management System 

(VTMS) এর সোহোকে সমুকদ্র িোে ধরোর সনৌ ো সমূহক  সনোক্ত  রো সম্ভি হকি। এ প্রসকগ মিমন জোনোন, আগোিী 



   

E:\Blue economy Old\All minutes\Minutes_Blue Economy_13.12.20 (Mousumi).doc                                                                         2 
 

এ  সর্ক  সদড় িেকরর িকধ্য স ল সভকসকল VTMS ও Automatic Identification System (AIS) স্থোপন 

 রো হকি।  

৫. িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ সমিি সভোক  আকরো জোনোন িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ িন্ত্রণোলয় হকি “গভীর সমুকদ্র টুনো ও 

সিজোিীয় সপলোমজ  িোে আহরকণর পোইলট প্র ে” শীষ য  প্র েটি অ্নুকিোমদি হকয়কে। মিমন প্র কে অ্র্ য িরোকের 

জন্য প্রধোনিন্ত্রীর মুখ্যসমিি ও অ্র্ য সমিিক  ধন্যিোদ জোনোন। এ প্র কের িোধ্যকি জোহোজ সংগ্রহ  কর র্মদ গভীর 

সমুকদ্র সপলোমজ  িোে সংগ্রহ  রো র্োয় িোহকল সিসর োমর খোি উৎসোমহি হকি িকি য আশোিোদ ব্যক্ত  করন।  

৬. “The Hong Kong International Convention (HKC) for the Safe and Environmentally 

Sound  Recycling of Ships, 2009” এর শতয প্রবতপালন ও বাস্তবায়ন প্রসদে মশে সমিি জোনোন সর্, HKC 

এর মূল উদেশ্য হদলা জাহাজ পুন:প্রবিয়াজাতকরদণর মাধ্যদম পবরদবশ দূষণ তরাধ করা এবাং বশদে বনদয়াবজত  

শ্রবমকদের তপশাগত স্বাদযের বনরাপত্তা বনবিত করা। HKC এর বনয়ম অনুসাদর তর্ তেশ আইন কার্ যকর করদব তস 

তেশদক পাঁচ বছদরর মদধ্য HKC এর সকল প্রবিয়াগুদলা কার্ যকর করদত হদব। বতবন আদরা বদলন তর্, বতনটি 

তবসরকাবর প্রবতষ্ঠানদক Safety Agency বনদয়াগ করা হদয়দছ। এই বতনটি Agency বতযমাদন বশে শ্রবমকদের 

প্রবশক্ষণ প্রোদনর কাজ করদছ।  

৭. এ পর্ যাদয় তমবরটাইম এোদেয়াস য ইউবনট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সভাদক জানান ব্লু ইদকানবম তসক্টদরর উন্নয়দন 

ইদতামদধ্য স্বে, মধ্যম ও েীর্ য তময়ােী  োর্ যক্রি গ্রহণ  রো হকয়কে, র্ো সর োকরর অ্ন্যোন্য উন্নয়ন পমর েনোর সোকর্ 

সোিঞ্জস্যপূণ য হওয়ো িোঞ্চনীয়। মিমন সভোয় িকগোপসোগকর িৎস্য আহরকণর মিমভন্ন মদ  এিং সিমর োলিোর এর 

সম্ভোিনো মিষকয় সভোক  অ্িমহি  করন। িোে ধরো রলোর সরম ং এর জন্য মিমন িগিন্ধু স্যোকটলোইট ব্যিহোর  রোর 

মিষকয়ও আকলো পোি  করন। বতবন বেবন্ধু স্যাদটলাইট কু ও তক ব্রোকন্ডর হদলও এল ব্রাদের বসগনালও এদত ব্যবহার 

করা তর্দত পাদর মদম য মতামত ব্যক্ত কদর মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালদয়র সবচবদক এ ববষদয় প্রদয়াজনীয় ব্যবযা 

গ্রহদণর অনুদরাধ জানান।  

৮. িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ িন্ত্রণোলকয়র সমিি আকরো জোনোন, িোর িন্ত্রণোলয় ইকিোিকধ্য সীউইড িোষ, প্রমক্রয়ো রণ ও 

িোজোরজোি রকণর মিষকয় ব্যিস্থো গ্রহণ  করকে। সীউইড িোষ, প্রমক্রয়ো রণ ও িোজোরজোি  রণসহ স ল সিকত্র 

িোষীকদর সম্পৃক্ত  রো হকে। পরিিীকি সমিি, সনৌ পমরিহন িন্ত্রণোলয় পোনগাঁও টোমি যনোকলর গুরুত্ব তুকল ধকর এ 

মিষকয় গৃহীি  োর্ যক্রি সভোক  অ্িমহি  করন। মসলভোর মডসক োভোমর নোি  সী ক্রুজ জোহোজটি িকহশখোলী এলো োয় 

প্রমি িের আসকলও বিমশ্ব  স োমভড এর  োরকণ এ িের নো আসোয় র্োকি পরিিী িের হকি এ সী ক্রুজ মনয়মিি 

পমরিোলনো  রো হয় সস মিষকয় ব্যিস্থো গ্রহকণর জন্য সিসোিমর  মিিোন পমরিহন ও পর্ যটন িন্ত্রণোলয়ক  অ্নুকরোধ  রো 

হয়। সভোপমি সমুকদ্র সিল, গ্যোস অ্নুসন্ধোকনর মিষকয় হোল নোগোদ িথ্য জোনকি িোইকল সিয়োরম্যোন, সপকরোিোংলো 

জোনোন ২৬টি ব্লক র িকধ্য ২২টি ব্লক  অ্নুসন্ধোন িোলোকনোর জন্য গি িোি য, ২০২০ এ চুমক্ত  রো হকয়কে। িকি বিমশ্ব  

স োমভড এর  োরকণ এ  োর্ যক্রি স্থমির হকয় আকে। এ মিষকয়  মিমভন্ন সদকশর সোকর্ মিকশষ  কর দমিণ স োমরয়োর 

সোকর্ আকলোিনো অ্ব্যোহি রকয়কে।  

৯. এ পর্ যোকয় সভোপমি উম্মুক্ত আকলোিনোর আহিোন জোনোকল ব্লু ইক োনমি সসকলর অ্মিমরক্ত সমিি সসকলর  োর্ যক্রি 

সম্পক য সভোক  জোনোন, Study for assessment of Blue Carbon Sequestration and 

Updating of Marine Spatial Planning (MSP) with National Marine Spatial 

Database Development সিীিো প্র ে গ্রহকণর প্রোর্মি   োর্ যক্রি িলকে। গি ০৫-১১-২০২০ িোমরকখ 

উক্ত প্র কের উপর এ টি সভো অ্নুমিি হকয়কে। সভোর মসদ্ধোন্ত সিোিোকি  পরিিী  োর্ যক্রি গ্রহণ  রো হকে। এেোড়ো 

িগিন্ধু সুনীল অ্র্ যনীমি েোন্ড গঠন মিষকয় এ টি খসড়ো ধোরণোপত্র প্রণয়ন  রো হকয়কে।  
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১০. অ্িঃপর মিস্তোমরি আকলোিনো সশকষ মনম্নরূপ মসদ্ধোন্ত গৃহীি হয়: 

ক্রি মসদ্ধোন্ত িোস্তিোয়ন োরী 

িন্ত্রণোলয়/মিভোগ/সংস্থো 

১ Rio Convention এর অ্নুসির্ যন োরী সদশ মহকসকি বিমশ্ব  লিযিোত্রো 

অ্নুসোকর Marine Protected Area (MPA) ১০ শিোংশ মস্থর রোখোর মিষকয় 

প্রকয়োজনীয় ব্যিস্থো গ্রহণ  রকি হকি। একিকত্র সংমিষ্ট িন্ত্রণোলয়/মিভোগসমূহ 

মনকজকদর িকধ্য আকলোিনো সোকপকি রুলস অ্ি মিজকনস অ্নুসোকর িকগোপসোগকর 

MPA স োষণো  রোর মিষকয়  োর্ য র পদকিপ গ্রহণ  রকি।   

পমরকিশ, িন ও জলিোয়ু 

পমরিিযন িন্ত্রণোলয়/ িৎস্য 

ও প্রোমণসম্পদ িন্ত্রণোলয় 

২ জোহোজ মনি যোণ/সব্রম ং ও মরসোইমলং মশে পমরপূণ য মি োকশর লকিয  োর্ য র 

পদকিপ গ্রহণ  রকি হকি। একিকত্র প্রকয়োজনীয় সহকর্োমগিো প্রোমপ্তর মিষকয় 

পমরকিশ অ্মধদপ্তরক  সম্পৃক্ত  রো সর্কি পোকর। 

মশে িন্ত্রণোলয়/ 

পমরকিশ অ্মধদপ্তর  

৩ ০১ জোনুয়োমর ২০২১ হকি দুইিোস ব্যোপী ৪০ মিটোকরর িকধ্য মিল িমড রলোকরর 

সোহোকে সমুকদ্র িৎস্য আহরণ মনমষদ্ধ  রোর মিষকয় সংমিষ্ট সজলো প্রশোসন এর 

সহকর্োমগিো মনকয় ক্রোশ সপ্রোগ্রোি গ্রহণ  রকি হকি।  

িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ 

িন্ত্রণোলয়/জনমনরোপত্তো 

মিভোগ/ িোংলোকদশ 

সনৌিোমহনী/ িোংলোকদশ 

স োিগোড য/সংমিষ্ট সজলো 

প্রশোসন 

৪ সংমিষ্ট দপ্তর/প্রমিিোকনর সোকর্ সিন্বয়/সহকর্োমগিোর িোধ্যকি উপকূলীয় এলো োয় 

িোে ধরো রলোর/সিোকটর সরমজকেশন, অ্বিধ িৎস্য আহরণ প্রমিহি  রোর মনমিত্ত 

মেমশং সিোকটর গমিমিমধ মনয়ন্ত্রকণর জন্য িমনটমরং  োর্ যক্রি সজোরদোর  রণসহ 

স ল িোে ধরো জোহোজ/রলোকর Vessel Traffic Management System 

(VTMS) এিং Automatic Identification System (AIS) স্থোপন  রোর 

মিষকয় প্রকয়োজনীয় ব্যিস্থো গ্রহণ  রকি হকি।     

িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ 

িন্ত্রণোলয়/িোংলোকদশ 

সনৌিোমহনী/িোংলোকদশ 

স োিগোড য 

৫ িকগোপসোগকরর িীরিিী এলো োয় সিমর োলিোকরর উপকর্োগী স্থোন ও প্রজোমি 

মনধ যোরকণ িোমড পমরিোলনোসহ গকিষণোর মিষকয় র্র্োর্র্ উকযোগ অ্ব্যোহি রোখকি 

হকি। 

িৎস্য ও প্রোমণসম্পদ 

িন্ত্রণোলয়/িৎস্য অ্মধদপ্তর 

৬ সদকশর সমুদ্রোঞ্চকল সিল-গ্যোস অ্নুসন্ধোন ও উকত্তোলন  োর্ যক্রি ত্বরোমন্বি  রোর 

লকিয মিমভন্ন জমরপ ও অ্নুসন্ধোন কূপ খননসহ প্রকয়োজনীয় উকযোগ অ্ব্যোহি 

রোখকি হকি।  

জ্বোলোমন ও খমনজ সম্পদ 

মিভোগ 

৭ িকগোপসোগকর উদূ্ভি সডড সজোন এর স্থোন মিস্তৃমি এিং অ্মিকজন/নোইকরোকজন এর 

পমরিোণ মনধ যোরকণর লকিয প্র কের ধোরণোপত্র প্রস্তুিপূি য  র্র্োশীঘ্র র্র্োর্র্ 

 র্তযপকির িোধ্যকি Indian Ocean Rim Association (IORA) এ 

সপ্ররকণর মিষকয় ব্যিস্থো গ্রহণ  রকি হকি।  

পমরকিশ, িন ও জলিোয়ু 

পমরিিযন িন্ত্রণোলয় 

৮  কেইনোর পমরিহন োরী জোহোজ িলোিকলর জন্য সনৌ পকর্র নোব্যিো িজোয় 

রোখোসহ িোমণমজয  সনৌ পমরিহন দ্বোরো সমুদ্র ব্যিহোকরর সি যোমধ  সুেল সপকি 

প্রকয়োজনীয় অ্ি োঠোকিো মনি যোণসহ  োর্ য র পদকিপ গ্রহণ  রকি হকি।  

সনৌপমরিহন িন্ত্রণোলয় 

৯ পর্ যটকনর মি োশ সোধকন সমুদ্র ভ্রিকণ িকগোপসোগকর মসলভোর মডসক োভোমরসহ 

অ্ন্যোন্য সী ক্রুজ মনয়মিি পমরিোলনো, িোংলোকদকশর অ্মজযি জলসীিোর উপর 

FIR (Flight Information Region) িমধ যি রণসহ এ সংমিষ্ট 

সোমভ যস প্রদোকনর মিষকয় প্রকয়োজনীয় উকযোগ অ্ব্যোহি রোখকি হকি। 

সিসোিমর  মিিোন 

পমরিহন ও পর্ যটন 

িন্ত্রণোলয় 
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১১.  আর স োন আকলোিনো নো র্ো োয় সভোপমি স লক  ধন্যিোদ জোমনকয় সভোর সিোমপ্ত স োষণো  করন।   

 

 

স্বোিমরি/- 

২০/১২/২০২০ 

(ড. আহিদ  োয় োউস) 

প্রধোনিন্ত্রীর মুখ্যসমিি 


