
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

উন্নয়ন সমন্বয় অন্ত্রিশাখা 

 

 

জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন উপকন্ত্রমটির সভার কার্ মন্ত্রববরণী 

 

সভাপন্ত্রতিঃ  জনাব এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম   

সন্ত্রিব (সমন্বয় ও সাংস্কার), মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

সভার স্থানিঃ  সাভারস্থ  ব্র্যাক ন্ত্রসন্ত্রিএম সদেলন কক্ষ 

তান্ত্ররখ ও সময়িঃ  ০৫ কম ২০১৭ (শুক্রবার) সকাল ১১.০০ ঘটিকা 

 

উপন্ত্রস্থন্ত্রতিঃ পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক  

 

সভাপন্ত্রত সকলদক স্বাগত জান্ত্রনদয় সভার কার্ মক্রম শুরু কদরন। ন্ত্রতন্ত্রন জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল 

(NSSS) বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন উপকন্ত্রমটির সকল সেস্য এবাং কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দন 

সহদর্ান্ত্রগতা প্রোনকান্ত্রর এবাং সাংন্ত্রিষ্ট অন্যান্য সকলদক সভায় অাংশগ্রহদণর জন্য িন্যবাে জানান। অতিঃপর ন্ত্রতন্ত্রন 

খসড়া কম মপন্ত্ররকল্পনাটি উপস্থাপদনর জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাম সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগণদক 

অনুদরাি কদরন।   

২।  এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাদমর কসাশাল প্রদেকশন কেশান্ত্রলস্ট খসড়া কম মপন্ত্ররকল্পনা এবাং NSSS এর 

সাংন্ত্রিষ্ট অাংশসমূহ পাওয়ার পদয়ন্ট স্লাইদির মাধ্যদম উপস্থাপন কদরন। ন্ত্রতন্ত্রন উদেখ কদরন, মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহ 

কর্তমক কপ্রন্ত্ররত তথ্যান্ত্রের পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত প্রস্তুতকৃত কম মপন্ত্ররকল্পনার খসড়াটির ওপর গত মাদস মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ 

পাঁিন্ত্রেন কময়ান্ত্রে একটি কম মশালা আদয়াজন করা হয়। কম মশালায় খসড়াটি পন্ত্ররমাজমন কদর বতমমান পর্ মাদয় আনা 

হদয়দে মদম ম ন্ত্রতন্ত্রন জানান। সাংদশান্ত্রিত খসড়াটি পর্ মাদলািনার জন্য কম মপন্ত্ররকল্পনা উপকন্ত্রমটির সেস্যগদণর 

উপন্ত্রস্থদত ৪ কম ২০১৭ তান্ত্ররখ এবাং অদ্য সকাদল একটি কম মশালা অনুন্ত্রিত হদয়দে। কম মশালায় প্রাপ্ত মতামদতর 

ন্ত্রভন্ত্রত্তদত খসড়াটি পুনরায় পন্ত্ররমাজমন করা হদয়দে।  

৩।  পন্ত্ররমান্ত্রজমত খসড়াটি এস এম ন্ত্রস’র পরবতী সভায় উপস্থাপন করা র্ায় ন্ত্রকনা কস ন্ত্রবষদয় ন্ত্রবস্তান্ত্ররত 

আদলািনা হয়। সভায় সেস্যগণ মতামত প্রকাশ কদরন কর্ এটি সাংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহ পুনরায় মতামদতর 

জন্য কপ্ররণ করা কর্দত পাদর। তাোড়া, পাঁিটি ন্ত্রিদমটিক ক্লাস্টাদরর সভায়ও এ কম মপন্ত্ররকল্পনার ন্ত্রবষদয় আদলািনা 

হওয়া রদয়দে মদম ম সকদল মতামত ব্যক্ত কদরন। এ লদক্ষে খসড়াটি ন্ত্রিদমটিক ক্লাস্টারসমূদহর সমন্বয়ক পাঁিটি 

মন্ত্রণালদয় কপ্ররণপূব মক জরুন্ত্ররন্ত্রভন্ত্রত্তদত ক্লাস্টার কন্ত্রমটির সভা অনুিান কদর সভার কার্ মন্ত্রববরণী মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ 

কপ্ররণ করার জন্য অনুদরাি করা কর্দত পাদর সকদল ঐকমতে প্রকাশ কদরন। তদব মন্ত্রণালয়সমূদহর মতামত ও 

ন্ত্রিদমটিক ক্লাস্টারসমূদহর সভা আদয়াজদন র্াদত অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সময় নষ্ট না হয় কস ন্ত্রবষদয় লক্ষে রাখার জন্য সভাপন্ত্রত 

অনুদরাি  কদরন। সান্ত্রব মক প্রকৃয়া এক মাদসর মদধ্য সম্পন্ন করদত সকলদক উদদ্যাগ গ্রহদণর অনুদরাি করা হয়। 



৪।  এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাদমর সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগণ জানান কম মপন্ত্ররকল্পনাটি আগামী ন্ত্রস এম ন্ত্রস’র সভায় 

উপস্থাপদন সুন্ত্রবিার জন্য সন্ত্রিব  (সমন্বয় ও সাংস্কার)-এর জন্য একটি পাওয়ার পদয়ন্ট কপ্রদজদন্টশন প্রস্তুত করা 

হদয়দে। উপস্থাপনাটি সভায় ন্ত্রবস্তান্ত্ররতভাদব পর্ মাদলািনা করা হয়। সভায় আদলািনার আদলাদক এটি সাংদশািন কদর 

ন্ত্রস এম ন্ত্রস’র সভায় ব্যবহার করা কর্দত পাদর মদম ম সকদল মতামত ব্যক্ত কদরন।  

৫।  সভায় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রমসমূদহর কসবা ন্ত্রবতরণ পদ্ধন্ত্রত সুসাংহত করার প্রকৃয়া সম্পদকম আদলািনা 

হয়। এ পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালদয়র প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রি জানান তাঁর মন্ত্রণালদয়র আওতািীন ন্ত্রবন্ত্রভন্ন স্থাদন 

ইদতামদধ্য ন্ত্রিন্ত্রজোল পদ্ধন্ত্রতদত ভাতা ন্ত্রবতরণ কার্ মক্রম িালু করা হদয়দে, সুন্ত্রবিাদভাগী িাোদবইজ এবাং এম আই 

এস ন্ত্রিন্ত্রজোইজ করা হদয়দে। প্রািন্ত্রমক ও গণন্ত্রশক্ষা মন্ত্রণালদয়র প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রি জানান তাঁর মন্ত্রণালদয় প্রািন্ত্রমক 

স্টাইদপন্ড ন্ত্রিন্ত্রজোল িোদনদল ন্ত্রবতরণ ব্যবস্থা িালু করা হদয়দে। সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রমসমূদহর কসবা ন্ত্রবতরণ 

পদ্ধন্ত্রত উন্নয়দনর ন্ত্রবষদয় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং সমাজ কসবা অন্ত্রিেপ্তদর ন্ত্রবস্তান্ত্ররত কম মশালা আদয়াজন করার 

পন্ত্ররকল্পনা রদয়দে মদম ম সভায় অবন্ত্রহত করা হদল সকদল এ উদদ্যাগদক স্বাগত জানান এবাং এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাম 

কিদক এ ন্ত্রবষদয় কান্ত্ররগন্ত্রর ও সম্ভাব্য অন্যান্য সহদর্ান্ত্রগতা প্রোদনর অনুদরাি করা হয়।  

   

ন্ত্রসদ্ধান্তিঃ 

৬।  ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলািনাদন্ত সভায় ন্ত্রনদনাক্ত ন্ত্রসদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়িঃ 

ক) জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশদলর কম মপন্ত্ররকল্পনার সাংদশান্ত্রিত খসড়ার উপর মতামত 

প্রোদনর জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সাংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহদক অনুদরাি করা হদব;   

খ)  খসড়া কম মপন্ত্ররকল্পনার ন্ত্রবষদয় মতামত প্রোদনর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা সাংক্রান্ত ন্ত্রিদমটিক 

ক্লাস্টারসমূদহর সমন্বয়ক পাঁিটি মন্ত্রণালয়দক জরুন্ত্ররন্ত্রভন্ত্রত্তদত ক্লাস্টার কন্ত্রমটির সভা আদয়াজনপূব মক সভার 

কার্ মন্ত্রববরণী মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ  কপ্ররণ করার জন্য অনুদরাি করা হল; 

গ)  কম মপন্ত্ররকল্পনাটি আগামী ন্ত্রস এম ন্ত্রস’র সভায় উপস্থাপন করা কর্দত পাদর এবাং এ ন্ত্রবষদয় সন্ত্রিব  

(সমন্বয় ও সাংস্কার) পাওয়ার পদয়ন্ট কপ্রদজদন্টশন উপস্থাপন করদত পাদরন। এ লদক্ষে প্রস্তুতকৃত পাওয়ার 

পদয়ন্ট কপ্রদজদন্টশনটি অদ্যকার সভায় আদলািনা কমাতাদবক প্রদয়াজনীয় পন্ত্ররমাজমন সাদপদক্ষ ব্যবহার করা 

কর্দত পাদর; 

ঘ)  সভায় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রমসমূদহর কসবা ন্ত্রবতরণ পদ্ধন্ত্রত সুসাংহত করার ন্ত্রবষদয় 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবাং সমাজ কসবা অন্ত্রিেপ্তদর দুইটি ন্ত্রবস্তান্ত্ররত কম মশালা আদয়াজদনর জন্য এস এস 

ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাম কিদক কান্ত্ররগন্ত্রর ও সম্ভাব্য অন্যান্য সহদর্ান্ত্রগতা প্রোদনর অনুদরাি করা হল।  

 

৭। সভায় আর ককান আদলািে ন্ত্রবষয় না িাকায় সভাপন্ত্রত সবাইদক িন্যবাে জান্ত্রনদয় সভার কার্ মক্রম সমাপ্ত 

কঘাষণা কদরন।  

 

(এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম) 

সন্ত্রিব (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ  


