
 

1 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

ববষয়: সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ু ব্যবস্থাপনা ববষদয় অনুবষ্ঠত সভার কার্ যবববরণী 

 

সভাপবত : জনাব সাজ্জাদুল হাসান, ভারপ্রাপ্ত সবিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

সভার স্থান : প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র সভাকক্ষ 

সভার তাবরখ ও সময় : ০৮.০৫.২০১৮ বি., ববকাল ৩.০০ টা 

সভার উপবস্থবত তাবলকা : পবরবশষ্ট-‘ক’ 

 

 সভাপবত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভা শুরু কদরন। বতবন সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ু ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বাদরাপ কদর 

জানান, বাাংলাদেদশর ১,১৮,৮১৩ বঃ বকঃ এলাকায় অবজযত সমুদ্র সীমায় ততল গ্যাস, মূল্যবান খবনজ সম্পে ও মৎস্য আহরণ এবাং সমুদ্র 

সীমায় বনরাপত্তা ববধাদনর লদক্ষে তকন্দ্রীয়ভাদব সমবিত উদযাগ গ্রহণ করা আবশ্যক। এর গুরুত্ব ববদবিনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সভাপবতদত্ব গত ২০/০৮/২০১৪ তাবরদখ অনুবষ্ঠত উচ্চ পর্ যাদয়র সভায় বেকবনদে যশনামূলক কবতপয় বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর 

মুখ্য সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব ১৫/১২/২০১৫, ২৪/০৩/২০১৫/, ১৯/১০/২০১৫, ০২/১২/২০১৫ তাবরদখ ০৪(িার) টি সভা এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র বসবনয়র সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব ০৯/১০/২০১৬ তাবরদখ একটি সভা অনুবষ্ঠত হয়। অতঃপর সভাপবত 

মদহােদয়র অনুদরাধক্রদম সবিব, তমবরটাইম অোদেয়াস য অনুববভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা-এর Blue 

Economy ববষদয় এ র্াবৎ গৃহীত পেদক্ষপসমূদহর উপর একটি পাওয়ার পদয়ণ্ট উপস্থাপনা প্রোন কদরন। Blue Economy ববষদয় 

ইদতাপূদব য অনুবষ্ঠত সভাসমূদহ গৃহীত বসদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগবত এবাং গৃহীত পেদক্ষপ সম্পদকয সভাদক অববহত করার জন্য সভাপবত 

সাংবিষ্ট কম যকতযাদেরদক আহবান জানান।  

 সমুদ্র সম্পে আহরণ কার্ যক্রদমর সাদে সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তর/সাংস্থা, ববশ্বববযালদয়র অধ্যাপক, সমুদ্র ববদশষজ্ঞ, 

বজএসবব ও তপদরাবাাংলা ইতোবে সাংস্থার প্রধানদের সহদর্াবগতায় সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠ ুব্যবহাদরর লদক্ষে তকন্দ্রীয়ভাদব একটি Strategic 

Plan এবাং মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা পর্ যাদয় Action Plan প্রণয়দনর লদক্ষে ববগত ২০/৮/২০১৪ তাবরদখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সভাপবতদত্ব একটি সভা অনুবষ্ঠত হয়। সভায় বনম্নববণ যত বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়  :  

(ক) সমুদ্র সীমা অজযদনর তপ্রবক্ষদত বববভন্ন মন্ত্রণালয়, ববভাগ ও সাংস্থা শীঘ্র স্বল্প, মধ্যম ও েীর্ যদময়ােী পবরকল্পনা প্রণয়ন করদব। 

এ সকল কার্ যক্রম মবনটবরাং করার লদক্ষে একটি সমিয় কবমটি গঠন করদত হদব। প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় হদত ইহা সমিয় করা 

হদব।  

(খ)  সমুদদ্রর তকান তকান এলাকায় কী কী খবনজ সম্পে, মূল্যবান অন্যান্য সম্পে ও মৎস্য সম্পে ইতোবে রদয়দছ তা দ্রুত সাদভ য 

করার লদক্ষে প্রদয়াজদন বনজস্ব জাহাদজর পাশাপাবশ ভাড়ায় জাহাজ সাংগ্রদহর পেদক্ষপ তনয়া তর্দত পাদর। একই সাদে সমুদ্র 

সম্পে ব্যবস্থাপনা ও আহরদণর জন্য গদবষণা কার্ যক্রম তজারোর করদত হদব। অে য মন্ত্রণালয় পরীক্ষা বনরীক্ষার পর বববভন্ন 

সাংস্থার অনুকূদল প্রদয়াজনীয় অে য বরাদ্দ প্রোন করদব।  

(গ)  সমুদ্র সম্পে রক্ষা, সমুদদ্রর উপকূলীয় এলাকা ও গভীর সমুদ্র এলাকায় বনরাপত্তা ববধাদনর জন্য তকাস্টগার্ য ও বাাংলাদেশ 

তনৌবাবহনীর সক্ষমতা বৃবদ্ধ করদত হদব।  

(র্)  সমুদ্র ও নেীর তমাহনা এলাকায় তজদগ উঠা নতুন ির স্থায়ী করার লদক্ষে বনায়ন কার্ যক্রম তজারোর করদত হদব। সমুদদ্রর 

কাছাকাবছ/বনকট দূরদত্ব তজদগ উঠা িরসমূহদক ভূবম পুনরুদ্ধার কার্ যক্রদমর মাধ্যদম একত্রীকরণ করদত হদব। 

(ঙ)  সন্দীপ এলাকায় ক্রস র্োম বনম যাণ করা র্াদব বক না এবাং ক্রস র্োম বনম যাণ করদল তভালা তজলায় এর তকান প্রভাব পড়দব 

কী না তস ববষদয় স্টাবর্ করদত হদব।  



 

2 

 

(ি)  বাাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলাংকা-মালদ্বীপ এই িারটি তেদশর সমিদয় সী ক্রুদজর/তকাস্টাল ট্যেবরজদমর ব্যবস্থা গ্রহণ করা তর্দত 

পাদর। এদক্ষদত্র প্রদয়াজদন তনৌ প্রদটাকল, আইন ইতোবে বরবভবজট করা তর্দত পাদর।  

(ছ)  বাাংলাদেদশর সমুদ্র সীমার ততল, গ্যাস, মূল্যবান খবনজ সম্পে, মৎস্য সম্পে আহরণ ইতোবের জন্য েক্ষ জনবল ততবর 

করদত হদব।  

(জ)  বববভন্ন সরকাবর ববশ্বববযালদয় সমুদ্র ববজ্ঞান ববষয়ক তকাস য িালু করদত হদব।  

(ঝ)  তেদশর েবক্ষণাঞ্চদল ববদশষতঃ বরগুনা তজলায় বশপ বববডাং এবাং বশপ বরসাইবলাং বশল্প গদড় তুলদত হদব। সমুদ্র বন্দর 

তেদক নেীপদে কদেইনার পবরবহন করদত হদব র্াদত মহাসড়দকর ওপর িাপ কম পদড়।  

(ঞ)  সমুদ্র তেদক ততল, গ্যাস আহরদণর সময় প্রকৃবত সবদিদয় তববশ ক্ষবতগ্রস্ত হয়। এদক্ষদত্র ক্ষবতর পবরমাণ সব যবনম্ন পর্ যাদয় 

রাখদত হদব। গভীর ও অগভীর সমুদদ্রর ততল, গ্যাস ব্লকসমূহ তকান একক তকাম্পানীর বনকট লীজ তেয়া র্াদবনা। তেদশর 

জনগদণর কল্যাণ ও জনগদণর স্বাে যদক সদব যাচ্চ অগ্রাবধকার বেদয় ততল গ্যাস আহরদণর জন্য ব্লক লীজ বেদত হদব।  

(ট)  তেদশর সমুদ্র সীমায় ববদেশী রলার/জাহাদজর অননুদমাবেত বেবশাং এবাং অববধ রলার/জাহাদজর অনুপ্রদবশ তরাদধ মবনটবরাং 

ও সাদভ যল্যান্স কার্ যক্রম তজারোর করদত হদব। গভীর সমুদদ্র মৎস্য আহরদণর লদক্ষে উদযাগ গ্রহণ করদত হদব। অবধক সাংখ্যায় 

মৎস্য প্রবক্রয়াকরণ বশল্প স্থাপন করদত হদব।  

(ঠ)  কক্সবাজার-তটকনাে ৪(িার) তলন বববশষ্ট তমবরন ড্রাইভ সড়ক বনম যাণ করদত হদব। তমবরন ড্রাইভ এবাং সাগর তীদরর মদধ্য 

তকান হাইরাইজ ভবন বনম যাণ করা র্াদবনা।  

(র্)  কক্সবাজার তেদক সমুদ্র তীর হদয় পদতঙ্গা পর্ যন্ত র্াতায়াদতর লদক্ষে সড়ক বনম যাদণর ববষদয় বেবজবববলটি স্টোবর্ করদত 

হদব।  

(ঢ) প্রবত বছর রুটিন কদর আমাদের নেীগুদলা তড্রবজাং করদত হদব। নেী শাসন ও নেী তড্রবজাং কদর নেীর নাব্যতা বেবরদয় 

আনদত হদব। 

(ণ)  নতুন সমুদ্র সীমা অজযদনর তপ্রবক্ষদত আইন, বববধ এবাং প্রদটাকদল কী পবরবতযন করদত হদব তা তলবজসদলটিভ ও সাংসে 

ববষয়ক ববভাগ পরীক্ষা কদর পেদক্ষপ তনদব। 

উপদরাক্ত বসদ্ধান্ত (ক) এর আদলাদক মুখ্য সবিব মদহােয়দক সমিয়কারী এবাং বসবনয়র সবিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক যুগ্ন 

সমিয়কারী কদর “সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনা ববষয়ক সমিয় কবমটি” গঠন করা হয়।  

মুখ্য সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব সমিয় কবমটির ১ম সভা ববগত ২৪/০৩/২০১৫ তাবরদখ অনুবষ্ঠত হয়। উক্ত সভায় বনম্নরূপ 

বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/ববভাগ মন্তব্য 

ক  . বববভন্ন মন্ত্রণালয়, ববভাগ ও সাংস্থা কর্তযক স্বল্প ,মধ্যম ও েীর্ যদময়ােী পবরকল্পনা 

প্রণয়ন কদর অগ্রগবত প্রবতদবেনসহ আগামী ৪ (িার) সপ্তাদহর মদধ্য কবমটির 

সমিয়কারী মুখ্য সবিব এবাং সবিব,তমবরটাইম অোদেয়াস য ও আহ্বায়ক, 

ওয়াবকযাং টীম এর বনকট তপ্ররণ করদব। 

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ ববভাগ/ 

সাংস্থা। 

 

খ  . বববভন্ন মন্ত্রণালয় ,ববভাগ ও সাংস্থা কর্তযক প্রণীত স্বল্প ,মধ্যম ও েীর্ যদময়ােী 

পবরকল্পনা কার্ যক্রম সমিয় করার জন্য সবিব ,তমবরটাইম অোদেয়াস য ইউবনট-

তক আহ্বায়ক কদর যুগ্ম-সবিব (উন্নয়ন), জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ এবাং 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ সাংবিষ্ট পবরিালক 

সবিব,তমবরটাইম অোদেয়াস য 

ইউবনট ও আহ্বায়ক, ওয়াবকযাং 

টীম। 

 



 

3 

 

ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/ববভাগ মন্তব্য 

এর সমিদয় একটি ওয়াবকযাং টীম গঠন করা হ’ল। গঠিত টীম বববভন্ন মন্ত্রণালয়, 

ববভাগ ও সাংস্থা কর্তযক প্রণীত স্বল্প ,মধ্যম ও েীর্ যদময়ােী পবরকল্পনা কার্ যক্রদম 

অগ্রগবত সমিয় করদব। 

গ  . সমুদ্র ববজ্ঞান ববষদয় জ্ঞান অজযদনর জন্য বববভন্ন সরকাবর ও তবসরকাবর 

ববশ্বববযালদয় সমুদ্র ববজ্ঞান তকাস য িালু করার জন্য বশক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় 

ব্যবস্থা গ্রহণ করদব। 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়।  

র্. বাাংলাদেদশর সমুদ্র সীমায় ততল, গ্যাস, মূল্যবান খবনজ সম্পে, মৎস্য সম্পে 

আহরণ ইতোবের জন্য েক্ষ জনবল ততবর করার লদক্ষে বাদপক্স ও তপদরাবাাংলা 

তরবনাং/ওয়াকযশপ/তসবমনাদরর আদয়াজন কদর সক্ষমতা বৃবদ্ধ করদব। 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ, 

তপদরাবাাংলা এবাং বাদপক্স। 

 

ঙ.   বলবর্াং ববভাগ বহদসদব জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ সকল 

মন্ত্রণালয়/ববভাদগর কার্ যক্রম সমিয় করদব এবাং প্রবত ০৩ (বতন) মাস অন্তর 

সভার আদয়াজন করদব। 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ।  

ি  . সবিব ,পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়দক পরবতী সভাগুদলাদত আমন্ত্রণ জানাদত হদব।  

 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় এবাং 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ। 

 

ছ.   প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালদয়র আওতাধীন স্পারদসা’র তিয়ারম্যানদক সমুদ্র সম্পে 

আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনা ববষয়ক সমিয় কবমটিদত তকা-অপ্ট করা হ’ল।  

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় এবাং 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ। 

 

 

গত ১৯.১০.২০১৫ তাবরদখ মুখ্য সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত সভায় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/ববভাগ মন্তব্য 

(1)   gvbbxq cÖavbgš¿xi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvi wm×všÍ Abyhvqx Kvh©µg 

MªnYc~e©K 2 (`yB) mßv‡ni g‡a¨ AMÖMwZ cÖwZ‡e`b †cÖi‡Yi Rb¨ mswkøó 

gš¿Yvjq/wefvM/`ßi/ms ’̄v mg~n‡K ZvwM`cÎ †c ÖiY Kiv n‡e| 

সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ ববভাগ/ 

সাংস্থা। 

 

(2)   jxwWs wefvM wn‡m‡e R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM‡K AviI D‡`¨vMx n‡Z 

n‡e| 

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ  

(৩) grm¨ m¤ú` AbymÜv‡bi Rb¨ c Ö‡qvR‡b RvnvR Outsourcing 

Kiv/FAO-‡K Aby‡iva Kivi D‡`¨vM MÖnY Ki‡Z n‡e| 

মৎস্য ও প্রাবণ সম্পে মন্ত্রণালয়  

(৪)   mgy ª̀ I b`xi †gvnbv GjvKvq †R‡M DVv Pi ¯’vqx Kivi j‡ÿ¨ ebvqb 

Kvh©µ‡gi wel‡q †mwgbvi Kiv Qvov cwi‡ek I eb gš¿Yvjq Avi Kx 

K‡i‡Q Zv 2 ( ỳB) mßv‡ni g‡a¨ AewnZ Ki‡e| 

পবরদবশ ও বন মন্ত্রণালয়  

(৫)   wkÿv gš¿Yvjq KZ©„K †cÖwiZ mswÿß cÖwZ‡e`b h‡_ó bq| cybt c ÖwZ‡e`b 

†cÖiY Ki‡Z n‡e| 

wkÿv gš¿Yvjq  

(৬)   Maritime University-‡Z Kx Kx †Kvm© i‡q‡Q, B‡Zvg‡a¨ Kx Kiv n‡q‡Q, 

fwel¨‡Z Kx Kiv n‡e BZ¨vw`i we Í̄vwiZ cwiKíbv wkÿv gš¿Yvjq 

Rvbv‡e| 

wkÿv gš¿Yvjq  

(৭)   Maritime University  wb‡q gyL¨ mwPe wfbœ GKwU mfv Ki‡eb| প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়   
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ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রনালয়/ববভাগ মন্তব্য 

 (৮)   R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM miKvwi Li‡P Multi-cliental Survey 

Kivi welqwU cixÿv Ki‡e| BAPEX-Gi AwfÁZv/`ÿZv w`‡q Zv Kiv 

hvq wK bv cixÿv K‡i †`L‡Z n‡e| 

R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM  

(৯)   K·evRvi-‡UKbvd 4 (Pvi) †jb wewkó †gwib WªvBf moK wbg©vY wel‡q 

moK cwienb I gnvmoK wefvM c~Y©v½ cwiKíbv †c ÖiY Ki‡e| 

moK cwienb I gnvmoK 

wefvM 

 

(১০)   b`x †WªwRs wel‡q cvwbm¤ú` gš¿Yvjq I †bŠ-cwienb gš¿Yvjq we Í̄vwiZ 

cwiKíbv Rvbv‡e| 

cvwbm¤ú` gš¿Yvjq I †bŠ-

cwienb gš¿Yvjq 

 

(১১)   ‡`‡ki mgy`ªmxgvq we‡`kx Uªjvi/Rvnv‡Ri Abby‡gvw`Z wdwks Ges A‰ea 

Uªjvi/Rvnv‡Ri Abyc Ö‡ek †iv‡a gwbUwis I mv‡f©j¨vÝ Kvh©µg †Rvi`vi 

Kivi Rb¨ cÖ‡qvRbxq †jvKej e„w×i †ÿ‡Î M„nxZ e¨e¯’v m¤ú‡K© mswkøó 

gš¿Yvjqmg~n cÖwZ‡e`b w`‡e| 

cvwbm¤ú` gš¿Yvjq I †bŠ-

cwienb gš¿Yvjq 

 

(১২)   b‡f¤̂i, 2015 gv‡mi Z…Zxq mßv‡n G msµvšÍ cieZ©x mfv AbywôZ n‡e| প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়  

 

গত ০২.১২.২০১৫ তাবরদখ মুখ্য সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত সভায় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/ববভাগ মন্তব্য 

(K)   Blue Economy wel‡q mswkøó gš¿Yvjq/wefvM/ms ’̄v/`ßi ¯ ̂ ¯ ̂

Kg©cwiKíbv AvMvgx 01(GK) gv‡mi g‡a¨ c ÖYqbc~e©K cwiKíbv 

gš¿Yvj‡q †c ÖiY Ki‡e Ges Z`vbyhvqx cwiKíbv gš¿Yvjq gvbbxq 

cwiKíbv gš¿x g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ AvMvgx Rvbyqvwi, 2016 -Gi cÖ_g 

mßv‡n GKwU AvšÍtgš¿Yvjq Kg©kvjvi Av‡qvRb Ki‡e| c Öavbgš¿xi 

Kvh©vj‡qi mswkøó kvLv Kg©KZ©v welqwU mgš̂q Ki‡eb| 

সাংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়  

(L)   wkÿv gš¿Yvjq mgy`ª m¤ú` mswkøó wewfbœ wek¦we`¨vjq/c ÖwkÿY cÖwZôv‡b 

mgy ª̀ m¤ú` mswkøó welq wfwËK †Kvm© ïiæi wel‡q mwPe, †gwiUvBg 

অ¨v‡dqvm© -Gi civgk©µ‡g cwi‡ek I eb gš¿Yvjq, grm¨ I c ÖvwY m¤ú` 

gš¿Yvjq, K…wl gš¿Yvjq Ges c Öevmx Kj¨vY I ˆe‡`wkK Kg©ms¯’vb 

gš¿Yvjq -Gi mv‡_ mgš̂qc~e©K c`‡ÿc MÖnY Ki‡e Ges G wel‡q cÖYxZ 

cÖwZ‡e`b cÖavbgš¿xi Kvh©vjq‡K AewnZ Ki‡e| 

বশক্ষা মন্ত্রণালয়  

(M)   R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM AwR©Z mgy`ª mxgv GjvKvq mgwš̂Z mv‡f© I 

‡Zj-M¨vm AbymÜvb Kvh©µg m¤ú‡K© AvMvgx 01(GK) gv‡mi g‡a¨ 

ch©‡eÿ‡YvËi c ÖwZ‡e`b c ÖYqbc~e©K cÖavbgš¿xi Kvh©vjq-‡K AewnZ 

Ki‡e| 

R¡vjvbx I LwbR m¤ú` wefvM  

(N)   AwR©Z mgy`ª mxgvq wbivcËv iÿv mswkøó wel‡q wRGmwe, †Kv÷MvW©, 

‡bŠevwnbx Ges mk ¿̄ evwnbx wefvM -Gi cÖwZwbwa mgš̂‡q AvMvgx mßv‡n 

c„_K mfv AvnŸvb Kiv n‡e| 

wRGmwe, †Kv÷MvW©, ‡bŠevwnbx 

Ges mk ¿̄ evwnbx wefvM 

 

(O)   mk ¿̄ evwnbx wefvM-‡K Ômgy`ª m¤ú` AvniY I myôz e¨e¯’vcbv welqK 

mgš̂q KwgwUÕ-‡Z †Kv-AÞ Kiv nÕj| 

mk ¿̄ evwnbx wefvM  
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গত ১৫.১২.২০১৫ তাবরদখ মুখ্য সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত সভায় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/ববভাগ মন্তব্য 

(K)   অবজযত সমুদ্র সীমার সুষ্ঠ ুবনরাপত্তা ববধাদনর জন্য সশস্ত্র বাবহনী ববভাগ সাংবিষ্ট 

কর্তযপক্ষসহ mfv  Avn&ev‡bi gva¨‡g ¯ ̂¯ ̂Kg©cwiwa wba©viY Ki‡e Ges G 

wel‡q GK gv‡mi g‡a¨ Kvh©µg m¤úbœ K‡i c Öavbgš¿xi Kvh©vj‡q cÖwZ‡e`b 

cÖ̀ vb Ki‡e| 

সশস্ত্র বাবহনী ববভাগ  

(L)   mgy ª̀ m¤ú` I mgy`ª mxgvi wbivcËv m¤úwK©Z Dbœqbg~jK c ÖKí MÖn‡Yi 

wel‡q †bŠ-cwienb I cvwb m¤ú` gš¿Yvjq, †Kv÷MvW© Ges †bŠ- evwnbx 

mgwš̂Zfv‡e cÖKí MÖnY I ev¯Íevqb Ki‡e| 

†bŠ-cwienb I cvwb m¤ú` 

gš¿Yvjq, †Kv÷MvW© Ges †bŠ-

 evwnbx 

 

(M)   mgy ª̀ m¤ú` AvniY I mgy`ª mxgvi wbivcËv weav‡bi mv‡_ m¤úwK©Z †h 

†Kv‡bv ai‡Yi MOU ¯v̂ÿ‡ii c~‡e© AvšÍtgš¿Yvjq mfv Avn&evbc~e©K 

mgwš̂Z wm×v‡šÍi Av‡jv‡K c`‡ÿc M ÖnY Ki‡Z n‡e| 

সাংবিষ্ট সকল 

মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা 

 

(N)   mgy ª̀ e‡ÿ †Zj wbtmiYmn Ab¨vb¨ `yN©Ubv ev wec`Kvjxb mg‡q †bŠ-

cwienb gš¿Yvjq, †bŠ-evwnbx Ges †Kv÷MvW© cvi¯úwiK mgš̂‡qi gva¨‡g 

h_vh_ e¨e ’̄v M ÖnY Ki‡e| 

†bŠ-cwienb gš¿Yvjq, †bŠ-

evwnbx Ges †Kv÷MvW© 

 

(O)   wbivcËv msµvšÍ MSAR µ‡qi wel‡q wegvb evwnbx I †emvgwiK wegvb 

PjvPj KZ…©cÿ AvMvgx wZb mßv‡ni g‡a¨ ¯ ̂¯ ̂Kg©cwiKíbv ‡bŠ-cwienb 

gš¿Yvjq-†K AewnZ Ki‡e| ‡bŠ-cwienb gš¿Yvjq m‡e©v”P 06 (Qq) 

mßv‡ni g‡a¨ c Övß Kg©-cwiKíbvi Av‡jv‡K P~ovšÍ c ÖwZ‡e`b c Ȫ ‘Z Ki‡e 

Ges cÖavbgš¿xi Kvh©vjq-‡K AewnZ Ki‡e| 

‡bŠ-cwienb gš¿Yvjq, wegvb 

evwnbx I †emvgwiK wegvb 

PjvPj KZ…©cÿ 

 

(P)   gvQ aiv †bŠKv/ Uªjvi mg~‡ni wbivcËv weavbmn A‰ea Kvh©Kjvc †ivaK‡í 

†iwR‡Uªkb mn jvB‡mÝ c Ö̀ v‡bi Rb¨ †bŠ-cwienb gš¿Yvjq Ges grm¨ I 

cÖvwY m¤ú` gš¿Yvjq †hŠ_fv‡e AvMvgx 02( ỳB) mßv‡ni g‡a¨ c`‡ÿc 

MÖnY Ki‡e Ges G wel‡q c Öavbgš¿xi Kvh©vj‡q GKwU c ÖwZ‡e`b cÖ̀ vb 

Ki‡e| 

†bŠ-cwienb gš¿Yvjq Ges 

grm¨ I cÖvwY m¤ú` gš¿Yvjq 

 

(Q) wejyß wQUgnj-m¤̂wjZ BDwbqb I Dc‡Rjv mg~‡ni Rwgi cwigvY wbav©iY 

wel‡q f~wg gš¿Yvjq AvMvgx 01(GK) gv‡mi g‡a¨ c`‡ÿc M ÖnY Ki‡e 

Ges wbav©iYK„Z Rwgi cwigv‡Yi wfwË‡Z mxgvbv wPwýZc~e©K 

BDwbqb/Dc‡Rjvi g¨vc A¼‡bi wel‡q mv‡f© Ae evsjv‡`k Riyix 

c`‡ÿc MÖnY Ki‡e| 

mv‡f© Ae evsjv‡`k  

  

গত ০৯.১০.২০১৬ তাবরদখ প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র বসবনয়র সবিব মদহােদয়র সভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত সভায় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/ববভাগ মন্তব্য 

(K)   জ্বালানী ও খবনজ সম্পে ববভাগ অবজযত সমুদ্র সীমায় প্রাকৃবতক গ্যাস আহরণ 

সম্পবকযত ব্লক অনুসন্ধান ও ইজারা প্রোন সাংক্রান্ত কার্ যাববল দ্রুত সম্পােদনর 

পেদক্ষপ গ্রহণ করদব; 

জ্বালানী ও খবনজ সম্পে ববভাগ  
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ক্রম বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী/মন্ত্রণালয়/ববভাগ মন্তব্য 

(L)   অনুসন্ধানী জাহাজ ক্রয় অেবা ভাড়া করার ববষদয় জ্বালানী ও খবনজ সম্পে 

ববভাগ আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠাদনর মাধ্যদম অনবতববলদে জরুবর পেদক্ষপ 

গ্রহণ করদব এবাং গৃহীত পেদক্ষপ প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক অববহত করদব। 

জ্বালানী ও খবনজ সম্পে ববভাগ  

(M)   অবজযত সমুদ্র সীমায় মৎস্য ও প্রাবণ সম্পে আহরদণর বনবমত্ত অনুসন্ধানী জাহাজ 

ক্রয়/ভাড়া করার ববষদয় তবদেবশক সহায়তা গ্রহদণর ববষদয় আগামী ১৫(পদনর) 

কার্ যবেবদসর মদধ্য একটি অগ্রগবত প্রবতদবেন প্রস্তুতপূব যক মৎস্য ও প্রাবণ সম্পে 

মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয় তপ্ররণ করদব।  

 মৎস্য ও প্রাবণ সম্পে মন্ত্রণালয়  

(N)   সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা সমূদহর বনরূবপত িাবহো অনুর্ায়ী সমুদ্র 

সম্পদের সাদে সম্পকৃ্ত প্রবশবক্ষত জনবল ততরীর লদক্ষে প্রবাসী কল্যাণ ও 

তবদেবশক কম যসাংসাংস্থান মন্ত্রণালয় র্োর্ে পেদক্ষপ গ্রহণ করদব। 

 প্রবাসী কল্যাণ ও তবদেবশক 

কম যসাংসাংস্থান মন্ত্রণালয় 

 

(O)   নে-নেীর তমাহনা ও সমুদ্র বদক্ষ ভূবম পুনরুদ্ধাদরর ববষদয় সুবনবে যষ্ট সময়-সীমা 

বনরূপণপূব যক আগামী ৩০(বত্রশ) কার্ যবেবদসর মদধ্য একটি ধারণাপত্র প্রস্তুত 

কদর পাবন সম্পে মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয় তপ্ররণ করদব।  

পাবন সম্পে মন্ত্রণালয়  

(P)   আকাশসীমা অবতক্রদমর তক্ষদত্র তবদেবশক ববমান তকাম্পানীসমূদহর বনকট 

তেদক রাজস্ব প্রাবপ্তর সম্ভাবনা ববষদয় তবসামবরক ববমান পবরবহন ও পর্ যটন 

মন্ত্রণালয় একটি জরুবর ধারণাপত্র প্রস্তুতপূব যক প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক অববহত 

করদব। 

 তবসামবরক ববমান পবরবহন ও 

পর্ যটন মন্ত্রণালয় 

 

(Q) জাহাজ পুনঃপ্রবক্রয়াজাতকরণ সাংক্রান্ত বশল্প স্থাপদনর জন্য ভূবম বনব যািনপূব যক 

বশল্প মন্ত্রণালয় জরুবর পেদক্ষপ গ্রহণ কদর আগামী ৩০(বত্রশ) কার্ যবেবদসর মদধ্য 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক অববহত করদব। 

বশল্প মন্ত্রণালয়  

(জ)   পানগাঁও নেী বন্দদরর কার্ যক্রম পুদরােদম িালু করার ববষদয় উদ্ভূত জটিলতা 

বনরসনকদল্প তনৌ-পবরবহন মন্ত্রণালয় জরুবর পেদক্ষপ গ্রহণপূব যক প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ যালদয় অগ্রগবত প্রবতদবেন তপ্ররণ করদব। 

তনৌ-পবরবহন মন্ত্রণালয়  

(ঝ)   সমুদ্র ববজ্ঞান সম্পবকযত নতুন ববভাগ সৃজনসহ প্রদয়াজনীয় বশক্ষক/প্রবশক্ষক 

ততরীর জন্য ববদেশী ববশ্বববযালয়/বশক্ষা প্রবতষ্ঠাদনর সদঙ্গ সমদঝাতা চুবক্ত 

সম্পােদনর মাধ্যদম বশক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ করদব এবাং 

গৃহীত পেদক্ষপ সমূদহর অগ্রগবত প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক অববহত করদব।  

 বশক্ষা মন্ত্রণালয়  

(ঞ)   সমুদ্র সম্পদের সুষ্ঠ ু ব্যবস্থাপনা এবাং সমুদ্রসীমার বনরাপত্তা বনবিতকদল্প 

প্রবতরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাংবিষ্ট ববভাগ/সাংস্থা সমূদহর সমবিত পেদক্ষপ 

গ্রহণ ববষদয় আগামী ১৫(পদনর) কম য বেবদসর মদধ্য একটি প্রবতদবেন 

প্রণয়নপূব যক প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক অববহত করদব।  

প্রবতরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  

 

  মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতদত্ব অনুবষ্ঠত সভার বসদ্ধান্ত এবাং পরবতীদত “সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনা 

(Blue Economy) সাংক্রান্ত সমিয় কবমটির সভাসমূদহ গৃহীত বসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগবত ববষদয় পর্ যাদলািনা করা হয়। 

বাাংলাদেদশর অবজযত জলসীমায় সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনা ববষদয় সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থাসমূহ এখন পর্ যন্ত 

কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত না পারায় সভায় অসদন্তাষ প্রকাশ করা হয়।  
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ববস্তাবরত আদলািনাদন্ত সব যসম্মবতক্রদম সভায় বনদম্নাক্ত বসদ্ধান্ত গৃহীত হয় : 

বসদ্ধান্ত: 

(ক) জাবতসাংদর্র সমুদ্র আইন ববষয়ক আন্তজযাবতক রাইব্যেনাল এবাং আন্তজযাবতক সাবলশী আোলদতর রাদয় বাাংলাদেদশর অবজযত 

জলসীমায় সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ূ ব্যবস্থাপনার লদক্ষে তকৌশলগত পবরকল্পনা গ্রহদণর উদদ্দদশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 

সভাপবতদত্ব গত ২০.০৮.২০১৪ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সভার বসদ্ধান্তসমূহ এবাং পরবতীদত সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনা 

ববষয়ক সমিয় কবমটির ২৪.০৩.২০১৫ ,১৯.১০.২০১৫ ,০২.১২.২০১৫ ,১৫.১২.২০১৫ এবাং ০৯.১০.২০১৬ তাবরদখ অনুবষ্ঠত 

সভায় গৃহীত বসদ্ধান্তসমূদহর বাস্তবায়ন অগ্রগবত প্রবতদবেন (দমবরক্স আকাদর) সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা আগামী ১৫(পদনর) 

বেদনর মদধ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় এবাং সবিব, তমবরটাইম অোদেয়াস য ইউবনট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ করদব।  

(খ) বাাংলাদেদশর অবজযত জলসীমায় সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনার লদক্ষে তকৌশলগত পবরকল্পনা (স্বল্প, মধ্য ও েীর্ য 

তময়ােী) প্রণয়দনর ববষদয় সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা কর্তযক গৃহীত ব্যবস্থা আগামী ৩০ (বত্রশ) বেদনর মদধ্য প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ যালয়, পবরকল্পনা মন্ত্রণালয় এবাং সবিব, তমবরটাইম অোদেয়াস য ইউবনট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালদয় তপ্ররণ করদব।  

(গ)  সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠ ুব্যবস্থাপনার বনবমত্ত বাাংলাদেদশর অবজযত সমুদ্র সীমায় র্োর্ে অনুসন্ধানপূব যক প্রাপ্ত তদের 

বভবত্তদত একটি Data Bank ততবর করদত হদব। এ ববষদয় সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা শীঘ্রই প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ গ্রহণ 

করদব।  

(র্) বলবর্াং ববভাগ বহদসদব জ্বালানী ও খবনজ সম্পে ববভাগ প্রবত ০৩ (বতন) মাস অন্তর সমিয় সভা আহ্বান করদব। 

 আর তকান আদলািে ববষয় না োকায় সভাপবত সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় সভার সমাবপ্ত তর্াষণা কদরন। 

                

    

                 স্বাক্ষবরত/- 

            ২৩/৫/২০১৮  

সাজ্জাদুল হাসান 

ভারপ্রাপ্ত সবিব 

 


