মুখবন্ধ
1.

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মমাদীে নীল অর্থনীতিরি ম াে মদওয়াে সূত্র ধরে প্রধানমন্ত্রীে

আতর্থক উপরদষ্টা পতেষদ (ইএতস-তপএম), নীল অর্থনীতিে নীতিগি পদ্ধতিরক নিু নভারে চালনাে
উরদযাগ তনরয়রে। এই সংক্রান্ত কা

কো অরনক মন্ত্রক, তেভাগ এেং এর তিগুতলে মরধযকাে

আদানপ্রদান ো িাে অভারেে কর্া মার্ায় মেরে, তেষয়গুতল সমাধারনে

নয একীভূ ি ও সমতিি

প্ররচষ্টা কো দেকাে, কােণ এগুতলে েৃহত্তে অর্থননতিক প্রভাে েরয়রে।
2.

ভােরিে নীল অর্থনীতিে

নয নীতিে েসডা উপস্থাপন কো আমাে মসৌভাগয। প্রাসতিক

মন্ত্রক, তর্ঙ্ক ট্যাঙ্ক এেং তেরেষজ্ঞরদে সারর্ একাতধক আরলাচনাে পরে এটি প্রণয়ন কো হরয়রে।
ভােি সেকাে গ্রহণ কেরি পারে এমন মকৌেল এেং দৃতষ্টভতি উভয়ই এই েসডারি েরয়রে। এটি
তস্থতিেীল উপারয়

নগরণে উন্নি অর্থননতিক ভতেষযি সুেতিি কোে

নয নীল সম্পদগুতলরক

একতত্রি কোে ভীি হরি পারে।
আতম নীল অর্থনীতিে উরদযারগে অধীরন সািটি ওয়াতকথ ং গ্রুরপে মচয়ােমযান, আহ্বায়ক, সদসয

3.

এেং সংতিষ্ট িরুণ মপোদােরদে িারদে প্ররচষ্টাে

নয ধনযোদ

ানাই। িারদে সমর্থন েুেই

িাৎপর্থপূণ।
থ িাো একাতধক তেস্তৃ ি প্রতিরেদরন অেদান মেরেরেন র্া নীল অর্থনীতিে তেতভন্ন তদকরক
সামরন এরনরে। প্রতিটি প্রতিরেদন তেদযমান এেং উদীয়মান চযারলঞ্জ তচতিি করেরে এেং প্রতিটি
মিরত্রে তেোল সম্ভােনা এেং সুরর্াগ সদ্ব্যেহারেে

নয েুে ভাল একগুচ্ছ প্রস্তাে তদরয়রে। ইএতস-

তপএম এে ঊর্ধ্থিন উপরদষ্টা ড: সুতমিা তমরেে অেদানরকও আতম সাধুোদ
আহ্বায়ক অতিসাে তহসারে এই

ানাই, তর্তন প্রধান

টিল কমথসূতচে সমাতি পর্থন্ত িদােতক করে এেং সমিয় করে

মগরেন। আরলাচনাে সময় সতক্রয় অংেগ্রহরণে

নয তিয়াতেং কতমটিে সদসযরদেও আতম ধনযোদ

ানাই।
4.

আতম আো কতে মর্ এই নতর্ ভােি সেকারেে নীল অর্থনীতিে উরদযারগ অর্থেহ অেদান

োেরে।
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1.
1.1

ভারতের নীল অর্থ নীতের স্বপ্ন
তেশ্বেযাপী উষ্ণায়রনে িরল উত্থাতপি আেঙ্কাে পাোপাতে ভতেষযরিে তেকাে ও সমৃতদ্ধে প্ররয়া নীয়িা

প্রতিিতলি কেরি

াতিসংঘ তেশ্বতেদযালরয় (ইউএনইউ) অধযাপক গুন্টাে পাওতল 1994 সারল সেথপ্রর্ম নীল

অর্থনীতিে অর্থননতিক দেথন প্রেিথ ন করেতেরলন। ধােণাটি "ে থ যহীন এেং তনগথমনহীন" এতঞ্জতনয়াতেংরয়ে ধােণাসমূহ
সহ আেও তস্থতিেীল মরডল তেকারেে উপে তভতত্ত করে তিতে হরয়তেল। এেপরে, 2012 সারল িৃ িীয় তেশ্ব েীষথ
সরেলন - তেও+20 এে পরে নীল অর্থনীতি আেও মেতে গুরুত্ব পায়। সরেলনটিরি অনযানয তেষরয়ে সারর্
সেু

অর্থনীতিে ধােণাে মরধয নীল অর্থনীতিরক আনাে তেষরয় দৃতষ্ট মদওয়া হয়।

াতিসংরঘে তস্থতিেীল উন্নয়রনে

লিয 14 অনুর্ায়ী তেশ্বেযাপী প্রোসন ও সমুরেে সংস্থারনে েযেহারেে তদকতনরদথ েক নীতি তহসারে "তস্থতিেীল
উন্নয়রনে

নয মহাসাগে, সমুে এেং সামুতেক সংস্থান সংেিণ এেং তস্থতিেীল েযেহাে" কোে কর্া েলাে সময়

ধােণাটি আরো গুরুত্ব পায়। অরনক সদসয মদে এেন নীল অর্থনীতিে তন স্ব সংজ্ঞা এেং দৃষ্টান্ত তিতে করেরে।
প্রাকমহামােী ওইতসতড অনুমান অনুর্ায়ী তেশ্বেযাপী নীল অর্থনীতি তেরশ্বে অনযানয অর্থনীতিে তদ্ব্গুণ হারে েৃতদ্ধ
পারে েরল আো কো হরয়তেল। অেেযই লিণীয় মর্ নীল অর্থনীতি মর্রক মূলয সংরর্া রন উপকূলীয় তনমথাণরিত্র
এেং পতেরষো, সামুতেক োতণ য, তেতপং, অিরোে এেং উপকূলীয় েতি, গভীে সমুরেে েতন , অযারকায়াকালচাে
ও তিোতে এেং সামুতেক প্রর্ুতিগুতল অন্তভুথ ি।

1.2

নীল অর্থনীতিরক কার

লাগারনাে

নয সাো তেরশ্ব তেতভন্ন

ািীয় ও তেতশ্বক উরদযাগ গ্রহণ কো হরচ্ছ।

অরেতলয়া, ব্রাত ল, র্ুিোষ্ট্র, র্ুিো য, োতেয়া এেং নেওরয়ে মরিা মদেগুতল পতেমাপরর্াগয িলািল এেং
োর রট্ে তেধান সহ তনরেতদি

ািীয় সমুে নীতি তিতে করেরে। কানাডা এেং অরেতলয়াে মরিা মদেগুতল নীল

অর্থনীতিে লরিয অগ্রগতি ও পর্থরেিণ তনতিি কোে

নয মিডারেল এেং ো য পর্থারয় আইন প্রণয়ন করেরে

এেং মেণীেদ্ধ প্রতিষ্ঠান গরডরে।

1.3

1981 সারল মহাসাগে তেকাে তেভাগ তিতেে মিরত্র ভােি তেরশ্ব প্রর্ম তেল, আে এেন োতনরয়রে

ভূ তেজ্ঞান মন্ত্রক (এমওইএস)। তিন দেরকেও মেতে অতভজ্ঞিাে তভতত্তরি, ভােরিে উপকূলরেো তনরয় "ডীপ
ওরেন তমেন," "ওরেরনাগ্রাতি ফ্রম মেস" এেং "লতচং অি মডট্া েুরয়াস" ইিযাতদ নিু ন কমথসূতচ চালু কোে মধয
তদরয় ভােি দীঘথ পর্ পাতড তদরয়রে। এই উরদযাগগুতল উপগ্রহগুতল মর্রক তেজ্ঞাতনক তেরিষরণে

নয আেহাওয়া সহ

তেতভন্ন ওরেরনাগ্রাতিক িীচারেে ির্য পাঠারি সিম করেরে। এমওইএস মহাসাগরে সামুতেক আে থ না/প্লাতিরকে
মূলযায়ন কো আে িা হ্রাস কোে মকৌেল তেকারেে
র্া এসতডত

নয "ক্লীন সী

াতিসংরঘ মর্াগদান করেরে,

-14 এে একটি অংেও। এোডাও এমওইএস ভােি মহাসাগরে েতনর ে (পতলরমট্াতলক নতডউল এেং

পতলরমট্াতলক সালিাইড মোোঁ াে

নয) গভীে অনুসন্ধারনে

নয ইন্টােনযােনাল সীরেড অর্তেটিে (আইএসতেএ)

সারর্ দুটি চু তি স্বািে করেরে। এই মিত্রগুতলরি েৃতদ্ধে সুতেধা লারভে
মরািতেমুেী উভয় কা করমথে

1.4

মপ্রাগ্রাম" এ

নয, ভােিরক অেেযই মরািমুেী এেং

নযই একটি তস্থতিেীল নীতি োনারি হরে।

2019 সারলে মিব্রুয়াতেরি ভােি সেকারেে 2030 সাল নাগাদ নিু ন ভােি সম্পতকথ ি সংকরে নীল

অর্থনীতিরক, েৃতদ্ধে দেটি মূল তদরকে মরধয একটি তহসারে তচতিি করেরে। উপকূলীয় মগাষ্ঠীে

ীেনর্াত্রাে উন্নতি

কেরি এেং উন্নয়ন ও কমথসংস্থান ত্বোতিি কোে লরিয তেতভন্ন মিত্ররক সমতিি কোে সুসংহি নীতিে
প্ররয়া নীয়িাে উপে ম াে তদরয়, এই দৃতষ্টভতিে ষষ্ঠ তদক তহসারে নীল অর্থনীতিে উরেে কো হয়। সম্প্রতি,
প্রধানমন্ত্রী 2020 সারল 74 িম স্বাধীনিা তদেরসে েিৃিায় তেরেষ উরেে করেন মর্ সমসামতয়ক মপ্রিাপরট্ র্াে
সারর্ আমো মভৌগতলক সীমানা ভাগ কতে শুধু িাোই প্রতিরেেী নয়, িাোও র্ারদে সারর্ সম্পরকথ

সংহতি

েরয়রে। এতদরক মদরেে কাোকাতে, মূল ভূ েরেে পতেরষোগুতলে সমিু লয উচ্চগতিে ব্রডেযান্ড সংরর্াগ তনতিি
কেরি আমারদে দ্ব্ীপাচলগুতলরক িারদে সুতেধারর্থ সােরমতেন অপটিকাল িাইোে মকেরলে মাধযরম সংর্ুি কোে
লিয মনওয়া হরয়রে। এই মপ্রতিরি, ভােরিে একটি গুরুত্বপূণথ উদীয়মান অর্থননতিক ও মকৌেলগি অরিে তেষরয়
অেগি র্াকা উতচি, র্া আতফ্রকাে পূেথ উপকূল মর্রক পতিম প্রোন্ত মহাসাগে পর্থন্ত েতডরয় আরে, র্ারক েলা
মর্রি পারে তসতেতলস-তসিাপুে-সারমায়া (এসএসএস) অি। এই অিরক ভােরিে পরি একটি েতিোলী নীল
অর্থনীতি নীতিে তভতত্ত কো উতচি।

1.5

ভােরিে সামুতেক অেস্থান অননয। এে 7517 তকরলাতমট্াে দীঘথ উপকূলরেো েোেে নয়টি উপকূলীয়

ো য এেং 1382 দ্ব্ীপপুঞ্জ েরয়রে। মদরে 12 টি েড েন্দে এেং 187 টি মোট্ েন্দে েরয়রে র্া প্রায় 1400
তমতলয়ন ট্ন কারগথা সামলায়, এভারে ভােরিে োতণর যে 95% সমুেপরর্ই হয়। দুই তমতলয়ন েগথতকরলাতমট্ারেে
মেতে ভােরিে এক্সক্লুতসভ ইরকানতমক ম ান (EEZ)

ীতেি ও তন ীে সম্পরদ সমৃদ্ধ এেং অপতেরোতধি মিল ও

পুনরুদ্ধােরর্াগয প্রাকৃ তিক গযারসে উরেেরর্াগয পুনরুদ্ধােরর্াগয সম্পরদ পূণথ। উপকূলীয় অর্থনীতি 4 তমতলয়রনে মেতে
ম রল এেং উপকূলীয় সম্প্রদারয়ে অনযানয উরেেরর্াগয
তেোল সামুতেক স্বারর্থে,

1.6

াতিে অর্থননতিক েৃতদ্ধ এেং

নরগাষ্ঠীে

ীতেকা তনেথারহ সহায়ক। িাই ভােরিে এই

ািীয় সুেিাে সারর্ একটি গুরুত্বপূণথ সম্পকথ েরয়রে।

সাম্প্রতিক েেেগুতলরি, সামুতেক মডারমইরন তস্থতিেীল তেকারেে

নয ধাোোতহক উরদযাগ মনওয়া হরয়রে।

এই উরদযাগগুতল ভােরিে সামুতেক স্বার্থ এেং আমারদে নীল অর্থনীতিে েৃতদ্ধ ম ােদাে কোে অনুঘট্ক। মকাতভড19-পেেিী তেতশ্বক পতেতস্থতিরি ভােি েুে সম্ভেি দি ও তস্থতিেীলভারে সামুতেক সংস্থান েযেহারেে মাধযরম
সামুতেক মিরত্র উরেেরর্াগয েৃতদ্ধ প্রিযি কেরে।

1.7

পতেরেরেে সুেিা এেং

াতিসংরঘে তস্থতিেীল উন্নয়ন লিযসমূরহে সারর্ সামঞ্জসয মেরে কমথসংস্থান ও স্থূল

মূলয সংরর্া নরক ত্বোতিি কোে লরিয সামুতেক সংস্থারনে দি ও তস্থতিেীল েযেহারেে
সম্পতকথ ি সিমিা, িমিা ও দিিাগুতলরক একতত্রি ও ম ােদাে কোে

1.8

নয এেং মহাসাগে

নয ভােরিে প্ররচষ্টা কো উতচি।

ভােরিে নীল অর্থনীতিে তেকারে একটি স্বচ্ছ নীতিকাঠারমাে উপে তভতত্ত করে সুেষ্ট লিয প্রণয়ন কো

দেকাে। এই নীতিকাঠারমাে উরেেয হরে

ািীয় সুেিাে উরেেয এেং আন্ত থ াতিক প্রতিশ্রুতি চতেিার্থ কোে সারর্

ভােরিে তেকারেে লিয মমলারনাে সময় এই নিু ন মডারমইরন তস্থতিেীল এেং অন্তভুথ তিমূলক অর্থননতিক েৃতদ্ধে পর্
সুগম করে মদরেে ত তডতপ েৃতদ্ধ কো।

2.

ভতবষ্যমার্থ - ভারতের নীল অর্থ নীতের জনয নীতে কাঠাতমার খসডা

ভূ তমকা
2.1 ভােরিে সামুতেক অেস্থান অননয। এে 7517 তকরলাতমট্াে দীঘথ উপকূলরেো েোেে নয়টি উপকূলীয় ো য
এেং 1382 দ্ব্ীপপুঞ্জ েরয়রে। মদরে 12 টি েড েন্দে এেং 187 মোট্ েন্দে েরয়রে র্া 2019 সারল প্রায়
633.87 তমতলয়ন ট্ন কারগথা পতেচালনা করেতেল। ভােরিে োতণর যে 95% সমুেপরর্ই হয়। দুই তমতলয়ন
েগথতকরলাতমট্ারেে মেতে ভােরিে একরচটিয়া অর্থননতিক অচলটি
ীতেি ও তন ীে সম্পরদ সমৃদ্ধ এেং
অপতেরোতধি মিল ও পুনরুদ্ধােরর্াগয প্রাকৃ তিক গযারসে উরেেরর্াগয পুনরুদ্ধােরর্াগয সম্পরদ পূণথ। এটি সমুে
উপকূলীয় উৎপাদন ও পতেরষোরি, োতণর য, তেতপংরয়, গভীে সমুে েতন , অযারকায়াকালচাে ও তিোতে এেং
সামুতেক প্রর্ুতিরি মূলয োতডরয় িু লরি পারে। উপকূলীয় অর্থনীতি 40 লরিেও মেতে ম রল এেং উপকূলীয়
সম্প্রদারয়ে অনযানয উরেেরর্াগয নরগাষ্ঠীে ীতেকা তনেথারহ সহায়ক।
2.2 িাই ভােরিে এই তেোল সামুতেক স্বারর্থে, াতিে অর্থননতিক েৃতদ্ধ এেং ািীয় সুেিাে সারর্ একটি
গুরুত্বপূণথ সম্পকথ েরয়রে। ভােরিে নীল অর্থনীতি ািীয় অর্থনীতিে একটি অি র্ারি ভােরিে আইনেযেস্থাে
অধীরন সমুে, সামুতেক এেং উপকূলীয় অচরল সামুতেক সংস্থারনে পুরো েযেস্থা এেং মানেসৃষ্ট অর্থননতিক
পতেকাঠারমা অন্তভুথ ি, র্া পণয ও পতেরষো উৎপাদরন সহায়িা করে এেং অর্থননতিক েৃতদ্ধ, পতেরেে েিা এেং
ািীয় সুেিাে সারর্ সুেষ্টরূরপ তডি।
ভােরিে নীল অর্থনীতিে সুতেধা তনরি, তনরনাি নীতি কাঠারমাে েসডাটি তেেদ সাে-গ্রুপ তেরপারট্থ উতেতেি
িরর্যে তেরিষণ কোে পরে প্রস্তাতেি হল।

তবতে স্থান
2.3 তেশ্বেযাপী উষ্ণায়রনে িরল উত্থাতপি আেঙ্কাে পাোপাতে ভতেষযরিে তেকাে ও সমৃতদ্ধে প্ররয়া নীয়িা
প্রতিিতলি কেরি
াতিসংঘ তেশ্বতেদযালরয় (ইউএনইউ) অধযাপক গুন্টাে পাওতল 1994 সারল সেথপ্রর্ম নীল
অর্থনীতিে অর্থননতিক দেথন প্রেিথ ন করেতেরলন। এেপরে, 2012 সারল িৃ িীয় তেশ্ব েীষথ সরেলন সরেলন তেও+20 এে পরে নীল অর্থনীতি আেও মেতে গুরুত্ব পায়। সরেলনটি সেু
অর্থনীতিে ধােণাটিরক নীল
অর্থনীতিরি তনরয় র্াওয়াে তদরক দৃতষ্ট তনেদ্ধ করে। াতিসংরঘে তস্থতিেীল উন্নয়রনে লিয 14 অনুর্ায়ী তেশ্বেযাপী
প্রোসন ও সমুরেে সংস্থারনে েযেহারেে তদকতনরদথ েক নীতি তহসারে "তস্থতিেীল উন্নয়রনে নয মহাসাগে, সমুে
এেং সামুতেক সম্পদ সংেিণ এেং তস্থতিেীল েযেহাে" কোে কর্া েলা হয়। সদসয মদে নীল অর্থনীতিে তন স্ব
সংজ্ঞা এেং দৃষ্টান্ত তিতে করেরে।
2.4 নীল অর্থনীতিরক কার লাগারনাে নয সাো তেরশ্ব তেতভন্ন ািীয় ও তেতশ্বক উরদযাগ গ্রহণ কো হরচ্ছ।
অরেতলয়া, ব্রাত ল, র্ুিোষ্ট্র, র্ুিো য, োতেয়া এেং নেওরয়ে মরিা মদেগুতল পতেমাপরর্াগয িলািল এেং
োর রট্ে তেধান সহ তনরেতদি ািীয় সমুে নীতি তিতে করেরে। কানাডা এেং অরেতলয়াে মরিা মদেগুতল নীল
অর্থনীতিে লরিয অগ্রগতি ও পর্থরেিণ তনতিি কোে নয মিডারেল এেং ো য পর্থারয় আইন প্রণয়ন করেরে
এেং মেণীেদ্ধ প্রতিষ্ঠান গরডরে।
2.5 1981 সারল মহাসাগে তেকাে তেভাগ তিতেে মিরত্র ভােি তেরশ্ব প্রর্ম তেল। তিন দেরকেও মেতে
অতভজ্ঞিাে তভতত্তরি, ভােরিে উপকূলরেো তনরয় "ডীপ ওরেন তমেন," "ওরেরনাগ্রাতি ফ্রম মেস" এেং "লতচং
অি মডট্া েুরয়াস" ইিযাতদ নিু ন কমথসূতচ চালু কোে মধয তদরয় ভােি দীঘথ পর্ পাতড তদরয়রে। ভূ তেজ্ঞান মন্ত্রক

(এমওইএস) মহাসাগরে সামুতেক আে থ না/প্লাতিরকে মূলযায়ন কো আে িা হ্রাস কোে মকৌেল তেকারেে নয
"ক্লীন সী মপ্রাগ্রাম" এ াতিসংরঘ মর্াগদান করেরে, র্া এসতডত -14 এে একটি অংেও। ভােরিে 75000
েগথতকরলাতমট্াে এেং ভােি মহাসাগরেে আন্ত থ াতিক
রল পতলরমট্াতলক নডু ল এেং পতলরমট্াতলক সালিাইড
মোোঁ াে নয 10000 েগথতকরলাতমট্াে এলাকারিও ভােরিে অরিষরণে একরচটিয়া অতধকাে েরয়রে।

সংকল্প
2.6 2019 সারলে মিব্রুয়াতেরি ভােি সেকারেে 2030 সাল নাগাদ নিু ন ভােি সম্পতকথ ি সংকরে নীল
অর্থনীতিরক, আতর্থক েৃতদ্ধে দেটি মূল তদরকে মরধয একটি তহসারে তচতিি করে। সুসংগি নীতিে প্ররয়া নীয়িাে
উপে ম াে তদরয় এই দৃতষ্টভতিে ষষ্ঠ তদক তহসারে নীল অর্থনীতিে উরেে কো হয়। নীল অর্থনীতি সম্পতকথ ি
পূরেথে একটি নীতিে েসডা 2015 সারল ভূ তেজ্ঞান মন্ত্রক (এমওইএস) আরন, র্তদও িা কেনও চূ ডান্ত হয়তন। এই
নীতি কাঠারমা ঐ নীতিে কাগর র্াকা মেে করয়কটি ধােণাে তভতত্তরি কো হরয়রে।
2.7 ভােরিে নীল অর্থনীতিে আর্থ-অর্থননতিক সম্ভােনাে কর্া মার্ায় মেরে এগুতল উপে ন ে মদওয়া উতচি: -

•

নীল অর্থনীতি কমথসতূ চে সঠিক পতেমাপ এেং

•

মহাসাগেীয় সম্পদ এেং িাে - তস্থতিেীল েযেহারেে তেজ্ঞাতনক মূলযায়রনে পাোপাতে সময়তভতত্তক

ািীয় আরয় িাে অেদারনে একটি কাঠারমা রুপায়ন;

পতেকেনা

•

নীল অর্থনীতিে সম্ভােনা োস্তোতয়ি কেরি এেং ত তডতপ ও কমথসংস্থান েৃতদ্ধরক অনুকূল কেরি আতর্থক

মূলধন, আিতেক মূলধন, প্রাকৃ তিক মূলধন এেং মূলধন তহসারে মানুরষে উপে তেতনরয়াগ;

•

উপকূলীয় অচরল ম রলরদে কলযাণ, তনোপত্তা ও

•

ে থ যহীন, কম কােথনর্ুি প্রর্ুতি উদ্ভােন র্া

ীতেকা সুতনতিি কো

নসংেযাে েড অংরেে

নয অর্থননতিক লারভে মুে মদোয়,

মহাসাগে সুেিা েযেস্থা এেং সুষম আন্ত থ াতিক আদানপ্রদান।

তিতরানাম এবং প্রত ার্
2.8

এই েসডা নীতিরক “ভােরিে নীল অর্থনীতিে

ািীয় নীতি - 2020” েলা র্ায়। ভােি সেকারেে এই

নীতিমালাে েসডা র্র্ার্র্ তেরেচনা করে মূলযায়ন, তেরিষণ, পর্থারলাচনা এেং পতেেিথ ন কো উতচি। এই
অধযারয়ে উরেরেয, এটিরক "নীতি" তহসারে উরেে কো হরে। নীতি পতেচালনাে নয ভূ তেজ্ঞান মন্ত্রক মনাডাল
মন্ত্রক হরে

উতেিয এবং পদ্ধতে
2.9
র্েনই অনুরমাতদি হরে, এই চূ ডান্ত নীতিই হরে ভােরিে নীল অর্থনীতি সম্পতকথ ি তেষয়গুতলে প্রার্তমক
নীতি ির্া তসদ্ধান্ত গ্রহরণে নতর্।
নীতিে অপতেহার্থ তদকগুতলে মরধয তননতলতেি তেষয়গুতল র্াকরে।

(A) নীল অর্থ নীতের জনয একটি জােী তিসাব বযবস্থা
2.10 নীল অর্থনীতি সম্পতকথ ি তনভথ েরর্াগয মডট্া তিতে ও সংগ্ররহে নয একটি নিু ন েতিোলী প্রতক্রয়া তিতে
কো হরে। তমে গঠন, েৃতদ্ধ এেং ট্র্যার ক্টতে মূলযায়রনে নয নীল অর্থনীতিে তনতদথ ষ্ট মিত্রগুতলে পর্থায়ক্রতমক
গরেষণা গ্রহণ কো হরে।
2.11 নীল অর্থনীতি সম্পতকথ ি মসক্টে এেং
তেকতেি কেরি একটি তেরেষজ্ঞ গ্রুপ গঠন
েোে কোে তদকগুতল এরিরত্র পুনতেথরেতচি
তেজ্ঞাতনক সেঞ্জাম এেং প্রর্ুতি তেকারেে নয
হরে।

সাে মসক্টেগুতল তচতিি কেরি এেং পতেমারপে
নয কাঠারমা
কো হরে। তেদযমান তেে মেণীেদ্ধকেণ মপ্রারট্াকল এেং ওরয়রট্
হরে। নীল অর্থনীতি পতেমাপ এেং পতেচালনাে সারর্ই সংতিষ্ট
েীষথস্থানীয় মদেগুতলে/সংস্থাগুতলে সারর্ তেজ্ঞাতনক সহরর্াতগিা কো

(B) এনভা রনতমন্টাতল সাতেতনবল নযািনাল ককাোল কমতরন স্পাতি াল
প্ল্যাতনং কেমও াকথ
2.12 ভােরিে উপকূলীয় অচরলে তেজ্ঞাতনক এেং সঠিক মানতচত্র সমিয় কেরল উপকূলীয় এেং সামুতেক
োতেয়াল পতেকেনা সঠিক তদরক এরগারে। ভােি ইউরনরকা-আইওতসে তনরদথ তেকা গ্রহণ কেরে এেং মমরন চলরে।
আমারদে ািীয় এেং স্থানীয় প্ররয়া রনে নয দেকাতে পতেেিথ ন তনরয় পোমেথ মদওয়াে নয একটি তেরেষজ্ঞ
গ্রুপ গঠন কো হরে। এে নয ভূ তেজ্ঞান ও পতেরেে, েন ও লোয়ু পতেেিথ ন মন্ত্রক এেং অনযানয সম্পতকথ ি
তেভারগে/সংস্থাে মরধয ঘতনষ্ঠ সমিয় প্ররয়া ন। তসএমএসতপ ভােরিে দ্ব্ীপপুঞ্জ অচল সহ ভােরিে ইইর ড-এ নীল
অর্থনীতিে ভতেষযরিে তেকারেে এেং দ্ব্ীপ অচরল ইরকাট্ু যতে ম পতেকেনাে মিরত্র এেং নীল পিাকা সমুে
তসকরিে সংেযা েৃতদ্ধে তভতত্ত েচনা কেরে। তসএমএসতপ মর্রহিু একটি েৃহত্তে েযেহােকােীে তভতত্তরি উপলভয
মডট্াে উপে তভতত্ত করে তিতে হয়, িাই মডট্া তনোপত্তা, স্বচ্ছিা এেং প্ররেোতধকারেে মরধয স্বারর্থে ভােসাময
ে ায় মেরে একটি নিু ন ািীয় মানতচত্র এেং িরর্যে নীতি প্রণয়ন কো হরে।
2.13

পতেরেে, ভূ তেজ্ঞান ও নগে উন্নয়ন মন্ত্রক, ো য এেং স্থানীয় সেকাে এেং উপকূলীয় সম্প্রদারয়ে সারর্

তমরল তেরেষ করে প্লাতিক এেং িু ে প্লাতিক মর্রক সামুতেক দূষরণে ক্রমেধথমান আেঙ্কাে েতিোলী প্লাতিক তনমূল
থ
এেং

ািীয় সামুতেক আে থ না নীতিে মাধযরম মমাকাতেলা কো হরে। পতেরেে এেং েন ও

মন্ত্ররকে প্রস্তাতেি

লোয়ু পতেেিথ ন

ািীয় উপকূলীয় তমেনরক নীল অর্থনীতি কমথসূতচে সারর্ মমলারনা হরে। এোডাও তস্থতিেীল

তেকারেে লরিযে (এসতডত -14) োস্তোয়ন নীল অর্থনীতি নীতিে একটি অংে হরে।

(C) সামুতিক তিিাতর, আ্যতকা াকালচার এবং মাছ প্রতি াকরণ পদ্ধতে তেতর
িতব।
2.14 গি পাোঁচ েেরে, মৎসয োরি কৃ তষ ও সংতিষ্ট োরিে মরধয সরেথাচ্চ েৃতদ্ধ মদো মগরে। আযরকায়াকালচাে,
মক কালচাে, সামুতেক তেোল এেং তেোল চাষ ও মৎসয েযেস্থাপনাে মিরত্র ইরকা-তসরিম পদ্ধতি অেলম্বন করে
পতেরেেোন্ধে পদ্ধতিরি সামুতেক ীে ধরে নীল তেপ্লে আেও প্রসাতেি কো হরে। প্রর্ুতি, দূেভাষ-মর্াগারর্াগ,
তডত ট্াল এেং তেরমাট্ মসতিং অযাতপ্লরকেনগুতলে েযাপক েযেহাে মৎসয ীেীরদে মরধয এেং সমুে পতেচালনাে সমস্ত
মিরত্র মূল ধাোয় আনা হরে। িরে আগামী েেেগুতলরি মৎসয সম্পদ পতেরেেোন্ধে পদ্ধতিরি েযেহারেে উপে
ম াে মদওয়া হরে।
2.15

দূেদূোরন্ত মর্াগারর্াগ, আতর্থক অন্তভুথ তি, িসল মিালাে পরেে আপরগ্ররডড েযেস্থাপনা এেং তেপণরনে

নয

েযেস্থাসমূরহে মাধযরম ম রলরদে
সামুতেক চাষরক

ীেন ও

ীতেকা সুেতিি এেং উন্নি কো হরে। তেোল উৎপাদরনে মরিা

ািীয় মমতেকালচাে নীতিে প্রেিথ ন করে প্রচাে কো হরে। মৎসয সংস্থারন োদয নয় এমন

ধেরনে োরি ম াে তদরয় সামুতেক ত েপ্রর্ুতিে সম্ভােনারক েযেহাে কো হরে। োতণত যকীকেরণে অপতেরময়
সম্ভােনা োস্তোতয়ি কেরি নিু ন প্রর্ুতি উদ্ভােরনে

নয োদয নয় এমন ধেরনে োিগুতলরক মকন্দ্র করে

ািীয়

স্তরে “ইনতিটিউট্ অি মমতেন োরয়ারট্করনালত ” প্রতিষ্ঠাে প্রতক্রয়া দ্রুিিে কো হরে। সামুতেক তিোতেে েযাপক
েযেস্থাপনা এেং

ল

মোগ ও সামুতেক স্বারস্থযে েযেস্থাপনাে

নয আইন প্রণয়ন সহ র্র্ার্র্ পদরিপ গ্রহণ কো

হরে।

(D) কেিী

উৎপােন, উেী মান তিল্প, বাতণজয, পর্থ টন, প্রর্ুতি, পতরতষ্বা

এবং েক্ষো তবকাি প্রতি াতক নীল অর্থ নীতের সাতর্ র্ুিকরতণর েৃতিভতি
2.16
সহ

উন্নি লত তিক্স, তিোতে,
েন্দেগুতলে

উন্নয়রনে

মাধযরম

াহা

তনমথাণ এেং উপকূলীয় ও ক্রু

অর্থননতিক

েৃতদ্ধ

এেং

পর্থট্ন (দ্ব্ীপ পর্থট্ন ও উন্নয়ন সহ)

কমথসংস্থারনে

তেোল

সম্ভােনা

েরয়রে।

উপর্ুি

পতেকেনামূলক উরদযাগ এেং মেসেকাতে োিরক নিু ন েযেসায় তেতনরয়াগ কেরি উৎসাতহি করে এই সমস্ত মিরত্র
র্ারি তেপুল এেং গুণগি ম ায়াে আরস মসই প্ররচষ্টা কো হরে। নিু ন এেং উদীয়মান তদক মর্মন সামুতেক
ত েপ্রর্ুতি, গভীে সমুে েনন এেং মহাসাগেীয় েতিরি ম াে মদওয়া হরে। মূলধন-তনভথ ে হওয়ায় এই উদীয়মান
োিগুতলে
2.17

নয তনিযনিু ন অর্থায়ন এেং েযেসাতয়ক মরডরলে অনুসন্ধান কো হরে।

গরেষণা ও উন্নয়ন এেং নিু নত্ব ভােরিে দিিা অ থ ন এেং মনিৃ রত্বে চাতেকাঠি র্াে

নয উপকূলীয়

ো যগুতলরি তেজ্ঞাতনক প্রতিষ্ঠান এেং তেরেে মরধয িরোয়াডথ এেং েযারকায়াডথ সংরর্ারগে সারর্ গরেষণা ও উন্নয়ন
মকন্দ্র তিতে কো হরে। সেথাতধক কমথসংস্থান সৃতষ্ট এেং েিাতনে সম্ভােনা সরেথাত্তম কোে
মযানুিযাকচাতেং অনুসেণ কো হরে র্াে

নয ব্লু মট্র্ড এেং ব্লু

নয উপর্ুি দিিাে মকাসথ এেং সহায়ক তনয়ামক েযেস্থা তিতে কো

হরে। পতেরেেগি প্রভারেে মূলযায়রনে অধযয়নগুতল পতেরেেগিভারে সংরেদনেীল পর্থট্ন অচলগুতলরি পর্থায়ক্ররম
পতেচাতলি হরে র্ারি পতেরেরেে পতেকাঠারমা এেং পদরিপগুতলরক োস্তুিরন্ত্রে "েহন িমিা"ে মরধয সীমােদ্ধ োো
র্ায়।

(E) লতজতেক্স, পতরকাঠাতমা এবং তিতপং (ট্রান্সতিপতমন্ট সি) বাডাতে একটি
সুসংিে পতরকল্পনা
2.18 সাগেমালা কমথসূতচরি ইতিমরধয ধােণা কো েন্দে পতেচাতলি উন্নয়রনে
নয গুরুত্বপূণথ সামুতেক
ক্লািােগুতলে উপে আরো মেতে মরনারর্াগ এেং িহতেরলে মাধযরম মসগুতলরি উৎসাহ মদওয়া হরে। ভােরিে
াহা
তনমথাণ তেেরক 30-েেে-মময়াদী পতেকেনা ও আত্মতনভথ ে ভােরিে মাধযরম ভােরি তিতে ও
আধুতনতককেণ কো হরে।
2.19 ট্যাক্স েযেস্থাে সুসংহিকেণ সহ েযেসা ও দিিা আেও োডারনাে লরিয লত তিক্স ও সংরর্াগ েৃতদ্ধে
নয একটি সেথাত্মক দৃতষ্টভতি গৃহীি হরে। লত তিক্স েযয় হ্রাস কেরি একটি মাতি মরডল মনট্ওয়াকথ এেং
তডত ট্াল তগ্ররডে নয ািীয় মািাে প্লযান চালু কো হরে। উপকূলীয় অচল ও দ্ব্ীপপুরঞ্জে নয মট্তলরর্াগারর্াগ

এেং তডত ট্াল পতেকাঠারমা ম ােদাে কো হরে।
একটি ািীয় সমুে নীতিও চালু কো হরে।

টিল ও মকৌেলগি সমুে োরিে সমতিি পতেকেনাে

নয

(F) উপকূলী ও র্ভীর সমুতি খনন, নেু ন এবং নবা নতর্ার্য অিতিার এনাতজথ
এবং র্তবষ্ণা ও উন্ন তনর জনয কাঠাতমা তনমথ াণ
2.20 মহাসাগরেে নোয়নরর্াগয েতি, হাইররাকােথন, মূলযোন েতন
আরে। ইইর ড-এ হাইররাকােথন অনুসন্ধারনে

এেং ধািু সেেোহ কোে প্রচে সম্ভােনা

নয মেে করয়কটি চু তি মদওয়া হরয়রে এেং এ মিরত্র োডপত্র

াতে

কোে

নয আন্তঃমন্ত্রক সমিয়, মডট্া ভাগাভাতগ কো ইিযাতদ প্ররয়া ন। গরেষণা চালারনা এেং প্রর্ুতি তেকাে

কোে

নয র্র্ার্র্ আতর্থক েযরয়ে পাোপাতে তেতনরয়ারগে

নয মানেসম্পদ স্থাপরনে মিরত্র তেতনরয়াগরক

অগ্রাতধকাে মদওয়া হরে। মদেীয়ে পাোপাতে আন্ত থ াতিক প্রতিষ্ঠারনে মরধয তেজ্ঞাতনক সহরর্াতগিা সংহি ও
ম ােদাে কো হরে। কার
কোে

নয

লাগারনাে মি েতন অরিষণ কেরি এেং িা উরত্তালরনে

নয একটি মোডমযাপ তিতে

ািীয় মপ্লসাে তমেন চালু কোে পতেকেনা কো হরয়রে। ভােি মহাসাগরে মকাোি সমৃদ্ধ সী

মাউন্ট মিরো মযািাতন

ক্রাি (এসএিএমতস) অনুসন্ধারন অগ্রণী ভূ তমকা মনরে। পতেরেেগি প্রভাে তনেীিরণে

পাোপাতে প্রিযাো এেং েতনে মূলযায়রনে

নয উপর্ুি নীতিও গৃহীি হরে। ভােি 2023 সারলে মরধয ইইর ড

অরিষরণ েদ্ধপতেকে এেং এই লরিয, দেকাে হরল অনযানয অংেীদােরদে সারর্ মর্ৌর্ভারে, গভীে সমুরে র্াওয়াে
নয একটি মানেচাতলি সােমাতেথেল মভতহকল চালু কোে পতেকেনাও কো হরয়রে। উচ্চ প্রর্ুতি তেিায় নীল
অর্থনীতি এেং নীল গরেষণাে উপে পাঠযক্ররম ম াে মদওয়াে সারর্ ভােরিে কাতেগতে ও তেজ্ঞাতনক কমীরদে
সম্ভাে আেও োডারনা হরে। েতনর ে

নয েোে অচরল ভােরিে আন্ত থ াতিক

রল অনুসন্ধান কার্থক্রম চাতলরয়

র্াওয়া উতচি।
2.21

আমারদে সমুেিলপৃরষ্ঠে সামুতেক সংস্থারনে

তিতে হরে, র্ারি

নয মসোনকাে

ীতেি এেং তন ীে সংস্থারনে একটি িাতলকা

ািীয় সামুতেক সম্পদ মডট্ারেস েীঘ্র তিতে কো র্ায় মসই প্রস্তাে আনাে পতেকেনা েরয়রে।

(G) সামুতিক তনরাপত্তা, ককৌিলর্ে তেক এবং আ্ন্তজথাতেক আ্োনপ্রোতনর জনয
একটি সমতিে কাঠাতমা তনমথ াণ
2.22 ভােি সেথাত্মকভারে সকল প্রাসতিক আন্ত থ াতিক দল এেং প্লযাট্িরমথে সারর্ র্ুি হরয় সামুতেক কার্থকলাপ
েৃতদ্ধ, সামুতেক ীেনেতচত্রয েিা এেং িাে মকৌেলগি স্বার্থ েিা কেরে। ভােি একটি গুরুত্বপূণথ উদীয়মান
অর্থননতিক ও মকৌেলগি অরিে তেষরয় অেগি র্া আতফ্রকাে পূেথ উপকূল মর্রক পতিম প্রোন্ত মহাসাগে পর্থন্ত
েতডরয় আরে, র্ারক েলা মর্রি পারে তসতেতলস-তসিাপুে-সারমায়া (এসএসএস) অি।
2.23

সামুতেক আইন সম্পতকথ ি

াতি সংরঘে কনরভনেন (ইউএনতসএলওএস) এেং অনযানয গুরুত্বপূণথ সমর ািা

মর্মন োরয়ালত কাল োরয়াডারয়াভােতসটি মেয়ন্ড নযােনাল

তু েেতডকেন (তেতেএনর ) ইিযাতদ এেং অনযানয

েহুপাতিক মিাো মর্মন ইউরনরকাে আন্তঃসেকাতে ওরেরনাগ্রাতিক কতমেন, কতমেন অি দয তলতমট্স অি দয
কতন্টরনন্টাল মেল্ফ (তসএলতসএস), ইন্টােনযােনাল সীরেড অর্তেটি (আইএসতেএ), ইন্টােনযােনাল ট্র্াইেুনাল অন
দয ল অি সী (আইটিএলওএস) প্রতিষ্ঠাে মিরত্র ভােি মর্ উরেেরর্াগয অেদান োেরে িা তনতিি কোে

নয

একটি পদ্ধতিগি সুেযেস্থা মনওয়া হরে। এই সংস্থাগুতলে েতিোলী উপতস্থতি িাই অিযােেযক। মূল সিী মদেগুতলে
সারর্ আন্ত থ াতিক অংেীদাতেরত্বে পাোপাতে সামুতেক এলাকাে তেষরয় সরচিনিা আেও ম ােদাে কো হরে। 2015
সারল তসতকওতেটি অযান্ড মগ্রার্ িে অল ইন দয তে ন (এসএত এআে) এ হওয়া কর্া অনুর্ায়ী ভােি তনোপদ
ভােি মহাসাগরেে পরি কা

চাতলরয় র্ারে র্া সামুতেক প্রতিরেেীরদে সারর্ নীল অর্থনীতিরি অংেীদাতেত্বরক আেও

গভীে কেরে। তেতভন্ন সামুতেক প্রতিরেেীরদে চাতহদা িু রল ধরে এমন একটি মধযরময়াদী পতেকেনা তিতে কো হরে
র্ারি উন্নয়রন সহায়িাে মিরত্র লিয ধার্থ কো র্ায় এেং পােেতেক অগ্রাতধকারে সামঞ্জসয র্ারক। আরেকটি মিত্র
মর্োরন ভােি

তডি র্াকরে, িা হল ডতিউটিওরি তিোতে সােতসতড তনরয় চলমান োতণ য আরলাচনারি।

2.24 ভােি মহাসাগরে েহুস্তেীয় ন েদাতে এেং তনোপত্তা তেরেষভারে অভযন্তেীণ উৎপাদন এেং মকনাে মাধযরম
োডারনা হরে। উপকূলীয় এেং সামুতেক সুেিাও ম ােদাে কো হরে, র্াে

নয ো যগুতলে সারর্ একসারর্ একটি

সামতগ্রক পতেকেনা প্রণয়ন ও োস্তোয়ন কো হরে।

(H) মিাসার্রী প্রিাসন (ওতিন র্ভতনথ ন্স)
2.25 নীতিে সকল সাংতেধাতনক তদক একটি সমতিি মহাসাগেীয় প্রোসন কাঠারমাে উপে তনভথ ে করে, র্া
একাতধক মিকরহাল্ডাে এেং প্রোসতনক কিৃথ পি ও উপকূলীয় সম্প্রদারয়ে মরধয সমিয়, মর্াগারর্াগ এেং স্বচ্ছিা
তনতিি কেরে। সুসংগি পদ্ধতিরি নীতিে েসডারক এতগরয় তনরয় র্াওয়া এেং রূপাতয়ি কো দেকাে। এটি
তসরলারস কা , একই মচষ্টাে পুনোেৃতত্ত এডারে এেং নীতিগি সম্পৃিিা তিতে কেরে। মসইমি,

ািীয় নীল

অর্থনীতি পতেষদ (এনতেইতস) নারম একটি এরপক্স সংস্থা গঠন কোে প্রস্তাে আনা হরয়রে র্ারি সেথাত্মক
পতেকেনা ও োস্তোয়রনে

নয েিথ মান সমস্ত দিিা এেং প্রকেগুতলরক একটি িদােতক সংস্থাে আওিায় আনা

র্ায়।

নীল অর্থ নীতে প্রিাসতনর কাঠাতমা
2.26
ািীয় নীল অর্থনীতি পতেষদ একতত্রি কোে প্রস্তাে আনা হরয়রে, িাহরল সমস্ত সংতিষ্ট মিকরহাল্ডােরক
একসারর্ আনা র্ারে। এনতেইতস’ে কাঠারমাে উপরোি তেষয়গুতলে সারপরি ধাোোতহকিা, অনযানয সমস্ত কিৃথ পি,
তেভাগীয় কাঠারমা এেং নীতিমালা তেরেচনায় োোে প্রস্তাে আনা হরয়রে। িরল আন্তঃসংর্ুি সমসযা এেং আতর্থক
সম্পদগুতলে সরেথাত্তম েযেহারেে কর্া মার্ায় মেরে একসারর্ তেষয়টিরি এগরনা র্ারে। এই পতেষদ তননতলতেি
কা গুতলরি সহায়িা কেরে:
i) সময়মরিা োস্তোয়রনে নয নীল অর্থনীতি তকম, প্রকে এেং লিযমাত্রাে সামতগ্রক মূলযায়ন ও পর্থরেিণ।
ii)

নীতিে উরেেয প্রচারেে

নয তনরদথ তেকা/তনরদথ োেলী সেেোহ করা।

iii) নীল অর্থনীতিরি িমিা েৃতদ্ধ ও আন্ত থ াতিক সহরর্াতগিাে মিরত্র মন্ত্রণ/তেভাগগুতলরক তনরদথ তেকা/তনরদথ োেলী
প্রদান কো।
iv) শুল্ক তনধথােণ, তিোতেরি ভিুথ তক আরলাচনা এেং তনয়ন্ত্রক তেষয়ক তদকগুতলরি তনরদথ তেকা/তনরদথ োেলী প্রদান
করা, মর্োরন প্ররয়া ন মসোরন।
িাোডা ভােরিে অনুরমাদন মঞ্জুে কো, ই াো মদওয়া, মূলযায়ন এেং অিরোে কা কমথ মর্মন অরিষণ,
পতেেহন, সচয়স্থান ইিযাতদে উপে ন েদাতে সম্পতকথ ি মকানও তনতদথ ষ্ট সাংগঠতনক কাঠারমা ো সম্পূণ/
থ সামতগ্রক
তেতধ মনই। এমএনআেই-এে মরিা তকেু মন্ত্রক এটি কোে মচষ্টা করেরে। সুিোং, ভােরি সমস্ত সামুতেক েতন ,

গভীে সমুরেে
কাঠারমা তিতে
তনয়ন্ত্রণকােী ও
একটি গুরুত্বপূণথ

মাে, উপকূলীয় েতিে তেকাে ইিযাতদে পতেরেেগি েযেস্থাপনাে
নয একটি অোধ প্রোসন
কোে ভীষণ দেকাে। এটি সমস্ত মন্ত্রক এেং ো য সেকােগুতলে সমিয় কেরে এেং তেতভন্ন
প্রোসতনক পদ্ধতিে সারর্ আন্ত থ াতিক অতভজ্ঞিাে কর্া মার্ায় োেরে। এটি প্রস্তাতেি এনতেইতস’ে
দাতয়ত্ব হরে।

2.27 এই েতড একটি এরপক্স েতড হরে র্া মকন্দ্রীয়, ো য এেং স্থানীয় সেকারেে তেতভন্ন মিকরহাল্ডােরদে মরধয
পতেকেনা তিতেরি অেদান োেরে। এরি তেে, গরেষণা সংস্থা এেং নীতিে পরি র্াকা মগাষ্ঠীে প্রতিতনতধও
অন্তভুথ ি র্াকরে।
পতেষরদে সদসযো ভূ তেজ্ঞান, তেরদে, পতেরেে, েন ও

লোয়ু পতেেিথ ন, নিু ন ও নোয়নরর্াগয েতি, েতন,

মপরট্র্াতলয়াম এেং প্রাকৃ তিক গযাস, তিোতে, তেজ্ঞান ও প্রর্ুতি, পর্থট্ন, প্রতিেিা, োতণ য, তেতপং, আতর্থক ও
এনএসএ’ে মন্ত্রী হরি পারেন। িাোডা নীতি আরয়ারগে ভাইস মচয়ােমযান সহ উপকূলীয় োর যে মুেযমন্ত্রীোও
সদসয হরেন। এিআইতসতসআই, অযারসাচাম এেং তসআইআইরয়ে মপ্রতসরডন্টোও আমতন্ত্রি হরি পারেন এেং ভূ তেজ্ঞান
মন্ত্ররকে সতচে সদসয-সতচে হরি পারেন।

পতেষদরক েেরে কমপরি একোে মূল তেষয়গুতল তনরয় আরলাচনা কেরি, পতেকেনা এেং মকৌেলগুতল অনুরমাদরনে
পাোপাতে সািরলযে পর্থারলাচনা কেরি হরে।
2.28 তেতভন্ন অযাকেন পরয়ন্টগুতল োস্তোয়রনে নয একটি তনেথাহী কতমটিে প্ররয়া ন হরে র্া মন্ত্রক এেং ো য
সেকাে কিৃথ ক সম্পাতদি প্রকেগুতলে পতেকেনা, সমিয় ও িদােতকে দাতয়ত্ব মনরে। মসইমি, পতেষদ িাে
কার্থতনেথাহী কতমটিে মাধযরম পতেচালনা কেরে, র্ারি এমওইএস এে মন্ত্রী - সভাপতি তহসারে, নীতি আরয়ারগে
প্রধান তনেথাহী ভাইস মচয়াে তহসারে এেং ভূ তেজ্ঞান মন্ত্ররকে সতচে সদসয-সতচে তহসারে কা কেরেন। অর্থ মন্ত্রক
(েযয় দিে), তেরদে তেভাগ, নিু ন ও নোয়নরর্াগয েতি, পতেরেে, েন ও লোয়ু পতেেিথ ন, মপরট্র্াতলয়াম ও
প্রাকৃ তিক গযাস, তিোতে, তেজ্ঞান ও প্রর্ুতি, পর্থট্ন, প্রতিেিা, তেতপং, োতণর যে সতচে এেং উপকূলীয়
ো যগুতলে সংতিষ্ট মুেয সতচেগণ, এনএসএট্ে প্রতিতনতধ এেং সংতিষ্ট তেে সতমতিগুতলে তসতনয়ে প্রতিতনতধো সদসয
হরি পারেন।
কার্থতনেথাহী কতমটিে তনরনাি মেিারেরিে েিথ র্াকরি পারে:
(i) ািীয় নীল অর্থনীতি পতেষরদে সুপাতেে োস্তোয়রন মন্ত্রক/তেভাগরক সাহার্য ও সহায়িা কো।
(ii) মন্ত্রক ও ো য সেকাে কিৃথ ক পতেচাতলি প্রকরেে পতেকেনা, সমিয় ও িত্ত্বােধান কো।
(iii) নীল অর্থনীতিরি িমিা েৃতদ্ধ ও আন্ত থ াতিক সহরর্াতগিাে মিরত্র মন্ত্রক/তেভাগরক সহায়িা প্রদান
(iv) শুল্ক তনধথােণ, তিোতেরি ভিুথ তক আরলাচনা এেং তনয়ন্ত্রক তেষয়ক তদকগুতলরি মন্ত্রক/তেভাগরক সহায়িা
কো, মর্োরন প্ররয়া ন
এই কতমটি র্েন মর্মন প্ররয়া ন হরে মসইমি, নূযনিম তহসারে প্রতিেেে তিন োে পতেষরদে উপর্ুি তসতনয়তেটি
েযাঙ্ক এেং অতভজ্ঞিা অনুসারে এক ন মরনানীি প্রধান তনেথাহী অতিসাে (তসইও) র্াকরেন। িরে নীতিে
কাঠারমা চূ ডান্ত কোে আরগ প্রস্তাতেি পতেষদ এেং তনেথাহী কতমটিে প্ররয়া নীয়িা এমওইএস এে সারর্ পোমেথ
করে মূলযায়ন কো মর্রি পারে।

জােী নীল অর্থ নীতে েিতবল (এনতবইএি)
2.29 এনতেইতসে অধীরন তেতভন্ন উরদযাগ োস্তোয়রনে
নয একটি নীল অর্থনীতি িহতেল, অংেগ্রহণকােী
মন্ত্রক/তেভাগগুতল মর্রক প্রোসতনক েযেস্থাপনাে মাধযরম অর্ো এনতেইতসে প্রোসনেি পতেষরদে প্রোসতনক
তনয়ন্ত্রণাধীন একক োর রট্ড আইরট্ম তহসারে স্থাপন কো হরে। এে উরেেয হরে ভােরিে মকৌেলগি গুরুরত্বে
প্রকেগুতল শুরু কো এেং পেেে মমলারনারক সমর্থন কো।

মধ্য কম াতের উতেিয
সমরয়ে সারর্ সারর্ ইসুযগুতল তেেতিথ ি হরে, িরে তননতলতেি েলেৎরর্াগয পরয়ন্টগুতল মধযরময়ারদ আপািি মনওয়াে
কর্া ভাো হরয়রে।

নীল অর্থ নীতে আ্ইন
2.30 মধযরময়ারদ নীল অর্থনীতিে একটি উপর্ুি আইতন কাঠারমা কার্থকে কোে প্ররয়া ন হরে। প্ররয়া রনে
মূলযায়রনে উপে তভতত্ত করে, উন্নয়ন, তনয়ন্ত্রণ ও অনুোসন তনতিি কোে নয নানা প্রাসতিক আইন এেং/অর্ো
সংতিষ্ট মন্ত্ররকে সারর্ সম্পতকথ ি তনতদথ ষ্ট আইন পর্থারলাচনা, সংরোধন ো আইন কো মর্রি পারে। িরে অদূে
সমরয় প্রস্তাতেি নীতি কাঠারমাটি এনতেইতসে মরিা একটি েতডরক প্রাতিষ্ঠাতনকভারে কা কেরি মদওয়াে নয
পর্থাি হওয়া উতচি। তসএমএসতপে
নয ভতেষযরিে আইন তেরেচনা কো মর্রি পারে, র্াে
নয এনতেইতস
প্রোসতনক সংস্থা হরি পারে।

বতধ্থ ে ক্ষমো
2.31 নীল অর্থনীতিরক েৃতদ্ধ এেং কমথসংস্থারনে একটি গুরুত্বপূণথ উৎস তহসারে মদো উতচি। এটি িাে দেকাতে
োিগুতল পূেরণে নয প্রতিভাসম্ভাে তিতে কো প্ররয়া ন। এে নয নীল অর্থনীতিে তদরক উচ্চিে তেিাগি
পাঠযক্ররমে প্ররয়া ন হরে। একই সারর্, নীল অর্থনীতিে তেতভন্ন োরি প্রতিভাসম্ভাে তনরয়ারগে
নয নযােনাল
ইনতিটিউট্ অি মট্করনালত
এেং নযােনাল ইনতিটিউট্ অি ওরেরনাগ্রাতিে মি গরেষণা এেং তেকারেে
প্রতিষ্ঠারনে সারর্ সংরর্াগ স্থাপন কো দেকাে। নীল অর্থনীতিে তেতভন্ন মিরত্রে নয এেং তেতভন্ন স্তরে মদরে
প্ররয়া নীয় মানেসম্পদ দিিা তেকারেে পাোপাতে, নিু ন তেিানীতিে কাঠারমাে মরধয নীল অর্থনীতিে একটি
নিু ন পাঠযক্রম তেকাে কো দেকাে। এটি তেিা, দিিা উন্নয়ন ও ভূ তেজ্ঞান মন্ত্রক মর্ৌর্ভারে পতেচালনা কেরি
পারে।

স্বচ্ছ ভারে কর্তক স্বচ্ছ পৃতর্বী, স্বচ্ছ সার্র
2.32 মাননীয় প্রধানমন্ত্রীে 2ো অরক্টােে 2014-মি চালু কো স্বচ্ছ ভােি তমেন (এসতেএম) হল তেরশ্বে
েৃহত্তম সযাতনরট্েন, ে থ য েযেস্থাপনা এেং আচেণ পতেেিথ রনে কমথসূতচ। এটি ইতিমরধয গ্রামীণ এেং েহে উভয়
অচরল উরেেরর্াগয প্রভাে মিরলরে।
আ , সামুতেক দূষণ মহাসাগরেে স্বারস্থযে নয সেরচরয় েড তেপদ। সমুে দূষরণে প্রায় 80% ভূ তম তভতত্তক উৎস,
তেরেষি উপকূলীয় েহে এেং সম্প্রদারয়ে মর্রক আসরে। িাই স্বচ্ছ ভােিে দৃতষ্টভতি ও োস্তোয়নরক ‘স্বচ্ছ
পৃতর্েী, স্বচ্ছ সাগে’এ সম্প্রসােণ কোে এেনই সঠিক সময়। এটি মানে ও তেে ে থ য পতেচালনাে মকৌেলগুতলরি,
তেরেষি ভূ তম এেং রল হস্তরিরপে মিরত্র এক অননয এেং সেথাত্মক দৃতষ্টভতি আনরে। এটি ভােিরক তেশ্বেযাপী
প্রর্ম াতি তহসারে এ ািীয় দৃতষ্টভতিে মদে তহসারে গরড িু লরে। পতেরেে, েন ও লোয়ু পতেেিথ ন, নগে

উন্নয়ন ও ভূ তেজ্ঞান মন্ত্ররকে এই অননয পদ্ধতি প্ররয়ারগে
সারর্ অংেীদাতেরত্বে প্ররয়া ন হরে।

নয ো য ও স্থানীয় সেকাে এেং উপকূলীয় সম্প্রদারয়ে

উপসংিার
2.33 নীতিে েসডাটিে লিয আগামী পাোঁচ েেরে ভােরিে ত তডতপরি নীল অর্থনীতিে অেদান উরেেরর্াগযভারে
েৃতদ্ধ কো, উপকূলীয় সম্প্রদারয়ে ীেনর্াত্রাে উন্নতি কো, আমারদে সামুতেক ীেনেতচত্রয সংেিণ কো এেং
আমারদে সামুতেক অচল ও সংস্থারনে তনোপত্তা ে ায় োো। আ , নীল অর্থনীতি অর্থননতিক েৃতদ্ধ এেং
কলযারণে পেেিী মানদে হওয়াে সম্ভােনা োরে, িরে েিথ এই মর্ এরিরত্র পতেরেেোন্ধে এেং আর্থসামাত ক
কলযাণরক মকন্দ্রতেন্দুরি োেরি হরে। সুিোং, নীল অর্থনীতিে নীতি তিতেে প্রস্তাতেি মোডমযাপ অর্থননতিক েৃতদ্ধ
এেং কলযারণে সম্ভােনারক চতেিার্থ কোে পরর্ এক গুরুত্বপূণথ পদরিপ হরে।

