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: সমাজকলযাণ মন্ত্রণালদয়র সভা 
কক্ষ 

সভার উপজস্থজত : পরিরিষ্ট-ক 

 
 সভাপজত সভায় উপজস্থত সকলদক স্বাগত জাজিদয় সভার কাজ শুরু কদরি।  জতজি সভার 

আদলাচযসূজচ উপস্থাপদির জিয এ মন্ত্রণালদয়র অজতজরক্ত সজচব (কার্মক্রম)কক অিুদরাধ জািাি। 

অজতজরক্ত সজচব (কার্মক্রম) সভাদক জািাি জাতীয় সামাজজক জিরাপত্তা ককৌশল বাস্তবায়দির লদক্ষয 

সাংজিষ্ট মন্ত্রণালয়/জবভাগসমূদহর অাংশগ্রহদণ মজন্ত্রপজরষে জবভাগ এবাং সাধারণ অর্মিীজত জবভাগ  

কততম ক মন্ত্রণালয়/জবভাগ জভজত্তক খসড়া কমম-পজরকল্পিা প্রণয়ি করা হদয়দে। এ মন্ত্রণালয় সম্পজকম ত 
খসড়া কমমপজরকল্পিা পর্মাদলাচিার জিয গত ০২ কম ২০১৭ তাজরদখ সমাজকলযাণ মন্ত্রণালদয়র 
সজচদবর সভাপজতদে একটি সভা  অিুজিত হয়। এ সভার জসদ্ধান্ত অিুর্ায়ী বজণমত খসড়া 

কমমপজরকল্পিার জকেু জবষয় সাংদশাধি করা হয়।  মজন্ত্রপজরষে জবভাদগর কমমপজরকল্পিা উপ কজমটির 
সভায় সাংদশাজধত খসড়া কমমপজরকল্পিাটি পর্মাদলাচিা করা হয় এবাং এটি সামাজজক জিরাপত্তা 
কমমসূজচ সাংক্রান্ত ‘জর্দমটিক ক্লাস্টার কজমটি’র সভায় পর্মাদলাচিা করার জসদ্ধান্ত গতজহত হয়। 
 

০২। অজতজরক্ত সজচব (কার্মক্রম) সভাদক আদরা জািাি  সামাজজক জিরাপত্তা ককৌশল ২০১৫ এর 

৬.৩.১ অিুদেদের জিদেমশিা অিুর্ায়ী এবাং সামাজজক জিরাপত্তা কবষ্টিী সাংক্রান্ত ককন্দ্রীয় পরজবীক্ষণ 



কজমটির গত ১৮ অদটাবর ২০১৫ এবাং ৫ কম ২০১৬ তাজরদখর সভার জসদ্ধান্ত অিুর্ায়ী কেদশর 
সামাজজক জিরাপত্তা কবষ্টিীর আওতায় চলমাি কমমসূজচসমূদহর বযবস্থাপিা সহজীকরণ, েক্ষতা ও 

কার্মকাজরতা বতজদ্ধ এবাং বাস্তবায়িকারী মন্ত্রণালয়/জবভাগসমূদহর মদধয পারস্পাজরক সহদর্াজগতা 
জিজিত করার লদক্ষয কমমসূজচসমূদহর কার্মক্রদম অজভন্নতা বা ঘজিষ্টতার জভজত্তদত পজরচালিার জিয 
সাংজিষ্ট মন্ত্রণালয়/জবভাগসমূদহর সমন্বদয় ০৫টি ‘জবষয়কজভজত্তক কমমসূজচ ক্লাস্টার’ গঠি করা হয়। এর 

মদধয ‘সামাজজক সহায়তা ক্লাস্টারভুক্ত’  মন্ত্রণালয়সমূহ র্র্াক্রদম সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয়, মজহলা ও 

জশশু জবষয়ক মন্ত্রণালয়, সাংস্কত জত জবষয়ক মন্ত্রণালয়, মুজক্তর্ুদ্ধ জবষয়ক মন্ত্রণালয়,স্বাস্থয ও পজরবার 

কলযাণ  মন্ত্রণালয়, স্থািীয় সরকার জবভাগ ও শ্রম ও কমমসাংস্থাি মন্ত্রণালয়। ‘সামাজজক সহায়তা 

ক্লাস্টারভুক্ত’ মন্ত্রণালয়সমদূহর মদধয  সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয় ‘ক্লাস্টার সমন্বয়ক’-এর োজয়ে পালি 

করদব। 
 

০৩। সভাপজত তাাঁর বক্তদবয বদলি সামাজজক জিরাপত্তা কবষ্টিীর আওতায় গতহীত সরকাদরর 

জবজভন্ন কমমসূচী/কার্মক্রম বাস্তবায়দির জিয ইদতামদধয ২৩(কতইশ)টি মন্ত্রণালয়/জবভাগ কাজ করদে। 
এ সকল কমমসজূচর মাধযদম   উপকারদভাগীদের জীবিমাি উন্নয়দি কাাংজখত সফলতা অজম দির জিয 
এ সাংক্রান্ত ককৌশলপদের আদলাদক মন্ত্রিালয়জভজত্তক ‘খসড়া কমমপজরকল্পিা’ প্রণয়ি করা হদয়দে। 
এোড়া সামাজজক জিরাপত্তা কমমসুজচসমূহদক আদরা সমজিত এবাং সুসাংহত করার জিয  সাংজিষ্ট 
মন্ত্রণালয়জভজত্তক ‘ক্লাষ্টার’ করা হদয়দে। সভাপজত বদলি  ‘সামাজজক সহায়তা ক্লাস্টারভুক্ত’ মন্ত্রণালয় 
গুদলার মদধয কু্ষদ্র প্রকদল্পর আওতায় জবজভন্ন ধরণদর ভাতা প্রোদির কক্ষদে ককান্ মন্ত্রণালয় জক 
ধরদির কমমসজুচ বাস্তবায়ি করদে,  এসকল কমমসূজচর আওতায় কত সাংখযক উপকারদভাগী (বয়স, 

জলাংগ জভজত্তক) সুজবধা পাদে এবাং মন্ত্রণালয়জভজত্তক এ সাংক্রান্ত আজর্মক সাংদশ্রষ  ইতযাজের জবস্তাজরত 

তর্যাজে জািা প্রদয়াজি। এ সকল তর্যাজের মাধযদম ‘ক্লাষ্টারভুক্ত’ মন্ত্রণালয়সমূদহর মদধয cross-

cutting issues’ পর্মাদলাচিা এবাং ভজবষযত করিীয় জবষদয় জসদ্ধান্ত গ্রহদণ  সুজবধা হদব। 
সামাজজক জিরাপত্তা ককৌশল বাস্তবায়দির জিয প্রস্তাজবত খসড়া কমম পজরকল্পিা অিুর্ায়ী  
‘ক্লাষ্টারভুক্ত’ মন্ত্রণালয়/জবভাদগর ভাতা প্রোি সাংক্রান্ত চলমাি কমমসূজচসমহূর  মদধয র্র্ার্র্ সমন্বয় 

সাধদির মাধযদম  উপকারদভাগীদের  সামাজজক জিরাপত্তা কবষ্টিীর আওতায় আিা সম্ভব হদব।       

০৪।    আদলাচিাকাদল সভায় উপজস্থত ক্লাষ্টারভুক্ত জবজভন্ন মন্ত্রণালয়/জবভাদগর প্রজতজিজধগণ 

জািাি তাাঁদের স্ব স্ব  মন্ত্রণালয়/ জবভাদগর আওতায় বতম মাদি জবজভন্ন ধরদণর ভাতা/প্রজশক্ষণ ইতযাজে 



কার্মক্রম  চলমাি আদে। অদিক কক্ষদেই এ সকল কার্মক্রদম অিযািয মন্ত্রণালয়/জবভাদগর সাদর্  

দ্বৈততা (over-lapping) পজরলজক্ষত হয়। জবজভন্ন মন্ত্রণালয়/জবভাগ এককভাদব অর্বা সমজন্বতভাদব 
সামাজজক জিরাপত্তার কমমসূজচর আওতায় জবজভন্ন কার্মক্রম জকভাদব পজরচালিা কদর  কাাংজখত সুফল 
পাওয়া কর্দত পাদর তা  ‘সামাজজক সহায়তা ক্লাস্টারভুক্ত’ কজমটির সভায় পর্মাদলাচিাপুবমক জসদ্ধান্ত 

গ্রহণ করা কর্দত পাদর মদমম সভায় উপজস্থত ক্লাস্টারভুক্ত’ মন্ত্রণালদয়র প্রজতজিজধগণ একমত প্রকাশ 

কদরি। 
  

০৫। মজন্ত্রপজরষে জবভাদগর আওতাধীি Social Security Policy Support (SSPS) Programme-

এর কস্পশাজলস্ট  সভাদক জািাি মন্ত্রণালয়সমূদহর স্ব স্ব কমম-পজরকল্পিার কজতপয় জবষয় সামাজজক 

ভাতা ক্লাষ্টারভুক্ত অিযািয মন্ত্রণালদয়র কমমপজরকল্পিার সাংদগ সম্পকম র্কু্ত বা অজভন্ন। এ ধরদির 

cross-cutting জবষয়সমূদহর একটি তাজলকা জাতীয় সামাজজক জিরাপত্তা ককৌশদলর আদলাদক 

ক্লাস্টাদরর কমমপজরকল্পিায় উপস্থাজপত হদয়দে। সভায়  cross-cutting জবষয় সমূদহর ওয়র 

জবস্তাজরত আদলাচিা হয়। সকদল মতামত বযক্ত কদরি কর্,  এসব কার্মক্রদমর দ্বৈততা পজরহার এবাং 
সমন্বয়হীিতা জিরসি করার লদক্ষয ক্লাস্টার কজমটির জৈমাজসক সভায় জিয়জমত পর্মাদলাচিা করার 
প্রদয়াজি হদব।  তাোড়া, সভায় কমমপজরকল্পিাটির ওপর সাজবমকভাদব আদলাচিাদন্ত এটি 

িীজতগতভাদব সমর্মি করা হয়। তদব ককাি মন্ত্রণালদয়র জিজস্ব  কমমপজরকল্পিার জবষদয় সুজিজেমষ্ট 
সাংদশাধিী প্রস্তাব র্াকদল তা সরাসজর মজন্ত্রপজরষে জবভাদগর কপ্ররণ করা কর্দত পাদর মদমম সকদল 
ঐকমতয প্রকাশ কদরি।  

   
০৬। জবস্তজরত আদলাচিাদশদষ সভায় জিম্নরূপ জসদ্ধান্ত গতহীত হয়ঃ 
 

ক.  ‘সামাজজক সহায়তা ক্লাস্টারভুক্ত’ মন্ত্রণালয়/জবভাদগর মদধয কু্ষদ্র প্রকদল্পর আওতায়  ককান্ 
মন্ত্রণালয় জক ধরদির কমমসুজচ বাস্তবায়ি করদে এবাং এসকল কমমসূজচর আওতায় কত 
সাংখযক উপকারদভাগী (বয়স, জলাংগ জভজত্তক) সুজবধা পাদে এবাং মন্ত্রণালয়জভজত্তক এ 
সাংক্রান্ত আজর্মক সাংদশ্রষ  ইতযাজের জবস্তাজরত তর্যাজে আগামী এক মাদসর মদধয 
সমাজকলযাণ মন্ত্রণালদয় কপ্ররণ করদব। 



খ. ক্লাষ্টারভুক্ত মন্ত্রণালয়/জবভাদগর কু্ষদ্র প্রকদল্পর আওতায় জবজভন্ন ভাতা প্রোদির জবষদয় 

জিদজর মন্ত্রণালয় ও ক্লাষ্টারভুক্ত অিযািয মন্ত্রণালয়/জবভাদগর  খসড়া কমমপজরকল্পিা 

পর্মাদলাচিা করদব এবাং cross-cutting জবষয়সমূহ,   কার্মক্রদম দ্বৈততার জবষয়গুদলা 

জচজিত কদর  পরবতী সভায় উপস্থাপি করদব। 

গ.  জাতীয় সামাজজক জিরাপত্তা ককৌশল কমমপজরকল্পিার খসড়াটি িীজতগতভাদব সমর্মি করা 
হয়। তদব ককাি মন্ত্রণালদয়র জিজস্ব  কমমপজরকল্পিার জবষদয় সুজিজেমষ্ট সাংদশাধিী প্রস্তাব 

র্াকদল তা সরাসজর মজন্ত্রপজরষে জবভাদগর কপ্ররণ করার জিয অিুদরাধ করা হল।  
 

 

০৭। সভায় আর ককাি আদলাচিা িা র্াকায় সভাপজত উপজস্থত সকলদক ধিযবাে জাজিদয় 
সভার সমাজি কঘাষণা কদরি। 
 

           (SD) 

 
কমাঃ জজল্লার রহমাি 
          সজচব 
সমাজকলযাণ মন্ত্রণালয় 

  
 

 


