
1 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

উন্নয়ন সমন্বয় শাখা 

www.cabinet.gov.bd 

 

ন্ত্রবষয়: জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশদলর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন উপকন্ত্রমটির ন্ত্রিতীয় সভার কার্ মন্ত্রববরণী। 

 

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

সভার তান্ত্ররখ   : ২২ আগস্ট ২০১৬ 

সময়  : ন্ত্রবকাল ৩.৩০ ঘটিকা 

সভার স্থান : মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর সদেলন কক্ষ (কক্ষ নাং ২২, ভবন নাং ২), মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

 

সভায় উপন্ত্রস্থত কম মকতমাগদণর তান্ত্রলকা: পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক  সাংযুক্ত । 

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

ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন করা এ উপ-কন্ত্রমটির মূল োন্ত্রয়ত্ব। উপকন্ত্রমটির প্রথম 

সভায় কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর জন্য একটি ছক চূড়ান্ত করা হদয়দছ; এবাং ছক কমাতাদবক প্রথম পর্ মাদয় পাঁিটি 

ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালদয়র কম ম-পন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর ন্ত্রসদ্ধান্ত ন্ত্রছল। কস কমাতাদবক কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন 

অগ্রগন্ত্রত সভায় উপস্থাপন করার জন্য ন্ত্রতন্ত্রন কসাসাল ন্ত্রসন্ত্রকউন্ত্ররটি পন্ত্রলন্ত্রস সাদপার্ ম (এসএসন্ত্রপএস) কপ্রাগ্রাদমর 

জাতীয় প্রকল্প পন্ত্ররিালক জনাব ফয়জুল ইসলামদক অনুদরাধ কদরন।  

০২। জনাব ফয়জুল ইসলাম জানান প্রথম সভার ন্ত্রসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়, র্থা সমাজ 

কল্যাণ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, ব্যাংক ও আন্ত্রথ মক প্রন্ত্রতষ্ঠান ন্ত্রবভাগ, প্রাথন্ত্রমক ও গণন্ত্রশক্ষা মন্ত্রণালয়, এবাং 

দুদর্ মাগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালদয় NSSS কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন ন্ত্রবষদয় অধ ম ন্ত্রেবসব্যাপী পাঁিটি পৃথক 

কম মশালা আদয়াজন করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালদয়র কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত সমাজ কসবা 

অন্ত্রধেপ্তদরর কম মকতমাগদণর অাংশগ্রহদণ আরও িারন্ত্রেনব্যাপী ন্ত্রনন্ত্রবড় কম মশালা আদয়াজন করা হদয়ন্ত্রছল মদম ম 

ন্ত্রতন্ত্রন অবন্ত্রহত কদরন। মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ/অন্ত্রধেপ্তদরর কম মশালায় (এসএসন্ত্রপএস) কপ্রাগ্রাদমর পক্ষ কথদক কান্ত্ররগন্ত্রর 

এবাং অন্যান্য সহদর্ান্ত্রগতা প্রোন করা হদয়ন্ত্রছল।  

০৩। জনাব ফয়জুল ইসলাম আরও জানান কম মশালা কশদষ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহ ১৫ জুলাই ২০১৬ তান্ত্ররদখর 

মদে তাঁদের কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন কদর মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ কপ্ররণ করদব মদম ম প্রন্ত্রতশ্রুন্ত্রত প্রোন 

কদরন্ত্রছল।  পাঁিটি মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগ র্থাসমদয় তাঁদের কম মপন্ত্ররকল্পনা মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ কপ্ররণ কদরদছ মদম ম 

ন্ত্রতন্ত্রন জানান। অতঃপর জনাব ফয়জুল ইসলাম পাঁিটি মন্ত্রণালদয়র প্রস্তুতকৃত NSSS কম মপন্ত্ররকল্পনার ন্ত্রবদশষ 

অাংশাবন্ত্রল প্রদজক্টদরর মােদম উপস্থাপন কদরন। উপস্থাপনা কশদষ সভার সেস্যবৃন্দ কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূদহর 

ওপর আদলািনা কদরন।  

০৪। সেস্যগণ অন্ত্রভমত ব্যক্ত কদরন কর্ উপস্থান্ত্রপত কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ িান্ত্রহো কমাতাদবক র্থার্থভাদব 

প্রণয়দনর কিষ্টা করা হদয়দছ। তদব কদয়কটি কম মপন্ত্ররকল্পনায় ন্ত্রকছুর্া অসঙ্গন্ত্রত এবাং তথ্য ঘার্ন্ত্রত পন্ত্ররলন্ত্রক্ষত 

হদয়দছ মদম ম সেস্যগণ জানান। এ ন্ত্রবচ্যুন্ত্রতসমূহ পন্ত্ররহার কদর প্রদয়াজনীয় তথ্যান্ত্রে সন্ত্রন্বদবশ করা হদল 
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কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ ব্যবহারদর্াগ্য হদয় উঠদব মদম ম সভায় আদলািনা হয়। সুতরাাং সভার আদলািনা অনুর্ায়ী 

কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ সাংদশাধনপূব মক র্থাশীঘ্র মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ কপ্ররণ করার জন্য মন্ত্রণলয়/ন্ত্রবভাগসমূহদক 

সভাপন্ত্রত অনুদরাধ কদরন।  

০৫।  সভায় আদলািনা হয় কর্, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালদয়র কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ সবদিদয় ন্ত্রনখ ুঁত হদয়দছ। 

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালদয়র প্রণীত কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূদহর আেদল অন্যান্য মন্ত্রণালয় তাঁদের কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুত 

করদত পাদর মদম ম সভায় অন্ত্রভমত প্রকাশ করা হয়। পাঁিটি ক্লাস্টাদরর কম মশালায় ক্লাস্টারভুক্ত অন্যান্য 

মন্ত্রণালদয়র কম মকতমাবৃন্দ উপন্ত্রস্থত ন্ত্রছদলন ন্ত্রবধায় ছক অনুর্ায়ী কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দন তাঁদের ককান অসুন্ত্রবধা 

হদব না মদম ম আশাবাে ব্যক্ত করা হয়।   

০৬।  এসএসন্ত্রপএস কপ্রাগ্রাদমর প্রকল্প পন্ত্ররিালক জানান মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুত সম্পন্ন 

হদল এগুন্ত্রল একটি ছক অনুর্ায়ী ন্ত্রবন্যাস করা প্রদয়াজন হদব। এ লদক্ষু প্রস্তুতকৃত ছদকর নমুনা ন্ত্রতন্ত্রন সভায় 

উপস্থাপন কদরন।  মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুত সম্পন্ন হদল তা এ ছক অনুর্ায়ী দ্রুত সান্ত্রজদয় 

সমন্ত্রন্বত কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রস্তুত করা কর্দত পাদর মদম ম সকদল অন্ত্রভমত ব্যক্ত কদরন।    

০৭। ন্ত্রসদ্ধান্ত:  

ক) ক্লাস্টার সমন্বয়ক মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূহদক তাঁদের প্রস্তুতকৃত কম মপন্ত্ররকল্পনাসমূহ সভার আদলািনা 

কমাতাদবক সাংদশাধনপূব মক র্থাশীঘ্র মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগ কপ্ররণ করার জন্য অনুদরাধ করা হয়;  

খ) মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর এসএসন্ত্রপএস কপ্রাগ্রাদমর কম মকতমাগণ মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগসমূদহর কম মপন্ত্ররকল্পনা 

পন্ত্ররমাজমদন প্রদয়াজনীয় সহদর্ান্ত্রগতা প্রোন করদব; 

গ) মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম বাস্তবায়নকারী অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাগদক 

ন্ত্রনধ মান্ত্ররত ছদক তাদের NSSS কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়দনর জন্য অনুদরাধপূব মক পত্র কপ্ররণ করদব;  

ঘ) সাংন্ত্রিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/ন্ত্রবভাদগর কম মপন্ত্ররকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হদল তা উপস্থান্ত্রপত ছক 

কমাতাদবক সাংকলদনর জন্য এসএসন্ত্রপএস কপ্রাগ্রাম প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করদব;  

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

 

 

(এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম) 

সন্ত্রিব (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

 


