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ন্ত্রবষয়: সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি-২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ি ন্ত্রবষয়ক সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সাংক্রান্ত ফ াকাল পদয়ন্ট 

কম মকতমাগদণর সভার ফরকর্ মদিাটস।   

 

 

সভাপন্ত্রত  :  র্. শামসুল আদরন্ত্র ি, ন্ত্রসন্ত্রিয়র সন্ত্রিব, সমন্বয় ও সাংস্কার, মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ   

সভান্ত্রর তান্ত্ররখ :  ৩০ এন্ত্রপ্রল ২০১৯ 

সময়  :   ফবলা ০৯:৩০ ঘটিকা  

সভার স্থাি :   সদেলি কক্ষ (১০০৫), মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ, পন্ত্ররবহণ পুল ভবি , ঢাকা।    

 

সভায় উপন্ত্রস্থত কম মকতমাগর তান্ত্রলকা: পন্ত্ররন্ত্রশষ্ট-ক সাংযুক্ত।   

 

১)  সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি-২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ি ন্ত্রবষয়ক সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা সাংক্রান্ত ফ াকাল পদয়ন্ট 

কম মকতমাগদণর সভার সোন্ত্রিত সভাপন্ত্রত, মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাদগর ন্ত্রসন্ত্রিয়র সন্ত্রিব, সমন্বয় ও সাংস্কার র্. শামসুল আদরন্ত্র ি 

উপন্ত্রস্থত সকলদক স্বাগত জান্ত্রিদয় সভার কার্ মক্রম শুরু কদরি। ন্ত্রতন্ত্রি উদেখ কদরি, সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা কার্ মক্রম 

সরকাদরর কদয়কটি অগ্রান্ত্রিকারপ্রাপ্ত উদযাদগর মদে অন্যতম। ফেদশ ন্ত্রবন্ত্রভন্ন িরদির সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ফবষ্টিী কম মসূন্ত্রি 

বাস্তবায়ি করা হদে। এদক্ষদে সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা বাস্তবায়ি কম মসুন্ত্রিদক শন্ত্রক্তশালীকরদণ একটি সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা 

আইি অতযন্ত জরুরী।   

 

 

২)  ন্ত্রতন্ত্রি বদলি সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা কার্ মক্রদম ফবশ ন্ত্রকছু সাংস্কার কার্ মক্রম গৃহীত হদয়দে। এর মদে সবদিদয় 

গুরুত্বপূণ ম হদে ২০১৫ সাদল জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ফকৌশল প্রণয়ি। ফ াকাল পদয়ন্ট কম মকতমাগদণর সন্ত্রেন্ত্রলত 

প্রদিষ্টায় আমরা ২০১৮ সাদল সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ফকৌশল বাস্তবায়দির ন্ত্রিন্ত্রমত্ত কম মপন্ত্ররকল্পিা প্রণয়ি করদত সক্ষম 

হদয়ন্ত্রে। সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা কম মসুন্ত্রিদক অন্ত্রিকতর শন্ত্রক্তশালী এবাং এদক্ষদে জবাবন্ত্রেন্ত্রহতা ন্ত্রিন্ত্রিত করদত মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে 

ন্ত্রবভাগ একটি খসড়া সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি প্রণয়ি কদরদে। এদক্ষদে সাংন্ত্রিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় এবাং ন্ত্রবভাদগর পরামশ ম 

এবাং ন্ত্র র্ব্যাক প্রদয়াজি র্া আইিটি বাস্তবায়ি করদত কার্ মকন্ত্রর ভুন্ত্রমকা পালি করদব।  

 

 

৩)  অতপর ন্ত্রতন্ত্রি সভার আদলািযসূন্ত্রি অনুর্ায়ী জিাব ফমাহােে খাদলে হাসাি, সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ন্ত্রবদশষজ্ঞ, 

(উপসন্ত্রিব)-দক িাতীয় সামাজিক জিরাপত্তা আইি, ২০১৯ এর খসড়া সংক্রান্ত প্রেজিজেশিটি উপস্থাপজির িন্য অনুদরাি 

জািাি।  এ পন্ত্ররদপ্রন্ত্রক্ষদত জিাব খাদলে হাসাি পর্ মায়ক্রদম সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি, ২০১৯ এর খসড়া উপস্থাপি কজরি।  

 

 

৪)  জিাব ফমাহােে খাদলে হাসাি িাতীয় সামাজিক জিরাপত্তা আইি, ২০১৯ এর খসড়াটি ফপ্রদজদন্টশদির মােদম 

ফকন্দ্রীয় ব্যবস্থাপিা কন্ত্রমটির ফ াকাল পদয়ন্টগদণর সভায় উপস্থাপি কজরি। জতজি বজেি িাতীয় সামাজিক জিরাপত্তা 

প্রকৌশে বাস্তবায়জি মন্ত্রণােয়/জবভাগসমূজের দাজয়ত্ব সুস্পষ্ট এবং সুজিজদ িষ্ট করাই এ িাতীয় সামাজিক জিরাপত্তা আইদণর 

মূে উজেশ্য। আইিটি বাংোজদজশর সংজবিাি, এবং সামাজিক জিরাপত্তা সংজিষ্ট আইজির সজে সামঞ্জস্যপূণ িভাজব েণয়ি 

করা েজয়জে।  
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৫)  জতজি আইিটির জশজরািাম সম্পজকি বজেি এই আইি িাতীয় সামাজিক জিরাপত্তা আইি, ২০১৯ (National 

Social Security Act, 2019) িাজম অজভজেত েজব। এবং আপাতত বেবৎ অন্য প্রকাজিা আইজি জভন্নতর যা জকছুই 

থাকুক িা প্রকি, এই আইজি বজণ িত জবিািাবজে েজযািয প্রেজে োিান্য পাজব। জতজি আইিটির জবষয়বস্তু সম্পজকি বজেি 

এই আইজি যা যা আজোকপাত করা েজয়ো তা েজো সূজিপে, সংজেপ্ত জশজরািাম ও েবতিি, সংজ্ঞা, িাতীয় সামাজিক 

জিরাপত্তা পজরষদ,প্রকন্দ্রীয় ব্যবস্থাপিা কজমটি, সামাজিক জিরাপত্তা প্র াকাে পজয়ে, প্র াকাে পজয়ে সমন্বয় কজমটি, 

বাজষ িক েজতজবদি, জবষয় জভজত্তক ক্লাস্টার, সামাজিক ভাতা ক্লাস্টার, সামাজিক জবমা ক্লাস্টার, সামাজিক জবমা কর্তিপে, 

খাদ্য জিরাপত্তা ও দুজয িাগ সোয়তা ক্লাস্টার, শ্রম ও িীবীকায়ি ক্লাস্টার, মািব উন্নয়ি ও সামাজিক েমতায়ি ক্লাস্টার।  

 

৬)  সভাপজত সামাজিক জিরাপত্তা সংক্রান্ত জবজভন্ন কজমটি সম্পজকি িািজত িাইজে িািাব খাজেদ িািাি সামান্ত্রজক 

ন্ত্রিরাপত্তা আইি-২০১৯ এর খসড়ায় ফর্ সকল কন্ত্রমটির কথা বলা হদয়দে তা হল জবভাগীয় ব্যবস্থাপিা কজমটি, প্রিো 

ব্যবস্থাপিা কজমটি,উপজিো ব্যবস্থাপিা কজমটি,এিজিও সমন্বয় কজমটি। এোড়া সামাজিক জিরাপত্তা জিজিতকজে 

আইিটিজত সামাজিক জিরাপত্তা সংক্রান্ত পজরবীেণ ও মূল্যায়ি, সামাজিক জিরাপত্তা সুজবিা োজপ্তর প্রযাগ্যতা, 

সুজবিাজভাগীর তথ্য জিরাপত্তা, সামাজিক জিরাপত্তায় উদ্ভাবি,  সামাজিক জিরাপত্তার আজবদি, সুজবিা োজপ্তর আজবদি, 

স্থািীয় তেজবে গঠি, পুরস্কার,দণ্ড,প্রমাবাইে প্রকাজট ি জবিার,আজপে, জবজবি, ত জসে জবষজয় আজোকপাত করা েজয়জে।  

 

৭) এ সময় সংজিষ্ট মন্ত্রণােয়/জবভাজগর েজতজিজিগণ  তাঁজদর মন্ত্রণােয়/জবভাজগর অন্যান্য আইি এবং েস্তাজবত আইজির 

জবষজয় তাঁজদর সন্তুজষ্ট সম্পজকি সভায় অবজেত কজরি এবং সািারণ আজোিিায় অংশগ্রেণ কজরি।   

 

১২) ন্ত্রসদ্ধান্ত:  

 

ন্ত্রবস্তান্ত্ররত আদলািিাদন্ত ন্ত্রিদনাক্ত ন্ত্রসদ্ধান্তসমূহ গৃন্ত্রহত হয়:  

  

1। সাংন্ত্রিষ্ট সকল মন্ত্রণােয়/জবভাগ তাঁজদর স্ব স্ব আইিসমূজের সাজথ েস্তাজবত সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি- ২০১৯-এর 

বাস্তবতা, োজয়াজগকতা এবং উৎকৃষ্টতা সািজির জিজমত্ত তাঁজদর  জবদ্যমাি িীজতমাো, আইি, এবং অন্যান্য সকে 

আইিী জবষয়গুজে পজরবীেণ করজব;   

 

2। সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি, ২০১৯ সংক্রান্ত উপস্থাজপত খসড়াটি মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভাগ সংজিষ্ট সকে 

মন্ত্রণােয়/জবভাজগর অবগজত এবং েজযািয প্রেজে েজয়ািিীয় কায িক্রম গ্রেজণর জিজমত্ত প্রেরণ করজব; 

 

3। জাতীয় সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা আইি, ২০১৯-এর খসড়া প্রণয়ি সাংক্রান্ত সামান্ত্রজক ন্ত্রিরাপত্তা ফ াকাল পদয়ন্টগদণর 

সুন্ত্রিন্ত্রন্তত মতামত আগামী ৭ ফম ২০১৯-এর মদে ইদমইদল অথবা ন্ত্রবদশষ বাহক মার ত মন্ত্রন্ত্রপন্ত্ররষে ন্ত্রবভদগ 

ফপ্ররদণর অনুদরাি জািাদিা হয়।  

 

 

১৩) পন্ত্ররদশদষ সভাপন্ত্রত মদহােয় উপন্ত্রস্থত সকলদক িন্যবাে জান্ত্রিদয় সভার কার্ মক্রম সমাপ্ত কদরি।   

 


