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                                     বাাংলাদেশ সন্ত্রিবালয়, ঢাকা। 

 

সভায় উপন্ত্রস্থত কম যকতযাগদণর তান্ত্রলকা:   পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক সাংযুি। 

1। সভাপন্ত্রত মদ ােয় উপন্ত্রস্থত সকলদক স্বাগত জান্ত্রিদয় সভার কা যক্রম শুরু কদরি। অতোঃপর, সভায় অাংশগ্র ণকারীগণ 

তাঁদের পন্ত্ররিয় প্রোি কদরি। সভাপন্ত্রত মদ ােয় সভায় অাংশগ্র দণর জন্য উপন্ত্রস্থত সবাইদক িন্যবাে জ্ঞাপি কদরি। ন্ত্রতন্ত্রি বদলি 

ম , মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা ও সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থা শন্ত্রিশালীকরদণ কাজ কদর  াদে। সামান্ত্রজক 

ন্ত্রিরাপত্তার মক্ষদে সুন্ত্রবিাদভাগী ন্ত্রিব যািি পুিন্ত্রব যদবিিার আদবেি করদত পাদর এবাং সাংন্ত্রিষ্টদের  য়রািী ও প্রন্ত্রতশ্রুত সুন্ত্রবিা প্রোদি 

ব্যর্ যতার ন্ত্রবষদয়  র্া র্ কর্তযপক্ষদক অবন্ত্র ত করদত পাদর মস ন্ত্রবষদয় কা যকর অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা গুরুত্বপূণ য ভূন্ত্রমকা পালি 

করদত পাদর।  

2। সভায় অবন্ত্র ত করা  য় ম , মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ ২০১৮ সাদল a2i-এর কান্ত্ররগন্ত্রর স ায়তায় ন্ত্রিতীয় প্রজদের GRS 

সিটওয়ার প্রস্তুত কদর। এই সভার উদেশ্য  দে ম , সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থা শন্ত্রিশালীকরদণ ন্ত্রিতীয় প্রজদের অন্ত্রভদ াগ 

প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থার একটি পাইলট উদযাগ গ্র ণ ও পরবতী কা যক্রম সম্পদকয প যাদলািিা। অতোঃপর সভাপন্ত্রত মদ ােয় প্রস্তান্ত্রবত 

পাইলট উদযাগটি বণ যিা করার জন্য এসএসন্ত্রপএস মপ্রাগ্রাদমর মসাশ্যাল মপ্রাদটকশি মেস্যান্ত্রলস্ট মমা াম্মে খাদলে  াসািদক 

অনুদরাি কদরি। 

উপস্থাপিা - পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-খ সাংযুি। 

উপস্থাপিা সারাাংশোঃ অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থার (GRS) মাধ্যদম সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থা শন্ত্রিশালীকরণ – এসএসন্ত্রপএস 

মপ্রাগ্রাম, a2i এবাং স্বপ্ন প্রকদের ম ৌর্ উদযাগ।   

3। জিাব মমা াম্মে খাদলে  াসাি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থার (GRS) মাধ্যদম সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থা 

শন্ত্রিশালীকরণ ন্ত্রবষয়ক একটি উপস্থাপিা মপশ কদরি। ন্ত্রতন্ত্রি বদলি ম  এই সভার মূল উদেশ্য  দে সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা মকৌশদলর 

আদলাদক অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় করণীয় কা যক্রম সম্পদকয প যাদলািিা; অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা ন্ত্রবষদয় বতযমাি পন্ত্ররন্ত্রস্থন্ত্রত 

ন্ত্রবদিষণ এবাং ইদতামদধ্য গৃ ীত কা যক্রম সম্পদকয আদলািিা এবাং অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা (GRS) এর মাধ্যদম সামান্ত্রজক 

ন্ত্রিরাপত্তা কা যক্রদম সুশাসি সমুন্নত করার লদক্ষে প্রস্তান্ত্রবত উদযাগ সম্পদকয সভাদক অবন্ত্র তকরণ। ন্ত্রতন্ত্রি বদলি ম , জাতীয় 

সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা কম যপন্ত্ররকেিায় সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সম্পন্ত্রকযত অন্ত্রভদ াগসমূ  প্রন্ত্রতকার করদত সক্ষম একটি ন্ত্রিতীয় প্রজদের 

অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা ততন্ত্রর করদত বলা  দয়দে। মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ ন্ত্রিতীয় প্রজদের অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা ততন্ত্রর করা 

কদরদে, তদব এটির আদরা প্রিারণা এবাং সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তার কা যক্রদমর সদে সম্পৃি করা প্রদয়াজি । 

4। জিাব মমা াম্মে খাদলে  াসাি অতোঃপর পাইলট প্রস্তাবিা সম্পদকয সভাদক একটি সাংন্ত্রক্ষপ্ত িারণা প্রোি কদরি। ন্ত্রতন্ত্রি 

বদলি ম  প্রস্তাবিা অনু ায়ী ৩টি ইউএিন্ত্রডন্ত্রপ সমন্ত্রর্ যত প্রকেোঃ a2i, স্বপ্ন প্রকে এবাং এসএসন্ত্রপএস মপ্রাগ্রোদমর স ায়তায় এই 
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পাইলট কুন্ত্রড়িগ্রাম মজলার 9টি উপদজলায় সকল ৭২টি ইউন্ত্রিয়দি বাস্তবায়ি করার পন্ত্ররকেিা আদে। কুন্ত্রড়িগ্রাম মজলাদক এই পাইলট 

ন্ত্রিব যািি করার কারণ ন্ত্র দসদব ন্ত্রতন্ত্রি বদলি, কুন্ত্রড়িগ্রাম একটি োন্ত্ররদ্র্ে প্রবণ মজলা এবাং এই মজলায় মবশ কদয়কটি সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা 

কম যসূন্ত্রি িলমাি আদে। উপরন্তু, কুন্ত্রড়িগ্রাদম একটি শন্ত্রিশালী ই-িাইল ন্ত্রসদস্টম মসটআপ কা যকর রদ ়িদে  া কা যকর পাইলট 

পন্ত্ররিালিার জন্য পূব যশতয। এোড়াও, স্থািীয় সরকার ন্ত্রবভাদগর স্বপ্ন প্রকে তার ইউন্ত্রিয়ি কমী ও প্রকদের সুন্ত্রবিাদভাগীদের মাধ্যদম 

এই পাইলট স্থািীয় প যাদয় বাস্তবায়দি স ায়তা ন্ত্রেদত পারদব। ন্ত্রতন্ত্রি প্রস্তাবিায় আদরা উদেখ কদরি ম , এই পাইলট উদযাদগ 

শুধুমাে ন্ত্রিম্নন্ত্রলন্ত্রখত ৪টি কা যালয়সমূ  অন্তর্ভ যি র্াকদবোঃ মজলা প্রশাসদকর কা যালয়, মন্ত্র লা ন্ত্রবষয়ক কম যকতযার কা যালয়, যুব উন্নয়ি 

অন্ত্রিেপ্তর, সমাজদসবা কা যালয়। 

5। জিাব মমা াম্মে খাদলে  াসাি প্রস্তাবিায় আদরা উদেখ কদরি ম , পাইলদটর মূল কা যক্রদম ন্ত্রডমান্ড সাইদড ন্ত্রডমান্ড 

সাইদড ন্ত্রিম্নন্ত্রলন্ত্রখত  স্তদক্ষপসমূ  র্াকদবোঃ প্রন্ত্রতটি উপদজলায় একটি কদর গণ সদিতিতা সভা আদয়াজি করা  দব  াদত, ন্ত্রলিদলট, 

মপাস্টার, মাইন্ত্রকাং এর মাধ্যদম প্রিারণা কা যক্রম, ইউন্ত্রিয়ি পন্ত্ররষদে অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা ও সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ন্ত্রবষয়ক 

মপাস্টার, মজলা তথ্য অন্ত্রিস কমীগণ এই পাইলট প্রিাদরর জন্য মাইন্ত্রকাং করদবি। অন্যন্ত্রেদক, সাপ্লাই সাইদড পাইলদটর আওতািীি 

কা যালয়সমূদ র ন্ত্রসটিদজি িাট যাদর সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সাংক্রান্ত মসবাসমূ  সাংদ াজি, সাংন্ত্রিষ্ট কম যকতযাগণ ও ইউন্ত্রিয়ি ন্ত্রডন্ত্রজটাল 

মসন্টার উদযািাদের ন্ত্রসটিদজি িাট যার, ই-িাইল ন্ত্রসদস্টম, ও অিলাইি প্লোটিদম যর উপর সক্ষমতা বৃন্ত্রি কম যশালা, জাতীয় ও স্থািীয় 

প যাদয়র ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কা যালদয় োন্ত্রখলকৃত প্রন্ত্রতটি অন্ত্রভদ াদগর ন্ত্রকভাদব প্রন্ত্রতকার  য় তা প যদবক্ষণ ও মুল্যায়ণ। 

6। জিাব মমা াম্মে খাদলে  াসাি প্রস্তাবিায় আদরা উদেখ কদরি ম , পাইলদটর মূল কা যক্রদম ন্ত্রডমান্ড সাইদড ন্ত্রডমান্ড 

সাইদড ন্ত্রিম্নন্ত্রলন্ত্রখত  স্তদক্ষপসমূ  র্াকদবোঃ প্রন্ত্রতটি উপদজলায় একটি কদর গণ সদিতিতা সভা আদয়াজি করা  দব  াদত, ন্ত্রলিদলট, 

মপাস্টার, মাইন্ত্রকাং এর মাধ্যদম প্রিারণা কা যক্রম, ইউন্ত্রিয়ি পন্ত্ররষদে অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা ও সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ন্ত্রবষয়ক 

মপাস্টার, মজলা তথ্য অন্ত্রিস কমীগণ এই পাইলট প্রিাদরর জন্য মাইন্ত্রকাং করদবি। অন্যন্ত্রেদক, সাপ্লাই সাইদড পাইলদটর আওতািীি 

কা যালয়সমূদ র ন্ত্রসটিদজি িাট যাদর সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সাংক্রান্ত মসবাসমূ  সাংদ াজি, সাংন্ত্রিষ্ট কম যকতযাগণ ও ইউন্ত্রিয়ি ন্ত্রডন্ত্রজটাল 

মসন্টার উদযািাদের ন্ত্রসটিদজি িাট যার, ই-িাইল ন্ত্রসদস্টম, ও অিলাইি প্লোটিদম যর উপর সক্ষমতা বৃন্ত্রি কম যশালা, জাতীয় ও স্থািীয় 

প যাদয়র ন্ত্রবন্ত্রভন্ন কা যালদয় োন্ত্রখলকৃত প্রন্ত্রতটি অন্ত্রভদ াদগর ন্ত্রকভাদব প্রন্ত্রতকার  য় তা প যদবক্ষণ ও মুল্যায়ণ। 

7। জিাব মমা াম্মে খাদলে  াসাি পাইলট প যাদয় বাস্তবায়িকারী অাংশীোরদের ভূন্ত্রমকা ব্যাখ্যা কদরি। ন্ত্রতন্ত্রি বদলি, a2i 

মপ্রাগ্রোম সাপ্লাই সাইদড, কা যকর GRS কা যক্রম পন্ত্ররিালিার জন্য সক্ষমতা বৃন্ত্রি কম যশালা পন্ত্ররিালিা, GRS প্লোটিদম য ম  মকাি 

কান্ত্ররগন্ত্রর সমস্যা ট্রাবলশুেট করা এবাং এই পাইলদটর সদে ইউন্ত্রিয়ি ন্ত্রডন্ত্রজটাল মসন্টাদরর সাংদ াগ স্থাপি করদব। ন্ত্রতন্ত্রি আদরা 

প্রস্তাব কদরি ম  স্বপ্ন প্রকে পাইলট বাস্তবায়দির জন্য স্থািীয় প যাদয় স ায়তা প্রোি ও প্রকদের সুন্ত্রবিাদভাগীদের অন্ত্রভদ াগ 

প যাদলািিা করদব। এবাং এসএসন্ত্রপএস মপ্রাগ্রোম পাইলট এর জন্য প্রিারণার (প্রিারণার উপকরণ প্রস্তুতস ) সম্যক োন্ত্রয়ত্ব পালি 

করদব এবাং GRS প্লোটিদম যর মাধ্যদম সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সাংক্রান্ত অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার স ন্ত্রজকরদণ স ায়তা প্রোি করদব। 

8। জিাব মমা াম্মে খাদলে  াসাি বদলি ম , এই পাইলট জুলাই ২০১৯ জুলাইত মর্দক ন্ত্রডদসম্বর, এই ৬ মাদসর মদধ্য -এর 

সম্পন্ন করার পন্ত্ররকেিা আদে। পাইলদটর মূল কা যক্রমসমূদ র মদধ্য, পাইলদটর আওতািীি ন্ত্রসটিদজি িাট যার সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা 

সাংক্রান্ত মসবাসমূ  সাংদ াজি জুলাই মর্দক আগদস্টর মদধ্য, ইউন্ত্রিয়ি ন্ত্রডন্ত্রজটাল মসন্টার উদযািা ও সাংন্ত্রিষ্ট কম যকতযাগদণর সক্ষমতা 

বৃন্ত্রির কা যক্রম জুলাই মর্দক মসদেম্বর, সদিতিামূলক প্রিারণা কা যক্রম পন্ত্ররিালিা আগস্ট মর্দক অদটাবর এবাং ইউন্ত্রিয়ি ন্ত্রডন্ত্রজটাল 

মসন্টাদরর মাধ্যদম সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ন্ত্রবষয়ক অন্ত্রভদ াগ োন্ত্রখল, প যদবক্ষণ, ন্ত্রবদিষণ ও পাইলট কা যক্রদমর উপর প্রন্ত্রতদবেি 

োন্ত্রখল কা যক্রম আগস্ট মর্দক ন্ত্রডদসম্বদরর মদধ্য সম্পন্ন করার পন্ত্ররকেিা আদে। 

9। সভায় উপন্ত্রস্থত a2i-এর প্রন্ত্রতন্ত্রিন্ত্রি সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থা শন্ত্রিশালীকরদণ ন্ত্রিতীয় প্রজদের অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার 

ব্যবস্থার এই পাইলট উদযাগদক স্বাগত জািাি এবাং এই পাইলট প্রকদে a2i-এর তরি মর্দক সকল প্রকার স দ ান্ত্রগতার আশ্বাস 

মেি। 

10। স্বপ্ন প্রকদের প্রকে ব্যবস্থাপক কাজল িোটান্ত্রজয তাঁর প্রকদের অন্ত্রভজ্ঞতার কর্া উদেখ কদর বদলি ম , সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা 

মক্ষদে সুন্ত্রবিাদভাগীগণ ম ি ন্ত্রিব যািি পুিন্ত্রব যদবিিার আদবেি করদত পাদর এবাং অন্যান্য অন্ত্রিয়দমর ন্ত্রবষদয়  াদত  র্া র্ কর্তযপক্ষদক 



অবন্ত্র ত করদত, তাঁর জন্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর ন্ত্রিতীয় প্রজদের অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা প্রিারণার ও এই ব্যবস্থার সম্পৃিতা 

সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তার কা যক্রদমর সদে বৃন্ত্রি করার প্রদয়াজিীয়তার উপর গুরুত্ব আদরাপ কদরি। ন্ত্রতন্ত্রি মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর এই 

পাইলট উদযাদগর ব্যাপাদর সদন্তাষ প্রকাশ কদরি এবাং এই পাইলট প্রকদে স্বপ্ন প্রকদের ন্ত্রিকট মর্দক প্রদয়াজিীয় স দ ান্ত্রগতার 

আশ্বাস মেি। 

11। সভাপন্ত্রত ড. মমাোঃ শামসুল আদরন্ত্রিি মদ ােয় কা যকর অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থাপিা স্থাপদির জন্য কন্ত্রতপয় 

ন্ত্রেকন্ত্রিদে যশিা প্রোি কদরি। ন্ত্রিন্ত্রি বলেি যে, অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার সাংক্রান্ত ম  মকাি অগ্রগন্ত্রত অন্ত্রভদ াগকারীদক জািাদিার ব্যবস্থা 

র্াকদলও, অন্ত্রভদ াগকারী আদেৌও মস অগ্রগন্ত্রত সম্পদকয জািদত পারল ন্ত্রকিা তা ন্ত্রিন্ত্রিত করার মকাি ব্যবস্থা বতযমাি অন্ত্রভদ াগ 

প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় মিই। স্থািীয় প যাদয় অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় সমন্বয়কারীদের অন্ত্রভদ াদগর অগ্রগন্ত্রত জািাদিার ব্যবস্থা রাখার 

প্রন্ত্রত ন্ত্রতন্ত্রি গুরুত্বাদরাপ কদরি,  াদত তাঁরা অন্ত্রভদ াগকারীগণ কর্তযক অন্ত্রভদ াগ সম্পন্ত্রকযত সকল অগ্রগন্ত্রতর খবর পাওয়া ন্ত্রিন্ত্রিত 

করদত পারদবি। 

 

12। ন্ত্রতন্ত্রি আরও বদলি, অন্ত্রভদ াগকারীগণ  াদত তাঁদের অন্ত্রভদ াগ সম্পন্ত্রকযত কর্তযপক্ষ কর্তযক গৃ ীত ব্যবস্থা সম্পদকয তাঁদের 

সন্তুন্ত্রষ্ট বা অসন্তুন্ত্রষ্ট প্রকাশ করদত পাদরি তা উৎসান্ত্র ত করা প্রদয়াজি। এ উদেদশ্য অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় অন্ত্রভদ াগকারীগণ 

কর্তযক ন্ত্রিডব্যাক প্রোি উৎসান্ত্র ত করদত প্রদণােিার ব্যবস্থা করা  ায় ন্ত্রকিা তা প যাদলািিার জন্য ন্ত্রতন্ত্রি পরামশ য প্রোিঙ্করদল 

সকদল মততকে প্রকাশ কদরি। সভাপন্ত্রত মদ ােয় আরও উদেখ কদরি,  বতযমাদি প্রন্ত্রতটি ইউন্ত্রিয়দি ইউন্ত্রিয়ি তথ্য মকদের সাংখ্যা 

একটি  া ইউন্ত্রিয়ি তথ্য উদযািাদের (UDC) একদিটিয়া ব্যবসা এবাং তাঁদের মদধ্য দুিীন্ত্রতর সুদ াগ সৃন্ত্রষ্ট করদত পাদর। এই 

অবস্থা ন্ত্রিরসদির লদক্ষে প্রন্ত্রতটি ইউন্ত্রিয়দি একান্ত্রিক ইউন্ত্রিয়ি তথ্য মকে স্থাপি করদত  দব এবাং এ উদেদশ্য মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ 

একটি business model প্রস্তুত করদত পাদর।  

 

13। সভায় অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রিষ্পন্ত্রত্তর সময় ন্ত্রিদয় আদলািিা  য়। সভায় জািাদিা  য় ম , বতযমাদি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় 

প্রন্ত্রতটি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার প্রন্ত্রক্রয়া সম্পন্ন করার জন্য অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার কর্তযপক্ষ সদব যাচ্চ ৩০ ন্ত্রেি এবাং আন্ত্রপল প্রন্ত্রক্রয়া সম্পন্ন 

করার জন্য সদব যাচ্চ ১০ ন্ত্রেি সময় পাি  া অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাদরর জন্য েীঘ য সময়। সভাপন্ত্রত মদ ােয় অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাদরর সময় 

সদব যাচ্চ ১০ ন্ত্রেি ন্ত্রিি যারণ করার অনুদরাি কদরি।  অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাদর মকাি গান্ত্রিলন্ত্রতর জন্য অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রিষ্পন্ত্রত্ত কম যকতযাদক 

শান্ত্রস্তর আওতায় আিদত  দব এবাং এই উদেদশ্য শান্ত্রস্তর ন্ত্রবষদয় ন্ত্রিদে যশিা ন্ত্রেদয় একটি প্রজ্ঞাপি জান্ত্রর করদত  দব মদম যও সভাপন্ত্রত 

মতামত প্রোি করদল সকদল ঐকমতে প্রকাশ কদরিোঃ 

ন্ত্রসিান্ত:   

14। ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলািিাদন্ত ন্ত্রিদম্নাি ন্ত্রসিান্তসমূ  গৃন্ত্র ত  য়:  

(ক) অন্ত্রভদ াগ ব্যবস্থাপিা সম্প্রসারদণর ন্ত্রিন্ত্রমত্ত গৃ ীতব্য পাইলট উদযাদগর প্রস্তাবটি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থা 

ন্ত্রিদে যন্ত্রশকা ও সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থার সাদর্ সামঞ্জস্যপূণ য এবাং একটি অপরটির পন্ত্ররপূরক ন্ত্রবদবিিায় প্রস্তান্ত্রবত 

পাইলট উদযাগটির িীন্ত্রতগত অনুদমােি মেয়া  দলা; 

(খ) অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার সাংক্রান্ত ম  মকাি অগ্রগন্ত্রত অন্ত্রভদ াগকারীদক জািাদিার ব্যবস্থা র্াকদলও, অন্ত্রভদ াগকারী 

আদেৌও মস অগ্রগন্ত্রত সম্পদকয জািদত পারল ন্ত্রকিা তা ন্ত্রিন্ত্রিত করার মকাি ব্যবস্থা বতযমাি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় 

মিই। স্থািীয় প যাদয় অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় সমন্বয়কারীদের অন্ত্রভদ াদগর অগ্রগন্ত্রত জািাদিার ব্যবস্থা র্াকদত  দব, 

 াদত অন্ত্রভদ াগকারীগণ অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রিষ্পন্ত্রত্ত সম্পন্ত্রকযত সকল অগ্রগন্ত্রতর তথ্য মপদত পাদরি; 

(গ) অন্ত্রভদ াগকারীগণ  াদত তাঁদের অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রবষদয় কর্তযপদক্ষর গৃ ীত ব্যবস্থা সম্পদকয তাঁদের সন্তুন্ত্রষ্ট বা অসন্তুন্ত্রষ্ট প্রকাশ 

করদত পাদরি তা উৎসান্ত্র ত করার উদেদশ্য প্রদণােিার ব্যবস্থা করা ম দত পাদর; 

(ঘ) বতযমাদি প্রন্ত্রতটি ইউন্ত্রিয়দি ইউন্ত্রিয়ি তথ্য মকদের সাংখ্যা একটি  া ইউন্ত্রিয়ি তথ্য উদযািাদের (UDC) একদিটিয়া 

ব্যবসা এবাং তাঁদের মদধ্য দুিীন্ত্রতর সুদ াগ বৃন্ত্রি করদে। এই অবস্থা ন্ত্রিরসদির লদক্ষে প্রন্ত্রতটি ইউন্ত্রিয়দি সম্ভাব্য মক্ষদে 

একান্ত্রিক ইউন্ত্রিয়ি তথ্য মকে স্থাপি করা ম দত পাদর; 



(ঘ) বতযমাদি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থায় প্রন্ত্রতটি অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার প্রন্ত্রক্রয়া সম্পন্ন করার জন্য অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার 

কর্তযপক্ষ সদব যাচ্চ ৩০ ন্ত্রেি এবাং আন্ত্রপল প্রন্ত্রক্রয়া সম্পন্ন করার জন্য সদব যাচ্চ ১০ ন্ত্রেি সময় পাি  া অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাদরর 

জন্য েীঘ য সময়। অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাদরর সময় সদব যাচ্চ ১০ ন্ত্রেি ন্ত্রিি যারণ করা ম দত পাদর;  

(ঙ) অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকাদর মকাি গান্ত্রিলন্ত্রতর জন্য অন্ত্রভদ াগ ন্ত্রিষ্পন্ত্রত্ত কম যকতযাদক শান্ত্রস্তর আওতায় আিদত  দব এবাং এই 

উদেদশ্য শান্ত্রস্তর ন্ত্রবষদয় ন্ত্রিদে যশিা ন্ত্রেদয় একটি প্রজ্ঞাপি জান্ত্রর করা ম দত পাদর। ন্ত্রিি যান্ত্ররত সমদয়র মদধ্য অন্ত্রভদ াগ 

প্রন্ত্রতকার সম্পন্ন িা  দল তার এরূপ কা যান্ত্রে অসোিরণ ন্ত্র সাদব ন্ত্রবদবন্ত্রিত  দব এবাং এই অসোিরদণর জন্য তার ন্ত্রবরুদি 

সরকান্ত্রর কম যিারী শৃঙ্খলা ও আন্ত্রপল ন্ত্রবন্ত্রিমালা ২০১৮ এর আওতায় ন্ত্রবভাগীয় ব্যবস্থা গ্র ণ করা  াদব। 

(ি) এই পাইলট উদযাদগর কা যক্রম ন্ত্রবদশষভাদব সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সাংন্ত্রিষ্ট অন্ত্রভদ াগসমূদ র ন্ত্রবষদয় মকেীভূত করার 

অনুদরাি করা  দলা। এই পাইলট উদযাদগর অন্ত্রিদক্ষে কুন্ত্রড়িগ্রাম মজলার 9টি উপদজলায় সকল ইউন্ত্রিয়দি বাস্তবায়ি করা 

 দব। প্রর্ম প যাদয়, এই পাইলট উদযাগ শুধুমাে মজলা প্রশাসদকর কা যালয়, মন্ত্র লা ন্ত্রবষয়ক কম যকতযার কা যালয়, যুব 

উন্নয়ি অন্ত্রিেপ্তর এবাং সমাজদসবা কা যালয় – এই ৪টি েপ্তদরর মধ্য সীমাবি রাখা  দব; 

(ে) সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ব্যবস্থায় ২য় প্রজদের অন্ত্রভদ াগ প্রন্ত্রতকার ব্যবস্থার প্রিার ও সক্ষমতার ব্যাপাদর এসএসন্ত্রপএস 

মপ্রাগ্রোম, a2i, এবাং স্বপ্ন প্রকদের সাংন্ত্রিষ্ট সকলদক পাইলট উদযাগ বাস্তবায়দির জন্য সন্ত্রক্রয়ভাদব অাংশগ্র ণ করার 

অনুদরাি করা  দলা; 

(জ) প্রস্তাবিা অনু ায়ী পরবতী কা যক্রম গ্র ণ এবাং এদত প্রদয়াজিীয় স দ াগীতা প্রোদির জন্য সাংন্ত্রিষ্ট 

মন্ত্রিালয়/ন্ত্রবভাগ/প্রন্ত্রতষ্ঠািসমূ দক মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ মর্দক অনুদরাি করা  দলা। 

    

15। পন্ত্ররদশদষ সভাপন্ত্রত উপন্ত্রস্থত সকলদক িন্যবাে জান্ত্রিদয় সভার কা যক্রম সমাপ্ত কদরি।     

 

 

(ড. মমাোঃ শামসুল আদরন্ত্রিি)   

ন্ত্রসন্ত্রিয়র সন্ত্রিব, সমন্বয় ও সংস্কার  

মন্ত্রিপন্ত্ররষদ ন্ত্রবভাগ 
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faizulbd@gmail.com, 
০১৯১১৩১৩৮২১৪ 

৬. আন্ত্রমনুল আন্ত্ররিীি প্রকে ব্যবস্থাপক, এসএসন্ত্রপএস 

মপ্রাগ্রোম  
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