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       ও                

evsjv‡`k •Zj, M¨vm I LwbR m¤ú` Ki‡cv‡ikb (†c‡Uªvevsjv) 

M„nxZ ¯^í, ga¨ I `xN©  †gqvw`  Kg©cwiKíbvi AMÖMwZ cÖwZ‡e`b 
 
 

cwiKíbvi 
aib 

cwiKíbv Kvh©µ‡gi 
weeiY 

ev¯Íevqb 
Kvj 

ev¯Íevqb AMÖMwZ/mvdj¨ 

¯^í †gqvw` g‡Wj 

wcGmwm 

hy‡Mvc‡hvM

x Kiv 

g‡Wj 

wcGmwm-

2012 Gi 

AvaywbKvqb 

I 

hy‡Mvc‡hvMx 

K‡i g‡Wj 

wcGmwm-

2017 cÖYqb 

 

2018 mvj   

(1 eQi) 

cÖwZ‡ekx †`‡ki m‡½ AwR©Z bZzb mgy ª̀mxgvi wfwË‡Z 

byZbfv‡e eøK g¨vc cÖYqb Kiv n‡q‡Q| evsjv‡`‡ki Ad‡kvi 

GjvKvq bZzb wewWs ivDÛ Avnev‡bi j‡¶¨ we`¨gvb 

Revised Model PSC 2012 G cÖ‡qvRbxq 

ms‡kvab/cwigvR©bc~e©K AvaywbKvqb K‡i GKwU Lmov 

Ad‡kvi g‡Wj wcGmwm 2017 cÖ¯‘Z Kiv nq| cieZ©x‡Z D³ 

g‡Wj wcGmwmÕi Dci wewfbœ gš¿Yvjq †_‡K cÖvß gZvgZ 

AšÍf©y³ K‡i cÖ‡qvRbxq ms‡kvab/cwigvR©bc~e©K P~ovšÍ Lmov 

Ad‡kvi g‡Wj wcGmwm-2017 Aby‡gv`‡bi Rb¨ R¡vjvwb I 

LwbR m¤ú` wefv‡M †cÖiY Kiv nq| Aciw`‡K we ỳ¨r wefv‡Mi 

cvIqvi †m‡ji gva¨‡g Rural Electrification and 

Renewable Energy Development  (RE-RED-II) 

cÖK‡íi AvIZvq Ad‡kvi I Ab‡kvi g‡Wj wcGmwm-2017 

Gi AviI AvaywbKvqb Ges hyM‡cv‡hvMx Kivi Rb¨ wb‡qvwRZ 

wbDwRj¨vÛ Gi civgk©K cÖwZôvb Resource 

Development Ltd. (RDL) KZ©„K MZ 15.05.2018 

ZvwiL Final Report †c‡Uªvevsjvq `vwLj Kiv n‡q‡Q| D³ 

Final Report-Gi mycvwikmg~n Ges †c‡Uªvevsjv cÖv‡šÍ 

cwigvwR©Z g‡Wj wcGmwmÕi Zzjbvg~jK mvibx cÖ¯‘Z K‡i 

R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM eivei ‡cÖiY Kiv nq Ges MZ 

14.07.2018 Zvwi‡L †c‡Uªvevsjvi †evW© iæ‡g R¡vjvwb I LwbR 

m¤ú` wefv‡Mi mwPe g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ D³ Zzjbvg~jK 

mvibxi Dci GKwU Presentation cÖ`vb Kiv nq| 

Presentation-G cÖ`Ë wb‡`©kbv ch©v‡jvPbvaxb Av‡Q| 
 

¯^í †gqvw` ‡Zj-M¨vm 

AbymÜvb 

wcGmwm eøK 

GmGm-04 

Ges GmGm 

09 G 

mvBmwgK 

Rwic Ges 

AbymÜvb K~c 

Lbb| 

2018 mvj 

n‡Z gvP©, 

2019 

(1 eQi 3 

gvm) 

wcGmwm wewWs ivDÛ 2012 Gi AvIZvq IGbwRwm we‡`k wj. 

I A‡qj BwÛqv wj. Gi mv‡_ MZ 17-02-2014 Zvwi‡L 

Ad‡kvi eøK GmGm-04 Ges GmGm 09-G ‡Zj-M¨vm 

AbymÜv‡bi Rb¨ MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi I ‡c‡Uªvevsjvi 

g‡a¨ Drcv`b e›Ub Pzw³ ¯^v¶wiZ nq| G Pzw³i AvIZvq 

IGbwRwm wf‡`k wj. eøKØq GmGm-04 Ges GmGm-09 G 

cÖ_g av‡c 3,008 jvBb wK.wg. 2D Streamer mvBmwgK 

mv‡f© Ges wØZxq av‡c 2,056 jvBb wK‡jvwgUvi 2D OBC 

mvBmwgK mv‡f©i KvR m¤úbœ K‡i‡Q| ¯̂v¶wiZ wcGmwm 

‡gvZv‡eK 2019 mv‡ji cÖ_g †KvqvU©v‡ii g‡a¨ eøK GmGm-

04-G 1wU Ges GmGm-09-G 2wU mn †gvU 3wU AbymÜvb K~c 

Lb‡bi eva¨evaKZv i‡q‡Q| ‡m Abyhvqx IGbwRwm wf‡`k wj. 

KZ©„K eøK GmGm-04-G 1wU AbymÜvb K~c (KvÂb-1) Lb‡bi 

Rb¨ hveZxq cÖ¯‘wZg~jK Kvh©µg P~ovšÍ ch©v‡q i‡q‡Q| Avkv 

Kiv hv‡”Q AvMvgx A‡±vei 2018 bvMv` KvÂb-1 K~c Lbb 

KvR Avi¤¢ n‡Z cv‡i| Z‡e wcGmwm eøK GmGm-09-G `ywU 

AbymÜvb K~c Ges GmGm-04-G 1wU AbymÜvb K~c Lbb I 
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†Uw÷s Gi wbwgË cÖwZwU eø‡Ki Rb¨ c„_Kfv‡e Initial 

Exploration Period Gi †gqv` AviI 2 eQi e„w×i Rb¨ 

ONGC Av‡e`b K‡i‡Q| 

¯^í †gqvw` ‡Zj-M¨vm 

AbymÜvb 

eøK GmGm-

11-G 

mvBmwgK 

Rwic Ges 

AbymÜvb K~c 

Lbb 

2018 mvj 

n‡Z gvP©, 

2019 

(1 eQi 3 

gvm) 

wcGmwm wewWs ivDÛ 2012 Gi AvIZvq mv‡›Uvm mv½y wdì wj. 

I µxm GbvR©x-Gi mv‡_ MZ            12-03-2014 Zvwi‡L 

Ad‡kvi eøK GmGm-11-G ‡Zj-M¨vm AbymÜv‡bi Rb¨ 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi I ‡c‡Uªvevsjvi g‡a¨ Drcv`b 

e›Ub Pzw³ ¯^v¶wiZ nq| G Pzw³i AvIZvq mv‡›Uvm AMfxi 

mgy`ª eøK GmGm-11 G wØ-gvwÎK mvBmwgK Rix‡ci 

B›UviwcÖ‡Uk‡bi KvR †kl K‡i‡Q| cÖvß djvd‡j 8/10 wU 

cÖm‡c± wPwýZ Kiv n‡q‡Q| m¤cÖwZ G eø‡K 305 eM© wK. wg. 

3D mvBmwgK mv‡f© m¤úbœ Kiv n‡q‡Q| eZ©gv‡b D³ 3D 

mvBmwgK Rix‡c cÖvß Z_¨ DcvË cÖwmwms Gi KvR Pjgvb 

i‡q‡Q| Z‡e wcGmwm eøK GmGm-11-G AbymÜvb K~c Lbb I 

†Uw÷s Gi Rb¨ Initial Exploration Period Gi †gqv` 

AviI 2 eQi e„w×i Rb¨ Acv‡iUi Av‡e`b K‡i‡Q| 
 

ga¨ †gqvw` ‡Zj-M¨vm 

AbymÜvb 

Mfxi mgy`ª 

eøK wWGm-12 

n‡Z †Zj-

M¨vm 

AbymÜvb I 

D‡Ëvjb 

2018 mvj 

n‡Z gvP©, 

2022 

(4 eQi 3 

gvm) 

Òwe` ÿr I R¡vjvwbi `ªæZ mieivn e„w× (we‡kl weavb) AvBb-

2010Ó Gi AvIZvq Mfxi mgy`ª eøK wWGm-12-G †Zj-M¨vm 

AbymÜvb I D‡Ëvj‡bi Rb¨ POSCO Daewoo 

Corporation Gi mv‡_ 14/03/2017 ZvwiL Drcv`b eÈb 

Pzw³ (wcGmwm) ¯^v¶wiZ n‡q‡Q| D³ eø‡K B‡Zvg‡a¨ 3,580 

jvBb-wK‡jvwgUvi 2D mvBmwgK Rixc m¤úbœ n‡q‡Q| 2D 

mvBmwgK mv‡f© Gi WvUv Interpretation G Zviv 5wU Lead 

mbv³ K‡i‡Q, hvi e¨wß cy‡iv GjvKv Ry‡o| ‡m Rb¨ POSCO 

Daewoo 5wU Lead Gi g‡a¨ †c‡Uªvwjqvg wm‡÷g Abyhvqx 

Ranking K‡i 3D mvBmwgK Rix‡ci gva¨‡g myweavRbK K~c 

Lb‡bi Ae¯’vb wPwýZ Ki‡e| G j‡¶¨ myweavRbK AvenvIqvi 

K_v we‡ePbv K‡i AvMvgx b‡f¤̂i 2018-‡Z G eø‡K 3D 

mvBmwgK Rix‡ci Kvh©µg cwiPvjbv Kivi welqwU cwiKíbvq 

‡i‡L G msµvšÍ Kvh©µg cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 

  
 

ga¨ 

†gqvw` 

 

mgy`ª 

GjvKvq 

Db¥y³ 

mgy`ªvÂ‡j 

Non-

2018 n‡Z 

2020 mvj   

(3 eQi) 

mgy`ªvÂ‡j ¯^v¶wiZ wcGmwm eøKmg~n Ges Mfxi mgy`ª eøK 

wWGm-10 Ges wWGm-11 e¨ZxZ mgy`ªvÂ‡ji Aewkó As‡k 

Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey Gi 
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[MZ 

29.07.2

018 

Zvwi‡L 

†Pqvig¨vb 

g‡nv`‡qi 

mfvcwZ‡

Z¡ 

†c‡Uªvevsj

vq AbywôZ 

mfvq 

Non-

Exclusiv

e Multi-

client 

2D 

Seismic 

Survey-

‡K dv÷ 

Uª¨vK-G 

AšÍfz©³ 

Kivi 

wel‡q 

wm×všÍ 

M„nxZ nq] 

 

eøKmg~‡n 

WvUv 

AvniY 

Exclusive 

Multi-

client 2D 

Seismic 

Survey. 

cwiKíbv MÖnY Kiv nq Ges miKv‡ii Aby‡gv`bµ‡g Multi-

client 2D Seismic Survey cwiPvjbvi j‡ÿ¨ MZ         

08-02-2015 Zvwi‡L AvšÍR©vwZK weW Avnevb Kiv nq| 

cieZx©‡Z cÖvß `icÎmg~n h_vh_fv‡e g~j¨vq‡bi ci 

miKv‡ii m‡e©v”P ch©v‡q Aby‡gv`‡bi Rb¨ g~j¨vqb 

cÖwZ‡e`‡bi mvi-ms‡¶c R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM Gi 

gva¨‡g 14/07/2016 ZvwiL A_©‣bwZK welq msµvšÍ gš¿xmfv 

KwgwU‡Z Dc¯’vc‡bi Rb¨ †cÖiY Kiv nq| gš¿xmfv KwgwUi 

03/08/2016 ZvwiL AbywôZ mfvi wm×všÍµ‡g `icÎ 

g~j¨vq‡bi h_v_©Zv hvPvB Kivi Rb¨ AvBb, wePvi I msm` 

welqK gš¿Yvbvj‡qi gvbbxq gš¿x‡K AvnevqK K‡i 5 (cuvP) 

m`‡m¨i GKwU KwgwU MVb Kiv nq| KwgwUi cÖ_g mfv MZ 

01/09/2016 ZvwiL Ges wØZxq mfv MZ 04/12/2016 

Zvwi‡L AvBb, wePvi I msm` welqK gš¿Yvj‡q AbywôZ 

n‡q‡Q| gš¿xmfv KwgwUi Aby‡gv`b cvIqv †M‡j Qualified 

Bidder-Gi m‡½ Pzw³ ¯^v¶i K‡i (AvMvgx Pzw³ ¯^v¶‡ii ci 

n‡Z) 2 eQ‡ii g‡a¨ mgy`ªvÂ‡ji mvBmwgK WvUv msMÖn I 

cÖ‡mwms‡qi ci AvnwiZ mvBmwgK WvUv wewWs ivD‡Û 

e¨envi/weµ‡qi Dc‡hvMx n‡e| D‡jøL¨ †h, Qualified 

Bidder-Gi gva¨‡g mgy`ªvÂ‡ji mvBmwgK WvUv msMÖn I 

cÖ‡mwms Kvh©µg m¤úbœ Kiv †M‡j 6bs cwiKíbv Z_v mgy`ª 

m¤ú` AvniY I myôz e¨e ’̄vcbvi j‡¶¨ Rwic RvnvR fvov 

Kivi cÖ‡qvRb n‡e bv| d‡j GLv‡b miKv‡ii A_© e¨qI 

cÖ‡qvRb n‡e bv| we‡klfv‡e D‡jøL¨, we` ÿr, R¡vjvwb I LwbR 

m¤ú` gš¿Yvjq m¤úwK©Z msm`xq ¯’vqx KwgwU    08-10-

2017 Zvwi‡L AbywôZ mfvq M„nxZ wm×všÍ ÒMulti-client 

2D Seismic Survey-Gi KvR ª̀æZ m¤úbœ Kiv †`‡ki ¯̂v‡_© 

AZxe Riæix| ZvB Responsive Bidder-‡K Kvh©v‡`k 

cÖ`v‡bi gva¨‡g mvg‡bi ‡g․my‡g Survey Avi¤¢ Kivi Rb¨ 

R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefvM cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Ki‡eÓ 

Abyhvqx Multi-client Survey wel‡q me©‡kl AMªMwZ 

cÖwZ‡e`b 10-06-2018 Zvwi‡L R¡vjvwb I LwbR m¤ú` 

wefvM eivei †cÖiY Kiv nq| [MZ 29.07.2018 Zvwi‡L 

†Pqvig¨vb g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ †c‡Uªvevsjvq AbywôZ mfvq 

Non-Exclusive Multi-client 2D Seismic Survey-‡K 

dv÷ Uª¨vK-G AšÍf©y³ Kivi wel‡q wm×všÍ M„nxZ nq]| 
 

ga¨ †gqvw` mgy`ª 

GjvKvq 

Db¥y³ 

eøKmg~‡n 

WvUv 

AvniY 

bZzb 

mgy`ªmxgvq 

†Zj I M¨vm 

AbymÜv‡bi 

j‡ÿ¨ Rwic 

RvnvR fvov 

2018 mvj 

n‡Z 2020 

(3 eQi) 

Òwe` ÿr I R¡vjvwbi `ªæZ mieivn e„w× (we‡kl weavb) AvBb-

2010Ó Gi AvIZvq gvwë‡ivj Ad‡kvi mv‡f© GÛ wimvP© 

‡f‡mj µq bv K‡i cÖ‡qvR‡b Rixc RvnvR fvov Kivi wel‡q 

gvbbxq cÖavbgš¿x Abykvmb cÖ`vb K‡i‡Qb| gvbbxq cÖavbgš¿xi 

D³ wb‡`©kbv Abyhvqx Ad‡kvi Rixc RvnvR fvov Kivi wel‡q 

MZ 17-12-2017 Zvwi‡L R¡vjvwb I LwbR m¤ú` wefv‡Mi 

mwPe g‡nv`‡qi mfvcwZ‡Z¡ AbywôZ mfvq wcwcAvi 

AbymiYc~e©K Rixc RvnvR fvov K‡i mv‡f© Kivi Kvh©µg 

MÖn‡Yi wm×všÍ cÖ`vb Kiv nq| G †cÖwÿ‡Z MZ 01.02.2018 

ZvwiL †c‡Uªvevsjvq AbywôZ mfvq M„nxZ wm×všÍ Abyhvqx 

wcwcAvi Abymib K‡i Rixc RvnvR fvov Kivi j‡¶¨ 

BGgAviwW I ey‡qU cÖwZwbwai mgš^‡q †c‡Uªvevsjv cÖv‡šÍ GKwU 

KwgwU MVY Kiv n‡q‡Q| KwgwU miKvix µq msµvšÍ wbqgvejx 
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(wcwcAvi) AbymiY K‡i Rixc RvnvR fvovKi‡Yi hveZxq 

Kvh©µg m¤úv`b Ki‡e| G j‡¶¨ MZ 21 gvP© 2018 Zvwi‡L 

EOI Avnevb Kiv nq| D³ EOI Avnev‡bi †cÖw¶‡Z weW 

`vwL‡ji me©‡kl ZvwiL ch©šÍ me©‡gvU 13wU weW cvIqv hvq| 

eZ©gv‡b cÖvß weWmg~‡ni g~j¨vqb Kvh©µg Pjgvb i‡q‡Q Ges 

D³ g~j¨vq‡b DËxY© cÖwZôvbmg~n eivei cieZx©‡Z RFP †cÖiY 

Kiv n‡e| G j‡¶¨ RFP cÖYq‡bi KvRI cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 

GLv‡b D‡jøL¨, Non-Exclusive Multi-client 2D 

Seismic Survey Gi wel‡q gš¿xmfv KwgwUi Aby‡gv`b 

cvIqv †M‡j mgy`ª m¤ú` AvniY I myôz e¨e¯’vcbvi j‡¶¨ Rwic 

RvnvR fvov Kivi cÖ‡qvRb n‡e bv| 

 

`xN© †gqvw` bZzb wewWs 

ivDÛ 

Avnevb 

‡`‡ki 

mgy`ªvÂ‡j 

†Zj-M¨vm 

AbymÜvb I  

D‡Ëvjb 

Kvh©µg 

Z¡ivwš^Z Kivi 

j‡¶¨ bZzb 

wewWs ivDÛ 

Av‡qvRb 

2019 n‡Z 

2027 mvj  

(9 eQi) 

eZ©gv‡b evs‡`‡ki Mfxi mgy`ªvÂ‡j †Zj-M¨vm AbymÜvb 

msµvšÍ Z_¨-DcvË bvB| gvwëK¬v‡q›U mvBmwgK mv‡f©i gva¨‡g 

mgy`ªvÂ‡ji mvBmwgK WvUv AvniY I cÖ‡mwms m¤úbœ Kiv †M‡j 

fwel¨‡Zi wewWs ivDÛmg~‡n Zv e¨envi Kiv hv‡e| d‡j GKwU 

mdj wewWs ivD‡Ûi Av‡qvRb m¤¢e n‡e|  
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       ও                

evsjv‡`k f~ZvwË¡K Rwic Awa`ßi            

 

 রযকল্পনা অগ্রগরত ভন্তব্য 

স্বল্পমভয়ারদ 1. ফাাংরামদময ামুরিক জরীভায ভূতারিক, ভূ-

দারথ িক, ভূ-প্রমকৌর, ভূ-প্রাকৃরতক দূমম িাগ াংক্রান্ত 

ভানরিত্রায়ন প্রণয়ন এফাংঅথ িননরতকবামফ মুল্যফান 

খরনজ ম্পদ অনুন্ধামনয জন্য দক্ষ জনফর ও 

বফজ্ঞারনক ক্ষভতা বৃরিয রমক্ষে দদী রফমদী 

যাভ িক রনময়াগ এফাং মন্ত্রারত াংগ্র কযায 

ভাধ্যমভ অরধদপ্তমযয কাম িক্ষভতা বৃরি।  

 

১.১  দদম এফাং রফমদম রফরবন্ন প্ররক্ষমণয ভাধ্যমভ 

ামুরিক ভূতি, রর তি, প্রমকৌর ভূতি, ভূ-

যায়ন, ভূ-দাথ ি ইতোরদ াংরিষ্ট রফলময় 

অরধদপ্তমযয দরাকফমরয ক্ষভতা বৃরি । 

1.2 উমযাক্ত কভ িকান্ড ফাস্তফায়মনয জন্য অগবীয 

ও গবীয মুমি গমফলণা রযিারনায় ক্ষভ 

মমথাযুক্ত গমফলণা জাাজ াংগ্র কযা অথফা 

বাড়ায় দনওয়ায ব্যফস্থা দনওয়া। 

 

২.ফাাংরামদময দন্টভার্ট িন দ্বী মত ভমখারী 

দ্বীময (আন্তঃ-ফদ্বী উকূর) উকূর দযখা মত 

রনকটফতী ভরমাান (Continental 

Shelf) এরাকায 20 রভটায গবীযতা ম িন্ত 

এরাকায় আঞ্চররক দেমর (1:50000) 

ব্যারথমভরিক, ভূ-প্রাকৃরতক এফাং ভূতারিক জরযময 

ভাধ্যমভ ভানরিত্রায়ন কাজ। 

 

2.1 একই এরাকায মুি তরমদময ভার্টয গুনাগুন 

যীক্ষায জন্য গ্রাফ স্যাম্পরায (grabs 

samplar) এয াামে রগ্রড প্যাটান ি (grid 

pattern) অনুমায়ী রর াংগ্র ।   

2.2 একই এরাকায ভূ-আবেন্তযীণ গঠন, চ্যেরত, 

রমরয ধযণ রনণ িময়য জন্য াইমযজুমরন ভূ-

দারথ িক জরয কাজ। 

2.3 একই এরাকায অথ িননরতক অফমক্ষন/খরনজ 

ম্পদ, (economic deposits) 

আরফষ্কামযয জন্য জরয কাম ি রযিারনা কযা মফ 

এফাং অথ িননরতকবামফ গুরুত্বপূণ ি খরনজ াওয়া দগমর 

গমফলণাগাময যীক্ষণ, রফমিলণ এফাং মূল্যায়ন কাজ 

ম্পন্ন।  

2.4 একই এরাকায ভরমাামন অফরস্থত 

মুিরবরিক প্রকল্প এরাকায (ামুরিক াইরাইন, 

গবীয মুিফন্দয ইতোরদ) অগ্রারধকায রবরিমত রকছু 

এরাকায (বতর এফাং গ্যা ব্লক, মুিফন্দয, গবীয 

মুিফন্দয ইতোরদ) ভূ-প্রমকৌর জরয,  প্রাকৃরতক 

দূমম িাগ ভান রিত্রায়ন ম্পন্ন কযায ভাধ্যমভ প্রকল্প 

এরাকায স্থায়ীমত্বয ব্যাাময তথ্য ও উাি াংগ্র 

কযায ভাধ্যমভ প্ররতমফদন প্রণয়ন কযা মফ।  

2.5 অথ িননরতক কভ িকামন্ডয উয এরাকারবরিক 

১. ফাাংরামদময ামুরিক জরীভায় খরনজ 

ম্পদ অনুন্ধান এয কাজ সুষ্ঠবামফ 

ম্পাদমনয রমক্ষ রজএরফ কর্তিক একর্ট 

আধুরনক DPRV জাাজ ক্রময়য াংস্থান 

দযমখ “ফাাংরামদময মুি এরাকায ভূতারিক 

বফরষ্টে রনরূণ ও খরনজ ম্পদ অনুন্ধান” 

ীল িক রডররর্ট গত  জানুয়ারয 2016 

ভন্ত্রনারময়  দ কযা য়। যফতীমত 

ভন্ত্রনারময়য রনমদ িনা দভাতামফক রফরবন্ন ভয় 

রডররর্ট পুণ িগঠন কময  ভন্ত্রনারময় দ কযা 

য়। ফতিভামন রডররর্ট ভন্ত্রনারময়য রনমদ িনা 

দভাতামফক পুণ িগঠমনয কাজ িরমে। 

 

2. রজএরফ যাজস্ব ফামজমটয আওতায় 

ফাাংরামদময মুি উকূরফতী এরাকায় 

কময়কর্ট কভ িসূিী ম্পন্ন কমযমে, মা উক্ত 

এরাকামূময ভূরভরূময বফরষ্টেমূ, 

উকূরীয় ভূতারিক, ভূপ্রাকৃরতক ও ভূপ্রমকৌর 

ভানরিত্রায়ন এফাং আনুরিক উকূরফতী 

দূমম িাগমূ রনধ িাযমণ ায়ক মফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ফাাংরামদময ামুরিক জরীভায় খরনজ 

ম্পদ অনুন্ধান এয কাজ সুষ্ঠবামফ 

ম্পাদমনয রমক্ষ িিগ্রাভ ভানগময অফরস্থত 

ফাাংরামদ ভূতারিক জরয অরধদপ্তমযয 

রনজস্ব জরভমত রযরজওনার অরপ স্থামনয 

জন্য একর্ট প্রকল্প প্রস্তাফ ভন্ত্রনারময় দ কযা 

ময়মে। 

রযকল্পনামূ 

ফাাংরামদময মুি 

এরাকায ভূতারিক 

বফরষ্টে রনরূণ ও 

খরনজ ম্পদ 

অনুন্ধান ীল িক 

প্রস্তারফত প্রকল্প 

অনুাময কযা মফ।  
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ভূ-দূমম িামগয প্রবাফ রনরূন ও ভানরিত্রায়ন কযা। 

 

3 উকূরীয় ও ামুরিক গমফলণা সূিারুবামফ ম্পন্ন 

কযায রমক্ষে িিগ্রাভ ভানগময অফরস্থত ফাাংরামদ 

ভূতারিক জরয অরদদপ্তমযয রনজস্ব জরভমত 

উকূরীয় ও ামুরিক গমফলণা দকন্দ্র “Coastal 

and Marine Geological 

Research Centre ”রযরজওনার অরপ 

স্থামনয জন্য আরাদা একর্ট প্রকল্প প্রণয়ন কযা। 

ভধ্যমভয়ারদ 1. ফাাংরামদময ফদ্বী উকূর (ভমখারী মত 

দন্টভার্ট িন দ্বী ও ময তারর্ট ি দ্বী ম©ন্ত) এয 

ভরমাান (Continental Shelf) 

এরাকায় উকূর দযখা মত অবেন্তযীন জরীভায 

20 মত 40 রভটায গবীযতা ম িন্ত এরাকায় 

আঞ্চররক দেমর (1:50000) ব্যারথমভরিক, ভূ-

প্রাকৃরতক এফাং ভূতারিক জরযময ভাধ্যমভ 

ভানরিত্রায়ন কাজ ম্পন্ন কযা। 

1.1 একই এরাকায মুি তরমদময ভার্টয গুনাগুন 

যীক্ষায জন্য খনমনয াামে রস্টন দকাযায এফাং 

গ্রাফ স্যাম্পরায (grabs samplar) এয 

াামে রগ্রড প্যাটান ি (grid pattern) 

অনুমায়ী মুিতর দদময রফরবন্ন গবীযতায রর 

াংগ্র কযা।   

১.2 একই এরাকায ভূ-আবেন্তযীণ গঠন, চ্যেরত, 

রমরয ধযণ রনণ িময়য জন্য াইমযজুমরন ভূ-

দারথ িক জরয কাজ। 

১.3 অথ িননরতক অফমক্ষন/খরনজ ম্পদ, 

(economic deposits) আরফষ্কামযয জন্য 

জরয কাম িরযিারনা কযা মফ এফাং 

অথ িননরতকবামফ গুরুত্বপূণ ি খরনজ াওয়া দগমর 

গমফলণাগাময যীক্ষণ, রফমিলণ এফাং মূল্যায়ন কাজ 

ম্পন্ন।  

১.4 ভরমাামন অফরস্থত মুিরবরিক প্রকল্প নমুনা 

এরাকায ভূ-প্রমকৌর জরয এফাং প্রাকৃরতক দূমম িাগ 

ভানরিত্রায়ন ম্পন্ন কযায ভাধ্যমভ প্রকল্প এরাকায 

স্থায়ীমত্বয ব্যাাময তথ্য ও উাি াংগ্র কযা মফ। 

১.5 অথ িননরতক কভ িকামন্ডয উয এরাকা রবরিক 

ভূ-দূমম িামগয প্রবাফ রনরূন ও ভানরিত্রায়ন কযা। 

২.০ উকূরীয় ও ামুরিক গমফলণা সূিারুবামফ 

ম্পন্ন কযায রমক্ষে খুরনা ভানগময অফরস্থত 

ফাাংরামদ ভূতারিক জরয অরদদপ্তমযয রনজস্ব 

জরভমত উকূরীয় ও ামুরিক গমফলণা দকন্দ্র 

“Coastal and Marine 

Geological Research Centre” 

রযরজওনার অরপ স্থামনয জন্য আরাদা একর্ট 

প্রকল্প প্রণয়মনয প্ররক্রয়া গ্রন কযা। 

৩.০ উমযাক্ত কভ িকান্ড ফাস্তফায়মনয জন্য অগবীয 

ও গবীয মুমি গমফলণা রযিারনায় ক্ষভ 

মমথাযুক্ত গমফলণা জাাজ াংগ্র কযা অথফা 

বাড়ায় দনওয়ায ব্যফস্থা দনওয়া, দদী রফমদী 

যাভ িক রনময়ামগয ভাধ্যমভ ামুরিক ভূতি, রর 

তি, প্রমকৌর ভূতি, ভূ-যায়ন, ভূ-দাথ ি ইতোরদ 

াংরিষ্ট রফলময় এফাং প্রময়াজমন অরধকতয মন্ত্রারত 

১. রযকল্পনামূ ফাাংরামদময মুি 

এরাকায ভূতারিক বফরষ্টে রনরূণ ও খরনজ 

ম্পদ অনুন্ধান ীল িক প্রস্তারফত প্রকল্প 

অনুাময কযা মফ।  

 

 

 

 

 

 

২. খুরনা ভানগময অফরস্থত ফাাংরামদ 

ভূতারিক জরয অরধদপ্তমযয রনজস্ব জরভমত 

রযরজওনার অরপস্থামনয রমক্ষে একর্ট 

প্রকল্প প্রস্তাফ বতযীয কাজ িরমে। 
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াংগ্রময ভাধ্যমভ অরধদপ্তমযয ক্ষভতা বৃরি । 

দীঘ িমভয়ারদ 1. ফাাংরামদময ভমখারী মত দন্টভার্ট িন দ্বী ও 

ময তারর্ট ি দ্বী ম©ন্ত (আন্তঃ-ফদ্বী উকূর) 

উকূর রনকটফতী ভরমাান 

(Continental Shelf) এরাকায 40 

রভটায মত ভরঢার (200) রভটায গবীযতা ম িন্ত 

এরাকায় আঞ্চররক দেমর (1:50000) 

ব্যারথমভরিক, ভূ-প্রাকৃরতক এফাং ভূতারিক জরযময 

ভাধ্যমভ ভানরিত্রায়ন কাজ। 

১.১ একই এরাকায় রর অফমক্ষন ও রর 

অফমক্ষন প্ররক্রয়া, ব্যারপ্ত এফাং রযমফময উয 

প্রবাফ রনরুন এফাং অধঃগভমনয ায রনণ িয়। 

১.২ একই এরাকায মুিতর দদময ভার্টয গুনাগুন 

যীক্ষায জন্য খনমনয াামে রস্টন দকাযায এফাং 

গ্রাফ স্যাম্পরায (grabs samplar) এয 

াামে রগ্রড প্যাটান ি (grid pattern) 

অনুমায়ী মুিতর দদময রফরবন্ন গবীযতায রর 

াংগ্র কযা।   

১.৩ একই এরাকায ভূ-আবেন্তযীণ গঠন, চ্যেরত, 

রমরয ধযণ রনণ িময়য জন্য াইমযজুমরন ভূ-

দারথ িক জরয কাজ। 

১.4 অথ িননরতক অফমক্ষন/খরনজ ম্পদ, 

(economic deposits) আরফষ্কামযয জন্য 

জরয কাম িরযিারনা কযা মফ এফাং 

অথ িননরতকবামফ গুরুত্বপূণ ি খরনজ াওয়া দগমর 

গমফলণাগাময যীক্ষণ, রফমিলণ এফাং মূল্যায়ন কাজ 

ম্পন্ন।  

১.5 ভরমাামন অফরস্থত মুিরবরিক প্রকল্প নমুনা 

এরাকায ভূ-প্রমকৌর জরয এফাং প্রাকৃরতক দূমম িাগ 

ভানরিত্রায়ন ম্পন্ন কযায ভাধ্যমভ প্রকল্প এরাকায 

স্থায়ীমত্বয ব্যাাময তথ্য ও উাি াংগ্র কযা মফ।  

১.6 অথ িননরতক কভ িকামন্ডয উয এরাকারবরিক 

ভূ-দূমম িামগয প্রবাফ রনরূন ও ভানরিত্রায়ন কযা। 

২.0 উকূরীয় ও ামুরিক গমফলণা সূিারুবামফ 

ম্পন্ন কযায রমক্ষে জরভ অরধগ্রমনয ভাধ্যমভ 

টুয়াখারী দজরায কুয়াকাটায় উকূরীয় ও 

ামুরিক গমফলণা দকন্দ্র “Coastal and 

Marine Geological Research 

Centre” ফরযাংগন কোম্প অরপ স্থামনয 

জন্য আরাদা একর্ট প্রকল্প প্রণয়মনয প্ররক্রয়া গ্রন 

কযা। 

৩.০ উমযাক্ত কভ িকান্ড ফাস্তফায়মনয জন্য অগবীয 

ও গবীয মুমি গমফলণা রযিারনায় ক্ষভ 

মমথাযুক্ত গমফলণা জাাজ াংগ্র কযা অথফা 

বাড়ায় দনওয়ায ব্যফস্থা দনওয়া, দদী রফমদী 

যাভ িক রনময়ামগয ভাধ্যমভ ামুরিক ভূতি, রর 

তি, প্রমকৌর ভূতি, ভূ-যায়ন, ভূ-দাথ ি ইতোরদ 

াংরিষ্ট রফলময় এফাং প্রময়াজমন অরধকতয মন্ত্রারত 

াংগ্রময ভাধ্যমভ অরধদপ্তমযয ক্ষভতা বৃরি । 

১. রযকল্পনামূ ফাাংরামদময মুি 

এরাকায ভূতারিক বফরষ্টে রনরূণ ও খরনজ 

ম্পদ অনুন্ধান ীল িক প্রস্তারফত প্রকল্প 

অনুাময কযা মফ। 
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মৎস্য ও প্রাণিসস্পদ মন্ত্রিালয় 
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ভৎস্য নধদপ্তয, ভৎস্য ও প্রানণম্পদ ভন্ত্রণারয় 
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      ল                  

ক্র

মি

ক 

নং 

 

প্রকল্পের 

নাি 

 

বর্তিান অবস্থা 

 

িন্তবয 

০১ উড়শর চর - 

ন োয়োখোী 

ক্র ড্যোম 

বোপোউববো করৃ্কৃ প্র ীর্ “উড়শরচর-ন োয়োখোী ক্র ড্যোম” প্রকল্পটি পোড়  

ম্পদ মন্ত্রণোবয় নপ্রর  করো ব পোড়  ম্পদ মন্ত্রণোবয়র যোচোই ভোর 

ড়দ্ধোবের আবোবক ড়ড্ড়পড়পটি পু গঠৃ  করো য়। পু গ ৃটঠর্ ড়ড্ড়পড়প পোড়  

ম্পদ মন্ত্রণোবয়র মোধ্যবম পড়রকল্প ো কড়মলব  নপ্রর  করো য়। গর্ 

১৫/০৭/২০১৮ ড়রিঃ র্োড়রবখ পড়রকল্প ো কড়মলব  উক্ত ড়ড্ড়পড়প এর উপর 

এপ্রযোইজো ভো অ ুটির্ বয়বে। উক্ত ভোর ড়দ্ধোবের আবোবক আগোমী ০১ 

(এক) মোবর মবধ্য পড়রকল্প ো কড়মলব  ড়পইড় ভো অ ুটির্ বব। 

প্রকবল্পর বযয় ৭৮২.২১ নকোটি িোকো             ০৪  ৎর।        র 

      ২                          ৬.০০                     র  

  ।  

    র    ল য            

        র    ইপোবল     শ                 র        র     

 র ।  

        র   র        ,    -           ,         র 

  য             র        র           র  । 

       র                   র   য      র           র  

     র  র      য   র           র । 

   শর র           র      -   র        র           

 য    য               র । 

            র  র  ল  ,     ,     ৎ         র      

  র          র                 র । 

              ১০,০০০   র            র  র       । 

য র            র         ১৫০০০.০০       ।    শ     

                         র             

         র              র       । 

স্বল্প 

নময়োড়দ 
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০২ বোপোউববো 

করৃ্কৃ ১৪ 

বের পবূব ৃ 

(২০০৩ োব) 

মোপ্তকৃর্ 

মীক্ষো ও 

কোড়রগড়র 

কড়মটির 

ুপোড়রলকৃর্ 

ক্র ড্যোবমর 

পূ ৃোঙ্গ 

মীক্ষো 

প্রকল্প। 

               ১৫   র       (২০০৩   )                  র র  

     র     রল          র            র           শ  

               র   ।         শ  PTAPP  র   র         -   

 য                       ।   র     র লর        PTAPP    

  শ   র  র                  ল                        

 র    ।  

প্রকবল্পর আ ুমোড় ক বযয় ৭৭ নকোটি িোকো এবং নময়োদকো জুোই ২০১৮ বর্ 

জ ু ২০২১। উক্ত প্রকবল্পর আওর্োয় চর মেোজ-চর কুকরী মকুরী ও চর 

মোড় কো- চর কুকরী মুকরী, ম পুরো কোর্ী, োড়র্য়ো-ড় ঝুম দ্বীপ ভূড়ম 

পু রুদ্ধোবরর ম্ভোব োময় অ যো য ক্র ড্যোম ড় ম ৃোবণর ম্ভোবযর্ো যোচোই করো 

বব। উবেখয, ইড়র্পূবব ৃ LRP, MES & EDP মীক্ষো প্রকবল্পর মোধ্যবম ১৯টি ক্র 

ড্যোবমর অবস্থো  ড়চড়ির্ করো য়, যোর মবধ্য ২টি ক্র ড্যোম প্রোকৃড়র্কভোবব বন্ধ 

বয় ড়গবয়বে এবং ২টি ক্র ড্যোম বোপোউববো বোস্তবোয়  কবরবে। অবড়লষ্ট ১৫টি 

ক্র ড্যোবমর অবস্থো  পু িঃমূযোয়  োমড়িক নিকই পড়রকল্প ো প্রণয়ব র 

ড় ড়মত্ত আবোচয  PTAPP       র      । 

স্বল্প 

নময়োড়দ 

০৩ ড়ড়ড্এড়প-৫  

(ড়ড়ড্এড়প-৪ এর 

ধ্োরোবোড়কর্োয়) 

চমো  ড়ড়ড্এড়প-৪ এর অধ্ী  ড়র্ টি মীক্ষো কোজ অেভূকৃ্ত ড়ে, যো 

ইবর্োমবধ্য ম্পন্ন বয়বে। মীক্ষোর ুপোড়রবলর আবোবক ড়ড্ড়পড়প 

প্র য়  করো বব। ইবর্োমবধ্য ড়ড়ড্এড়প-নেজ ১,২,৩ বোস্তবোয়ব র 

েব ১৭৫৩৩ ভূড়মী  পড়রবোরবক প্রোয় ১৪৭৯২ নক্টর খো জড়ম স্থোয়ী 

ববদোবস্ত নদয়ো বয়বে ও ড়ড়ড্এড়প-৪ এর আওর্োয় ২১৫০০ ভূড়মী  

পড়রবোরবক প্রোয় ১৩৫১৬ নক্টর খো জড়ম স্থোয়ী ববদোবস্ত নদয়ো বয়বে। 

ড়ড়ড্এড়প-৫ প্রকল্পটি ২০২২ োব শুরু বব। মধ্যবর্ী (২০১৯-২০২১) 

মবয়র জ য একটি ব্রীজজং প্রকল্প িণ করোর পড়রকল্প ো রবয়বে। 

প্রকল্প বযয় আ ুমোড় ক 240 নকোটি িোকো। এ ংক্রোবে উন্নয়  বযোগী 

ইেোদ ও ন দোরযোন্ড রকোর দোর্ো ংস্থো ড়োবব প্রকল্প বোস্তবোয়ব  

োয়র্ো করবব।  

মধ্য 

নময়োড়দ 

০৪ মুদ্রববক্ষর 

মীবোপো  বর্ 

ভূড়ম পু রূদ্ধোর 

মুদ্রববক্ষর মীবোপো  বর্ ভূড়মপু রুদ্ধোর ম্ভোবযর্ো যোচোই, ী-

নবড্মযোড়পং ও ম্পদ মূযোয় , পড়রববল ও প্রড়র্ববলগর্ প্রভোব 

ড় রুপ , এোকো ড়চড়ির্করণ, ড়বস্তোড়রর্  কলো প্রণয় , বযয় প্রোক্ক , 

বোস্তবোয়  নকৌল ড় ধ্ ৃোরণ, পোইি প্রকল্প প্রণয়  এর জ য বোপোউববো ও 

পোড়  ম্পদ মন্ত্রণোবয়র কোড়রগরী ক্ষমর্ো বজৃদ্ধ প্রবয়োজ । বোপোউববো 

ও পোড়  ম্পদ মন্ত্রণোবয়র ক্ষমর্ো বজৃদ্ধর জ য বোংোবদবলর 

অভযেবর ড়ববলোড়য়র্ প্রড়র্িোব  প্রড়লক্ষণ ও লিৃ-নকো-ৃএ অংলিণ 

প্রবয়োজ । এেোশো, ভূড়মপু রুদ্ধোবর ড়ববলজ্ঞ নদলমূ নযম িঃ 

ড়ংগোপুর, মোবড়লয়ো, দুবোই, চী , জোপো , অবেড়য়ো ইর্যোড়দ নদবলর 

োবে ড়দ্ব-পোড়ক্ষক বো বুপোড়ক্ষক ও জজ িু জজ, োয়র্োয় ক্ষমর্ো বজৃদ্ধর 

উবদযোগ িণ করো প্রবয়োজ । 

দীঘ ৃ 

নময়োড়দ 
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প্রণিরক্ষা মন্ত্রিালয় 
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h¡wm¡cn ®e±h¡¢qe£ 

 (LjÑf¢lLÒfe¡ J ANËN¢al ¢hhlZ) 

 

LzüÒf ®ju¡¢c f¢lLÒfe¡ 

   

œ²¢jL L¡kÑœ²jl ¢hhlZ h¡Ù¹h¡ueL¡m ANËN¢a j§mÉ¡ue 

1 hÔ¤-CL¡e¢j pwœ²¡¿¹ LjÑL¡ä ¢eu¡¢Sa S¡q¡S J pwÙÛ¡pj§ql p¡hÑr¢eL 

¢el¡fš¡l SeÉ pw¢nÔø j¿»Z¡mu/®L¡Çf¡e£l AbÑ¡ue 04¢V Offshore 

Petrol Vessel (OPV) nÐZ£l S¡q¡S ®e±h¡¢qe£l Ae¤L¨m plhl¡qz 

2 hRl - - 

2 Q£el ®e±h¡¢qe£ qa 2¢V Off the Shelf Type 053H3 ¢éNV œ²u 

Q¤¢š² ü¡r¢la quRz 

1 hRl -  

3 pj¤â pwmNÀ ec£/ ®j¡qe¡pj§q S¢lf L¡kÑ f¢lQ¡me¡l SeÉ  

h¡wm¡cn ®e±h¡¢qe£l SeÉ 02¢V S¢lf S¡q¡S ¢ejÑ¡Z¡d£ez 

1-2 hRl 53%  

4 ANi£l Hm¡L¡l S¢lf L¡kÑœ²jl SeÉ A¡d¤¢eL k¿»f¡¢a pð¢ma  

02 ¢V S¢lf ®h¡V ¢ejÑ¡Z¡d£ez 

1-2 hRl -  

5 h¡wm¡cnl pj¤âp£j¡u hÉhq©a pLm INT Chart Hl ENC °al£l 

L¡kÑœ²j ¢hHeHCQJ¢pa Qmj¡e luRz  

1 hRl 22%  

6 Oceanography, Ocean Governance Hhw Blue Economy Hl 

Efl fÐ¢nrZz 

1-2 hRl -  

7 Q¡l¡Q¡m¡e, Smcp¤É cje J j¡eh f¡Q¡l ®l¡dl SeÉ 08¢V q¡C¢ØfX 

®h¡V ¢ej¡ÑZ L¡kÑ öl¦ quR Hhw 05 ¢V Metal Shark Boat  10 ¢V 

DCB J 10 ¢V A¡lHCQA¡C¢h œ²u Ll¡ quR k¡ n£OÊC ®e±h¡¢qe£a 

pwk¡¢Sa Ll¡ qhz  

1-2 hRl 20% 

 

 

8 haÑj¡e Q£e c¤¢V LliV ¢ejÑ¡Z¡d£e luR k¡ 2019 p¡ml fÐbj¡dÑ 

pÇfæ qhz 

2 hRl -  

 

 

MzjdÉ ®ju¡¢c f¢lLÒfe¡ 

  

œ²¢jL L¡kÑœ²jl ¢hhlZ h¡Ù¹h¡ueL¡m ANËN¢a j§mÉ¡ue 

1 Ni£l pj¤â, c¤NÑa/ ¢hfcNËÙÛ S¡q¡S pj§qL EÜ¡l L¡S, p¡miS 

Af¡lnel SeÉ 01¢V Jn¡e V¡N œ²u/¢ejÑ¡Z ¢hou f¢lLÒfe¡ NÊqZ 

Ll¡ quRz 

3-5 hRl -  

2 pj¤â Hhw ®L¡ØV¡m Hm¡L¡u Search and Rescue, Salvage 

Operation Hhw ®k ®L¡e Sl¦l£ X¥h¤l£ pq¡ua¡ fÐc¡el SeÉ 03 ¢V 

X¡C¢iw p¡f¡VÑ ®h¡V œ²ul f¢lLÒfe¡ Ll¡ quRz  

2 hRl -  

3 S¡q¡Sl ®jl¡jal pq¡ua¡, pj¤â/®L¡ØV¡m Hm¡L¡u Sl¦l£ EÜ¡l 

LjÑL¡ä f¢lQ¡me¡l SeÉ 01 ¢V ®gÓ¡¢Vw ®œ²e œ²u/¢ej¡ÑZl f¢lLÒfe¡ 

NËqZ Ll¡ quRz  

2-5 hRl -  

4 cn£u ¢nfCu¡XÑl j¡dÉj 05¢V fVÊ¡m œ²¡gV (¢f¢p) ¢ejÑ¡Zl 

f¢lLÒfe¡ NËqZ Ll¡ quRz  

3-5 hRl -  

5 e±h¡¢qe£l SeÉ ea¥e 02¢V ®j¢lV¡Cj ®fVÊ¡m Hu¡lœ²¡gV œ²ul SeÉ 

Na 27 j¡QÑ 2017 a¡¢lM Q¤¢š² Ll¡ quR Hhw 02¢V ®q¢mLÃV¡l œ²u 

fÐ¢œ²u¡d£e luRz  

5 hRl -  

6 e±h¡¢qe£l SeÉ f¡ul¡ h¾cl J avpwmNÀ Hm¡L¡u ÙÛ¡fe¡pj§q J 3-5 hRl -  
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c¢rZ¡’m ¢el¡fš¡ lr¡bÑ pÇfÐ¢a j¡ee£u fÐd¡ej¿»£ h¡e±S¡ ®nlh¡wm¡ 

O¡y¢V ¢i¢š fÐÙ¹l ÙÛ¡fe Llez f¡ul¡ h¾cll ÙÛ¡fe¡ pj§ql f¡n¡f¡¢n 

Eš² Oy¡¢Vl AhL¡W¡j¡ ¯al£l L¡S Qmj¡e luRz 

7z h¡wm¡cn pj¤â p£j¡u Jn¡e¡NË¡¢gL Ef¡š pwNËq J Nhoe¡l ¢e¢jš 

HL¢V Purpose Built Jn¡e¡NË¡¢gL ¢lp¡QÑ ®ipm pwk¡Sez 

7-8 hRl -  

 

 

 zc£OÑ ®ju¡¢c f¢lLÒfe¡ 

 

œ²¢jL L¡kÑœ²jl ¢hhlZ h¡Ù¹h¡ueL¡m ANËN¢a j§mÉ¡ue 

1 ¢hcn£ fÐ¢a¢ùa S¡q¡S ¢ej¡ÑZL¡l£ fÐ¢aù¡el p¢qa Joint Venture Hl 

j¡dÉj Q–NË¡jÙÛ ¢p¢X¢XHm-H 06¢V ¢éNV ¢ej¡ÑZ ¢hou L¡kÑœ²j 

fÊ¢œ²u¡d£e luRz  

5-10 hRl -  

2 ¢éNV, LliVpq Bl¡ ¢h¢iæ dlel S¡q¡S/œ²¡gV ¢ejÑ¡Zl 

f¢lLÒfe¡z 

10-11 hRl  -  
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    গ       -        

            গ       

-     ব  ও ব  

      ,          

      , ব        

   ব     , ব        

     অ      ও 

      । 

২০১৮-২০১৯  

২

  

            

 ব  ক      

 ব     ও     

     ক        

             

          

ক  । 

১। ব             অ     , 

ব           ব      ও 

 ব             ক      ও 

                   ও      

ক              ও অ     ব   

      ক  ।         

২।           ক         ক   ও 

অ            ক  । 

                

          ব  ও ব  

      ,          

      , ব        

   ব     , ব        

     অ      

                  

 ব       ক  ।  

    গ       -        

      ,      গ       

-     ব  ও ব  

      ,          

      , ব        

   ব     , ব        

     অ      ও 

      । 

২০১৮-২০১৯ 

৩        

অ      ব     

 ব  ক      

   /        

অ         

           

ক           ।

  

ব             অ     ,    ব  

ও ব          ব           

      , ব           ব       ব  

 ব                   গ    

               ক       ক  । 

                

          ব  ও ব  

      ,          

      , ব        

   ব     , ব        

     অ      

                  

 ব       ক  ।  

 

    গ       -        

      ,      গ       

-     ব  ও ব  

      ,          

      , ব        

   ব     , ব        

     অ      ও 

      ।  

২০১৮-২০১৯ 

 

 

খ।     -       ক     ক    

 

  

ক 

ক      ক         বব   ব  ব          ব  ব   ক    

      /অ     /     

 /   /     

ব  ব 

   

    

১        

অ          

         

           ব  

   ক   ও 

        

     । 

      অ              

  /    ,     :     গ   ক 

অব    (Coordinate)  ক   

(Shape),      (Area),  

     ক   (Duration)        

      (Database)         

 ব             ব   ও      গ   

ক  ।  

                

      ব        

   ব     , ব        

     অ       ব  

          

         ব   

    ক  । 

 

    গ       -        

      ,      গ       - 

            , 

ব           ব     , 

ব             অ     , 

       ব   অ     , 

 ব        ।  

২০১৮

-২০২১ 
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২        

অ         

         GCP 

(Ground 

Control 
Point)       

। 

       অ                 

GCP (Ground Control 

Point)      ক  । 

                

      ব        

    ব     , ব        

     অ         

         ব   

    ক  । 

  

    গ        - 

             , 

     গ        - 

ব            ব     , 

ব             

অ     ।  

২০১৮

-২০২১ 

 

গ।     ঘ  -       ক     ক    

 

 

  

ক 

ক      ক         বব   ব  ব          ব  ব   ক    

      /অ     /   

   /   /     

ব  ব 

   

    

১        

অ          

           

   

National 
Spatial 
Data 
Infrastruct
ure (NSDI) 
গ  । 

       অ                   

         ,      ও     

 ব           NSDI গ   । 

  

 

                

            

      ,        ব   

অ     , ব        

     অ       ব  

                  

 ব       ক  । 

    গ       - 

              

     গ       -       

      ,        ব   

অ     , ব        

     অ       ব  

      । 

২০১৮

-

২০২৩ 

২        অ    

Tidal 
Station 

    । 

গড়                 (MSL) 

      ক    ব  Sea Level Rise 
       ক  । 

                

      ব             

অ         

         ব       

ক  । 

    গ        - 

             , 

     গ       - 

ব             

অ     ।  

 

২০১৮

-

২০২৩ 
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‡bŠ cwienb gš¿Yvjq 
 

µt 
bs 

Kg© cwiKíbv Kvh©µ‡gi weeiY ev¯Íevqb 
Kvj 

ev¯ÍevqbKvix 
gš¿Yvjq /ms¯’v 

1 K‡›UBbvi I Kv‡M©v 

n¨vÛwjs hš¿cvwZ 

msMÖn|  

 

cÖKíwUi Aax‡b Aby‡gvw`Z 22wU BKzBc‡g›U (100 Ub ¶gZvi 1wU 

Uvqvi gvD‡›UW †gvevBj †µb, 50 Ub ¶gZvi 1wU †gvevBj †µb, 5/6 

Ub ¶gZvi †ij gvD‡›UW/†cvU©vj †µb 2wU, 35 Ub ¶gZvi 1wU †nfx 

wWDwU dK©wjdU UªvK, 2wU ixP ó¨vKvi, 6wU dK©wjdU, 6wU †jvgvó 

dK©wjdU UªvK I 3wU óªv‡Wj K¨vwiqvi) msMÖn Kiv n‡e| B‡Zvg‡a¨ 10wU 

BKzBc‡g›U msMÖn Kiv n‡q‡Q|  

1 eQi 

‡b․-cwienb 

gš¿Yvjq Ges 

PÆMÖvg e›`i 

KZ©„cÿ 

2 evsjv‡`k-fviZ-

kÖxjsKv-gvjØxc GB 

PviwU †`‡ki mgš^‡q mx 

µz‡Ri/‡Kv÷vj 

Uz¨wiR‡gi e¨e¯’v  

K) †b․-ch©U‡b wb‡qvwRZ RvnvR gvwjK‡`i mv‡_ mfv K‡i DrmvwnZ 

K‡i cÖ‡qvRbxq c`‡ÿc MÖnY| 

L) B‡Zvg‡a¨ evsjv‡`k I fvi‡Zi g‡a¨ 16/11/2015 Zvwi‡L 
ÒMemorandum of Understanding on Passenger and Cruise Services 

on the Coastal and Protocol” ¯^v¶i n‡q‡Q| ZvQvov evsjv‡`k I   

gvjØx‡ci g‡a¨ µzR mvwf©m cwiPvjbvi Rb¨ cÖ‡UvKj ‣Zix cÖwµqvaxb 

i‡q‡Q| GZØwel‡q `ªæZ c`‡ÿc MÖnY| 

M) gvj‡qwkqv, _vBj¨vÛ, fviZmn cvk¦©eZx© †`kmg~‡ni mv‡_ mx-µzR 

mvwf©m Pvjyi wel‡q MZ 11/04/2016 Zvwi‡L gnvcwiPvj‡Ki mfvcwZ‡Z¡ 

Awa`ß‡i mfvq wm×v‡šÍi Av‡jv‡K wb¤œwjwLZ c`‡ÿc MÖnYt  

(i) G‡mvwm‡qkb Ae Uz¨i  Acv‡iUi Ae evsjv‡`k  (†Uvqve) 

Zv‡`i we`¨gvb mgm¨vmg~n Riæix wfwË‡Z  †b․-cwienb Awa`ßi‡K 

AewnZ Ki‡e| Awa`ßi KZ…©K Zv‡`i mgm¨vmg~n ch©v‡jvPbv K‡i 

mgm¨vmg~n mgvav‡bi Rb¨ mswkøó mKj ms¯’v‡K cÎ ‡cÖiY Ki‡Z n‡e;  

(ii) †UKbvd-‡m›UgvwU©b ch©Ub iæ‡U  evw_©s Gi mgm¨v mgvav‡bi 

j‡¶¨ †RwU wbg©v‡Yi Rb¨ †b․ cwienb Awa`ßi KZ…©K weAvBWweøDwUG‡K 

cÖ¯Íve †cÖiY  Ki‡Z n‡e;  

(iii) †b․-cwienb Awa`ßi †b․ cwienb gš¿Yvj‡qi gva¨‡g  

weAvBWweøDwUwmÕi  Òev½vjxÓ I ÒgaygwZÓ  RvnvR  Øviv evsjv‡`k-fviZ 

cÖ‡UvKj iæ‡U †b․ ch©Ub Pvjy  Kivi (trail run)  cÖ¯Íve  

weAvBWweøDwUwm-‡K cÖ`vb Ki‡e;   

(iv) evsjv‡`k wkwcs K‡c©v‡ikb wbR D‡`¨v‡M AvšÍR©vwZK µzR 

Acv‡iU‡ii mv‡_ †h․_fv‡e µzR mvwf©m Pvjy Kivi m¤¢ve¨Zv hvPvB Ki‡e; 

N) mx µzR †f‡m‡ji cwiKíbv ev¯Ívevq‡bi cvkvcvwk K·evRvi/my›`ieb 

GjvKvq Safe Landing Place Ges Safe Berthing/Mooring Gi 

cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v Ki‡bi wbwg‡Ë weAvBWweøDwUGmn mswkøó ms¯’v‡K cÖ¯Íve 

†cÖiY| wbivcËvi Rb¨ †b․evwnbx/‡Kv÷Mv‡W©i cÖ‡qvRbxq mn‡hvwMZvi 

welqwU we‡ePbv KiY| 

D‡jøL¨, we`¨gvb †b․ AvB‡b AvIZvq mx µzR ev †Kvóvj Uz¨wiRg 

cwiPvjbv Kiv m¤¢e Ges Gi Rb¨ c„_K †Kvb AvBb cÖYq‡bi cÖ‡qvRb 

‡bB|  

1-2 eQi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 eQi 

‡b․-cwienb 

gš¿Yvjq, ‡b․-

cwienb 

Awa`ßi, 

RvZxq ch©Ub 

ms¯’v, 

weAvBWweøDwUG 

Ges eb I 

cwi‡ek 

gš¿Yvjq 
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3 

 

 

mgy`ª e›`i †_‡K b`xc‡_ 

K‡›UBbvi cwienb 

(Inland Container 

Service) Ges cvk^©ewZ© 

†`k fviZ I gvqvbgv‡ii 

mv‡_ †Kvóvj K‡›UBbvi 

cwien‡bi cwiKíbv 

gnvmo‡Ki Dci Pvc Kgv‡bvi D‡Ï‡k¨ mgy`ª e›`i †_‡K b`xc‡_ 

K‡›UBbvi cwienb Kivi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ miKvix ch©v‡q cvbMuvI 

K‡›UBbvi Uvwg©bvj wbg©vY Kiv n‡q‡Q Ges K‡›UBbvi cwien‡bi Rb¨ 

e¨envi n‡”Q| GQvov †emiKvix ch©v‡q Av‡iv 03wU K‡›UBbvi Uvwg©bvj 

wbg©vbvaxb i‡q‡Q| B‡Zvg‡a¨ †gvU 38wU cÖwZôvb‡K K‡›UBbvi RvnvR 

wbg©vY ev msMÖ‡ni Rb¨ AbygwZ cÖ`vb Kiv n‡jI ïaygvÎ PUªMÖvg e›`i 

KZ…©c¶ KZ…©K msM„nxZ 3wU RvnvR, †b․ Kj¨vY dvD‡Ûk‡bi 2 wU 

RvnvR Ges †emiKvix D‡`¨v‡M 1 wU RvnvR B‡Zvg‡a¨ K‡›UBbvi 

cwienb ïiæ K‡i‡Q| ‡emiKvix ch©v‡q Av‡iv AšÍZ 10 wU D³ 

K‡›UBbvi RvnvR ms‡hvR‡bi e¨e ’̄vKibmn Inland Container 

Service cyY‡`©¨‡g Pvjyi Rb¨ wb¤œwjwLZ c`‡ÿc MÖnY Ki‡Z n‡e| 

K)  Inland Container Service DbœwZK‡í cÖwZ 6 gvm AšÍi mg¯Í 

Stoke Holding, Ships Owner Association Gi mv‡_ 

Roadshow/Workshop. 

L) cvbMuvImn Ab¨vb¨ Inland Container Uvwg©bv‡ji Kg©cwiwa e„w×i 

j‡ÿ¨ wb¤œwjwLZ c`‡ÿc Riæix wfwË‡Z wb‡Z n‡e| 

(i) mivmwi Inland Port mg~‡n Bill of Lading Gi e¨e¯’v| 

(ii) KjKvZv †_‡K mivmwi gvjvgv‡ji cwien‡bi Rb¨ AviI   RvnvR 

†gvZv‡qb| 

(iii) Import Item Gi cvkvcvwk Textile, Paper yarn, Fish, Salt, 

Cement BZ¨vw` AvB‡Ug Export Gi e¨e ’̄v Kiv| 

(iv) cvbMuvI msjMœ RyivBb GjvKvq UªvwdK R¨vg Gov‡bvi Rb¨ 

dzUcvZ DrLvZ mn ch©vß dzU Ifvi eªxR •Zix Kiv Ges cvbMuvI 

nvmbvev` (5 wKtwgt) Kv‡bw±s †ivW ¯’vcb Kiv| 

 (v) bvivqYMÄ GjvKvq Ae ’̄vbiZ mKj BÛvw÷ªi mv‡_ Av‡jvPbv K‡i 

(cÖ‡qvRbxq †ivW ‡kv) ißvwb/Avg`vbx AvB‡Ug mg~‡ni cwigvY e„w× 

Kiv| 

1-2 

eQi 

‡b․-cwienb 

Awa`ßi, 

PÆMÖvg e›`i 

KZ…©cÿ Ges 

weAvBWweøDwUG 

4 GMDSS Gi ev¯Ívevqb 

I Coastal Radio 

Station ’̄vc‡bi 

cvkvcvwk DGPS ¯’vcb| 

K) DcK~jxq AÂ‡ji wbivcËvi Rb¨ GMDSS Gi KvR AwZ ª̀æZ 

m¤úbœ Ki‡Z n‡e| GKB mv‡_ Fisherman †`i Awareness, Early 

Weather Search and Research BZ¨vw`i wbwg‡Ë Coastal Radio 

Station Gi KvR AwZkxNªB m¤úbœ Ki‡Z n‡e| †Kvóvj GjvKvq 7 wU 

wba©vwiZ ¯’vb (Z_vt `yejvi Pi, KzqvKvUv, K·evRvi, KzZzew`qv, 

XvjPi, wbSzgØxc BZ¨vw`) D³ Radio Station mg~n ’̄vc‡bi mgq 

wbivcËvi Rb¨ †Kv÷MvW©, †b․evwnbx I eb wefvM‡K m¤ú„³ Ki‡Yi 

welqwU we‡ePbv/mgš^‡qi gva¨‡g ¯’vcb Ki‡Z n‡e| 

L) D³ Radio Station mg~‡ni mgy`ª mv‡f© Kvh© cwiPvjbvi Rb¨ 

DGPS ¯’vc‡bi cwiKíbv MÖnY Ges mswkøó gš¿Yvj‡qi mv‡_ mgš^q 

Ki‡Z n‡e| 

2 eQi 

‡b․ cwienb 

Awa`ßi, 

evsjv‡`k 

†b․evwnbx Ges 

evsjv‡`k 

†Kv÷MvW© 

evwnbx 

5 gvQ aiv †b․Kv/Uªjvi-

mg~‡ni wbivcËv weavbmn 

A‣ea Kvh©Kjvc †ivaK‡í 

‡iwR‡óªkbmn jvB‡mÝ 

cÖ`vbmn wewfbœ MfxiZvq 

gvQ aivi wel‡q Kvjvi 

†KvW cÖYqb| 

D³ wm×v‡šÍi Av‡jv‡K GKwU cÖwZ‡e`b †b․-cwienb Awa`ßi KZ… ©K 

MZ 01/02/2016 Ges 25/04/2016 Zvwi‡L †b․ cwienb  gš¿Yvj‡q 

†cÖiY Kiv n‡q‡Q| GZØwel‡q wbivcËv I A‣ea gvQ aiv †ivaK‡í 

Uªjvi Gi ewW‡Z `„k¨gvb fv‡e †iwR‡óªkb b¤^i wjLv I Zv ev¯Íevq‡bi 

Rb¨ grm¨ Awa`ßi, †b․ evwnbx I †Kv÷MvW© mgš̂qfv‡e c`‡ÿc MÖnY 

Ki‡e| ZvQvov DcK~j †_‡K mgy‡`ª wbw`©ó MfxiZv Abyhvqx gvQ 

aivi/‡evUmg~‡ni †iwR‡óªkb bv¤^v‡ii cvkvcvwk wewfbœ Kvjvi ‡KvW Gi 

gva¨‡g wPwýZ Kivi welqwU we‡ePbv Kiv †h‡Z cv‡i| gvQ aivi Uªjvi 

Ges †QvU ‡evUmg~n Uª¨vwKs Gi e¨e¯’v Pvjy Kivi D‡`¨vM wb‡Z n‡e| 

1-2 

eQi 

†b․ cwienb 

gš¿Yvjq, 

evsjv‡`k 

†b․evwnbx Ges 

evsjv‡`k 

†Kv÷MvW© 

evwnbx 

6 eøy-B‡Kvbwg D‡`¨vM 

ev¯Íevq‡bi Rb¨ RvnvR 

K) eøy-B‡Kvbwg D‡`¨vM ev¯Íevq‡bi Rb¨ RvnvR LvZ LyeB ¸iæZ¡c~Y©| 

evsjv‡`k cZvKvevnx RvnvR PjvP‡ji myweav‡_© Bangladesh Flag 
1 eQi 

‡b․ cwienb 

gš¿Yvjq Ges 
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Lv‡Zi Dbœqb NUv‡bv Vessel Protection Act Ges  Rules •Zixi welqwU Z¡ivwš^Z 

Ki‡Z n‡e| B‡Zvg‡a¨ ‡b․ cwienb Awa`ßi KZ©„K Aa¨v‡`kwU evsjv 

fvlvq iƒcvšÍi K‡i evsjv‡`k cZvKvevnx RvnvR (msiÿY) AvBb 2017 

kxl©K Lmov cÖ¯‘Z Kiv n‡q‡Q| D³ Lmov AvBbwU evsjv fvlv ev¯Íevqb 

†Kvl Ges AvBb gš¿Yvj‡qi we‡klÁ Kg©KZ©v KZ©„K cixÿv Kiv n‡q‡Q 

Ges gwš¿ cwil` wefv‡M Dc¯’vc‡bi Rb¨ mvi-ms‡ÿc Awa`ßi KZ©„K 

†b․ cwienb gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv n‡q‡Q| welqwU Z¡ivwš^Z Ki‡Z n‡e| 

L) RvnvR wk‡í wewb‡qv‡M e¨vsK FY n«v‡mi welqwU LwZ‡q †`Lvi Rb¨ 

evsjv‡`k e¨vsK Ges e¨vsK I Avw_©K cÖwZôvb wefvM‡K Aby‡iva Kiv 

hvq| 

M) RvnvR †iwR‡óªkb Ges mgy`ªMvgx RvnvR wbeÜbKv‡j 5% AwMÖg Ki 

cÖ`vb iwnZ Kivi welqwU RvZxq ivR¯^ †ev‡W©i mv‡_ mfv K‡i e¨e ’̄v 

†bqv †h‡Z cv‡i| GKB mv‡_ cvbMuvI e›`‡ii Custom Clearence 

Gi welqwU Av‡ivI mnR I mgq Kwg‡q Avbvi welqwU Av‡jvPbv Kiv 

†h‡Z cv‡i| 

N) evsjv‡`k cZvKvevnx Rvnv‡Ri Rb¨ priority birthing Gi 

wel‡q PUªMÖvg, gsjv Ges cvqiv e›`i KZ…©cÿ‡K cÖ‡qvRbxq e¨e ’̄v MÖnY 

Ki‡Z n‡e| 

O) evsjv‡`kx µz‡`i Kg©ms¯’vb e„w×i j‡ÿ¨ µz‡`i cvm‡cvU©, mxg¨vb 

eyK (wmwWwm) Ges †gwkb wi‡Wej mx‡dqvivm© AvB‡WbwUwU WKz‡g›U 

(SID) wb‡q we‡`kx e›`‡i Ae¯’vbiZ Rvnv‡R †hvM`vb Ges †`‡k 

cÖZ¨veZ©‡bi Rb¨ wegvbe›`img~‡n evsjv‡`kx µz‡`i Rb¨ `On 

arrival visa’  e¨e¯’v cÖeZ©‡bi wel‡q ciivóª gš¿Yvjq e¨e¯’v MÖnY 

Ki‡e | 

†b․-cwienb 

Awa`ßi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ciivóª 

gš¿Yvjq, 

‡b․ cwienb 

gš¿Yvjq Ges 

†b․-cwienb 

Awa`ßi 

7 mgy`ª Ges mgy`ª m¤ú` 

msiÿY I †UKmB e¨envi 

K) Merchant Shipping Ordinance, 1983 hy‡Mvc‡hvMx Ki‡Z 

n‡e| 

L)  evsjv‡`k KZ…©K Abymgw_©Z IMOÕi MARPOL Ges OPRC mn 

Ab¨vb¨ Kb‡fbkb ev Í̄evqb Ki‡Z n‡e| 

M) IMOÕi AFS, BUNKER, BWM, SHIP RECYCLING 

Kb‡fbkbmg~n Abymg_©b Ki‡Z n‡e| 

N)  National Oil Contingency Plan ev¯Íevqb Ki‡Z n‡e| 

1-2 

eQi 

‡b․-cwienb 

Awa`ßi 
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নযকল্পনা

য     

নযকল্পনা কাম যক্রবভয নফফযণ ফাস্তফায়নকা

র (থ যফছয) 

গ্রগনত 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

স্বল্পবভয়ানদ 

(০২ ফছবযয 

উববয নয়)  

পুনঃপ্রনক্রয়াজাতক

যণ জাাজ নবল্পয 

ভানরকবদয ফজযয 

ব্যফস্থানা এফং 

ননযাত্তা নফলয় 

বেতনতা বৃনিয 

রবক্ষয কভ যসূনে গ্রণ     

এ নবল্পয ানফ যক উন্নয়ন ও নফকাবয রবক্ষয 

International Maritime 

Organization (IMO)'য ায়তায় 

'Safe and Environmentally 

Sound Ship Recycling in 

Bangladesh' নপআজ-২ (Capacity 

Building) প্রকল্পটি েরভান অবছ।  

 

উি প্রকবল্প নযওবয়নজয়ান যকায অনথ যক 

ায়তা এফং International 

Maritime Organization (IMO) 

কানযগযী ায়তা প্রদান কযবছ।  

 

জাাজ পুনঃপ্রনক্রয়াজাতকযণ নবল্প  কভ যযত 

শ্রনভক এফং ব্যফস্থানায় জনড়ত ব্যনিবদয  

দক্ষতা উন্নয়ননয জন্য এ প্রকবল্পয ধীবন 

প্রনক্ষবণয ব্যফস্থা কযা বফ।  

প্রকল্পটিয 

নভয়াদকার 

     ২০১৮ 

-       

২০১৯  

প্রকল্পটি ২২ জুরাআ ২০১৮ তানযবখ 

নুবভানদত বয়বছ।  প্রকল্পটিয অওতায়  

প্রনক্ষণ কাম যক্রভ শুরু বফ।  

ভধ্যবভয়ানদ 

(০২-০৫ 

ফছয ম যন্ত) 

International 

Hong Kong 

Convention, 

2009 নুমায়ী 

ধাব ধাব 

ীতাকুন্ডস্থ আয়াবড যয 

উন্নীতকযণ                                              

নল্প ভন্ত্রণারয় কর্তযক প্রণীত ‘ফাংরাবদ 

জাাজ পুনঃপ্রনক্রয়াজাতকযণ অআন ২০১৮’ 

গত ১২ নপব্রুয়ানয ২০১৮ তানযবখ কাম যকয 

য়। এ অআবনয ধাযা-৭(২) এ উবেখ অবছ 

নম, ‘The Hong Kong 

International Convention for 

the Safe and Environmentally 

Sound Recycling of Ships  2009’ 

এয তয প্রনতারবনয নননভত্ত, এআ অআন 

কাম যকয আফায ননধক ৫ (াঁে) ফছবযয 

ভবধ্য প্রবয়াজনীয় ক্ষভতা জযবনয রবক্ষয 

যকায কাম যকয ব্যফস্থা গ্রণ কনযবফ। এ 

অআবনয ন্যতভ একটি তয বরা 

আয়াড যমূবক কনববনন নুমায়ী উন্নীত 

কযা। এছাড়া নল্প ভন্ত্রণারয় কর্তযক The 

Ship Breaking and Recycling 

Rules 2011                  

     

২০১৮- 

২০২৩       

International Hong Kong 

Convention, 2009 নুমায়ী 

আবতাভবধ্য ীতাকুন্ডস্থ PHP      

আয়াড যটিবক উন্নীতকযণ কযা বয়বছ এফং 

আয়াড যটি International Hong 

Kong Convention compliance 

াটি যনপবকট নবয়বছ।                                              

দীঘ যবভয়ানদ 

(০৫ ফছবযয 

উববয)  

(ক) জাাজ 

পুনঃপ্রনক্রয়াজাতকয

ণ নজাবন 

নফদজনক ফজযয 

ব্যফস্থানা 

নননিতকযবণ          

Treatment 

Storage and 

নল্প ভন্ত্রণারয় Treatment Storage 

and Disposal Facility (TSDF) 

ননভ যাবণয রবক্ষয একটি প্রকল্প গ্রবণয 

নযকল্পনা ননবয়বছ। TSDF ননভ যাণ একটি 

জটির এফং ব্যয়াধ্য কাম যক্রভ নফধায় এ 

প্রকবল্পয নপনজনফনরটি স্টানড  প্রবয়াজন বফ।    

     

২০১৮- 

২০২৫      

এ প্রকবল্পয নপনজনফনরটি স্টানডয  

প্রাথনভক কাজ শুরু বয়বছ।   
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Disposal 

Facility 

(TSDF) স্থান               

(খ) ফযগুনা নজরায় 

জাাজ 

পুনঃপ্রনক্রয়াজাতক

যণ নল্প স্থান

 

  

ফযগুনা নজরায় নল্পনবনত্তক উন্নয়বনয রবক্ষয 

জাাজ পুনঃপ্রনক্রয়াজাতকযণ নল্প  স্থাবনয 

নযকল্পনা গ্রণ কযা বয়বছ।  

 

     

২০১৮- 

২০২৫      

ফযগুনা নজরায় জাাজ 

পুনঃপ্রনক্রয়াজাতকযণ নল্প  স্থাবনয 

জন্য নজরা প্রাক, ফযগুনা কর্তযক 

নেনিত ও নফএআন কর্তযক প্রস্তানফত 

ফযগুনা নজরায তারতরী উবজরায ৪১ 

নং নছাট ননানফানড়য়া নভৌজায় ফ যবভাট 

১০৫.৫০ একয জনভ নধগ্রবণয নননভত্ত 

নফএআনয নুকূবর গত ১৬/০৪/২০১৮ 

তানযখ নল্প ভন্ত্রণারয় বত প্রাননক 

অবদ জাযী কযা বয়বছ।  

০৬ নভ ২০১৮ তানযখ প্রস্তানফত জনভ 

নধগ্রবণয জন্য নজরা প্রাক, ফযগুনা 

ফযাফয প্রস্তাফ নপ্রযণ কযা বয়বছ। 

(গ) টুয়াখারী 

নজরায় জাাজ 

ননভ যাণ ও নভযাভত 

নল্প স্থান 

  

নদবয দনক্ষণাঞ্চবরয নল্প উন্নয়বনয রবক্ষয 

টুয়াখারী নজরায করাাড়া উবজরায 

ায়যা ফন্দবযয নন্নকবট েয ননানফানড়য়া ও 

ভদৄাড়া নভৌজায় জাাজ ননভ যাণ ও নভযাভত 

নল্প স্থাবনয নযকল্পনা গ্রণ কযা বয়বছ।   

     

২০১৮- 

২০২৫      

জাাজ ননভ যাণ ও নভযাভত নল্প স্থাবনয 

জন্য টুয়াখারী নজরায করাাড়া 

উবজরায ায়যা ফন্দবযয নন্নকবট েয 

ননানফানড়য়া ও ভদৄাড়া নভৌজায় 

ফ যবভাট ১০৫.০৫ একয জনভ নধগ্রবণয 

জন্য নল্প ভন্ত্রণারয় বত গত 

০৯/০৪/২০১৮ তানযখ নফএআন’য 

নুকূবর প্রাননক অবদ জাযী কযা 

বয়বছ এফং গত ০৩ নভ ২০১৮ তানযখ 

জনভ নধগ্রবণয প্রস্তাফ নজরা প্রাক, 

টুয়াখারী ফযাফয নপ্রযণ কযা বয়বছ।  

উবেখ্য, প            প       

                ,           

                  /            

             LPG Power Plant, 

LPG Bottling Plant     LPG 

Tank Farm             ১৫০ 

                         প   

              ,                 

                             

 

প                              

       ও                        

         প                  

                     ও প     

                               

  প                         

      ও        প                

             ও              প    

            -   ১০৫-০৫     
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‡emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿bvjq 
evsjv‡`k ch©Ub Ki‡cv‡ikb 

 (05/08/2018 ch©šÍ ms‡kvwaZ) 

 

mgy`ª mxgv AR©‡bi †cÖwÿ‡Z Kg© cwiKíbv (¯^í, ga¨g I `xN© †gqv`x) 
 

cwiKíbvi 

aiY 

cwiKíbv Kvh©µ‡gi 

weeiY 

ev¯ÍevqbKvj 

(A_© eQi) 

AMÖMwZ 

1 2 3 4 5 

¯^í‡gqvw`  

(02 eQ‡ii 

D‡aŸ© bq) 

1| ‡`wk/we‡`wk 

ch©UK‡`i AvK…óKi‡Yi 

j‡ÿ¨ mgy ª̀‡K †K›`ª K‡i 

wewfbœ ai‡Yi Rjµxov 

†hgb: c¨viv ¯øvBwWs, 

¯‥yev WªvBf, mvwdsmn 

Ab¨vb¨ RjR ivBW 

¯’vcb| 
 

* cv¨viv MøvBwWs 

* cv¨viv ¯øvBwWs 

* exP ¯‥zUvi 

BZ¨vw`  

* Ab¨vb¨ RjR 

µxov 

 

2017-19 K·evRv‡i AvMZ ‡`wk / we‡`wk ch©UK‡`i 

AvK…óKi‡Yi j‡ÿ¨ B‡Zvg‡a¨ †emiKvwi ch©v‡q 

cv¨viv ¯øvBwWs, exP ¯‥zUvi BZ¨vw` RjR µxov Pvjy 

Av‡Q| ZvQvov evcK Gi †gv‡Uj jvebxmn Ab¨vb¨ 

cÖ¯ÍvweZ †gv‡U‡j exP †Kw›`ªK exP †Kw›`ªK m yweavw` 

AšÍfz©w³i cÖ¯Íve Kiv n‡q‡Q| 

2| AvšÍR©vwZK µxov 

Uzbv©‡g›U Gi †fby¨ 

wn‡m‡e K·evRvi‡K 

wbev©Pb Kiv 

* exP †Kw›`ªK 

Uzb©v‡g›U Gi 

Av‡qvRb| 

* mvKivBb 

Drme 

* mvBwK¬s 

* †giv_b  

* evjy fv¯‥h© 

 

2017-19 B‡Zvg‡a¨ K·evRv‡i AvšÍR©vwZK wµ‡KU †÷wWqvg 

wbgv©Y Kiv n‡q‡Q| µxov Dbœqb †ev‡W©i mv‡_ GKwU 

mfv K‡i wewfbœ ai‡Yi µxov Av‡qvR‡bi wel‡q 

D‡`¨vM MÖnY Kiv †h‡Z cv‡i|  

GQvov exP GjvKvq mvKivBb Drme, mvBwKøs, 

†giv_b, evjy fv¯‥h© BZ¨vw` K·evRv‡i mxwgZ 

AvKv‡i n‡q _v‡K| Gi cwiwa e„w×i Rb¨ cÖ‡qvRb 

e¨vcK cÖPviYvi cvkvcvwk wbivcËv wbwðZ Kivmn 

bvbv ai‡Yi my‡hvM myweav wbwðZ Kiv|   
 

3| exP †Kw› ª̀K gvBm 

Uz¨wiR‡gi m¤úªmviY 

* mfv, †mwgbvi 

* IqvK©kc 

* wewfbœ ai‡Yi 

†gjv  

2018-20 gvBm Uz¨wiR‡gi m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ evcK Gi 

cÖ¯ÍvweZ †gv‡Uj cÖevj Ges Dc‡j gvBm Uy¨wiRg 

m¤úªmvi‡Yi j‡ÿ¨ c„_K Kb‡fbmb n‡ji cÖ¯Íve Kiv 

n‡q‡Q| 
 

4| mgy`ª m¤ú‡`i h_vh_ 

e¨envi I msiÿ‡Yi 

gva¨‡g †UKmB ch©U‡bi 

Dbœqb I weKv‡ki wbwgË 

e¨vcK cÖPviYv I 

Rbm‡PZbZv m„wói Rb¨ 

cªwkÿY, DVvb •eVK 

BZ¨vw` cwiPvjbv|  

* Rbm‡PZbZv 

•Zwi 

* cÖPvi I 

cÖPviYv 

2018-20 ‡UKmB Dbœqb jÿ¨gvÎvi AfxówU AR©‡b DcK~jxq 

AÂj¸‡jv‡Z emevmKvix RbMY I mgy`ª‡Kw›`ªK 

RxweKv Avni‡Y wb‡qvwRZ e¨w³i cvkvcvwk 

ch©UK‡`iI m‡PZb n‡Z n‡e| Gi Rb¨ cÖ‡qvRb 

e¨vcK cÖPviYv| mgy`ª m¤ú‡`i h_vh_ e¨envi I 

msiÿY wbwðZK‡í cªevj Øxc¸‡jvi Rxe •ewP‡Î¨i 

†Kvbiƒc ÿwZ bv K‡i cøvw÷K mvgMÖxi e¨envi n«vm 

Kiv, Zv mgy‡`ª wb‡ÿc bv Kiv, mgy`ª ZxieZ©x 

gvby‡li RxweKv AR©‡bi cÖwµqv¸‡jv cwi‡ekevÜve 

Dcv‡q cwiPvwjZ Kivi gva¨‡g mvaviY gvby‡livI 

mvgyw`ªK m¤ú` msiÿ‡Y Z_v †UKmB Dbœq‡b f~wgKv 

ivL‡Z cvi‡e|  

 

Gi Rb¨ cÖ‡qvRb e¨vcK cÖPviYv| cÖ‡gvkbvj Kv‡Ri 

AšÍfz©³ weavq evsjv‡`k Uz¨wiRg †evW© Gi gva¨‡g 

Kvh©µgwU cwiPvjbv Kiv †h‡Z cv‡i|  
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ga¨‡gqvw`  

(02-05 

eQi ch©šÍ) 

‡`wk we‡`kx~ ch©UK‡`i 

AvK…óKi‡Yi wbwgË mgy`ª 

ZxieZ©x †nv‡Uj/‡gv‡Uj, 

B‡Kv-K‡UR, †i‡¯Íviuv 

wbg©vY| 

* mgy`ª ZxieZ©x 

GKB ‣ewPÎ¨c~Y© 

†nv‡Uj/‡gv‡Uj, 

B‡KvK‡UR, 

†i‡¯Íviuv I 

Ab¨vb¨ 

myweavw`| 

2018-

2021 

K·evRvi I KzqvKvUvq cÖYxZ gnvcwiKíbvq †gwiY 

WªvBf †Kw› ª̀K ch©Ub ¯’vcbv m„wói wel‡q D‡jøL i‡q‡Q| 

ZvQvov K·evRvi¯’ mgy ª̀ ZxieZ©x †gwiY WªvBf‡K †K›`ª 

K‡i cwiKwíZ †nv‡Uj/‡gv‡Uj, B‡Kv-K‡UR, †i‡¯Íviuv 

I we‡bv`b †K› ª̀ ¯’vc‡bi wel‡q D‡`¨vM MÖnY Kiv 

n‡q‡Q| 

 

 ¯’vbxq RbMb‡K ch©Ub 

wk‡í m¤ú„³ K‡i 

KwgDwbwU Uz¨wiRg 

m¤úªmvi‡Yi gva¨‡g 

DcK~jxq GjvKvq 

ch©UK‡`i Rb¨ myweavw` 

m„wó| 

 

* †kL nvwmbv 

UvIqvi 

* KwgDwbwU 

Uz¨wiRg 

m¤úªmviY 

* G_wbK 

wf‡jR ¯’vcb 

* I‡qj‡bm 

†m›Uvi 

* Mjd †Kvm© 

* IqvUvi wfjv 

* †gwiY 

cvK©/‡gwiY 

G¨vKzwiqvg 

* fvmgvb 

†i‡¯Íviuv 

* µm f¨v‡mj 

msMÖn  

* Møvm †evU 

* mvwd©s, ¯‥yev 

WªvBf, †mBwjs 

  

2018-

2023 

†UKmB ch©Ub Dbœq‡bi cvkvcvwk mgy ª̀ m¤ú` 

msiÿ‡Yi cvkvcvwk Gi h_vh_ e¨envi wbwðZK‡í 

K·evRvi¯’ LyiækKzj AvkÖvqb cÖK‡íi AvIZvq ‡kL 

nvwmbv UvIqvi, G_wbK wf‡jR, mgy ª̀ ågYmn 

KwgDwbwU Uz¨wiRg Dbœq‡b cÖ¯Íve AšÍfz©³ Av‡Q|  

 ‡UKbvd †_‡K 

†m›UgvwU©Ý Øxc ch©šÍ 

evsjv P¨v‡bj bv‡g 

cwiwPZ muvZvi‡K 

AvšÍR©vwZKgv‡b 

DbœxZKiY| 

* AvšÍR©vwZK 

mvuvZvi Av‡qvRb 

5 eQ‡ii 

Z`yaŸ© 

m¤úªwZ ‡UKbvd †_‡K †m›UgvwU©Ý Øxc ch©šÍ GKwU 

muvZvi cÖwZ‡hvwMZv AbywôZ n‡q‡Q Ges Zv wewfbœ gn‡j 

cÖkswmZ n‡q‡Q|   

 

 

cwiKíbvi 

aiY 

cwiKíbv Kvh©µ‡gi 

weeiY 

ev¯ÍevqbKvj 

(A_© eQi) 

AMÖMwZ 

`xN©‡gqvw`  

(05 eQ‡ii 

D‡aŸ©) 

e‡½vcmvM‡ii mv‡_ 

ms‡hvM iÿvKvix 

†`kmg~n‡K wb‡q 

AvšÍR©vwZK Uz¨i 

cwiPvjbv| 

* mgy`ª 

ms‡hvMKvix 

cvk^eZx© 

†`kmg~‡ni mv‡_ 

mgy`ª ågY 

5 eQ‡ii 

Z`yaŸ© 

†h‡nZz wfmv welqK RwUjZv i‡q‡Q †m‡nZz mswkøó 

gš¿Yvj‡qi mv‡_ GKwU mfv AvnŸvb Kiv †h‡Z cv‡i| 

‡emiKvwi D‡`¨v³v‡`i mv‡_ ‡h․_fv‡e Kvh©µgwU 

m¤úbœ Kiv †h‡Z cv‡i|  

 gsjv n‡Z ‡m›UgvwU©Ý 

ch©šÍ Uz¨i cwiPvjbvi 

j‡ÿ¨ GKwU µzR 

* DcK~jxq 

Dc‡hvMx 

f¨v‡mj msMÖn 

5 eQ‡ii 

Z`yaŸ© 

gsjv ‡_‡K ‡m›UgvwU©Ý ch©šÍ Uz¨i cwiPvjbvi wbwgË 

GKwU µzR f¨v‡mj msMÖn Gi j‡ÿ¨ Rjhvb msMÖn, 

cwiPvjbv †K․kj, A_©vqb wKfv‡e n‡e, iæU wba©viY 

 1 2 3 4 5 
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f¨v‡mj msMÖn| 

  

 

BZ¨vw` wel‡q mswkøó gš¿Yvjq/wefv‡Mi mv‡_ GKwU 

AvšÍtgš¿Yvjq mfv AvnŸvb Kiv †h‡Z cv‡i|  

Z‡e, †h‡nZz gsjv †_‡K ‡m›UgvwU©Ý Uz¨i cwiPvjbvi 

Rb¨ µzR f¨v‡mj msMÖn welqwU mgq mv‡cÿ †m‡ÿ‡Î 

my›`ieb †_‡K cvqiv Ges my›`ie‡bi Af¨šÍ‡i Uz¨i 

cwiPvjbvi Rb¨ DcK~jxq Dc‡hvMx µzR f¨v‡mj 

msMÖ‡ni gva¨‡g Uz¨i cwiPvjbv Kiv †h‡Z cv‡i| 

†emvgwiK wegvb cwienb I ch©Ub gš¿Yvj‡q MZ ----- 

Zvwi‡L my›`ie‡b cwiKwíZ ch©Ub Dbœq‡bi Rb¨ 

my›`ie‡bi gnvcwiKíbv cÖYq‡bi Rb¨ m¤¢ve¨Zv mgxÿv 

m¤ú‡bœi wel‡q M„nxZ n‡q‡Q| 

 

 mgy`ª m¤ú`mg~n 

cÖ`k©‡bi wbwgË †gwiY 

G¨vKzwiqvg ¯’vcb| 

 

* ‡gwiY 

G¨vKzwiqvg ’̄vcb 
5 eQ‡ii 

Z`yaŸ© 

wcwcwc/wR Uz wR †Z cÖ¯ÍvweZ †gv‡Uj Dcj Ges cÖ¯ÍvweZ 

LyiækKzj G mgy`ª m¤ú`mg~n cÖ`k©‡bi wbwgË †gwiY 

G¨vKzwiqvg ¯’vcb AsMwU ms‡hvRb Kivi cÖ¯Íve Kiv 

n‡q‡Q| 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

 

 



52 
 

               প      ও প            

নফাভনযক নফভান েরাের কর্তযক্ষ  

নযকল্পনায ধযন নযকল্পনা কাম যক্রবভয 

নফফযণ 

ফাস্তফায়নকার (থ য 

ফছয) 

গ্রগনত 

স্বল্প নভয়াদী 

নযকল্পনা (০২ 

ফছবযয উববয নয়) 

ফাংরাবদবয নজযত 

জরীভায উয FIR  

(Flight 

Information 

Region) ফনধ যতকযণ 

ও 

 এয়ায ট্রানপক ানব য 

প্রদাবনয ভাধ্যবভ যাজস্ব  

অয় অযণ 

 অন্তজযানতক 

নরগ্যার যাভ যক 

ননবয়াগ; 

 

 যাভ যবকয 

ভতাভত/সুানয 

গ্রন; 

 

২০১৮-১৯ 

 বত ২০১৯-২০ 

ফাংরাবদবয নজযত জরীভায উয FIR 

ফনধ যতকযবণয রবক্ষয আবতাভবধ্য াবব য ফ 

ফাংরাবদ বত উি জরীভায ীভানা 

ম্যা/নকা ংগ্র কযা য়। ংগৃীত নকায 

অবরাবক FIR ননধ যাযবণয নননভত্ত নএএনফ বত 

একটি কনভটি গঠন কযা য়। কনভটি কর্তযক 

দানখরকৃত প্রনতবফদবনয অবরাবক নজযত 

জরীভায উয এয়াযবে ও ATS Route 

ননধ যাযবণয নফলবয় কর্তযবক্ষয ংনিষ্ট 

কভ যকতযাগবণয উনস্থনতবত নেয়াযম্যান 

ভবাদবয়য বানতবে গত ১৫-০৪-২০১৮ 

তানযবখ এক অবরােনা বা নুনিত য়। উি 

বায় নফস্তানযত অবরােনা নবল ন্যান্য 

নিাবন্তয াবথ ননবনাি নিান্ত গৃীত বয়বছ :  

 

“Assistance should be sought 

from internationally renowned 

legal consultants to provide the 

modalities for establishing a 

new FIR on the extended 

economic zone  EEZ ”  

 

উবযাি নিান্ত নভাতাবফক প্রবয়াজনীয় 

কাম যক্রভ েরভান যবয়বছ।  

 

ভধ্যবভয়াদী 

নযকল্পনা 

 (০২-০৫ ফছয) 

 

 যাভ যবকয 

সুানয 

নভাতবফক 

প্রবয়াজনীয়/প্রা

নিক ডকুবভন্ট 

বতযী;  

 

 ICAO-এয 

নফনবন্ন নপাযাবভ 

নফলয়টি উত্থান; 

 

 াশ্বফতী 

নদমূ (বাযত, 

ভায়ানভায ও 

থাআল্যান্ড) এয 

াবথ অবরােনা 

এফং প্রবমাজয 

নক্ষবে নি-ানক্ষক 

অবরােনা;  

 MOU 

স্বাক্ষয আতযানদ; 

২০২০-২১ 

 

 

 বত ২০২৩-২৪ 

গ্রগনত দৃশ্যভান য়নন। 
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 দূয বনফষ্যবত 

শ্রীরংকা, 

ানকস্তান আতযানদ 

নদও এয 

অওতায় অবত 

াবয।  

 

 

নযকল্পনায 

ধযন 

নযকল্পনা কাম যক্রবভয নফফযণ ফাস্তফায়নকার (থ য ফছয) গ্রগনত 

দীঘ য নভয়াদী (৫ 

ফছবযয উববয) 

 

  ICAO এয যাভ য  নভাতাবফক FIR (Flight 

Information Region) ফনধ যতকযণ; 

  উি FIR (Flight Information Region)-এ 

MSAR (Maritime Search and Rescue) কাম যক্রভ 

নযোরনায জন্য ফাংরাবদ নফভান ফাননী ও ননৌ ফাননী’য াবথ 

MOU ম্পাদন; 

* উি FIR এয অওতায় ATS Route বতযী; 

* ফনধ যত FIR এয জন্য প্রবয়াজনীয় ংখ্যক দক্ষ জনফর বতযী; 

* তযাফশ্যক এয়ায নননববগন মন্ত্রানত স্থান/ংবমাজন;  

* উি Route মূবয েরােরকাযী এয়াযক্রাফ্ট এয কবরানরং (এয়ায 

ট্রানপক ানব য) কাম যক্রভ শুরু/প্রদান; 

২০২৩-২৪ বত ২০২৯-৩০ শূন্য (Nil) 
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      ও             

                                  

প        

    

প                             

    (   -

   ) 

      

              

 ভূতানিক 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ    

ফাংরাবদবয উকূরীয় এরাকা পূফ য, ভধ্যভ 

ও নিভ এআ ৩টি নজাবন নফবি। এআ 

নতনটি নজাবনয ভবধ্য পূফ য এরাকায 

(কক্সফাজায ও তায অবাবয এরাকা) 

নকাস্টার ও ননয়াযবায ঞ্চবরয ন ফটভ 

ননডবভন্ট ও ী ওয়াটায স্যাম্পর ংগ্র 

কবয তা নফবিলণ কযা এফং ন্যান্য 

ভূতানেক প্যাযানভটায ননণ যয় কযা।      

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

আবতাভবধ্য R&D প্রকল্প 

গ্রণ কবয নন্ট ভাটি যন 

ংরগ্ন ননয়াযবায মুদ্র 

এরাকায (২৪০ ফগ য 

নকবরানভটায) ী ফটভ 

ননডবভন্ট ংগ্র কযা 

বয়বছ। অবযা এরাকায 

নমুনা ংগ্রবয কাজ েরবছ।    

ফাবয়ারনজকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ-১    

ফবিাাগবযয st. Martin’s Island 

উকূর নথবক seaweed নমুনা ংগ্র 

কবয তা identify কযা। ছনফ ম্বনরত 

taxonomic পুনস্তকা “Marine algae 

(Seaweed) of Bay of St. 

Martin’s Island, Bangladesh” 
প্রকানা কযা।  

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

৪১ টি প্রজনত identify 

কযা বয়বছ। ফাকী ৩০ টি 

নমুনা ৭১টি প্রজানতয 

নেে কযাটারগ এয 1st 

edition ফছয নবল 

প্রকানত বফ। 

ফাবয়ারনজকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ-২    

ফবিাাগবযয উকূর নথবক শুরু কবয 

গবীয মুদ্র এরাকায Zooplankton 

নমুনা ংগ্র কবয তা identify কযা। 

ছনফ ম্বনরত taxonomic পুনস্তকা 

প্রকানা কযা।  

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

এবকায়া কারোয 

কযা 

নফনবন্ন এরাকা নেনিত কযা ও এবকায়া 

কারোবযয (বকআজ কারোয) জন্য স্থান 

ননধ যাযণ কযা।  

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

 

নকনভকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত নফআজ 

রাআন ডাটা 

মৃিকযণ। 

ফাংরাবদবয উকূরীয় ঞ্চবর প্রাপ্ত 

নফনবন্ন ননকনববননার (প্রেনরত) 

নমভন-ামুক, নঝনুক,কাকড়া,কুনেয়া 

আতযানদয ফাবয়াবকনভকযার কবম্পানজন 

ননধ যাযন কযা এফং উমৄি নযবফব 

নগুবরা নটকআ ও জ িনতবত োল 

কযায প্রমৄনি উদ্ভাফন এফং তা ভাঠ ম যাবয় 

ব্যকবাবফ প্রায কযা।  

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

নন্ট ভাটি যন ংরগ্ন মুদ্র 

এরাকায নফনবন্ন 

নকনভকযার প্যাযানভটায 

ংক্রান্ত Base Line 

Data ংগ্র কযা শুরু 

বয়বছ।    

ফাংরাবদবয ামুনদ্রক ও উকূরীয় 

নযবফ দূলণ নযাধকবল্প নদীয় ও 

অন্তজযানতক অআন, নীনতভারায ফাস্তনফক 

প্রবয়াগ এফং নটকআ উাবয় ামুনদ্রক 

প্রনতবফ যক্ষা কযা।  

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 
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নকনভকযার ওাবনাগ্রানপ ম্পনকযত নফআজ 

রাআন ডাটা মৃিকযণ।  
স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

নন্ট ভাটি যন ংরগ্ন মুদ্র 

এরাকায নফনবন্ন 

নকনভকযার প্যাযানভটায 

ংক্রান্ত Base Line 

Data ংগ্র কযা শুরু 

বয়বছ।    

নকনভকযার ওাবনাগ্রানপ ম্পনকযত নফআজ 

রাআন ডাটা মৃিকযণ।  

 

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

 

 

 

মুদ্র  তীযফনতয 

দূলণ নযাধ 

 

ফাংরাবদবয ৭২০ নকনভ দীঘ য মুদ্র 

বকবত থাকা প্লানস্টক ও অফজযনাজননত 

দূলণ নযাধ কযা। নভনযন নরটায একন 

প্লযান গঠন ও ফাস্তফায়ন কযা। 

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

ম্প্রনত নন্ট ভাটি যন 

িীবয দূলণ ম্যা বতনয 

কযা বয়বছ। গবফলণায 

কাজ েরভান অবছ। 

ওাবনাগ্রানপক 

ডাটা নন্টায 

স্থান, উন্নয়ন 

এফং ডাটা 

মৃিকযণ 

মুদ্র নফলয়ক তথ্য 

ও প্রমৄনিয 

উন্নয়ন। 

উকূরীয় এরাকায অফাওয়া ম্পনকযত 

ডাটা ংগ্র কযা এফং নফবিলণ কযা।  

মুবদ্রয নযজু খার এরাকায় াআরট 

প্রবজবেয ভাধ্যবভ ন্তত ১টি ডাটা ফয়া 

স্থান কবয মুবদ্রয নযয়ার টাআভ ডাটা 

ংগ্রবয কাম যক্রভ শুরু কযা।       

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

এ ংক্রান্ত একটি াআরট 

প্রকল্প গ্রবণয প্রস্তুনত 

গ্রণ কযা বে। 

মুদ্রনফলবয় দক্ষ 

জনফর বতনয 

মুদ্র নফলবয় 

জনবেতনতামূর

ক কাম যক্রভ। 

 দক্ষ জনফর বতনয কযবত নফজ্ঞানীবদয 

নট্রআননং ও ওয়াকযবয জন্য জাতীয় ও 

অন্তজযানতক সুবমাগ বতনয কযায জন্য 

পূণ য নযাডম্যা বতনয ও ফাস্তফায়বনয 

উবযাগ গ্রন কযা বফ।  

 মুদ্র নফলবয় জনবেতনতামূরক 

কাম যক্রবভয পূণ য নযাডম্যা বতনয ও 

ফাস্তফায়বনয উবযাগ গ্রন কযা বফ। মা 

ম যটন ব্যফস্থাবক উন্নত কযবফ।   

স্বল্প নভয়ানদ 

(২ ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০১৯-

২০২০ 

 

             

 নপনজকযার এন্ড 

নে 

ওাবনাগ্রানপক 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ 

 টাআডও ওবয়ব ডাটা বত নফায়নবমাগ্য 

নফদ্যযৎ উৎাদবনয ম্ভাফনা যীক্ষণ । 

 নলাবযানপর এফং ন্যান্য নপনজকযার 

ডাটায ভাধ্যবভ অঞ্চনরক অরগনযদভ 

বতনয কযা মায ভাধ্যবভ উগ্রবয 

াঠাবনা নেে বত মুবদ্রয াননয 

গুনাগুন নফাঝা মাবফ। 

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

নন্ট ভাটি যন ংরগ্ন মুদ্র 

এরাকায (২৪০ ফগ য 

নকবরানভটায) নপনজকযার 

প্যাযানভটাবযয Base 

Line Data ংগ্র কযা 

শুরু বয়বছ।   

ভূতানিক উকূরীয় এরাকা নতনটি নজাবনয ভবধ্য পূফ য ভধ্যভ  
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ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ    

ও ভধ্যভ এরাকায নকাস্টার ও ননয়াযবায 

ঞ্চবরয কর ভূতানিক প্যাযানভটায 

(বমভনঃ নভনাবযরনজকযার ডাটা, ননডবভন্ট 

বফনষ্টয, ভূতানিক ম্যা, নটকবটাননক 

মুববভন্ট, আবযান ও নডবানজনন, 

মূল্যফান খননজ ম্পনকযত নফআজ রাআন 

ডাটা) ংক্রান্ত Base Line Data 

ংগ্র কযা বফ। 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

ফাবয়ারনজকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ    

ফবিাাগবযয st. Martin’s Island 

উকূর নথবক নমুনা Seaweed ংগ্র 

কবয Biochemical composition 

analyze কযা বফ। Agar and 

carrageenan এয নযভান ননধ যাযণ কযা 

বফ। Agar ও carrageenan 

উৎাদবনয জবন্য Seaweed মূ 

নেনিত কযা বফ এফং তা ভাঠ ম যায় োল 

ও উথাদন কযায নকৌর ননবয় কাজ কযা 

বফ।  

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

নফজ্ঞান ও প্রমৄনি 

ভন্ত্রণারবয়য R&D নফবল 

ফযাবেয          

                  

ফবিাাগবযয উকূর নথবক শুরু কবয 

গবীয মুদ্র এরাকায Phytoplankton 

নমুনা ংগ্র কবয তা identify কযা। 

ছনফ ম্বনরত taxonomic পুনস্তকা 

প্রকনা কযা।     

 

  

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

 

এবকায়া কারোয 

কযা 

ননধ যানযত স্থাবন এবকায়া কারোয (বকআজ 

কারোয) এয াআরট প্রবজে াবত ননয়া 

ও ফাস্তফায়ন কযা।   

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

 

নকনভকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত নফআজ 

রাআন ডাটা 

মৃিকযণ। 

ফাংরাবদবয উকূর ও গবীয মুবদ্র 

ব্লাস্টওয়াটায ম্যাবনজবভন্ট ব্যফস্থানায 

ফাস্তনফক ফস্থা ম যবফক্ষণ এফং নফনবন্ন 

আনববনব নেন নািকযণ ও 

নগুবরায প্রবফ ফন্ধকযবন ভয় উবমাগী 

নটকআ ব্যফস্থা গ্রণ কযা।  

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

 

মুবদ্রয বয়র 

েীর 

 

মুবদ্রয বয়রেীর ননরূণকযণ এফং 

দূলণ ও বয়রেীর নযাবধ াআনন্টনপক 

গবফলণায ভাধ্যবভ কাম যকযী ব্যফস্থা গ্রণ ও 

মুবদ্রয নযবফ ক্ষুণ্ণ যাখা। 

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

এ ম্পনকযত ল্যাফবযটনযয 

মন্ত্রানত ংগ্রবয জন্য 

নডনন বতনযয কাজ 

েরবছ 

ওাবনাগ্রানপক 

ডাটা নন্টায 

ওাবনাগ্রানপক ডাটা নন্টায স্থাবনয 

প্রবয়াজনীয় উকযণ ংগ্র ও স্থান কযা 

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ওাবনাগ্রানপক ডাটা 

নন্টায স্থান ও মন্ত্রানত 
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স্থান, উন্নয়ন 

এফং ডাটা 

মৃিকযণ 

মুদ্র নফলয়ক তথ্য 

ও প্রমৄনিয 

উন্নয়ন। 

এফং ডাটা ংযক্ষবণয জন্য ম্পূণ যবাবফ 

উবমাগী কযা।    

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

ংগ্রবয জন্য নডনন 

বতনযয কাজ েরবছ।    

মুদ্রনফলবয় দক্ষ 

জনফর বতনয 

মুদ্র নফলবয় 

জনবেতনতামূর

ক কাম যক্রভ। 

মূদ্রতীযফতী এরাকায ফনজ ও জরজ 

ম্পদ যক্ষাবথ য জনবেতনতামূরক 

কাম যক্রভ গ্রন কযা। পবর নযবফবয 

াাান ম যটন খাবতয উন্নয়ন বফ। 

ভধ্যভ 

নভয়াদী (০৫ 

ফছয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২২-

২০২৩ 

আননস্টটিউবটয নফজ্ঞানী ও 

কভ যকতযাবদয নট্রআননং 

নদওয়া বে। আবতাভবধ্য 

বাযবতয National 

Institute of 

Oceanography 

(NIO), Goa  নত নট্রননং 

নপ্রাগ্রাবভয অবয়াজন কযা 

বয়বছ। 

           

 নপনজকযার এন্ড 

নে 

ওাবনাগ্রানপক 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ 

গবফলণা উআংবয়য অওতাভূি নপনজকযার 

এন্ড নে ওাবনাগ্রানপক নফবাবগয 

ভাধ্যবভ ফবিাাগয এরাকায কর 

নপনজকযার প্যাযানভটায (বমভনঃ ওবয়ব 

ডাটা, টাআড ডাটা, কাবযন্ট ডাটা ন্যান্য 

তাভাো, ো, রফনািতা, গবীযতা 

আতযানদ) ংক্রান্ত Base Line Data 

ংগ্র কযা বফ।   

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

 

আবতাভবধ্য R&D প্রকল্প 

গ্রণ মুবদ্রয নপনজকযার 

প্যাযানভটাবযয Base 

Line Data ংগ্র কযা 

শুরু বয়বছ।    

  

ভূতানিক 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ    

ফাংরাবদবয উকূরীয় এরাকায (৩টি 

নজাবনয) কর ভূতানিক প্যাযানভটায 

(বমভনঃ নভনাবযরনজকযার ডাটা, ননডবভন্ট 

বফনষ্টয, ভূতানিক ম্যা, নটকবটাননক 

মুববভন্ট, আবযান ও নডবানজনন, াফ-

াযবপ নকায ডাটা ংগ্র এফং মূল্যফান 

খননজ ম্পনকযত নফআজ রাআন ডাটা) 

ংক্রান্ত Base Line Data ংগ্র 

কযা বফ। 

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

 

আবতাভবধ্য R&D প্রকল্প 

গ্রণ মুবদ্রয 

নজওরনজকযার 

প্যাযানভটাবযয Base 

Line Data ংগ্র কযা 

শুরু বয়বছ।     

 

নভগবনটিক াবব য 

কযা 

ফবিাাগবযয নটনযবটানযয়ার ী ও 

আআবজড এরাকায় নভগবনটিক াবব য কযা 

এফং আবকাননভক নভনাবযর 

অআবডনন্টনপবকন কযা। 

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

এ ংক্রান্ত মন্ত্রানত 

ংগ্রনয জন্য নডনন 

বতনযয কাজ েরবছ।  

গ্রানবটি াবব য কযা ফবিাাগবযয নটনযবটানযয়ার ী ও 

আআবজড এরাকায় গ্রানবটি াবব য কযায 

ভাধ্যবভ আবকাননভক ও াআনন্টনপক তথ্য 

ংগ্র কযা, নজআড ননধ যাযণ কযা এফং 

ভূতানিক আনতা জানা।  

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 
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ফাবয়ারনজকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত Base 

Line Data 

ননধ যাযণ    

St. Martin এরাকায় প্রফার 

rehabilitation  ও উৎাদন কযা। মা 

ওআ এরাকায biodiversity সূেক উন্নত 

কযবফ। ভাৎস্য ম্পবদয উন্নয়ন কযবফ। 

প্রকল্পটি পর বর তা ব্যাক বাবফ 

ম্প্রানযত কযা বফ। পবর প্রফার নদখবত 

টুযনযজভ ম্প্রানযত বফ।  

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

 

আবতাভবধ্য R&D প্রকল্প 

গ্রণ মুবদ্রয 

ফাবয়ারনজকযার 

প্যাযানভটাবযয Base 

Line Data ংগ্র কযা 

শুরু বয়বছ।     

 

নকনভকযার 

ওাবনাগ্রানপ 

ম্পনকযত নফআজ 

রাআন ডাটা 

মৃিকযণ। 

ওান এননডনপবকন এফং 

নলাফারওযানভ যং এয পবর ফাংরাবদবয 

উকূরীয় নফনবন্ন ামুনদ্রক প্রানণয উয 

ক্ষনতকয প্রবাফ ম যবফক্ষণ, ভাো ননরুন 

এফংএ ভস্যা নথবক উবত্তাযবনয উায় 

ননধ যাযণ কযা।  

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

আবতাভবধ্য R&D প্রকল্প 

গ্রণ মুবদ্রয নকনভকযার 

প্যাযানভটাবযয Base 

Line Data ংগ্র কযা 

শুরু বয়বছ।    

 

ওাবনাগ্রানপক 

ডাটা নন্টায 

স্থান 

ওাবনাগ্রানপক ডাটা নন্টায স্থাবনয 

প্রবয়াজনীয় উকযণ ংগ্র ও স্থান কযা 

এফং ডাটা ংযক্ষবণয জন্য ম্পূণ যবাবফ 

উবমাগী কযা।    

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

ওাবনাগ্রানপক ডাটা 

নন্টায স্থান ও মন্ত্রানত 

ংগ্রবয জন্য নডনন 

বতনযয কাজ েরবছ।    

মুবদ্রয নফনবন্ন স্থাবন ডাটা ফয়া স্থাবনয 

জন্য ওান ওবজাযববন নবস্টভ প্রস্তুত 

কযা এফং ন্তত ১০ টি ডাটা ফয়া স্থাবনয 

ভাধ্যবভ ওান ভননটনযং কযা। 

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 

এ ংক্রান্ত একটি াআরট 

প্রকল্প গ্রবণয প্রস্তুনত গ্রণ 

কযা বে।  

মুদ্রনফলবয় দক্ষ 

জনফর বতনয 

মুদ্র নফলবয় 

জনবেতনতামূর

ক কাম যক্রভ। 

জনবেতনতামূরক কাম যক্রবভয নযাডম্যা 

নুমায়ী মুদ্রতীযফতী এরাকায ৫০% 

নরাকংখ্যাবক উি কাম যক্রবভয অওতায় 

অনা বফ।   

দীঘ য নভয়ানদ 

(৫ ফছবযয 

উববয) 

২০১৮-২০১৯ 

বত ২০২৭-

২০১৮ 
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¯^ivóª gš¿Yvjq 
evsjv‡`k †Kv÷ MvW © 

µt 
bs 

Kg© cwiKíbv Kvh©µ‡gi weeiY ev¯Íevqb Kvj 

1 ÔÔevsjv‡`k †Kv÷ Mv‡W©i 
Rb¨ mgy`ªMvgx Rjhvb msMÖn 
I AeKvVv‡gv wbg©vYÕÕ kxl©K 
cÖKí|  

4 wU c›Uzb (eo) wbg©vY †k‡l B‡Zvg‡a¨ †Kv÷ MvW© en‡i hy³ 
n‡q‡Q| 2 wU nvievi c¨v‡Uªvj †evU (GBPwcwe) wbg©vY †k‡l MZ 
16 Rvbyqvwi 2017 †Kv÷ MvW© G hy³ n‡q‡Q| 2 wU Bb‡kvi 
c¨v‡Uªvj †f‡mj (AvBwcwf) wbg©vYvaxb i‡q‡Q| 2 wU dv÷ 
c¨v‡Uªvj †evU (Gdwcwe) •ZixKiY|  

2/1 eQi 

2 ÔÔevsjv‡`k †Kv÷ Mv‡W©i 
Rb¨ wewfbœ cªKvi Rjhvb 
wbg©vYÕÕ kxl©K cªKí|  

02wU Bb‡kvi †c‡Uªvj †f‡mj (AvBwcwf) `icÎ AvnŸvb 
cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 02wU UvM `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb i‡q‡Q| 
06wU nvBw¯úW †evU (GBPGmwe)| 02wU nvBw¯úW †evU 
(WvBwfs) Ges 02wU nvBw¯úW †evU (‡dwi) BZ¨vw` cwiKíbv| 

2 eQi 

3 mgy`ª m¤ú` i¶v, DcK~jxq 
GjvKv I Mfxi mgy`ª 
GjvKvi wbivcËv weavb, 
A‣ea grm¨ AvniY 
cªwZ‡iva Ges we‡`kx wdwks 
Uªjvi/Rvnv‡Ri Abycª‡ek 
†iv‡ai Kvh©µg †Rvi`vi 
Kivi Rb¨ †Kv÷ MvW© Gi 
m¶gZv e„w×i j‡ÿ ÒMfxi 
mgy‡`ª mybxj A_©‣bwZK 
Kg©KvÛ‡K myi¶vi wbwg‡Ë 
evsjv‡`k †Kv÷ MvW© Gi 
m¶gZv e„w×ÕÕ kxl©K cªKí| 

RvnvRmg~‡ni cª_g e¨v‡Pi 2wU RvnvR MZ 12 Rvbyqvwi 2017 
gvbbxq cÖavbgš¿x KZ©„K Kwgkwbs Kiv n‡q‡Q| wØZxq e¨v†Pi 2wU 
RvnvR RyjvB 2017 mv‡ji g‡a¨ Ges AwZ kxMÖB 04wU 
†nwjKÞvi evsjv‡`k †Kv÷ MvW© G mshy³ n‡e e‡j Avkv Kiv 
hvq|  

3-5 eQi 

4 ÔÔGbn¨v›m‡g›U Ad 
Acv‡ikvbvj 
K¨vcvwewjwU Ad 
evsjv‡`k †Kv÷ MvW©ÕÕ 
kxl©K cªKí|  

03wU Bb‡kvi c¨v‡Uªvj †f‡mj (AvBwcwf) wbg©vYvaxb i‡q‡Q| 
01wU †d¬vwUs ‡µb (Gdwm) wbg©vYvaxb i‡q‡Q 06wU nvB w¯úW 
†evU (GBPGmwe) Gi `icÎ AvnŸvb Kiv n‡q‡Q |  

5 mgy`ª m¤ú` I myôy e¨e¯’vcbv 
(Blue Economy) wel‡q 
mgy`ª GjvKvi wbivcËv 
weavb Ges †Kv÷ Mv‡W©i 
m¶gZv e„w× 

mgy`ª m¤ú` I myôy e¨e¯’vcbv (Blue Economy) wel‡q mgy`ª 
GjvKvi wbivcËv weavb Ges †Kv÷ Mv‡W©i m¶gZv e„w×i j‡¶¨ 
‡Kv÷ Mv‡W© BwZg‡a¨ 3,953 Rb¨ Rbej †Kv÷ Mv‡W©i 
mvsMVwbK KvVv‡gv (wUIGÛB) †Z Aby‡gvw`Z n‡q‡Q| GQvov  
¯^í †gqv`x cwiKíbvq 3,356 Rb Rbej, g‡a¨ †gqv`x 
cwiKíbvq 1,597 Ges `xN© †gqv`x cwiKíbvq 1,126 Rb 
Rbej AšÍf©~³Ki‡Yi welqwU cÖwµqvaxb i‡q‡Q|  

5 eQi 
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cÖevmx Kj¨vY I •e‡`wkK Kg©ms ’̄vb gš¿Yvjq 
Rbkw³ Kg©ms¯’vb I cÖwkÿY e¨y‡iv 

mgy`ª m¤ú` AvniY I myôz e¨e¯’vcbv m¤úwK©Z wel‡q `ÿ Rbkw³ m„wói j‡ÿ¨ weGgBwUi Awab¯’ AvBGgwUmg~‡n wb‡¤œv³ 
¯^í‡gqv`x, ga¨‡gqv`x I `xN©‡gqv`x cwiKíbv MÖnY Kiv n‡q‡Q|  

 
 
 

cwiKíbvi 
aiY 

Av‡jvP¨ welq Kvh©µ‡gi weeiY ev¯Íevqb 
Kvj 

(A_©eQi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
¯^í‡gqv`x 

1) Pjgvb 02wU wW‡cøvgv †Kvm© 
AvaywbKvqb|  

evsjv‡`k KvwiMwi wkÿv †ev‡W©i gva¨‡g 
wW‡cøvgv-Bb-BwÄwbqvwis Gi †gwib I wkcwewìs 
†UK‡bvjwR‡Z 02wU ‡Kv‡m©i wm‡jevm Avc‡MÖW 
Kiv n‡q‡Q|   

 
 
 

m¤úbœ 
2)  04wU †Uª‡W 06 gvm †gqv`x †Kvm© 
cwiPvjbv:  
(a) Ship Safety & Fire Fighting;  

(b) Marine Pipe Fitting; 

(c) Marine Engine and Mechanical 

Fitter;  

(d) Ship Fabrication and Welding.  

evsjv‡`k Bbw÷wUDU Ae †gwib †UK‡bvjwR, 
bvivqbM‡Ä 04wU †Uª‡W 1832 Rb‡K cÖwkÿY 
cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 
 
 

m¤úbœ 

2) 3) wb‡¤œv³ 02wU ‡Kv‡m© cÖwkÿY 
cwiPvjbv: 

(a) Marine Engine and Mechanical 

Fitter  
(b) Ship Welding and Fabrication  

ewY©Z `yBwU †Kvm© Marine Engine and 

Mechanical Fitter I Ship Welding and 

Fabrication G cÖwkÿY Kvh©µg ïiæ Kiv 
n‡q‡Q| 

cÖwkÿY 
cÖ`vb Kiv 
n‡”Q I 
Pjvgb 
_vK‡e 

3) NTVQF Gi AvIZvq Marine 

Diesel Engine Artificer  ‡Kv‡m©i  
Curriculum cÖ¯‘Z KiY| 

Marine Diesel Engine Artificer ‡Kv‡m©i 

Curriculum NTVQF Gi AvIZvq cÖ ‘̄Z Kiv 
n‡q‡Q Ges KvwiMwi wkÿv †ev‡W© KZ©„K 
Aby‡gvw`Z n‡q‡Q|  

 
cÖwkÿY 
Pjgvb 

 
 
ga¨‡gqv`x 

Marine Refrigeration & Air 

Conditioning ‡Kv‡m© cÖwkÿY cwiPvjbv 
   

Marine Refrigeration & Air 

Conditioning ‡Uª‡Wi hš¿cvwZ msMÖn Kiv 
n‡q‡Q| cÖwkÿK‡`i cÖwkÿY †k‡l  AvMvgx 
RyjvB/2019wLªt n‡Z cÖwkÿY Kvh©µg ïiæ Kiv 
m¤¢e n‡e| 

 
 

2019-
20wLªt 

 
 
`xN©‡gqv`x 

wb‡¤œv³ 02wU ‡Kv‡m© cÖwkÿY cwiPvjbv: 
 (a) Crane Operation and 

Maintenance; 

(b)Electrical Maintenance for Marine 

Vessel.   

cÖKí MÖn‡Yi gva¨‡g AvMvgx 2019-20wLªt n‡Z 
2022-23wLªt A_© eQ‡ii g‡a¨ ev Í̄evqb Kiv 
m¤¢e n‡e| 

 
 

2019-
22wLªt 
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ভাধ্যনভক ও উচ্চ নক্ষা নফবাগ  

নক্ষা ভন্ত্রণারয় 

স্বল্পবভয়ানদ নযকল্পনা:  

ক্রনভক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

গ্রগনত 

ভন্তব্য 

১ ব্লু-আবকাননভ প্রাবযয নফলবয় আউ.নজ.ন এফং 

াফনরক নফশ্বনফযারবয়য প্রনতনননধ ভন্ববয় 

ভন্ত্রণারবয়  

নফনবন্ন ভবয় বা নুিানপূফ যক ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয ননবদ যনা ফাস্তফায়বন তাবদয কযণীয় 

নেনিতকযণ এফং তা ফাস্তফায়ন।  

 

ফাস্তফানয়ত ১. মুদ্র ম্পদ অযণ ও সুিু ব্যফস্থানা 

নফলয়ক কনভটিয ভন্বয়ক মুখ্যনেফ নভা: অবুর 

কারাভ অজাবদয বানতবে নক্ষা ভন্ত্রণারবয় 

“নক্ষা ভন্ত্রণারবয়য ভূনভকা/কযণীয়” ীল যক এক 

অন্তঃভন্ত্রণারয় বা গত ২৭.১২.২০১৫ তনযখ 

নুনিত য়। বায় নেনিত নক্ষা ভন্ত্রণারবয়য 

ভূনভকা/কযণীয় ফাস্তফায়বনয জন্য প্রবয়াজনীয় 

দবক্ষ গ্রবণয জন্য ংনিষ্ট কর 

ংীজনবক তানগদ নদবয় মাওয়া য়। 

২. আউ.নজ.ন এফং াফনরক নফশ্বনফযারবয়য 

প্রনতনননধ ভন্ববয় ভন্ত্রণারবয় নফনবন্ন ভবয় বা 

নুনিত বয়বছ। 

 

২ সুনীর থ যনীনত ম্পনকযত জ্ঞানাজযন ও তা 

নফকাব দক্ষতা সৃজবনয রবক্ষয ২০১৩ াবর 

প্রনতনিত  Dedicated াফনরক নফশ্বনফযারয় 

তথা Bangabandhu Sheikh Mujibur 

Rahman Maritime University ,

Bangladesh ও  ন্যান্য নফযভান াফনরক 

নফশ্বনফযারবয় প্রানিক নডাট যবভন্ট এফং নকা য 

োলু কযায ম্ভাফনা ও ফাস্তফতা ননরূণ। 

 

ফাস্তফানয়ত  

৩ ঢাকাস্থ ননৌফাননীয স্থানায় Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman Maritime 

University-এয স্থায়ী কযাম্পাব 

যাকাবডনভক কাম যক্রভ োলু কযা। 

ফাস্তফানয়ত ঢাকাস্থ ননৌফাননীয স্থানায় Bangabandhu 

Sheikh Mujibur Rahman Maritime 

University-এয স্থায়ী কযাম্পাব 

Master’s in Port and Shipping 

Management এফং LLM in Maritime 

Law োলু কযা য়। 
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৪ নফনবন্ন াফনরক নফশ্বনফযারবয় 

Oceanography নফনবন্ন Allied 

Discipline নমভন ,Marine Science, 

Marine Geology, Marine Physics 

and Remote Sensing, Naval 

Architect and Offshore 

Engineering, Port and Shipping 

Management, Maritime Law, 

Ocean and Climate Research, 

Marine Engineering ,Fishing and 

Aqua Culture ,Maritime Business 

Management আতযানদ নফবাগ নখারা এফং 

না য নকা য োলু কযায উবযাগ ননওয়া। 

 

উবযাগ ননওয়া 

বয়বছ। 

 

 

ভধ্যবভয়ানদ নযকল্পনা: 

ক্রনভক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

গ্রগনত 

ভন্তব্য 

১ নফনবন্ন াফনরক নফশ্বনফযারবয় 

Oceanography নফনবন্ন Allied 

Discipline -এ  াঠদান শুরু কযা। 

েরভান ১. ঢাকা নফশ্বনফযারয়; ২. েট্রগ্রাভ নফশ্বনফযারয়; 

৩. ফিফন্ধু নখ মুনজবুয যভান নভনযটাআভ 

আউননবান যটি; ৪. ননায়াখারী নফজ্ঞান ও প্রমৄনি 

নফশ্বনফযারয়; ৫. টুয়াখারী নফজ্ঞান ও প্রমৄনি 

নফশ্বনফযারয়; ৬. েট্রগ্রাভ নববটনযনানয যান্ড 

যাননম্যার াবয়বে আউননবান যটি; ৭. নবরট 

কৃনল নফশ্বনফযারয়; ৮. াজারার নফজ্ঞান ও 

প্রমৄনি নফশ্বনফযারয়; ৯. নবয ফাংরা কৃনল 

নফশ্বনফযারয়; ১০.ফাংরাবদ আউননবান যটি ফ 

প্রবপনার; ১১. খুরনা  নফশ্বনফযারবয়  

Oceanography/নফনবন্ন Allied 

Discipline-এ না য/না য ভাস্টা য নকা য 

োলু ফযা বয়বছ (নফস্তানযত তবথ্যয জন্য দ্রষ্টব্য: 

নযনষ্ট ১-২)। 

২ Bangabandhu Sheikh Mujibur 

Rahman Maritime University, 

Bangladesh-এয জন্য ২৮৫০ জবনয 

াংগঠননক কাঠাবভা নুবভাদন কযা য় এফং 

েট্রগ্রাবভয ানভদেয এরাকায় আউননবান যটি’য 

জন্য ১০০ একয জনভ ফযােদান ও নযনজবেন।   

 

ফাস্তফানয়ত ১০০ একয জনভ ফযােদান ও নযনজবেন  ম্পন্ন 

বয়বছ। 

 

৩ Blue Economy প্রায এফং এ নফলবয় 

াযেনযক বমানগতায নক্ষে অনফষ্কাবযয জন্য 

নদন-নফবদন প্রনতিাবনয বি ভবঝাতা স্মাযক 

ম্পাদন।  

 

েরভান আবতাভবধ্য নদন-নফবদন কনতয় প্রনতিাবনয 

বি  নফনবন্ন নফশ্বনফযারবয়য ভবঝাতা স্মাযক 

ম্পানদত বয়বছ। 
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৪ েট্রগ্রাভ নফশ্বনফযারবয়য ‘আেটিটিউট ফ নভনযন 

াবয়ে যান্ড নপানযজ-এয গবফলণা ও ক্ষভতা 

বৃনি’ ীল যক ৭২.১০ নকাটি টাকায  প্রকল্প গ্রণ। 

 

ফাস্তফায়নাধীন  

 

দীঘ যবভয়ানদ নযকল্পনা: 

ক্রনভক কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন 

গ্রগনত 

ভন্তব্য 

১ মুদ্র ম্পদ অযণ ও ব্যফস্থানায় দক্ষ জনফর 

গবড় নতারা। 

  

২ জাতীয় থ যনীনতবত সুনীর থ যনীনতয সুপর নমাগ 

কযায রবক্ষয নফনবন্ন প্রকল্প গ্রণ ও ফাস্তফায়ন। 

  

৩ ফিফন্ধু নখ মুনজবুয যভান নভনযটাআভ 

আউননবান যটি’য স্থায়ী কযাম্পা ননভ যাণ। 

প্রনক্রয়াধীন ফিফন্ধু নখ মুনজবুয যভান নভনযটাআভ 

আউননবান যটি’য স্থায়ী কযাম্পা ননভ যাণ কযায জন্য 

৯৬৯৬৭.০০ রাখ টাকায প্রকল্প প্রনক্রয়াধীন। 

 

৪ ননায়াখারী নফজ্ঞান ও প্রমৄনি নফশ্বনফযারবয় ‘ 

আেটিটিউট পয ওাবনাগ্রানপ যান্ড নভনযন 

নযবা য ম্যাবনজবভন্ট’ নাবভ একটি আেটিটিউট 

স্থান প্রকল্প প্রনক্রয়াধীন। 

 

  

৫ Blue Economy-নফলয়ক উচ্চ নক্ষা 

প্রদানকাযী প্রনতিান কর্তযক নক্ষাথীবদয 

অন্তজযানতক ভানম্পন্ন তানিক ও ব্যফানযক 

জ্ঞানদাবনয নফলয়টি নননিত কযায রবক্ষয 

ভন্ত্রণারয় এফং নফশ্বনফযারয় ভঞ্জুনয কনভবনয 

ননযফনেন্ন ভননটনযং। 

 

েরভান।  
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‡jwRm‡jwUf I msm` welqK wefvM 

AvBb, wePvi I msm` gš ¿Yvjq 
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