
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

উন্নয়ন সমন্বয় অন্ত্রিশাখা 

 

ন্ত্রবন্ত্রসএস কম মকতমাগদণর ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশক্ষণ ককাদস ম সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল (NSSS) অন্তর্ভ মক্ত করার সম্ভাব্যতা পর্ মাদলাচনা 

সভার কার্ মন্ত্রববরণী 

সভাপন্ত্রতিঃ জনাব এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম, সন্ত্রচব (সমন্বয় ও সাংস্কার), মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

সভার স্থানিঃ এস এস ন্ত্রপ এস সভাকক্ষ, মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

তান্ত্ররখিঃ ২৪ জানুয়ান্ত্রর ২০১৭; ১১.০০ ঘটিকা 

 

উপন্ত্রস্থন্ত্রতিঃ পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক 

 

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

মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর অগ্রান্ত্রিকারপ্রাপ্ত উদযাগসমূদের মদে অন্তর্ভ মক্ত। সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রমসমূেদক আরও কজারোরকরণ 

এবাং এ কক্ষদে সান্ত্রব মক সুশাসন প্রন্ত্রতষ্ঠার লদক্ষে সরকার জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল ২০১৫ প্রণয়ন কদরদে। োন্ত্ররদ্র্ে 

ন্ত্রবদমাচন, অসমতা হ্রাসকরণ  এবাং সদব মাপন্ত্রর জাতীয় উন্নয়দনর লক্ষেমাো অজমদন এ ককৌশল ন্ত্রবদশষ গুরুত্বপূণ ম ভূন্ত্রমকা পালন 

করদব মদম ম ন্ত্রতন্ত্রন উদেখ কদরন ।   

২। বাাংলাদেশ ন্ত্রসন্ত্রভল সান্ত্রভ মস (ন্ত্রবন্ত্রসএস)১ কম মকাতমাগণ সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা কার্ মক্রম বাস্তবায়দনর সদে সরাসন্ত্রর সাংযুক্ত 

ন্ত্রবিায় তাঁদের এ ককৌশল সম্পদকম প্রন্ত্রশক্ষদণর উপর ন্ত্রতন্ত্রন গুরুত্বাদরাপ কদরন। সুতরাাং তাঁদের ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পর্ মাদয়র প্রন্ত্রশক্ষণ কার্ মক্রদম 

সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল অন্তর্ভ মক্ত করা র্ায় ন্ত্রকনা কস ন্ত্রবষদয় আদলাচনা করার জন্য সভয় আেবান জানান। কর্ সকল প্রন্ত্রশক্ষণ 

ককাদস ম সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা সাংক্রান্ত ন্ত্রবষয় ইদতামদে অন্তর্ভ মক্ত রদয়দে তা জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল-এর আদলাদক 

কেদল সাজাদনার প্রদয়াজনীয়তার ন্ত্রবষয়টিও ন্ত্রতন্ত্রন তুদল িদরন। অতিঃপর ন্ত্রতন্ত্রন সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশদলর উপর একটি সাংন্ত্রক্ষপ্ত 

কপ্রদজদেশন উপস্থাপনার জন্য সাংন্ত্রিষ্ট কসাশাল কপ্রাদেকশন কেশান্ত্রলস্টদক অনুদরাি জানান।  

৩। কসাশাল কপ্রাদেকশন কেশান্ত্রলস্ট পাওয়ার পদয়ে-এর মােদম সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল-এর প্রিান প্রিান ন্ত্রবষদয়র 

উপর আদলাচনা কদরন। ন্ত্রতন্ত্রন উদেখ কদরন এটি মূলতিঃ অন্তর্ভ মন্ত্রক্তমূলক এবাং  জীবন চক্র ন্ত্রভন্ত্রত্তক সমন্ত্রন্বত সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা 

ব্যবস্থার একটি করাডম্যাপ। এ ককৌশলপে প্রণয়দনর মােদম সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পদকম সরকান্ত্রর দৃন্ত্রষ্টভেীদত এদসদে 

যুগান্তকারী পন্ত্ররবতমন। নতুন ককৌশলপদের আওতায় প্রশাসন্ত্রনক ব্যবস্থায় কবশ ন্ত্রকছু সাংস্কার সািদনর পন্ত্ররকল্পনা রদয়দে। 

ইদতামদে পাঁচটি ন্ত্রিদমটিক ক্লাস্টার গঠন করা েদয়দে। সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা সাংক্রান্ত ককন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কন্ত্রমটির কম মপন্ত্ররন্ত্রি 

সম্প্রসারণ করা েদয়দে। ন্ত্রতন্ত্রন ককৌশলপেটির ন্ত্রবষদয় কস্টকদোল্ডার বা অাংন্ত্রশজনদের অবন্ত্রেতকরণ ও প্রন্ত্রশক্ষদণর কর্ৌন্ত্রক্তকতা 

তুদল িদরন।  

৪।  উপস্থাপনা কশদষ সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশলদক ন্ত্রবন্ত্রসএস কম মকাতমাগদণর জন্য পন্ত্ররচান্ত্রলত ন্ত্রবন্ত্রভন্ন ককাদস ম অন্তর্ভ মক্ত 

করার ন্ত্রবষদয় ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলাচনা েয়। সকদল ঐকমতে প্রকাশ কদরন কর্, ককৌশলটি বতমমান কপ্রক্ষাপদে খুবই গুরুত্বপূণ ম ন্ত্রবিায় 

কস্টকেল্ডার ন্ত্রেসাদব ন্ত্রবন্ত্রসএস কম মকতমাগদণর প্রন্ত্রশক্ষণসমূদে এটি অন্তর্ভ মক্ত করা প্রদয়াজন। তারা বদলন সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা 

কদয়কটি প্রন্ত্রশক্ষণ ককাদস মর কান্ত্ররকুলাম ন্ত্রেসাদব আদগ কিদকই অন্তর্ভ মক্ত রদয়দে। এগুন্ত্রল সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশদলর আদলাদক 

কেদল সাজাদনা কর্দত পাদর মদম ম সকদল মতামত ব্যক্ত কদরন। সভাপন্ত্রত মদোেয় উদেখ কদরন কর্ ককাস মসমূদে আবশ্যকীয় 

মন্ত্রডউল ন্ত্রেসাদব সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ন্ত্রবষয়টি উপযুক্ত মাকম বা ওদয়েজসে সাংযুক্ত িাকা সমীচীন েদব।  

৫। সভায় আদলাচনা েয় কর্, সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল সাংক্রান্ত ন্ত্রবষয় ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশক্ষণ কম মসূন্ত্রচর অন্তর্ভ মক্ত করার জন্য 

দুটি পর্ মাদয় কার্ মক্রম গ্রেণ করা কর্দত পাদর। প্রিমতিঃ জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশদল বন্ত্রণ মত জীবন-চক্র ন্ত্রভন্ত্রত্তক সামান্ত্রজক 

ন্ত্রনরাপত্তার িারণাটি পাঠ্যক্রমভূক্ত কদর ন্ত্রবযমান সাংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রডউল োলনাগাে করা কর্দত পাদর। এ উদেদশ্য ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস, ন্ত্রবন্ত্রসএস 

প্রশাসন একাদডন্ত্রম ও ন্ত্রবয়ামদক মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কিদক উপানুষ্ঠান্ত্রনক পে কপ্ররণ করা কর্দত পাদর মদম ম উপন্ত্রস্থত সেস্যগণ 

অন্ত্রভমত ব্যক্ত কদরন।  

৬। এ োড়া সভায়  আদলাচনা েয় কর্, েীঘ ম কময়াদে সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা সাংক্রান্ত প্রন্ত্রশক্ষণ প্রান্ত্রতষ্ঠান্ত্রনকীকরদণর ন্ত্রনন্ত্রমত্ত 

সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা সাংক্রান্ত একটি ন্ত্রবস্তান্ত্ররত মন্ত্রডউল প্রস্তুত কদর তা প্রন্ত্রশক্ষণ ককাস মসমূদের মদে অন্তর্ভ মক্ত করার উদযাগ গ্রেণ 

করা কর্দত পাদর। এ লদক্ষে ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস একটি কন্ত্রমটি গঠন করদত পাদর এবাং উক্ত কন্ত্রমটিদত মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ এবাং অন্যান্য 

মন্ত্রণালদয়র সাংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রিগণদকও সেস্য ন্ত্রেসাদব অন্তর্ভ মক্ত করা কর্দত পাদর সভায় আদলাচনা েয়।  সভায় জানাদনা েয় কর্, 

এনআইএলন্ত্রজ ও এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাম কর্তমক সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা সাংক্রান্ত একটি ম্যানুয়াল ইদতামদে প্রণয়ন করা েদয়দে। 

প্রস্তান্ত্রবত মন্ত্রডউলটি উন্নয়দনর কক্ষদে এনআইএলন্ত্রজ’র উক্ত ম্যানুয়াল পর্ মাদলাচনা করা কর্দত পাদর মদম ম সকদল মতামত প্রোন 



কদরন। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কিদক এ ন্ত্রবষদয় উপানুষ্ঠান্ত্রনক পদের মােদম প্রস্তাব কপ্ররণ করা কর্দত পাদর মদম ম সভায় আদলাচনা 

েয়। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাদমর পক্ষ কিদক এ কন্ত্রমটিদক প্রদয়াজনীয় কান্ত্ররগন্ত্রর ও অন্যান্য সেদর্ান্ত্রগতা 

প্রোদনর প্রদয়াজন েদত পাদর মদম ম সভায় ইন্ত্রেত প্রোন করা েয়।   

৭।  ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস’র সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগদণর সদে সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ন্ত্রবষয়টি প্রন্ত্রশক্ষণ কান্ত্ররকুলামর্ভক্ত করার ন্ত্রবষদয় 

ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলাচনার জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ ও  এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাদমর কম মকতমাগণ ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রসদত  ভ্রমণ করদত পাদরন 

মদম ম সভায় আদলাচনা েয়। তাোড়া, সভায় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল সাংক্রান্ত কসশন পন্ত্ররচালনার জন্য উপযুক্ত ন্ত্ররদসাস ম পাস মন 

মদনানয়দনর ন্ত্রবষদয় আদলাচনা েয়। সকদল অন্ত্রভমত প্রকাশ কদরন কর্, সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ককৌশলগত িারণাটি কেদশ অন্ত্রত 

সম্প্রন্ত্রত প্রবন্ত্রতমত েদয়দে ন্ত্রবিায় প্রন্ত্রশক্ষণ ককন্দ্রসমূদে এ ন্ত্রবষদয় েক্ষ ন্ত্ররদসাস ম পাস মন নাও িাকদত পাদর। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল বাস্তবায়দনর োন্ত্রয়ত্ব পালন করদে ন্ত্রবিায় প্রন্ত্রশক্ষণ ককন্দ্রসমূদের চান্ত্রেোর পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত  এ ন্ত্রবভাগ 

উপযুক্ত ন্ত্ররদসাস ম পাস মন কপ্ররণ করদত পাদর মদম ম সকদল মতামত ব্যক্ত কদরন। পরবতী সমদয় প্রন্ত্রশক্ষণ ককন্দ্রসমূদের ন্ত্রনজস্ব 

ন্ত্ররদসাস ম পাস মন উন্নয়দনর জন্য এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাম প্রন্ত্রশক্ষক প্রন্ত্রশক্ষণ কার্ মক্রম আদয়াজদন সোয়তা করদত পাদর মদম মও 

আদলাচনা েয়।  

ন্ত্রসদ্ধান্তিঃ  

৮।  ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলাচনাদন্ত ন্ত্রনম্নরূপ ন্ত্রসদ্ধান্তসমূে গৃেীত েয়িঃ 

(ক) ন্ত্রবন্ত্রভন্ন পর্ মাদয়র ন্ত্রবন্ত্রসএস কম মকতমাগদণর প্রন্ত্রশক্ষণ কম মসূন্ত্রচদত জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল-২০১৫-এর 

কমৌন্ত্রলক ন্ত্রবষয় অি মাৎ জীবন-চক্র ন্ত্রভন্ত্রত্তক সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার িারণাটি পাঠ্যক্রমর্ভক্ত কদর ন্ত্রবযমান সাংন্ত্রিষ্ট মন্ত্রডউল 

োলনাগাে করার উদেদশ্য ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস, ন্ত্রবন্ত্রসএস প্রশাসন একাদডন্ত্রম ও ন্ত্রবয়ামদক মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ কিদক 

উপানুষ্ঠান্ত্রনক পে কপ্ররণ করা কর্দত পাদর;  

(খ) ন্ত্রবন্ত্রসএস কম মকতমাগদণর জন্য পন্ত্ররচান্ত্রলত বুন্ত্রনয়ান্ত্রেসে ন্ত্রবন্ত্রভন্ন প্রন্ত্রশক্ষণ ককাদস ম সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল সাংক্রান্ত 

ন্ত্রবষয় অন্তর্ভ মক্ত করার লদক্ষে এ সাংক্রান্ত একটি ন্ত্রবস্তান্ত্ররত মন্ত্রডউল প্রস্তুত করার জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ এবাং অন্যান্য 

মন্ত্রণালদয়র সাংন্ত্রিষ্ট প্রন্ত্রতন্ত্রনন্ত্রিগদণর সমন্বদয় একটি কন্ত্রমটি গঠন করার জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ েদত ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস 

বরাবর একটি উপানুষ্ঠান্ত্রনক পে কপ্ররণ করা কর্দত পাদর;  

(গ) প্রস্তান্ত্রবত ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস’র কন্ত্রমটিদক প্রদয়াজনীয় কান্ত্ররগন্ত্রর ও অন্যান্য সেদর্ান্ত্রগতা প্রোদনর মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর এস 

এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাদমর জাতীয় প্রকল্প পন্ত্ররচালকদক অনুদরাি করা েয়; 

(ঘ) ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রস’র সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগদণর সদে সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তার ন্ত্রবষয়টি প্রন্ত্রশক্ষণ কান্ত্ররকুলামর্ভক্ত করার ন্ত্রবষদয় 

ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলাচনার জন্য র্িাশীঘ্র মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ ও  এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাদমর সাংন্ত্রিষ্ট কম মকতমাগণ 

ন্ত্রবন্ত্রপএটিন্ত্রসদত  ভ্রমণ করদবন;  

(ঙ) প্রন্ত্রশক্ষণ ককন্দ্রসমূদে সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল সাংক্রান্ত কসশন পন্ত্ররচালনার জন্য ন্ত্ররদসাস ম পাস মন কপ্ররদণর জন্য 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সম্ভাব্য কক্ষদে প্রদয়াজনীয় সেদর্ান্ত্রগতা প্রোন করদব; 

(চ) সামান্ত্রজক ন্ত্রনরাপত্তা ককৌশল ন্ত্রবষদয় ন্ত্রনজস্ব ন্ত্ররদসাস ম পাস মন উন্নয়দনর জন্য প্রন্ত্রশক্ষণ ককন্দ্রসমূে উদযাগ গ্রেণ করদল 

এস এস ন্ত্রপ এস কপ্রাগ্রাম কান্ত্ররগন্ত্রর সেদর্ান্ত্রগতা প্রোন করদব; 

০৯। অতিঃপর সভায় আর ককান আদলাচনা না িাকায় সভাপন্ত্রত সকলদক িন্যবাে জান্ত্রনদয় সভার কার্ মক্রম সমাপ্ত কঘাষণা 

কদরন।  

 

এন এম ন্ত্রজয়াউল আলম 

সন্ত্রচব (সমন্বয় ও সাংস্কার) 

মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

  


