
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা 
শাসন-১ শাখা

" শখ হািসনার বারতা,
নারী- ষ সমতা"

...

সভাপিত নািছমা বগম এনিডিস 
সিচব

সভার তািরখ ১৩/০৯/২০১৮ ি :।
সভার সময় র ১২:০০ ঘ কা।

ান ম ণালেয়র সভাক  (ক  নং-৩২৩, ভবন নং-০৬), বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
উপি িত সং ি -০১
সভাপিত  উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  কেরন । সভাপিতর অ মিত েম NIS Focal Point অিতির  সিচব
( শাসন) ম ণালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না ২০১৮-১৯ বা বায়ন অ গিত সভায় উপ াপন কেরন। অত:পর সভায় িন প
আেলাচনা ও িস া  হীত হয়:

িমকিমক আেল াচআেল াচ   িবষয়িবষয় িস ািস া বা বায়নবা বায়ন
(ক) মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র NIS Focal

Point অিতির  সিচব ( শাসন) সভােক অবিহত কেরন
য, ম ণালেয়র জাতীয় াচার কৗশল কমপিরক না

২০১৮-১৯ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট
(www.mowca.gov.bd) দয়া আেছ। িতিন বেলন
কমপিরক নায় েত ক শাখা এবং অিধশাখার কাজ িনধািরত
রেয়েছ তা িনিদ  সমেয়র মে  স  করা েয়াজন। তা-না
হেল কমপিরক না বা বায়েন ম ণালয় িপিছেয় পড়েত
পাের। এ পযােয় সভায় উপি ত কমকতাগণ জাতীয় াচার
কৗশল কমপিরক না ও মািসক বা বায়ন িতেবদেনর

িবিভ  িবষয় িনেয় আেলাচনা কেরন। 
সভাপিত মেহাদয় ম ণালেয়র জাতীয় াচার কৗশল
কমপিরক না ২০১৮-১৯ ুভােব বা বায়ন করার অিভমত

 কেরন। এ লে  ম ণালেয়র সকল দ র/ সং া/ শাখা
ক ক Time bound action plan এর মা েম
যথাসমেয় কমপিরক নায় হীত কায ম স  করত:
বা বায়ন িতেবদন মািসক সময়সীমা শষ হওয়ার েবই
NIS Focal Point এর িনকট দািখল করা েয়াজন।

ম ণালেয়র জাতীয় াচার
কৗশল কমপিরক না ২০১৮-১৯

অ যায়ী সকল দ র/ সং ার
ধান এবং ম ণালেয়র সকল

কমকতা ার দ র/ শাখা সংি
িবষয় যথাসমেয় স  করত:

মািসক বা বায়ন িতেবদন
মািসক সময়সীমা শষ হওয়ার

পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে
NIS Focal Point এর
িনকট দািখল করেবন এবং
ম ণালয়/ দ র/ সং ার সকল
কমকতা কমচারী দািয়
স কভােব পালন করেবন।

* অিতির  সিচব (সকল)
মিহলা ও িশ  িবষয়ক
ম ণালয়
* মহাপিরচালক
মিহলা িবষয়ক অিধদ র
* িনবাহী পিরচালক
জাতীয় মিহলা সং া
* পিরচালক
বাংলােদশ িশ  একােডমী

(খ) মি পিরষদ িবভাগ হেত সরকাির কমকতা-কমচারীেদর
াচার চচার উৎসাহ দােনর লে  াচার র ার দান

নীিতমালা, ২০১৭-এর গেজট কািশত হেয়েছ। র ার
দােনর িবষেয় আেলাচনা করা হয়।

সরকাির কমকতা-কমচারীেদর
াচার চচার উৎসাহ দােনর

লে  াচার র ার দান
নীিতমালা, ২০১৭ অ যায়ী

র ার িবতরেণর িবষেয়
েয়াজনীয় কায ম হণ করেত

হেব।

* অিতির  সিচব ( শাসন),
-সিচব ( শাসন), মিহলা ও

িশ  িবষয়ক ম ণালয়
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(গ) িবিভ  সামািজক িনরাপ া লক কম িচ এবং বা িববাহ,
যৗ ক, নারী ও িশ  িনযাতেনর িব ে  দ র/সং া ক ক

গণ নানীর আেয়াজন করার িবষেয় িব ািরত আেলাচনা হয়।
গণ নানীেত সাধারণ জনগণ, শীল সমাজ এবং সরকাির
কমকতারা উপি ত থাকেত পােরন। এেত কােজর তা ও
জবাবিদিহতা ি  পােব।

সামািজক িনরাপ া লক কম িচ
অবিহতকরণ এবং বা িববাহ,
যৗ ক, নারী ও িশ  িনযাতেনর

িব ে  দ র/সং া/ একােডমী
সাধারণ জনগণ, শীল সমাজ এবং
সরকাির কমকতােদর উপি িতেত
গণ নানীর আেয়াজন করেব।

* মহাপিরচালক
মিহলা িবষয়ক অিধদ র
* িনবাহী পিরচালক
জাতীয় মিহলা সং া
* পিরচালক
বাংলােদশ িশ  একােডমী

(ঘ) বাংলােদশ িশ  একােডমী ক ক পিরচািলত িবিভ  কাস
এবং াক- াথিমক স াের াচার িবষেয় িশ ণ দােনর
লে  িব ািরত আলাচনা হয়। 

বাংলােদশ িশ  একােডমী ক ক
পিরচািলত সকল কােস এবং

াক- াথিমক সকল স াের
াচার িবষেয় চলমান িশ ণ

কায ম আেরা জারদার করেত
হেব।

* পিরচালক
বাংলােদশ িশ  একােডমী

(ঙ) এ ম ণালয় আওতায় পিরচািলত ক / কম িচ/ কায ম ই-
মিনটিরং করার িবধােথ ক / কম িচ পিরচালকগণেক
ইেমা/ ভাইবার/ াইিপ এর সাহাে  ই-মিনটিরং করা

েয়াজন। এেত কােজর তা, জবাবিদিহতা ও গিতশীলতা
ি  পােব।

এ ম ণালয় আওতায় পিরচািলত
ক / কম িচ/ কায ম ই-

মিনটিরং করার িবধােথ ক /
কম িচ পিরচালকগণেক ইেমা/
ভাইবার/ াইিপর মা েম
ম ণালেয়র পাশাপািশ সংি
দ র/ সং া/ একােডমীেক ই-
মিনটিরং এর ব া করেত হেব।

* অিতির  সিচব (সকল)
মিহলা ও িশ  িবষয়ক
ম ণালয়
* মহাপিরচালক
মিহলা িবষয়ক অিধদ র
* িনবাহী পিরচালক
জাতীয় মিহলা সং া
* পিরচালক
বাংলােদশ িশ  একােডমী

০২।       সভায় আর কান আেলাচ চী না থাকায় সভাপিত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা কেরন।

 

নািছমা বগম এনিডিস 
সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০১৮.১৬.০২৪.১৮.২৫২ তািরখ: 
২০ সে র ২০১৮

৫ আি ন ১৪২৫

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) অিতির  সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) মহাপিরচালক, মিহলা িবষয়ক অিধদ র
৩) িনবাহী পিরচালক , জাতীয় মিহলা সং া
৪) সিচব( শাসন/মিবঅ/উ য়ন),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
৫) উপ সিচব/উপ- ধান (সকল) ,মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।
৬) পিরচালক, পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ িশ  একােডমী
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল)/ িসিনয়র সহকারী ধান(সকল)/ া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৮) সহকারী সিচব (সকল)/সহকারী া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।

 

মাঃ জাহা ীর হােসন 
উপসিচব
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