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 সভাপবত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভার কার্ যক্রম শুরু কদরন। বিবি সমুদ্র সম্পদ আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যিস্থাপিার উপর 

গুরুত্বাররাপ করর িাাংলারদরের অবজিি সমুদ্রসীমায় তিলগ্যাস, মূল্যিাি খবিজ সম্পদ ও মৎস্য আহরণ এিাং সমুদ্রসীমায় বিরাপত্তা 

বিধারির লরযে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগরক সমবিিভারি কাজ করার আহিাি জািাি। সভাপবত বদলন, ব্লু  ইদকানবমর উপর 

Intellectual Exercise হদলও দৃশ্যমান তকাদনা অগ্রগবত হয়বন। কাদজই কালদক্ষপন না কদর সবিবলতভাদব কাজ করা 

প্রদয়াজন। অত:পর সভাপবতর অনুমবতক্রদম সবিব, তমবরটাইম এ্যাদেয়াস য ইউবনট, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ব্লু ইদকানবমর সম্ভাবনা ও 

িযাদলঞ্জ বনদয় এ্কটি উপস্থাপনা প্রোন কদরন। 

   

২।  তমবরটাইম এ্যাদেয়াস য ইউবনতের সবিব উপস্থাপনায় জানান তর্, ১৯৯২ সাদল ব্রাবজদল অনুবষ্ঠত Climate 

Change বিষরয় Rio Convention এ সমুদদ্রর ১০ ভাগ এ্লাকাদক Marine Protected Area (MPA) বহদসদব 

সাংরক্ষণ করার জন্য বাাংলাদেশ অাংগীকার কদরদে। এ্োড়া এ্সবডবজ বাস্তবায়দনর তক্ষদেও এ্রূপ বনদে যশনা রদয়দে। বতযমাদন 

বাাংলাদেদশর সমুদ্র উপকূলীয় এ্লাকায় ৩.৮ ভাগ এ্লাকা MPA বহদসদব ত াষণা করা হদয়দে। অনবতববলদে বাকী এ্লাকাদক 

Protected Area বহরসরি ত াষণা করা প্ররয়াজি। বিবি আদরা বদলন তর্, বদগাপসাগদর এ্কটি তডড তজান ততবর হদয়দে। 

তডড তজাদন অবিদজদনর পবরমাণ কম ববধায় মৎস্য সম্পদের উপদর ববরুপ প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রদয়দে। তডড তজানটি ক্রমান্বদয় 

েবক্ষদণর বেদক অগ্রসর হদল বাাংলাদেদশর মৎস্য সম্পদের পাশাপাবশ সুনীল অর্ যনীবত কম যকাদে ব্য াত সৃবষ্ট হদব। বতবন 

অনবতববলদে সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থার মাধ্যদম গভীর সমুদদ্র এ্ই তডড তজাদনর অবস্থান, পবরবধ এ্বাং অবিদজন স্বল্পতার 

মাো বনরুপদণর প্রদয়াজনীয়তার উপর গুরুত্বাদরাপ কদরন এ্বাং তমবরটাইম এ্যাদেয়াস য ইউবনট তর্দক এ্ ববষদয় প্রদয়াজনীয় 

গাইডলাইন ও সহদর্াবগতা তেয়ার আশ্বাস প্রোন কদরন। 

 

৩।  সবিব, তমবরটাইম এ্যাদেয়াস য ইউবনট সভায় ২০১৯ সাদলর এ্কটি স্যাদটলাইট ইদমদজর মাধ্যদম বদগাপসাগদর ৪০ 

বমটার পাবনর গভীরতার আদশপাদশ ট্রলার ও বেবশাং তবাদটর বিে তুদল ধদরন এ্বাং বদলন তর্, এ্ সকল বেবশাং তবাট হদত ৪০ 

বমটার গভীরতায় মাে ধরা হদে এ্বাং সমুদ্র সম্পে নষ্ট হদে। গভীর সমুদদ্র মৎস্য আহরদণর জন্য এ্ র্াবৎ ০৯ টি লাং লাইনার এ্বাং 

০৭টি পাদস যইনার তনৌর্াদনর অনুদমােন প্রোন করা হদলও অদ্যাববধ লাইদসন্সধারীগণ তনৌর্ান/ট্রলার ক্রয় করদত সক্ষম হয়বন। বিবি 

উরেখ কররি আনুমাবিক ১৪ বমোর দদর িের GRP দ্বারা দিবর তবাটসমূহ শ্রীলাংকা তর্দক এ্দস টুনা মাে ধরদত সক্ষম। শ্রীলাংকার 

পক্ষ তর্দক এ্রুপ এ্কটি প্রস্তাব ইদতাপূদব য বাাংলাদেশদক করা হদলও বাাংলাদেশ হদত এ্ ববষদয় পরবতীদত আর তকান তর্াগাদর্াগ 

করা হয়বন। সমুদদ্র মৎস্য সম্পে আহরণ, মাদের ববিরণদক্ষে সনাক্তকরণ ও গদবষণা কাদজর জন্য জাহাজ ক্রয়, এ্ সাংবিষ্ট কাজ 

সম্পােদনর লদক্ষয পাইলট প্রদজক্ট তনয়ার উদদ্যাগ গ্রহণসহ অর্ য ববভাগ হদত প্রদয়াজনীয় অর্ য বরাদ্দ প্রাবির লদক্ষয তর্াগাদর্াগ 

অব্যাহত রাখার ববষদয় বতবন মৎস্য ও প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালদয়র দৃবষ্ট আকষ যণ কদরন। এ্কইসাদর্ সভায় সভাপবত সমুদদ্র মৎস্য 

আহরদণর লদক্ষয শ্রীলাংকা হদত ইদতাপূদব য তর্ প্রস্তাবটি করা হদয়দে উক্ত প্রস্তাদব তারা এ্খদনা আগ্রহী বকনা তস ববষদয় শ্রীলাংকা 

সরকাদরর সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠাদনর সাদর্ তর্াগাদর্াগ করার ববষদয়ও অনুদরাধ জানান। 

 

৪। এ্ পর্ যাদয় জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাদগর বসবনয়র সবিব সভায় উদেখ কদরন ২০১৪ সাদল সমুদদ্র মৎস্য সাংরক্ষণ ও 

মাে ধরার বনয়ম-কানুন তমদন িলার পেদক্ষপ গ্রহণ করা হয় এ্বাং বাাংলাদেশ তনৌবাবহনী ও তকাস্টগাদড যর সহায়তায় র্া 

পুদরাপুবরভাদব বাস্তবায়ন করা হয়। বাাংলাদেশ তনৌবাবহনীর পেদক্ষদপই অববধ মৎস্য আহরণ প্রবতদরাধ করা সম্ভব বদল বতবন মত 
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প্রকাশ কদরন। এ্ পর্ যাদয় সভাপবত মৎস্য ও প্রাণী সম্পে মন্ত্রণালয়দক স্থানীয় তজলা প্রশাসন এ্র সহদর্াবগতায় ট্রলার মাবলক ও 

মাবলক সবমবত তক ৪০ বমটার এ্র মদধ্য মৎস্য আহরণ বদের জন্য প্রদয়াজনীয় বনদে যশনা প্রোন করার লদক্ষয অনুদরাধ জানান। 

 

৫। মহাপবরিালক, তনৌপবরবহন অবধেির বদলন, বাাংলাদেদশর বেবশাং গ্রাউেগুদলা আপদডট করা হয়বন ববধায় ৪০ বমটার 

গভীরতার মদধ্য তবাদটর উপবস্থবত অবধক লক্ষয করা র্ায়। বতবন আদরা বদলন তর্, বাাংলাদেশ এ্খনও  ‘The Hong Kong 

International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009’ 

Ratify কদর নাই। েলশ্রুবতদত বাাংলাদেশ জাহাজ পুনঃপ্রবক্রয়াজাতকরণ বশদল্প ববহবব যদশ্বর বববভন্ন তেদশর সাদর্ প্রবতদর্াবগতায় 

বপবেদয় পড়দব এ্বাং এ্ বশদল্পর উপর ববরূপ প্রভাপ পড়দত পাদর। জাহাজ পুনঃপ্রবক্রয়াজাতকরণ বশদল্পর কম যরত শ্রবমকদের 

প্রদয়াজনীয় প্রবশক্ষণ প্রোদনর মাধ্যদম েক্ষতা উন্নয়ন ও কম যদক্ষদে ঝুঁবক বনরসন এ্বাং শ্রবমকদের স্বাস্থয সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এ্ 

কনদভনশদনর অন্যতম শতয। বতবন উদেখ কদরন এ্ই শতয সমূহ Compliance এ্র বাধ্যবাধকতা রদয়দে এ্বাং এ্তদ সাংক্রান্ত 

এ্কটি প্রবতদবেন শীঘ্রই তপশ করা প্রদয়াজন। 

 

৬। সভায় তবসামবরক ববমান পবরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধ বদলন তর্, শাহ আমানত আন্তজযাবতক ববমান বন্দর, 

িট্টগ্রাম কর্তযক জাইকা প্রকদল্পর আওতায় এ্কটি RADAR সাংস্থাপরির কাজ তেষ পর্ িারয় ররয়রে। এর Primary Range ৬০ 

িটিকোল মাইল এিাং Secondary Range ২০০ িটিকোল মাইল। উক্ত RADAR এর কার্ িক্রম শুরু হরল এিাং RADAR এর 

উপর প্রবেবযি জিিল বিরয়াবজি করর দবযরি সমুদ্রসীমা উপরস্থ  Air Route সমুরহর চলাকারী বিমািসমূহরক  িাাংলারদে হরি 

কররাল করার প্রবক্রয়া গ্রহণ করা হরি। 

 

৭। সবচি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় সভারক অিবহি কররি তর্, গভীর সমুরদ্র টুিা এিাং টুিা জািীয় মাে আহররণর 

জন্য ১০টি লাং লাইিার প্রকৃবির জাহাজ মাচ ি ২০২০ এর মরে আমদাবির বিষয়টি প্রবক্রয়াধীি ররয়রে। এ পর্ িন্ত আর বভ মীি 

সন্ধািী গরিষণা ও জবরপ জাহারজর মােরম ২৪টি ক্রুজ সম্পন্ন হরয়রে এিাং জাবিসাংর র সহায়িায় গরিষণা জাহাজ দ্বারা 

িরগাপসাগরর একুয়াবিক সারভি পবরচালিা করা হরয়রে।  

 

৮।  সভায় ব্লু ইদকানবম তসদলর প্রবতবনবধ সাম্প্রবতক সমদয় বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ কর্তযক গৃহীত কার্ যক্রদমর অগ্রগবত 

উপস্থাপন কদরন এ্বাং অববহত কদরন তর্, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ কর্তযক ২০২১ সাদলর মদধ্য সমুদদ্র ২টি অনুসোন কুপ 

খনদনর কাজ িলমান রদয়দে। এ্ পর্ যাদয় বসবনয়র সবিব জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ বদলন, ব্লু ইদকানবম তসদল জনবল স্বল্পতার 

কারদণ কাবিত োবয়ত্ব পালন করা দূরুহ হদে। বতবন ব্লু ইদকানবম তসলটি Upgradation এ্র প্রদয়াজনীয়তা তুদল ধদরন এ্বাং 

উপবস্থত সকদল এ্র পদক্ষ মতামত প্রোন কদরন। 

 

৯।  ব্লু ইদকানবম ববষদয় সভায় উপবস্থত অন্যান্য প্রবতবনবধগণও আদলািনায় অাংশগ্রহণ কদরন। অতঃপর ববস্তাবরত আদলািনা 

তশদষ বনম্নরুপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়: 

  

ক্রম  বসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/ ববভাগ/ সাংস্থা 

১. Climate Change বিষয়ক Rio Convention এ িাাংলারদরের সমুদ্র ও 

সমুদ্র উপকূদলর বনধ যাবরত ১০ ভাগ এ্লাকাদক Marine Protected Area 

(MPA) বহদসদব সাংরক্ষণ করার অগীকার বাস্তবায়দনর প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 

গ্রহণ করদত হদব। এ্ লদক্ষয মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় 

বহদসদব কাজ করদব। 

মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়/ 

পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতযন 

মন্ত্রণালয়/ তনৌ পবরবহণ মন্ত্রণালয়/  

তবসামবরক ববমান িলািল ও পর্ যটন 

মন্ত্রণালয়/ তমবরটাইম এ্যাদেয়াস য ইউবনট 

২. বদগাপসাগদর উদু্ভত তডড তজান (Dead Zone) এ্র স্থান, ববস্তৃবত এ্বাং 

অবিদজন/নাইদট্রাদজন এ্র পবরমাণ বনধ যারদণর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় পেদক্ষপ 

গ্রহণ করদত হদব। প্রদয়াজদন ববদেবশ কাবরগবর সহদর্াবগতা গ্রহণ করদত হদব। 

এ্ ববষদয় পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতযন মন্ত্রণালয় লীড মন্ত্রণালয় বহদসদব 

কাজ করদব। 

 

পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতযন 

মন্ত্রণালয়/ববজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালয়/ 

তমবরটাইম এ্যাদেয়াস য ইউবনট 



 

৩ 
 

৩. ৪০ বমটার গভীরতার বাইদর মৎস্য আহরণ বনবিত করার লদক্ষয স্থানীয় 

তজলা প্রশাসদনর মাধ্যদম ট্রলার মাবলক সবমবতদক প্রদয়াজনীয় বনদে যশনা 

প্রোদনর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। ট্রলারসমূহ ৪০ বমটাদরর মদধ্য মৎস্য 

আহরদণ বনদয়াবজত র্াকদল সাংবিষ্ট েির/সাংস্থা প্রদয়াজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা 

গ্রহণ করদব।  

 

মৎস্য ও প্রাবণসম্পে 

মন্ত্রণালয়/বাাংলাদেশ 

তনৌবাবহনী/বাাংলাদেশ তকাস্টগাড য 

৪. গত ১১ বডদসের ২০১৯ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠু 

ব্যবস্থাপনা ববষয়ক সভার বসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সমুদদ্র মৎস্য সম্পে আহরণ, 

মাদের ববিরণদক্ষে সনাক্তকরণ ও গদবষণা কাদজর জন্য তনৌর্ান/ট্রলার 

ক্রয়সহ এ্ সাংবিষ্ট কাজ সম্পােদনর লদক্ষয পাইলট প্রদজক্ট তনয়ার উদদ্যাগ 

গ্রহণসহ অর্ য ববভাগ হদত প্রদয়াজনীয় অর্ য বরাদ্দ প্রাবির ববষয়টি বনবিত 

করদত হদব।   

 

মৎস্য ও প্রাবণসম্পে মন্ত্রণালয়/ 

অর্ য ববভাগ 

৫. জাহাজ পুন:প্রবক্রয়াজাতকরণ ববষদয় ‘The Hong Kong International 

Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 

2009’ এ্র শতয প্রবতপালদনর বনবমত্ত প্রদয়াজনীয় কার্ যক্রম গ্রহণ করদত হদব। 

 

বশল্প মন্ত্রণালয়/ 

পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতযন 

মন্ত্রণালয়/ তনৌ পবরবহণ মন্ত্রণালয়  

৬. জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাদগর অধীন পবরিাবলত অস্থায়ী ব্লু ইদকানবম 

তসলটি প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র বনব যাহী তসদলর আওতায় এ্দন পরবতী 

কম যকাে পবরিালনা করার লদক্ষয কার্ যকর পেদক্ষপ গ্রহণ করদত হদব। 

 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়/জ্বালাবন ও খবনজ 

সম্পে ববভাগ/ব্লু ইদকানবম তসল 

 

১০। আর তকান আদলািনা না র্াকায় সভাপবত সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় সভার সমাবি ত াষণা কদরন। 

 

স্বাক্ষবরত/- 

০৩/০৩/২০২০ 

(ড. আহমে কায়কাউস ) 

প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সবিব 

 


