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ন্ত্রবষয়: সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগদণর সভার কার্ মন্ত্রববরণী। 

 

সভাপন্ত্রত  : জনাব এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম, ভারপ্রাপ্ত সন্ত্রিব (সমন্বয় ও সাংস্কার),  

সভার তান্ত্ররখ   : ২৪ ফম ২০১৬ 

সময়  : সকাল ১০.৩০ ঘটিকা 

সভার স্থান : মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর সদেলন কক্ষ, বাাংলাদেশ সন্ত্রিবালয়, ঢাকা। 

 

সভায় উপন্ত্রস্থত কম মকতমাগদণর তান্ত্রলকা: পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক  সাংযুক্ত । 

সভাপন্ত্রত উপন্ত্রস্থত সকলদক স্বাগত জান্ত্রনদয় সভার কার্ মক্রম শুরু কদরন। অতঃপর ন্ত্রতন্ত্রন সভার আদলািযসূন্ত্রি 

অনুর্ায়ী আদলািনা অনুষ্ঠাদনর অনুদরাধ জানান। এ পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সন্ত্রিব (সমন্বয়) জনাব ন্ত্রবজয় ভট্টািার্ ম 

ন্ত্রনধ মান্ত্ররত আদলািযসূন্ত্রিসমূহ উপস্থাপন কদরন। 

আদলািযসূন্ত্রি-১: ন্ত্রবগত সভার কার্ মন্ত্রববরণী দৃঢ়করণ  

২। অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সন্ত্রিব (সমন্বয়) জানান ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগদণর ন্ত্রবগত সভা গত ২৭ আগস্ট ২০১৫ তান্ত্ররদখ 

অনুন্ত্রষ্ঠত হদয়ন্ত্রিল এবাং উক্ত সভার কার্ মন্ত্রববরণী সাংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগ ফপ্ররণ করা হদয়দি। কার্ মন্ত্রববরণীটি 

প্রদজক্টদরর মাধ্যদম সভায় প্রেশ মন করা হয়। কার্ মন্ত্রববরণীর ন্ত্রবষদয় ফকান সাংদশাধনী প্রস্তাব থাকদল তা উপস্থাপন করার 

জন্য সভাপন্ত্রত অনুদরাধ জানান। ফকান সেস্য এ ন্ত্রবষদয় সাংদশাধনী প্রস্তাব না আনায় এটি দৃঢ়করণ করা ফর্দত পাদর 

মদম ম সকদল ঐকমতয প্রকাশ কদরন।  

আদলািযসূন্ত্রি-২: ন্ত্রবগত সভার ন্ত্রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগন্ত্রত পর্ মাদলািনা 

৩। সভায় ন্ত্রবগত সভার ন্ত্রসদ্ধান্তসমূদহর বাস্তবায়ন অগ্রগন্ত্রত সম্পদকম আদলািনা হয়। প্রথম ন্ত্রসদ্ধান্তটি  ন্ত্রিল 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফবষ্টনী সাংক্রান্ত ন্ত্রবগত ২০০১ সাল ফথদক ২০১৩ সাল পর্ মন্ত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন 

সরকাদরর তুলনামূলক তথ্য ন্ত্রনন্ত্রে মষ্ট িক ফমাতাদবক মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ ফপ্ররণ সাংক্রান্ত। ন্ত্রকন্তু অন্ত্রধকাাংশ মন্ত্রণালয় 

িান্ত্রহত তথ্য ফপ্ররণ করদত পাদরন্ত্রন মদম ম সভায় অবন্ত্রহত করা হয়। তদব ন্ত্রভন্ন একটি উৎস ফথদক এ তথ্য সাংগ্রহ করা 

হদয়দি ন্ত্রবধায় বন্ত্রণ মত তথ্য ফপ্ররদণর প্রদয়াজন ফনই মদম ম উদেখ ব্যক্ত করা হয়। ন্ত্রিতীয় ও তৃতীয় ন্ত্রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহ জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়দনর ন্ত্রবষদয় ন্ত্রনজস্ব মন্ত্রণালদয় ন্ত্রমটিাং বা কম মশালা 

আদয়াজন করদত পাদর। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ ও সাধারণ অথ মনীন্ত্রত ন্ত্রবভাগ এ ন্ত্রবষদয় অনুদরাদধর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত 

প্রদয়াজনীয় সহদর্ান্ত্রগতা প্রোন করদব মদম ম ন্ত্রসদ্ধান্ত ন্ত্রিল। কদয়কটি মন্ত্রণালয় জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল 

বাস্তবায়দনর ন্ত্রবষদয় সভা আদয়াজন কদরদি মদম ম অবন্ত্রহত করা হয়। িার নম্বর ন্ত্রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী জাতীয় সামান্ত্রজক 

ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়দনর জন্য গত নদভম্বর ২০১৫ মাদস একটি কান্ত্ররগন্ত্রর কম মশালা আদয়াজদনর জন্য ন্ত্রনধ মান্ত্ররত 

ন্ত্রিল। এস এস ন্ত্রপ এস ফপ্রাগ্রাদমর পক্ষ ফথদক ন্ত্রনধ মান্ত্ররত সমদয়র পূদব মই এ কম মশালা আদয়াজন করা হদয়ন্ত্রিল মদম ম সভায় 

অবন্ত্রহত করা হয়।  সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম র্থার্থভাদব বাস্তবায়দনর জন্য ফ াকাল পদয়দন্টর ফনতৃদে সাংন্ত্রিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগ সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত েল গঠদনর ন্ত্রসদ্ধাদন্তর ন্ত্রবষদয় আদলািনায় জানা র্ায় 

অন্ত্রধকাাংশ মন্ত্রণালদয় এ ধরদণর েল গঠন করা সম্ভব হয় ন্ত্রন। সভাপন্ত্রত দ্রুত এ সাংক্রান্ত েল গঠদনর ন্ত্রবষদয় ফজারাদরাপ 
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কদরন। সান্ত্রব মক আদলািনাদন্ত সভাপন্ত্রত ১ নম্বর ন্ত্রসদ্ধান্ত িাড়া অন্যান্য ন্ত্রসদ্ধান্ত দ্রুত বাস্তবায়দনর ন্ত্রবষদয় প্রদয়াজনীয় 

কার্ মক্রম গ্রহদণর জন্য ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগণদক অনুদরাধ কদরন।  

 

আদলািযসূন্ত্রি-৩: সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্ট ও ন্ত্রবকল্প ফ াকাল পদয়ন্ট ন্ত্রনদয়াগ সাংক্রান্ত 

৪। সভায় অবন্ত্রহত করা হয় ফর্, মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্ট ও ন্ত্রবকল্প ফ াকাল 

পদয়ন্ট ন্ত্রনদয়াদগর জন্য সম্প্রন্ত্রত একটি পত্র জান্ত্রর কদরদি। অন্ত্রধকাাংশ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ হদত ফ াকাল পদয়দন্টর তথ্য 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ পাওয়া ফগদলও কদয়কটি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ হদত এখদনা ফ াকাল পদয়ন্ট ন্ত্রনধ মারণ করা হয় ন্ত্রন মদম ম 

অবন্ত্রহত করা হয়। ফর্ সকল মন্ত্রণালয় এখনও সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্ট ও ন্ত্রবকল্প ফ াকাল পদয়ন্ট ন্ত্রনধ মারণ 

কদর ন্ত্রন তারা খুব দ্রুত এ ন্ত্রবষদয় কার্ মক্রম গ্রহণ করদবন মদম ম সভাপন্ত্রত অনুদরাধ কদরন। ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা 

পন্ত্ররবতমন হদল তা র্থাসমদয় মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগদক অবন্ত্রহত করার জন্যও অনুদরাধ করা হয়।     

আদলািযসূন্ত্রি-৪: জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল পর্ মাদলািনা  

৫। জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশদলর গুরুেপূণ ম ন্ত্রবষয় পর্ মাদলািনার ন্ত্রনন্ত্রমত্ত একটি পাওয়ার পদয়ন্ট 

ফপ্রদজদন্টশন সভায় উপস্থাপন করা হয়। এদত সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম জীবন-িক্রন্ত্রভন্ত্রত্তক পূণন্ত্রব মন্যাস এবাং ফপ্রাগ্রাম 

ক্লাস্টার গঠদনর ন্ত্রবষদয় ন্ত্রবদশষভাদব আদলাকপাত করা হয়। সকদল এ পর্ মাদলািনায়  সন্ত্রক্রয়ভাদব  অাংশগ্রহণ কদরন। 

অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সন্ত্রিব (সমন্বয়) বদলন ফর্, সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্ মক্রম সমন্বয়পূব মক জীবন িদক্রর ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পর্ মায় 

অনুর্ায়ী বৃহৎ কার্ মক্রদম পূণন্ত্রব মন্যাস করা হদল কার্ মক্রমসমূদহর প্রশাসন্ত্রনক ব্যয় হ্রাস পাদব এবাং এগুন্ত্রলর ব্যবস্থাপনা 

আরও েক্ষ ও কার্ মকর হদব। পন্ত্ররকল্পনা কন্ত্রমশদনর সাংন্ত্রিষ্ট ফসক্টর ন্ত্রবভাগ সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ক্ষুদ্র ও ন্ত্রবন্ত্রিন্ন 

প্রকল্পসমূহ অনুদমােদনর ন্ত্রবষয়টি ন্ত্রনরুৎসান্ত্রহত করদত পাদর মদম ম ন্ত্রতন্ত্রন অন্ত্রভমত প্রকাশ কদরন।  

৬।  সভায় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার সুন্ত্রবধাদভাগী ন্ত্রনব মািন ও তাদের ডাটাদবইজ ততন্ত্ররর ন্ত্রবষদয় আদলািনা হয়। উদেখ 

করা হয় ফর্, সুন্ত্রবধাদভাগী বা ফসবা গ্রহীতাদের তথ্য বা ডাটাদবইজ ম্যানুয়াল পদ্ধন্ত্রতদত সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ করা হদয় 

থাদক। সুন্ত্রবধাদভাগী ন্ত্রনব মািদনর ফক্ষদত্র ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালদয়র তথ্য ক্রস ফিক করা সম্ভব হয় না ন্ত্রবধায় সুন্ত্রবধাদভাগীদের 

একান্ত্রধকবার ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কার্ মক্রদম অন্তর্ভ মক্ত হওয়ার সুদর্াগ থাদক। ন্ত্রবষয়টি প্রন্ত্রতহত করার জন্য ন্ত্রডন্ত্রজটাল পদ্ধন্ত্রতর MIS  

গদড় ফতালা প্রদয়াজন। সভায় কদয়কজন সেস্য জানান তাঁদের মন্ত্রণালয় MIS  সৃন্ত্রষ্টর জন্য ন্ত্রবন্ত্রভন্ন উদযাগ গ্রহণ 

কদরদি। অন্ত্রতন্ত্ররক্ত সন্ত্রিব (সমন্বয়) এ ন্ত্রবষদয় অন্ত্রভমত প্রকাশ কদরন ফর্, ন্ত্রবন্ত্রভন্ন মন্ত্রণালদয়র ততন্ত্রর MIS পারস্পন্ত্ররক 

সামঞ্জস্যপূণ ম হওয়া েরকার। অন্যথায় সুন্ত্রবধাদভাগীদের তথ্য ক্রস ফিক করা সম্ভব হদব না। এ ফক্ষদত্র 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর উন্ত্রিত হদব মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর নাগন্ত্ররদকর ফমৌল তথ্য কাঠাদমা (CCDS) র্থাসথভাদব 

অনুসরণ করা। একই সাদথ MISসমূহ ন্ত্রনব মািন কন্ত্রমশদনর এনআইন্ত্রড এবাং স্থানীয় সরকার ন্ত্রবভাদগর জন্ম-ন্ত্রনবন্ধন 

ফরন্ত্রজস্টাদরর সদে সাংযুক্ত রাখা প্রদয়াজন মদম ম ন্ত্রতন্ত্রন মতামত ব্যক্ত কদরন।  

আদলািযসূন্ত্রি-৫: জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন অগ্রগন্ত্রত 

৭। সভায় জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়দনর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর অগ্রগন্ত্রতর ন্ত্রবষদয় 

ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলািনা হয়। সভায় অবন্ত্রহত করা হয় ফর্, কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর ন্ত্রবষদয় গত ফসদেম্বর মাদস একটি 

কম মশালা আদয়াজন করা হদয়ন্ত্রিল। উক্ত কম মশালার পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত ১৬টি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ তাঁদের কম মপন্ত্ররকল্পনা ফপ্ররণ 

কদরদি। এ কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ চূড়ান্ত করার পূদব ম আরও পর্ মাদলািনার প্রদয়াজন রদয়দি মদম ম মতামত ব্যক্ত করা হয়। 

সভাপন্ত্রত এ ফপ্রন্ত্রক্ষদত জানান আগামী ১৫ জুলাই ২০১৬ তান্ত্ররদখর মদধ্য ক্লাস্টার সমন্বয়ক পাঁিটি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর 

কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করার ন্ত্রবষদয় ফকন্দ্রীয় পন্ত্ররবীক্ষণ কন্ত্রমটি ন্ত্রসদ্ধান্ত প্রোন কদরদি। উক্ত পাঁিটি 
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মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনার  আেদল অন্যান্য মন্ত্রণালদয়র কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করা ফর্দত পাদর মদম ম 

সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।  

আদলািযসূন্ত্রি-৬: সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ন্ত্রথদমটিক ক্লাস্টার গঠন ও কার্ মপন্ত্ররন্ত্রধ সাংক্রান্ত 

৮। সভায় অবন্ত্রহত করা হয় ফর্ জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশদলর আদলাদক পাঁিটি ন্ত্রথদমটিক ক্লাস্টার গঠন 

সাংক্রান্ত একটি পন্ত্ররপদত্রর খসড়া ফকন্দ্রীয় পন্ত্ররবীক্ষণ কন্ত্রমটির ন্ত্রবগত সভায় অনুদমান্ত্রেত হদয়দি। উক্ত খসড়া প্রদজক্টদরর 

মাধ্যদম উপস্থাপন করা হয়।  সভাপন্ত্রত অবন্ত্রহত কদরন ফর্, ন্ত্রথদমটিক ক্লাস্টাদর ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগদণর কন্ত্রতপয় 

োন্ত্রয়ে ন্ত্রনধ মারণ করা হদয়দি। উক্ত োন্ত্রয়ে র্থার্থভাদব প্রন্ত্রতপালদনর অনুদরাধ করা হয়। সভায় ভূন্ত্রম মন্ত্রণালয় ও 

প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালদয়র প্রন্ত্রথন্ত্রনন্ত্রধ জানান এ জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশদল  ভূন্ত্রম মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর 

কার্ মালয় ফক ফকান ক্লাস্টাদরর অন্তর্ভ মক্ত করা হয়ন্ত্রন র্ন্ত্রেও তাঁদের সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ন্ত্রবষদয় কদয়কটি কার্ মক্রম 

রদয়দি। সভাপন্ত্রত জানান ফকন্দ্রীয় পন্ত্ররবীক্ষণ কন্ত্রমটির ন্ত্রসদ্ধাদন্তর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত ভূন্ত্রম মন্ত্রণালয় ও প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালয়দক 

র্থার্থ ক্লাস্টাদরর অন্তর্ভ মক্ত করা হদয়দি।   

আদলািযসূন্ত্রি ৭- সাদবক ন্ত্রিটমহদলর অন্ত্রধবাসীদের জন্য সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম সম্প্রসারণ 

৯। সভায় অবন্ত্রহত করা হয় ফর্, সাদবক ন্ত্রিটমহদলর অন্ত্রধবাসীদের জন্য সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম 

সম্প্রসারদণর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্ মালদয়র ন্ত্রনদে মশনা রদয়দি। অতঃপর সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম সম্প্রসারদণর 

ন্ত্রবষদয় একটি কনদসে ফনাট সভায় উপস্থাপন করা হয়।  এ ন্ত্রবষদয় করণীয় সম্পদকম ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলািনার জন্য 

সভাপন্ত্রত সকলদক অনুদরাধ কদরন। সভায় অন্ত্রভমত প্রকাশ করা হয় ফর্, গত এন্ত্রপ্রল মাদস স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সাদবক 

ন্ত্রিটমহল অন্ত্রধবাসীদের বাাংলাদেদশর নাগন্ত্ররকে প্রোন সাংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জান্ত্রর কদরদি। সাধারণ নাগন্ত্ররদকর ন্যায় 

তাদেরদক সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রদম অন্তর্ভ মক্ত করার ফক্ষদত্র ফকান প্রন্ত্রতবন্ধকতা ফনই মদম ম অবন্ত্রহত করা হয়। তদব 

ন্ত্রিটমহলবাসীগণ েীঘ মন্ত্রেন র্াবৎ সামান্ত্রজক সুরক্ষা ফথদক বন্ত্রিত ন্ত্রবধায় তাঁরা এদক্ষদত্র অগ্রান্ত্রধকার ফপদত পাদর। 

সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম সাদবক ন্ত্রিটমহলবাসীদের জন্য সম্প্রসারদণর ন্ত্রবষদয় প্রদয়াজনীয় কার্ মক্রম গ্রহদণর জন্য 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সাংন্ত্রিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর প্রন্ত্রত একটি সরকান্ত্রর পত্র জান্ত্রর করদত পাদর  মদম ম সভায় 

অন্ত্রভমত প্রকাশ করা হয়। ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগণ সাদবক ন্ত্রিটমহদলর অন্ত্রধবাসীদের জন্য সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা 

কার্ মক্রম সম্প্রসারদণর ন্ত্রবষয়টি তাঁদের স্ব স্ব মন্ত্রণালয়দক অবন্ত্রহত করদত পাদরন মদম ম সভাপন্ত্রত অন্ত্রভমত প্রকাশ কদরন।  

আদলািযসূন্ত্রি ৮- সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম পদ্ধন্ত্রতর কার্ মকান্ত্ররতা বা  লপ্রসূতার ন্ত্রবষদয় কম মকতমাগদণর 

মতামত জন্ত্ররপ 

বন্ত্রণ মত ন্ত্রবষদয় কম মকতমাগদণর মতামত জন্ত্ররদপর জন্য একটি প্রশ্নমালা এস এস ন্ত্রপ এস ফপ্রাগ্রাদমর পক্ষ 

ফথদক সভায় উপস্থাপন করা  হয়।  অন্ত্রধকাাংশ কম মকতমা বদলন প্রশ্নমালার উত্তর প্রস্তুতপূব মক তাঁরা পরবতী 

সমদয় মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ ফপ্ররণ করদব। আগামী ন্ত্রতন ন্ত্রেদনর মদধ্য তাঁরা প্রশ্নমালা পূরণ পূব মক মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষদে 

ফপ্ররণ করদব মদম ম সভায় ন্ত্রসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।   

১০। ন্ত্রসদ্ধান্ত:  

(১) গত ২৭ আগস্ট ২০১৫ তান্ত্ররদখ অনুন্ত্রষ্ঠত সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগদণর সভার 

কার্ মন্ত্রববরণী দৃঢ়করণ করা হল;  

(২)  গত ২৭ আগস্ট ২০১৫ তান্ত্ররদখর সভার এক নম্বর ন্ত্রসদ্ধান্ত ব্যতীত অন্যান্য ন্ত্রসদ্ধান্ত অবাস্তবান্ত্রয়ত থাকদল তা দ্রুত 

বাস্তবায়দনর ন্ত্রবষদয় ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগণ প্রদয়াজনীয় কার্ মক্রম গ্রহণ করদবন; 
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(৩) ফর্ সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ এখনও সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্ট ও ন্ত্রবকল্প ফ াকাল পদয়ন্ট ন্ত্রনধ মারণ 

কদর ন্ত্রন তাদেরদক খুব দ্রুত ফ াকাল পদয়ন্ট ও ন্ত্রবকল্প ফ াকাল পদয়ন্ট ন্ত্রনধ মারণ সাংক্রান্ত পত্র মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ 

করদব। ফ াকাল পদয়ন্ট বা  ন্ত্রবকল্প ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমা পন্ত্ররবতমন হদল তা র্থাসমদয় মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগদক 

অবন্ত্রহত করার জন্যও মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব;     

(৪) জীবন-িক্র ন্ত্রভন্ত্রত্তক সমন্ত্রন্বত সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার অন্তর্ভ মক্ত নয় এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও ন্ত্রবন্ত্রিন্ন প্রকল্প অনুদমােদনর 

ফক্ষদত্র সাংরক্ষণশীলতা অনুসরদণর ন্ত্রবষদয় পন্ত্ররকল্পনা কন্ত্রমশনদক অনুদরাধ করা ফর্দত পাদর; 

 (৫)  সুন্ত্রবধাদভাগীদের তিততা পন্ত্ররহাদরর লদক্ষয মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহ সুন্ত্রবধাদভাগীদের ন্ত্রডন্ত্রজটাল ডাটাদবইজ বা 

MIS সৃন্ত্রষ্টর প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।  MIS-সমূহ র্াদত মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ হদত জান্ত্রর করা নাগন্ত্ররদকর 

ফমৌল তথ্য কাঠাদমা (CCDS) অনুর্ায়ী হয় এবাং ন্ত্রনব মািন কন্ত্রমশদনর এনআইন্ত্রড এবাং স্থানীয় সরকার ন্ত্রবভাদগর 

জন্ম-ন্ত্রনবন্ধন ফরন্ত্রজস্টাদরর সদে সাংযুক্ত থাদক ফস ন্ত্রবষদয় ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগণ প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদবন;   

(৬)  ফকন্দ্রীয় পন্ত্ররবীক্ষণ কন্ত্রমটি ন্ত্রসদ্ধাদন্তর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত ক্লাস্টার সমন্বয়ক পাঁিটি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ আগামী ১৫ 

জুলাই ২০১৬ তান্ত্ররদখর মদধ্য জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়ন কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করদব।  

উক্ত পাঁিটি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনার আেদল অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ তাদের কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর 

প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পাদর; 

(৭) সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ন্ত্রথদমটিক ক্লাস্টার গঠন সাংক্রান্ত পন্ত্ররপদত্র উন্ত্রেন্ত্রখত ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগদণর জন্য 

ন্ত্রনধ মান্ত্ররত োন্ত্রয়ে র্থার্থভাদব প্রন্ত্রতপালদনর জন্য তাঁরা প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদবন; 

(৮) সাদবক ন্ত্রিটমহলবাসীদের জন্য সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম সম্প্রসারদণর ন্ত্রবষদয় প্রদয়াজনীয় কার্ মক্রম 

গ্রহদণর জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সাংন্ত্রিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর প্রন্ত্রত একটি সরকান্ত্রর পত্র জান্ত্ররর ব্যবস্থা গ্রহণ 

করদব। ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগণ ন্ত্রিটমহদল সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম সম্প্রসারদণর ন্ত্রবষয়টি স্ব স্ব 

মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগদক অবন্ত্রহত করদবন; 

(৯) সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রদমর ন্ত্রবযমান পদ্ধন্ত্রতর কার্ মকান্ত্ররতা বা  লপ্রসূতার ন্ত্রবষদয় কম মকতমাগদণর মতামত 

জন্ত্ররদপর জন্য প্রেত্ত  প্রশ্নমালা আগামী ন্ত্রতন ন্ত্রেদনর মদধ্য পূরণপূব মক ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগণ মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষদে 

ফপ্ররণ করদবন।  

 

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

 

 

(এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম) 

ভারপ্রাপ্ত সন্ত্রিব (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

 


