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সভায় উপন্ত্রস্থত কম মকতমাগদণর তান্ত্রলকা: পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক  সাংযুক্ত । 

সভাপন্ত্রত উপন্ত্রস্থত সকলদক স্বাগত জান্ত্রনদয় সভার কার্ মক্রম শুরু কদরন। ন্ত্রতন্ত্রন জানান সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা 

খাদত বরাদ্দকৃত বাদজদের সদব মাচ্চ উপদর্ান্ত্রগতা ন্ত্রনন্ত্রিতকরণ এবাং  সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রমসমূহদক 

আরও সুসাংহত করার লদক্ষে সরকার ২০১৫ সাদল জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল প্রণয়ন কদরদে। এটি 

মূলতঃ অন্তর্ভ মন্ত্রক্তমূলক এবাং সমন্ত্রন্বত সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ব্যবস্থার একটি করাডম্যাপ।  

২। ন্ত্রতন্ত্রন উদেখ কদরন কর্, ককৌশলপত্র অনুর্ায়ী ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালদয়র বাস্তবায়নাধীন সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা 

কম মসূন্ত্রিসমূহ প্রদয়াজনীয় সাংস্কার ও সমন্বদয়র লদক্ষে কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত ককন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা 

কন্ত্রমটি (ন্ত্রসএমন্ত্রস) কর্তমক একটি উপকন্ত্রমটি গঠন করা হদয়দে। আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তান্ত্ররদখর মদে 

ক্লাস্টার সমন্বয়ক ৫টি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়নপূব মক ন্ত্রসএমন্ত্রস-কত উপস্থাপন করার জন্য 

ন্ত্রসদ্ধান্ত রদয়দে। এ লদক্ষে প্রথম পর্ মাদয় উপকন্ত্রমটি উক্ত ৫টি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন 

করদব। অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনা পর্ মায়ক্রদম প্রস্তুদতর জন্য উপকন্ত্রমটি কাজ করদব মদম ম 

ন্ত্রতন্ত্রন জানান।  

৩। সভাপন্ত্রত উপকন্ত্রমটি গঠন সাংক্রান্ত মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর সাংন্ত্রিষ্ট পন্ত্ররপত্রটির গুরুত্বপূণ ম অাংশ পদে 

কশানান। ন্ত্রতন্ত্রন আশাবাে ব্যক্ত কদরন কর্, উপকন্ত্রমটি র্থা সমদয় অন্ত্রপ মত োন্ত্রয়ত্ব পালদন সক্ষম হদব। অতঃপর 

ন্ত্রতন্ত্রন সভার কার্ মপত্র অনুর্ায়ী সভার আদলািে ন্ত্রবষদয়র ওপর আদলািনা উপস্থাপদনর জন্য কসাসাল ন্ত্রসন্ত্রকউন্ত্ররটি 

পন্ত্রলন্ত্রস সাদপাে ম (এসএসন্ত্রপএস) কপ্রাগ্রাদমর জাতীয় প্রকল্প পন্ত্ররিালক জনাব ফয়জুল ইসলামদক অনুদরাধ 

জানান।  

৪।  সভাপন্ত্রতর আহ্বাদনর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত জনাব ইসলাম জানান, জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল 

বাস্তবায়দনর জন্য মন্ত্রণালয় ও ক্লাস্টার ন্ত্রভন্ত্রত্তক কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর লদক্ষে এসএসন্ত্রপএস কপ্রাগ্রাদমর 

সহদর্ান্ত্রগতায় গত বের কসদেম্বর মাদস সাংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর অাংশগ্রহদণ কম মশালা আদয়াজন করা 

হদয়ন্ত্রেল। কম মশালার পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত ১৯ টি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ তাঁদের কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রাথন্ত্রমকভাদব প্রণয়ন 

কদরদে। তদব কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ আরও পন্ত্ররমাজমন করা প্রদয়াজন হদব মদম ম ন্ত্রতন্ত্রন উদেখ কদরন। এোো 

কদয়কটি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ তাঁদের কম মপন্ত্ররকল্পনা এখনও প্রণয়ন করদত পাদর ন্ত্রন বদল ন্ত্রতন্ত্রন সভাদক অবন্ত্রহত 
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কদরন। এ উপকন্ত্রমটি কর্তমক অনুদমান্ত্রেত েক অনুর্ায়ী কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ পুণন্ত্রব মন্যাস এবাং অন্ত্রধকাাংশ কক্ষদত্র 

নতুনভাদব কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন প্রদয়াজন হদব মদম ম ন্ত্রতন্ত্রন মতামত ব্যক্ত কদরন।  

৫।  অতঃপর জাতীয় প্রকল্প পন্ত্ররিালক কম মপন্ত্ররকল্পনার একটি প্রস্তান্ত্রবত েক উপস্থাপন কদরন। 

কম মপন্ত্ররকল্পনা েদকর ওপর ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলািনা অনুন্ত্রিত হয়। সভার অন্ত্রধকাাংশ সেস্য মতামত ব্যক্ত কদরন 

কর্ এটি আরও পন্ত্ররমাজমন সহজীকরণ করা প্রদয়াজন। আদলািনার পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত কম মপন্ত্ররকল্পনা েকটি 

সাংদশাধনপূব মক সভাপন্ত্রতর ন্ত্রনকে উপস্থাপন করার অনুদরাধ জানাদনা হয়। েকটি চূোন্ত করা হদল এ েক 

অনুর্ায়ী প্রথম পর্ মাদয় পাঁিটি ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, 

ব্যাংক ও আন্ত্রথ মক প্রন্ত্রতিান ন্ত্রবভাগ, প্রাথন্ত্রমক ও গণন্ত্রশক্ষা মন্ত্রণালয়, এবাং দুদর্ মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) 

পকম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুত করা হদব। এ লদক্ষে মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহ সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগদণর সমন্বদয় একটি কদর 

সভা আদয়াজন করা কর্দত পাদর মদম ম সভায় আদলািনা হয়। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর একটি টিম কম মপন্ত্ররকল্পনা 

প্রণয়দনর জন্য মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর সভায় প্রদয়াজনীয় কান্ত্ররগন্ত্রর ও অন্যান্য সহদর্ান্ত্রগতা প্রোন করদব মদম ম 

ন্ত্রসদ্ধান্ত হয়।   

৬। ন্ত্রসদ্ধান্ত:  

ক) জাতীয় প্রকল্প পন্ত্ররিালক কম মপন্ত্ররকল্পনার উপস্থান্ত্রপত েকটি সভার আদলািনার পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত 

সাংদশাধনপূব মক আগামী ন্ত্রতন কার্ ম ন্ত্রেবদসর মদে সভাপন্ত্রতর ন্ত্রনকে উপস্থাপন করদবন; 

খ) প্রথম পর্ মাদয় আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তান্ত্ররদখর মদে পাঁিটি ক্লাস্টার সমন্বয়ক 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর (সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আন্ত্রথ মক প্রন্ত্রতিান ন্ত্রবভাগ, 

প্রাথন্ত্রমক ও গণন্ত্রশক্ষা মন্ত্রণালয়, এবাং দুদর্ মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়) কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুদতর 

লদক্ষে উক্ত মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগদণর সমন্বদয় একটি কদর সভা আদয়াজন করদব। 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর একটি টিম কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর জন্য মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর উক্ত সভায় 

প্রদয়াজনীয় কান্ত্ররগন্ত্রর ও অন্যান্য সহদর্ান্ত্রগতা প্রোন করদব।  

গ) পাঁিটি ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুত হদল পরবতীদত তার অনুসরদণ 

অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ তাদের স্ব স্ব কম মপন্ত্ররকল্পনা র্থাসমদয় সম্পন্ন করদব। 

 

০৭। পন্ত্ররদশদষ সভাপন্ত্রত উপন্ত্রস্থত সকলদক ধন্যবাে জান্ত্রনদয় সভার কার্ মক্রম সমাপ্ত কদরন। 

 

 

(এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম) 

ভারপ্রাপ্ত সন্ত্রিব (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

 


