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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় 

ততজগাঁও, ঢাকা। 

 

ববষয়: সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠু  ব্যবস্থাপনা ববষয়ক সভার কার্ যবববরণী 

 

সভাপবত : জনাব তমাোঃ আবজজুর রহমান, মহাপবরচালক 

সভার স্থান : প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র সভাকক্ষ (৪র্ য তলা) 

সভার তাবরখ ও সময় : ২২.৭.২০১৮ বি. 

সভার উপবস্থবত তাবলকা : পবরবশষ্ট-‘ক’ 

 

সভাপবত সকলদক স্বাগত জাবনদয় সভা শুরু করেন। সভাপবত জানান তর্, ইদতাপূদব য সমুদ্র সম্পে আহরণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা 

ববষদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতদে অনুবষ্ঠত সভা ছাড়াও মুখ্য সবচব মদহােয় এবাং বসবনয়র/সবচব, প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয়র 

সভাপবতদে একাবধক সভা অনুবষ্ঠত হদয়দছ। সবগুদলা সভার বসদ্ধান্তদক একবিত কদর সম্প্রবত প্রধানমন্ত্রীে মুখ্য সবচব মদহােদয়র 

সভাপবতদে অনুবষ্ঠত সভায় উপস্থাপন করা হয়। তদব বসদ্ধাদন্তর বাস্তবায়ন অগ্রগবত প্রবতদবেন সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তর হদত 

বববক্ষপ্তভাদব তপ্ররণ করায় উক্ত সভায় তা পর্ যাদলাচনা করা সম্ভব হয়বন। অদ্যকার সভায় প্রবতটি বসদ্ধাদন্তর অগ্রগবত এক এক কদর 

উপস্থাপদনর জন্য বতবন উপবস্থত প্রবতবনবধদের আহ্বান জানান।  

২। সভায় উপবস্থত প্রবতবনবধগণ কর্তযক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপবতদে গত ২০.৮.২০১৪ তাবরদখ অনুবষ্ঠত সভার 

উদেখদর্াগ্য বসদ্ধাদন্তর ববষদয় বনম্নরূপভাদব আদলাচনা/ অগ্রগবত উপস্থাপন করা হয় : 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সভাপততরে ২০.৮.২০১৪ 

তাতেরে অনুতি সভাে তসদ্ধান্ত 

অগ্রগতত/আরলাচনা 

(ক) সমুদ্রসীমা অজযদনর তপ্রবক্ষদত বববভন্ন মন্ত্রণালয়, 

ববভাগ ও সাংস্থা শীঘ্র স্বল্প, মধ্যম ও েীর্ যদময়ােী 

পবরকল্পনা প্রণয়ন করদব। এ সকল কার্ যক্রম 

মবনটবরাং করার লদক্ষে একটি সমন্বয় কবমটি গঠন 

করদত হদব। প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয় হদত ইহা 

সমন্বয় করা হদব।  

প্রবতরক্ষা মন্ত্রণালয়, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাগ, প্রবাসী কল্যাণ ও 

ববদেবশক কম যসাংস্থান মন্ত্রণালয়, বশল্প মন্ত্রণালয়, তবসামবরক ববমান 

পবরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয়, পবরদবশ, বন ও জলবায়ু পবরবতযন 

মন্ত্রণালদয়র প্রবতবনবধগণ এ সাংক্রান্ত কম যপবরকল্পনা প্রণয়ন করা হদয়দছ 

মদম য জানান। পবরকল্পনা ববভাদগর এ সাংক্রান্ত বনজস্ব তকান অোকশন 

প্ল্োন তনই মদম য জানাদনা হয়। এছাড়া তনৌপবরবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও 

প্রাবণ সম্পে মন্ত্রণালয়সহ বাবণজে মন্ত্রণালয় তকান অোকশন প্ল্োন এখনও 

বতবর কদরবন বদল সাংবিষ্ট প্রবতবনবধগণ কর্তযক সভাদক অববহত করা হয়।  

(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 সাদর্ সমুদ্র সম্পে ব্যবস্থাপনা ও আহরদণর 

জন্য গদবষণা কার্ যক্রম তজারোর করদত হদব। অর্ য 

মন্ত্রণালয় পরীক্ষা বনরীক্ষার পর বববভন্ন সাংস্থার 

অনুকূদল প্রদয়াজনীয় অর্ য বরাদ্দ প্রোন করদব।  

জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে ববভাদগর প্রবতবনবধ জানান, সমুদ্র সম্পে 

আহরণ ও সাদভ য করার ববষদয় জাহাজ ক্রদয়র পবরবদতয ভাড়া করার 

একটি বনদে যশনা রদয়দছ। গত ২১ মাচ য ২০১৮ তাবরদখ এ ববষদয় EOI 

আহবান কো হরয়রে। এে পতেরপ্রতিরত প্রাপ্ত তবডসমূরহে মূল্যায়ন 

কার্ যক্রম চলমান েরয়রে। তততন আেও জানান যর্, সমুদ্রাঞ্চরল স্বািতেত 

তপএসতস ব্লকসমূহ এবং গভীে সমুদ্র ব্লক ব্যততত সমুদ্রাঞ্চরলে অবতিষ্ট 

অংরি Non Exclusive Multiclient Seismic Survey-এে 

পতেকল্পনা গ্রহণ কো হরয়রে। ভূ-তাতিক জতেপ অতধদপ্তরেে প্রতততনতধ 

জানান ডায়নাতমক পতজিন তেসাচ য যভরসল সংগ্ররহে মাধ্যরম সমুদ্রসীমায় 

মূল্যবান েতনজ সম্পদ অনুসন্ধান ও সমুদ্র গরভয ভূ-তাতিক মানতচত্রায়রনে 

কারজ জাহাজ সংগ্ররহে কার্ যক্রম চলমান আরে।  

(গ) সমুদ্র সম্পে রক্ষা, সমুদদ্রর উপকূলীয় এলাকা 

ও গভীর সমুদ্র এলাকায় বনরাপত্তা ববধাদনর জন্য 

তকাস্টগার্ য ও বাাংলাদেশ তনৌবাবহনীর সক্ষমতা 

বৃবদ্ধ করদত হদব।  

বাংলারদরি যনৌবাতহনী হাইররাগ্রাফী ও ওরিারনাগ্রাফী সংক্রান্ত তবষরয় 

সিমতাবৃতদ্ধ, সমুরদ্র সাব যিতণক নজেদােী, অববধ অনুপ্ররবি ও আগ্রাসন 

যোরধ যমতেন তসতকউতেটি তনতিতকেণসহ সমুদ্র সম্পদ অনুসন্ধান ও 

আহেরণ তনোপত্তা তদরয় র্ারে বরল বরল উপতিত প্রতততনতধ জানান। 

এোড়া প্রততেিা মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান যর্, যফারস যস যগাল ২০৩০ 

এে পতেকল্পনাে অংি তহরসরব যমতেটাইম যহতলকপ্টাে, সাব-যমতেন 



 

2 

 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সভাপততরে ২০.৮.২০১৪ 

তাতেরে অনুতি সভাে তসদ্ধান্ত 

অগ্রগতত/আরলাচনা 

তিরগটসহ যবি তকছু জাহাজ সংরর্াজরনে মাধ্যরম সমুরদ্র নজেদােী ও 

সিমতা বৃতদ্ধ কো হরয়রে।   

(র্) সমুদ্র ও নেীর তমাহনা এলাকায় তজদগ উঠা 

নতুন চর স্থায়ী করার লদক্ষে বনায়ন কার্ যক্রম 

তজারোর করদত হদব। সমুদদ্রর কাছাকাবছ/বনকট 

দূরদে তজদগ উঠা চরসমূহদক ভূবম পুনরুদ্ধার 

কার্ যক্রদমর মাধ্যদম একিীকরণ করদত হদব। 

উপকূলীয় অঞ্চরল সমুদ্র ও নদীে যমাহনা এলাকায় নতুন যজরগ ওঠা 

চেসমূহরক িায়ীকেণ, প্রাকৃততক দুরর্ যাগ যেরক উপকূলীয় এলাকাে 

জনগরণে প্রাণ ও সম্পদ েিারে য বন অতধপ্তে কর্তযক ২০১৬-১৭ অে য বেরে 

১০৭৬ যহক্টে ম্যানরগ্রাভ, ১১৫ যহক্টে ননম্যানরগ্রাভ ও তিপ বাগান সৃজন 

কো হরয়রে। এোড়া সমুদ্র ও নদীে যমাহনায় নতুন যজরগ ওঠা চে িায়ী 

কোে লরিে ভূতম পুনরুদ্ধাে কার্ যক্ররমে মাধ্যরম যমাট ২২৮০ তক. তম. 

উপকূলীয় এলাকা তচতিত কো হরয়রে। র্াে প্রায় ৯৭৭ তক. তম. দীর্ য 

এলাকায় বনায়ন কো হরয়রে। ভূতম মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান যর্, 

ভূতম পুনরুদ্ধাে সংক্রান্ত তবষয় প্রিাসতনক কার্ যক্রম যজােদাে কেরত ভূতম 

মন্ত্রণালয় হরত একটি আলাদা যসটআপ গঠরনে তসদ্ধান্ত েরয়রে।   

(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।  

পাতন সম্পদ মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান, উতড়েচে-যনায়াোলী ক্রস 

ডোম প্রকরল্পে তডতপতপ টি পাতন সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তযক পুনগ যঠন কো 

হরয়রে। পুনগ যঠিত তডতপতপ ইরতামরধ্য পতেকল্পনা কতমিরনে 

অনুরমাদরনে জন্য যপ্রেণ কো হরয়রে এবং তা তপইতস সভাে জন্য 

অরপিমান আরে মরম য জানারনা হয়। উক্ত ক্রস ডোম বাস্তবাতয়ত হরল 

প্রকল্প এলাকাে গুেগ্রামসমূহ তীব্র নদী ভাঙ্গরনে কবল যেরক েিা পারব।   

(চ) বাাংলাদেশ-ভারত-শ্রীলাংকা-মালদ্বীপ এই 

চারটি তেদশর সমন্বদয় সী ক্রুদজর/তকাস্টাল 

ট্যেবরজদমর ব্যবস্থা গ্রহণ করা তর্দত পাদর। 

এদক্ষদি প্রদয়াজদন তনৌ প্রদটাকল, আইন ইতোবে 

বরবভবজট করা তর্দত পাদর।  

যনৌপতেবহন মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ সভারক অবতহত করেন যর্, 

বাংলারদি ও ভােরতে মরধ্য এ সংক্রান্ত সম্পাতদত MOU এে আরলারক 

দুটি যদরিে মরধ্য প্যারসঞ্জাে এবং ক্রুজ সাতভ যস চালুকেরণে তনতমত্ত 

SOP স্বািরেে জন্য প্রস্তুত েরয়রে। এোড়া বাংলারদি ও মালদ্বীপ এবং 

শ্রীলংকাে মরধ্য ক্রুজ সাতভ যস পতেচালনাে জন্য এ সংক্রান্ত েসড়া 

MOU/Agreement সম্পাদন/প্রস্তুরতে তবষয়টি প্রতক্রয়াধীন েরয়রে।  

(ছ) বাাংলাদেদশর সমুদ্র সীমার ততল, গ্যাস, 

মূল্যবান খবনজ সম্পে, মৎস্য সম্পে আহরণ 

ইতোবের জন্য েক্ষ জনবল বতবর করদত হদব। 

জ্বালাতন ও েতনজ সম্পদ তবভারগে প্রতততনতধ জানান যর্, বারপক্স এবং 

যপররাবাংলা কর্তযক তনয়তমত প্রতিিরণে আরয়াজন কো হরে। প্রতততনতধ, 

মৎস্য ও প্রাতণ সম্পদ মন্ত্রণালয় জানান, সামুতদ্রক মৎস্য সম্পদ আহেরণে 

তবষরয় িানীয় পর্ যারয় তনয়তমত প্রতিিণ যদয়া হরে। প্রতততনতধ, প্রবাসী 

কল্যাণ ও ববরদতিক কম যসংিান মন্ত্রণালয় অবতহত করেন যর্, বাংলারদি 

ইন্সটিটিউট অব যমতেন যটকরনালতজে আওতায় সম্প্রতত চােটি যররড ৬ 

মাস যময়াদী প্রতিিণ কার্ যক্রম শুরু কো হরয়রে।  

(জ) বববভন্ন সরকাবর ববশ্বববদ্যালদয় সমুদ্র ববজ্ঞান 

ববষয়ক তকাস য চালু করদত হদব।  

মাধ্যতমক ও উচ্চ তিিা তবভারগে প্রতততনতধ সভারক অবতহত করেন যর্, 

ওরিারনাগ্রাফীসহ যমতেন সারয়ন্স, যপাট য এন্ড তিতপং ম্যারনজরমন্ট, 

যমতেটাইম ’ল ইতোতদ তবষরয় ঢাকা তবশ্বতবদ্যালয়, চট্টগ্রাম তবশ্বতবদ্যালয়, 

বঙ্গবন্ধু যিে মুতজবুে েহমান যমতেটাইম ইউতনভাতস যটি, যনায়াোলী 

তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত তবশ্বতবদ্যালয়, তসরলট িাহজালাল তবজ্ঞান ও প্রযুতক্ত 

তবশ্বতবদ্যালয়সহ যমাট ৫টি তবশ্বতবদ্যালরয় তিিা কার্ যক্রম চলমান 

েরয়রে।    

(ঝ) তেদশর েবক্ষণাঞ্চদল ববদশষতোঃ বরগুনা 

তজলায় বশপ বববডাং এবাং বশপ বরসাইবলাং বশল্প 

গদড় তুলদত হদব। সমুদ্র বন্দর তর্দক নেীপদর্ 

কদেইনার পবরবহন করদত হদব র্াদত 

মহাসড়দকর ওপর চাপ কম পদড়।  

তিল্প মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান যর্, বেগুনাে তনিানবাতড়য়ায় 

তিপতবতডং ও তেসাইতলং তিল্প িাপরনে লরিে ভূতম অতধগ্রহরণে 

কার্ যক্রম চলমান আরে।  এ পর্ যারয় যনৌপতেবহন মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ 

জানান, সমুদ্র বন্দে যেরক নদীপরে করন্টইনাে পতেবহরনে জন্য 

ইরতামরধ্য পানগাও করন্টইনাে টাতম যনাল িাপন কো হরয়রে। এোড়া 
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মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সভাপততরে ২০.৮.২০১৪ 

তাতেরে অনুতি সভাে তসদ্ধান্ত 

অগ্রগতত/আরলাচনা 

যদরিে এক বন্দে হরত অন্য বন্দরে করন্টইনাে পতেবহরনে জন্য ৩৮টি 

প্রততিানরক করন্টইনাে জাহাজ তনম যাণ বা সংগ্ররহে জন্য অনুমতত যদয়া 

হরয়রে।  

(ঞ) সমুদ্র তর্দক ততল, গ্যাস আহরদণর সময় 

প্রকৃবত সবদচদয় তববশ ক্ষবতগ্রস্ত হয়। এদক্ষদি 

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 

স্বার্ যদক সদব যাচ্চ অগ্রাবধকার বেদয় ততল গ্যাস 

আহরদণর জন্য ব্লক লীজ বেদত হদব।  

প্রতততনতধ, জ্বালাতন ও েতনজ সম্পদ তবভাগ জানান, সমুরদ্র অফরিাে ব্লক 

আরে ২৬টি, এে মরধ্য গভীে সমুরদ্র ১টি ব্লক লীজ যদয়া হরয়রে। যতল 

গ্যাস ব্লকসমূহ যকারনা একক যকাম্পানীরক লীজ না যদয়াে তবষয়টি 

জ্বালাতন ও েতনজ সম্পদ তবভাগ কর্তযক তবরিষ গুরুরেে সারে যদো হরে।    

(ট) তেদশর সমুদ্র সীমায় ববদেশী ট্রলার/জাহাদজর 

অননুদমাবেত বিবশাং এবাং অববধ ট্রলার/জাহাদজর 

অনুপ্রদবশ তরাদধ মবনটবরাং ও সাদভ যল্যান্স কার্ যক্রম 

তজারোর করদত হদব। গভীর সমুদদ্র মৎস্য 

আহরদণর লদক্ষে উদদ্যাগ গ্রহণ করদত হদব। 

অবধক সাংখ্যায় মৎস্য প্রবক্রয়াকরণ বশল্প স্থাপন 

করদত হদব।  

মৎস্য ও প্রাতণ সম্পদ মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান যর্, তবরদিী মাে 

ধোে রলাে/জাহাজ অনুপ্ররবি বন্ধ কেরত মতনটতেং কার্ যক্রম যজােদাে 

কো হরয়রে এবং অনুপ্ররবি বন্ধ হরয়রে। তততন আেও জানান যর্, গভীে 

সমুরদ্র যটানা জাতীয় মৎস্য আহেণ িীষ যক একটি পাইলট প্রকল্প প্রণয়ন 

করে গত ২১/১/১৮ তাতেরে পতেকল্পনা কতমিরনে কৃতষ, পাতন সম্পদ ও 

পল্লী প্রততিান উইং এ যপ্রেণ কো হরয়রে। 

(ঢ) প্রবত বছর রুটিন কদর আমাদের নেীগুদলা 

তেবজাং করদত হদব। নেী শাসন ও নেী তেবজাং 

কদর নেীর নাব্যতা বিবরদয় আনদত হদব। 

যনৌপতেবহন মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ অবতহত করেন যর্, অভেন্তেীণ 

যনৌপরেে ৫৩টি রুরট কোতপটাল যরতজং প্রকল্পসহ ১২টি গুরুেপূণ য 

যনৌপরেে েনন প্রকরল্পে মাধ্যরম যরতজং কাজ চলমান েরয়রে। এোড়া 

তবতভন্ন প্রকরল্পে আওতায় যরতজংরয়ে মাধ্যরম নদীগুরলাে নাব্যতা বজায় 

োোে কার্ যক্রম অব্যাহত আরে।  

(ণ) নতুন সমুদ্রসীমা অজযদনর তপ্রবক্ষদত আইন, 

বববধ এবাং প্রদটাকদল কী পবরবতযন করদত হদব তা 

তলবজসদলটিভ ও সাংসে ববষয়ক ববভাগ পরীক্ষা 

কদর পেদক্ষপ তনদব। 

তলবজসদলটিভ ও সাংসে ববষয়ক ববভাদগর প্রবতবনবধ সভাদক অববহত 

কদরন, বববভন্ন মন্ত্রণালয়/ববভাগ হদত এ সাংক্রান্ত ববষদয় আইন, বববধ 

প্রণয়দনর প্রস্তাব পাওয়া তগদল তা ববদবচনা করা হদব। তনৌবাবহনীর 

প্রবতবনবধ সভাদক অববহত কদরন তর্, ব্লু ইদকাদনাবম ববষদয় তমবরটাইম 

তজানস অোক্ট প্রণয়দনর কার্ যক্রম পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হদত গ্রহণ করা 

হদয়দছ।  

 

৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে সভাপততরে অনুতিত সভাে উপযু যক্ত তসদ্ধান্তসমূহ পেবতীরত সমন্বয় কতমটিে তবতভন্ন সভাসহ সতচব, 

প্রধানমন্ত্রীে কার্ যালরয়ে সভাপততরে অনুতিত সভায়ও পুনোবৃতত্ত হরয়রে। তকছু তসদ্ধান্ত ইরতামরধ্য বাস্তবাতয়ত হরয়রে। এ পর্ যারয় 

১৫/১২/২০১৫ এবং ৯/১০/২০১৬ তাতেরে প্রধানমন্ত্রীে মুখ্য সতচব মরহাদরয়ে সভাপততরে অনুতিত সভাে উরল্লেরর্াগ্য অপোপে 

তসদ্ধান্ত তনরয় তনম্নরূপভারব আরলাচনা কো হয়: 

প্রধানমন্ত্রীে মুখ্য সতচব মরহাদরয়ে সভাপততরে 

অনুতিত ১৫/১২/২০১৫ তাতেরেে সভাে তসদ্ধান্ত 

অগ্রগতত/আরলাচনা 

(চ) gvQ aiv †bŠKv/ Uªjvi mg~‡ni wbivcËv 

weavbmn A‰ea Kvh©Kjvc †ivaK‡í ‡iwR‡÷ªkb 

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(`yB) mßv‡ni g‡a¨ c`‡ÿc M ÖnY 

যনৌপতেবহন মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান যর্, যনৌবাতণজে দপ্তে এবং 

সামুতদ্রক মৎস্য দপ্তে কর্তযক গত আগস্ট ২০১৫ হরত যর্ৌে কোম্প 

পতেচালনাে মাধ্যরম মাে ধো যনৌকাে যেতজরিিন শুরু কো হয়। উক্ত 

কার্ যক্রম চলমান েরয়রে। যনৌবাতহনীে প্রতততনতধ জানান যর্, এ পর্ যন্ত ৬০ 

হাজাে যনৌর্ারনে যেতজরিিরনে জন্য তাতলকা যনৌবাতণজে দপ্তরে যপ্রেণ 

কো হরয়রে। এে মরধ্য মাত্র ৫২৭টি যনৌর্ারনে যেতজরিিন সম্পন্ন 
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প্রধানমন্ত্রীে মুখ্য সতচব মরহাদরয়ে সভাপততরে 

অনুতিত ১৫/১২/২০১৫ তাতেরেে সভাে তসদ্ধান্ত 

অগ্রগতত/আরলাচনা 

Ki‡e Ges G wel‡q cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡q GKwU 

cÖwZ‡e`b c Ö̀ vb Ki‡e| 

হরয়রে। এ প্রসরঙ্গ মৎস্য ও প্রাতণ সম্পদ মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ জানান, 

র্তদ একটি তনধ যাতেত টরনজ পর্ যন্ত জাহাজ/রলােরক এ মন্ত্রণালরয়ে 

তিাবধারন গভীে সমুরদ্র মাে ধোে অনুমতত যদয়া হয়। তরব যনৌর্ান 

তনরয় আে জটিলতা োরক না।  

(ে) wejyß wQUgnj-m¤ŵjZ 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 

MÖnY 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| 

সারভয অব বাংলারদি এে প্রতততনতধ জানান যর্, ইরতামরধ্য সীমান্ত সংলগ্ন 

তেটমহলগুরলা তবলুপ্ত হরয়রে। এে কােরণ জতমে পতেমাণ পতেবতযন 

হরয়রে। ভূ-তাতিক জতেপ অতধদপ্তে, বাংলারদি জতেপ অতধদপ্তে হরত 

জতমে পতেমাণ তচতিত হরল ম্যাপ অঙ্কন কো হরব।  

 

প্রধানমন্ত্রীে মুখ্য সতচব মরহাদরয়ে সভাপততরে 

অনুতিত ৯/১০/২০১৬ তাতেরেে সভাে তসদ্ধান্ত 

অগ্রগতত/আরলাচনা 

(চ) আকাশসীমা অবতক্রদমর তক্ষদি ববদেবশক 

ববমান তকাম্পানীসমূদহর বনকট তর্দক রাজস্ব 

প্রাবপ্তর সম্ভাবনা ববষদয় তবসামবরক ববমান 

পবরবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালয় একটি জরুবর 

ধারণাপি প্রস্তুতপূব যক প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালয়দক 

অববহত করদব। 

যবসামতেক তবমান পতেবহন ও পর্ যটন মন্ত্রণালরয়ে প্রতততনতধ সভারক 

অবতহত করেন যর্, এ সংক্রান্ত ধােণাপত্র প্রস্তুত কো হরয়রে। 

ধােণাপত্রানুর্ায়ী সমুরদ্রে জলসীমা বৃতদ্ধ পাওয়াে কােরণ বাংলারদরিে 

অতজযত জলসীমাে উপেি বতধ যত আকািসীমাে তনর্ভ যল সীমানা 

ম্যাপ/নকিা সারভয অব বাংলারদি হরত সংগ্ররহে কার্ যক্রম গ্রহণ কো 

হরয়রে। উক্ত তনর্ভ যল সীমানা প্রাতপ্তে পে ICAO -এে অনুরমাদরনে 

মাধ্যরম ফ্লাইট ইনফেরমিন তেতজয়ন (এফআইআে) বতধ যতকেরণে 

কার্ যক্রম সম্পন্ন হরল উক্ত এলাকায় বাংলারদরিে সুতনতদ যষ্ট কর্তযে 

িাতপত হরব। এফআইআে-যক বতধ যতকেরণে মাধ্যরম আকাি সীমানা 

প্রাপ্ত হরল আেও করয়কটি আন্তজযাততক এয়াে রুট বাংলারদি 

এফআইআে-এে অন্তর্ভ যক্ত হরত পারে। তরব এয়াে রুট অন্তর্ভ যতক্তে 

মাধ্যরম োজস্ব প্রাতপ্তে তবষয়টি পাশ্বযবতী যদিসমূরহে সারে তদ্বপাতিক 

আরলাচনা এবং ICAO এে অনুরমাদরনে উপে তনভযেিীল।    

 

৪। অতোঃপর ববস্তাবরত আদলাচনা/অগ্রগবত উপস্থাপন যিরষ সভায় বনম্নরূপ বসদ্ধান্ত গৃহীত হয়:  

 তসদ্ধান্ত : 

৪.১ সাংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/ববভাগ/সাংস্থা কর্তযক সুনীল অর্ যনীবত (ব্লু ইদকাদনাবম) ববষদয় প্রণীত স্বল্প, মধ্যম ও েীর্ য তময়ােী 

পবরকল্পনাসমূহ সমবন্বত কদর ব্লু ইদকাদনাবম তসল অোকশন প্ল্োন সম্পবকযত একটি বই প্রস্তুতপূব যক আগামী ৩১ জুলাই 

২০১৮ তাবরদখর মদধ্য প্রধানমন্ত্রীর কার্ যালদয় তপ্ররণ করদব;  

৪.২ Delta Plan এে তভতত্তরত পতেকল্পনা কতমিন তনজস্ব কম যপতেকল্পনা বততে কেরব ;   

৪.৩ Non Exclusive Multiclient Seismic Survey-এে তবষয়টি েোতন্বত করে জ্বালাতন ও েতনজ সম্পদ 

তবভাগ এে অগ্রগতত প্রধানমন্ত্রীে কার্ যালরয় যপ্রেণ কেরব; 

৪.৪ নতুন যজরগ ওঠা চে সমূহরক পুনরুদ্ধাে কার্ যক্ররমে মাধ্যরম একত্রীকেরণে লরিে Morphological Study এে 

তবষরয় পাতন সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূতম মন্ত্রণালয়, প্রততেিা মন্ত্রণালয়, সারভয অব বাংলারদি, পতেরবি, বন ও জলবায়ু 
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পতেবতযন মন্ত্রণালয় সভা করে আগামী এক মারসে মরধ্য একটি সুপাতেি প্রণয়ন কেরব। এরিরত্র ভূতম মন্ত্রণালয় লীড 

মন্ত্রণালয় তহরসরব কাজ কেরব;  

৪.৫ পাতন সম্পদ মন্ত্রণালরয়ে উতড়েচে-যনায়াোলী ক্রস ডোম প্রকরল্পে তডতপতপটি অনুরমাদরনে লরিে পতেকল্পনা কতমিন 

আগামী এক মারসে মরধ্য তপইতস সভা আরয়াজরনে কার্ যক্রম সম্পন্ন করে প্রধানমন্ত্রীে কার্ যালয়রক অবতহত কেরব। এ 

তবষরয় পাতন সম্পদ মন্ত্রণালয় পতেকল্পনা কতমিরনে সারে যর্াগারর্াগ অব্যাহত োেরব। 

৪.৬ তিপতবতডং এবং তিপ তেসাইতলং তিল্প গরড় যতালাে লরিে ভূতম অতধগ্রহরণে তবষয়টি যকান পর্ যারয় েরয়রে তা 

আগামী ৭ (সাত) তদরনে মরধ্য তিল্প মন্ত্রণালয় প্রধানমন্ত্রীে কার্ যালয়রক অবতহত কেরব; 

৪.৭ গভীে সমুরদ্র মৎস্য আহেণ িীষ যক পাইলট প্রকল্পটি পতেকল্পনা কতমিন কর্তযক অনুরমাদরনে কার্ যক্রম দ্রুত সম্পন্ন 

কেরত হরব। এ তবষরয় মৎস্য ও প্রাতণ সম্পদ মন্ত্রণালয় পতেকল্পনা কতমিরনে সারে যর্াগারর্াগ অব্যাহত োেরব; 

৪.৮ যুগ্ম-সতচব, যলতজসরলটিভ ও সংসদ তবভারগে যনর্তরে সংতিষ্ট দপ্তরেে প্রতততনতধ ও ব্লু ইরকারনাতম সংতিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/তবভারগে যফাকালপরয়ন্ট কম যকতযারদে উরদ্যারগ একটি ইনহাউস সভা আরয়াজন করে সমুদ্রসীমা অজযরনে 

যপ্রতিরত তনজ তনজ প্রততিারনে আইন, তবতধ এবং প্ররটাকল প্রণয়ন/সংরিাধরনে আবশ্যকতাে তবষয়টি পর্ যারলাচনাপূব যক 

পেবতী কার্ যক্রম গ্রহণ কেরব।  

৪.৯ মাে ধোে যনৌকা/রলােসমূরহে তনোপত্তা তবধানসহ অববধ কার্ যকলাপ যোধকরল্প যেতজরিিনসহ লাইরসন্স প্রদারনে 

তবষরয় যনৌপতেবহন মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাতণ সম্পদ মন্ত্রণালয় যর্ৌে সভা করে কম যপন্থা তনধ যােণ কেরব; 

৪.১০ তবলুপ্ত তেটমহরলে জতমে পতেমাণ তনধ যােণ এবং ম্যাপ অঙ্করনে তবষরয় ভূতম মন্ত্রণালরয়ে যনর্তরে আগামী এক 

মারসে মরধ্য ভূতম যেকড য ও জতেপ অতধদপ্তে, বাংলারদি ভূ-তাতিক জতেপ অতধদপ্তে এবং সারভয অব বাংলারদি তনরজরদে 

মরধ্য সভা করে সুপাতেি প্রধানমন্ত্রীে কার্ যালয়রক অবতহত কেরব; 

৪.১১ জ্বালাতন ও েতনজ সম্পদ তবভাগ ব্লু ইরকারনাতম যসল গঠরনে তবষরয় আগামী এক সপ্তারহে মরধ্য প্রজ্ঞাপন জাতেে 

উরদ্যাগ গ্রহণ কেরব;  

৪.১২ ব্লু ইরকারনাতম তবষরয় তথ্য সংগ্রহপূব যক ব্লু ইরকারনাতম যসল একটি ডাটা ব্যাংক প্রস্তুত কেরব। সংতিষ্ট সকল 

মন্ত্রণালয়/তবভাগ/সংিা ব্লু ইরকারনাতম তবষয়ক যর্ যকারনা তথ্য আগামী ৭ (সাত) তদরনে মরধ্য ব্লূ ইরকারনাতম যসরল যপ্রেণ  

কেরব; 

৪.১৩ পূরব যে ন্যায় ব্লু ইরকারনাতম যসল প্রততমারস একবাে এবং জ্বালাতন ও েতনজ সম্পদ তবভাগ প্রতত ততন মারস একবাে 

সমন্বয় সভা কেরব।  

৫। আর তকান আদলাচে ববষয় না র্াকায় সভাপবত সকলদক ধন্যবাে জাবনদয় সভার সমাবপ্ত তর্াষণা কদরন। 

           

                 স্বািতেত/- 

           ৩০/৭/২০১৮ 

তমাোঃ আবজজুর রহমান 

মহাপবরচালক 

 

 


