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সভাপবত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভা শুরু করেন। সভাপবতর অনুমবতক্রদম মহাপবরিালক-৩ সভার তপ্রক্ষাপট
সাংদক্ষদপ উপস্থাপন কদরন। বতবন জানান তর্, ভােত ও বময়ানমাদরর সাদর্ সমুদ্রসীমা বনদয় ববদরাধ বনষ্পবিদত
জাবতসাংদের সমুদ্রসীমা ববষয়ক আন্তজযাবতক ট্রাইবুুনাদলর বাাংলাদেদশর ১,৮২,৮১৩ বগ য বক.বম. এলাকায় অবজযত সমুদ্র
সীমায় ততল, গ্যাস, মূল্যবান খননজ সম্পদ ও মৎস্য আহেণ এবং সমুদ্রসীমায় ননোপত্তা নবধারনে লরযে তকন্দ্রীয়ভাদব
একটি Strategic Plan ও মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা পর্ যাদয় Action Plan প্রণয়দনর লদক্ষু ২০/৮/২০১৪ তাবরদখ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতদে একটি সভা অনুবষ্ঠত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রীে মুখ্য সবিব মদহােয়দক সমন্বয়কারী এবাং
বসবনয়র সবিব/সবিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক যুগ্ম সমন্বয়কারী কদর “সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ববষয়ক
সমন্বয় কবমটি” গঠন করা হয়।
২।
নতনন সভারক আেও জানান তে, সমন্বয় কনমটিে ১ম সভা তৎকালীন মুখ্য সনিব মরহাদরয়ে সভাপনতরে গত
২৪/৩/২০১৫ তানেরখ অনুনিত হয়। পেবতীরত গত ২/১২/২০১৫ এবং ৯/১০/২০১৬ তানেরখ সমন্বয় কনমটিে েথাক্ররম
২য় ও ৩য় সভা ছাড়াও মুখ্য সনিব মরহাদরয়ে সভাপনতরে ১৯/১০/২০১৫ এবং ১৫/১২/২০১৫ তানেরখ দুটি নবরেষ সভা
অনুনিত হয়। এছাড়া গত ৮/৫/২০১৮ তানেরখ প্রধানমন্ত্রীে কাে যালরয়ে সনিব মরহাদরয়ে সভাপনতরে একটি অবনহতকেণ
সভা অনুনিত হয়। নতনন সভায় নবগত সভাে নসদ্ধান্তসমূহ এবং এে বাস্তবায়ন অগ্রগনত উপস্থাপন করেন।
৩।
প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র সবিব মদহােয় সভায় জানান তে, সুনীল অর্ যনীবত ববষদয় সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা
কর্তক
য গৃহীত কার্ যক্রদমর অগ্রগবত সদন্তাষজনক নয়। বতবন আরও বদলন, পূদব য গৃহীত বসদ্ধান্তসমূদহর আদলাদক বববভন্ন
মন্ত্রণালয় বক বক কাজ কদরদে এবাং বতযমাদন বক পর্ যাদয় আদে তা বনধ যারণ করা প্রদয়াজন। বকন্তু অগ্রগবত প্রবতদবেন
র্র্ার্র্ভাদব তপ্ররণ না করায় গৃহীত কার্ যক্রদমর মূল্যায়ন করা সম্ভব হদে না। বতবন লীড ববভাগ বহদসদব জ্বালানী ও খননজ
সম্পদ নবভাগ প্রতুাশা মাবিক কাজ করদে না বদল সভায় অবভমত ব্যক্ত কদরন। সুনীল অর্ যনীবত ববষদয় সকল
মন্ত্রণালদয়র সাদর্ সমন্বয়পূব যক প্রদয়াজনীয় উদযাগ গ্রহদণর লদক্ষু প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র পাশাপাবশ সবিব, তমবরটাইম
অুাদিয়াস য ইউবনট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দকও কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রহদণর জন্য বতবন অনুদরাধ জানান।
৪।
অতোঃপর সভাপবত মদহােদয়র অনুদরাধক্রদম সবিব, তমবরটাইম অুাদিয়াস য, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুনীল অর্ যনীবত
(Blue Economy) ববষদয় সম্যক ধারণাসহ এ র্াবৎ গৃহীত পেদক্ষপসমূদহর উপর একটি পাওয়ারপদয়ন্ট উপস্থাপনা
প্রোন কদরন। উপস্থাপনকাদল বতবন জানান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতদে গত ২০/০৮/২০১৪ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সভাসহ
এ পর্ যন্ত অনুবষ্ঠত সভাসমূদহ গৃহীত প্রায় ৬০ টি বসদ্ধাদন্তর কদয়কটি বাস্তবাবয়ত হদলও তববশর ভাগ এখদনা বাস্তবাবয়ত
হয়বন। এ ববষদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সেয় বনদে যশনাসমূহ বাস্তবায়দনর লদক্ষু সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়গুদলা প্রকল্প বহদসদব
বাস্তবায়ন করদত পাদর; এমন সব প্রস্তাবনা বক্তরে তুরল ধরেন। নতনন তাে বক্তরে জ্বালানী ও খবনজ সম্পে ববভাদগর
পাশাপাবশ বশল্প মন্ত্রণালয়, তনৌপবরবহন মন্ত্রণালয়, পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়, পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতযন মন্ত্রণালয়,
মৎস্য ও প্রাবণ সম্পে মন্ত্রণালয়, ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয়, তবসামবরক ববমান পবরবহণ ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়সহ সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়গুদলাদক উন্নয়ন কমযকান্ডসমূহ বাস্তবায়দন সমবন্বতভাদব কাজ করা প্রদয়াজন বদল জানান। উক্ত মন্ত্রণালয়সমূহ
িাইদল সুনীল অর্ যনীবত ববষয়ক উন্নয়ন বডবপবপ প্রণয়দনর জন্য প্রদয়াজনীয় তথ্যাবে প্রোনসহ অন্যান্য তর্ তকান সহদর্াবগতা
প্রোদন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রস্তুত বদল জানান।
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৫।
এ পে যারয় সভাপবত সংনিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/নবভাগ/দপ্তে সমূরহে প্রনতনননধগণরক তারদে সংনযপ্ত বক্তে তুরল
ধোে আহবান জানান। পনেরবে, বন ও জলবায়ু পনেবতযন নবষয়ক মন্ত্রণালয় সনিব সভারক অবনহত করেন তে, ৪০,০০০
তহক্টে এলাকারক বনায়রনে আওতায় আনাে পনেকল্পনা গ্রহণ কো হরয়রছ। বাংলারদে তনৌবানহনীে প্রনতনননধ জানান তে,
সমুদ্র সম্পরদে ননোপত্তা সুনননিতকেরণে পাোপানে বাংলারদে তনৌবানহনী গভীে সমুরদ্র মৎস্য আহেণ এবং তমনেন
ট্যেনেজরমে তযরেও কাজ কেরছ।
৬।
তনৌপনেবহন মন্ত্রণালরয়ে সনিব জানান, ২০৪১ সারলে মরে বাংলারদরেে আমদানন-েপ্তানী তকান পে যারয় দাঁড়ারব
তসটিরক সামরন তেরখ নতন (০৩) টি বন্দেরক প্রস্তুত কো হরে। পানগাঁও টানমযনারল তমাবাইল হােবাে তক্রন িালুে উরযাগ
তনয়া হরয়রছ। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালরয়ে সনিব জানান তে, তাঁে মন্ত্রণালরয়ে তত্ত্বাবধারন পাঁি (০৫)টি ইন্সটিটিউট অব
তমনেন তটকরনালনজ এে মােরম দয জনবল ততেী কো হরে। নেল্প মন্ত্রণালরয়ে সনিব জানান তে, বেগুনা ও পট্যয়াখানলরত
জাহাজ নে-সাইনলং ফ্োক্টেী প্রনতিা কোে উরযাগ গ্রহণ কো হরয়রছ। সভায় উপনস্থত অন্যান্য প্রনতনননধগণও আরলািনায়
অংেগ্রহণ করেন।
৭।
এ পর্ যাদয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সবিব এবাং সভাপবত জানান তর্, সুনীল অর্ যনীবতর উন্নয়দন সমুদ্র সম্পদের সুরক্ষা,
সমুদ্র সম্পে আহরণ, সম্পদের ব্যবহার ও বাবণজু এবাং এর মবনটবরাং ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পবকযত কার্ যক্রম আমাদের
সকদলর সবিবলত কাজ। তাই এ সাংবিষ্ট কার্ যক্রম প্রবতটি মন্ত্রণালয়/ববভাদগর সপ্তম পঞ্চবাবষ যক পবরকল্পনাসহ এসবডবজ
লক্ষুমাত্রা অজযদন গৃহীত কমযপবরকল্পনায় প্রবতিবলত হওয়া প্রদয়াজন। বতবন আরও বদলন তর্, ২০১৪ সাদলর বসদ্ধান্তসমূহ
২০১৮ সাদলও বাস্তবাবয়ত হয়বন তা অতুন্ত দোঃখজনক। বতবন বদলন, সুনীল অর্ যনীবত উন্নয়দনর ববষদয় কী কী পেদক্ষপ
তনয়ার প্রদয়াজন বেল, এর মদে তকানগুদলা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়বন এবাং ভববষ্যদত আর কী কী পেদক্ষপ গ্রহণ করদত
হদব সকদলরই তা উপলবি করা প্রদয়াজন। এ তপ্রবক্ষদত বতবন সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগদক আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ এর
মদে Five Step Approach গ্রহণ করার জন্য অনুদরাধ জানান। তা হদলা- (ক) সকল মন্ত্রণালয়রক পূরব য গৃহীত
নসদ্ধান্তসমূরহে মরে তকান তকান নসদ্ধান্তসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় সংনিষ্ট তা Reflection Session আরয়াজরনে মােদম
নিনিত কো (খ) এ নবষয়ক একটি প্রাথনমক কমযপনেকল্পনা প্রণয়ন কো (গ) কমযপনেকল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন উপযুক্ত
অংেীদাে নিনিত কো (ঘ) েনেৎ গনতরত বাস্তবায়রনে জন্য একটি ফ্াস্ট-ট্র্োক বাস্তবায়ন পনেকল্পনা গ্রহণ কো (ঙ) গৃহীত
কাে যক্ররমে মননটনেং ও মূল্যায়ন পনেকল্পনা গ্রহণ কো। সভাপনত সুনীল অথ যনীনতে উন্নয়রন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে ননরদ যেনা
বাস্তবায়রন সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়/নবভাগ/সংস্থারক উপযু যক্ত ৫টি পদ্ধনত অনুসেণ কোে ননরদ যেনা প্রদান করেন।
৮।

অতোঃপর সভায় ববস্তাবরত আদলািনার তশদষ বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়:
৮.১ আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তানেরখে মরে সুনীল অথ যনীনত (Blue Economy) উন্নয়রনে নবষরয় নবনভন্ন
মন্ত্রণালয়/নবভাগ কর্তক
য গৃহীত পদরযপ নবষরয় একটি অন্তবতীকালীন প্রনতরবদন প্রধানমন্ত্রীে কাে যালরয় তপ্রেণ
কেরত হরব;
৮.২ Blue Economy-এে নবষরয় সভাপনত কর্তক
য প্রস্তানবত ‘Five Step Approach’(ক. সকল
মন্ত্রণালয়রক পূরব য গৃহীত নসদ্ধান্তসমূরহে মরে তকান তকান নসদ্ধান্তসমূহ স্ব স্ব মন্ত্রণালয় সংনিষ্ট তা Reflection
Session আরয়াজরনে মােদম নিনিত কো খ. এ নবষয়ক একটি প্রাথনমক কমযপনেকল্পনা প্রণয়ন কো গ.
কমযপনেকল্পনাসমূহ বাস্তবায়রন উপযুক্ত অংেীদাে নিনিত কো ঘ. েনেৎ গনতরত বাস্তবায়রনে জন্য একটি ফ্াস্টট্র্োক বাস্তবায়ন পনেকল্পনা গ্রহণ কো ঙ. গৃহীত কাে যক্ররমে মননটনেং ও মূল্যায়ন পনেকল্পনা গ্রহণ কো)
বাস্তবায়রনে নননমত্ত আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তানেরখে মরে সংনিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহরক েথােথ পদরযপ গ্রহণ
কেরত হরব;
৮.৩ বাাংলাদেদশর অবজযত জলসীমায় সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লদক্ষু সাংবিষ্ট
মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা কর্তক
য গৃহীত তকৌশলগত পবরকল্পনা (স্বল্প, মে ও দীঘ য তময়াদী) ও এে অগ্রগনত প্রনতরবদন
আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তানেরখ মরে প্রধানমন্ত্রীে কাে যালয় এবং সনিব, তমনেটাইম অোরফ্য়াস য ইউননট বোবে
তপ্রেণ কেরত হরব;
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৮.৪ জ্বালানী ও খননজ সম্পদ নবভারগে ব্লু-ইরকারনানম তসল সংনিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/নবভাগ/সংস্থাে সারথ
তোগারোগপূব যক ইরতাপূরব য নবনভন্ন সভায় (মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সভাপনতরে গত ২০.৮/২০১৪ তানেরখ এবং
পেবতীরত ২৪.৩.২০১৫, ১৯.১০.২০১৫, ২.১২.২০১৫, ১৩.১২.২০১৫ এবং ৯.১০.২০১৬ তানেরখ প্রধানমন্ত্রীে
মুখ্য সনিব মরহাদরয়ে সভাপনতরে অনুনিত সভা/সমন্বয় কনমটিে সভা) গৃহীত নসদ্ধারন্তে একটি অগ্রগনত
প্রনতরবদন (তমনট্র্ক্স আকারে অগ্রগনত অংরেে জন্য পৃথক কলামসহ) আগামী ৩১ জুলাই ২০১৮ তানেরখ মরে
প্রধানমন্ত্রীে কাে যালয় এবং সনিব, তমনেটাইম অোরফ্য়াস য ইউননট বোবে তপ্রেণ কেরব;
৮.৫ প্ররতেক মন্ত্রণালয়/নবভাগ/সংস্থা কর্তক
য আরয়ানজত ননজ ননজ প্রনতিারনে মানসক সমন্বয় সভাে
আরলািেসূনিরত ব্লু-ইরকারনানম নবষয়রক অন্তর্ভযক্ত কেরত হরব;
৮.৬ প্ররতেক মন্ত্রণালয়/নবভাগ/সংস্থা কর্তক
য মরনানীত ব্লু-ইরকারনানম নবষরয় তফ্াকালপরয়ন্ট কমযকতযারদে
তানলকা আগামী এক সপ্তারহে মরে প্রধানমন্ত্রীে কাে যালরয় তপ্রেণ কেরত হরব;
৮.৭ সমন্বয় কনমটিরত সনিব, নবজ্ঞান ও প্রযুনক্ত মন্ত্রণালয়-তক সদস্য নহরসরব তকা-অপ্ট কোে প্ররয়াজনীয় েবস্থা
গ্রহণ কেরত হরব;
৮.৮ ব্লু-ইরকারনানম নবষরয় প্রধানমন্ত্রীে কাে যালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালরয়ে ওরয়ব সাইরট একটি পৃথক
তমনুে/সাব-তমনুে ততনে কোে প্ররয়াজনীয় েবস্থা গ্রহণ কেরত হরব।
৯।

আর তকান আদলািু ববষয় না র্াকায় সভাপবত সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় সভার সমাবপ্ত তোষণা কদরন।
স্বাক্ষবরত/১৬/৭/২০১৮
তমাোঃ নবজবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সবিব
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