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সভাপিত মাঃ সােয় ল ইসলাম 
 সিচব

সভার তািরখ ১৯ এি ল, ২০২১ ি ঃ
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ান ম াটফেম ভা য়াল প িতেত
উপি িত পিরিশ -ক

        সভাপিত াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর িতর িত গভীর া াপন কের
এবং উপি হত সকলেক াগত জািনেয় সভা  কেরন।  েত সিচব মেহাদয় বেলন য, ৬ই জা য়াির ২০২১ তািরেখ

ধানম ীর  সিচেবর সভাপিতে  সকল ম ণালেয়র সিচবেদর উপি হিতেত এক  সভা অ ি ত হয়। সখােন
আমােদর অজন েলা িব বাসীর কােছ েল ধরার জ  িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ েলােক কেয়ক  া াের িবভ  করা
হয়।  আমােদর ম ণালয় এবং ব ও ীড়া ম ণালয়েক এক  া াের অ  কের মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়েক
লীড িমিনি  করা হয়।

২।     এ পযােয় সিচব মেহাদেয়র অ মিত েম অিতির  সিচব ( শাসন) জনাব ফিরদা পারভীন বেলন, ধানম ীর
কাযালেয়র ০৬/১/২০২১ তািরেখর সভার িনেদশনা মাতােবক দ র/সং হােক তােদর কায ম/কম িচ রেণর জ  িচ
দয়া হয়।  স ি েত দ র/সং হা তােদর কায ম/কম িচ ম ণালেয় রণ কের। এরপর দ র/সং হার সংি
কমকতােদর িনেয় ০৪ মাচ ২০২১ তািরেখ এক  সভা হয়। সভায় ধানম ীর কাযালেয়র িনেদশনা মাতােবক িডেস র
পয  এক  সময়াব  কমপিরক না রেণর জ  নরায় অ েরাধ করা হয়। দ র/সং হা হেত িরত  িতেবদেন

ধানম ীর কাযালেয়র িনেদশনার স ক িতফলন হয়িন। দ র/সং হা এবং ব ও ীড়া ম ণালয় হেত া  কম িচর
আেলােক এক  েজনেটশন ত করা হেয়েছ। অিতির  সিচব ( শাসন) েজনেটশন  উপ হাপেনর জ  উপসিচব
জনাব মাহা দ ইয়ািমন খানেক অ েরাধ কেরন।

৩।      উপসিচব জনাব মাহা দ ইয়ািমন খান সভােক জানান য, গত ০৬ জা য়াির ২০২১ তািরেখ ধানম ীর 
সিচেবর সভাপিতে  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র রহমােনর জ শতবািযকী উপলে  ঘািষত ‘ িজববেয’ িবিভ
ম ণালয়/িবভাগ ক ক হীত কম িচর বা বায়ন অ গিত ও ভিবষৎ করণীয় সং া  এক পযােলাচনা সভা অ ি ত হয়।
উ  সভার ১নং িস া  িছল, িবগত প াশ বছের বাংলােদেশর সফল উ য়ন-অিভযা ায় জািতর িপতা ব ব  শখ
িজ র রহমােনর উ য়ন দশন, ার উে াগস হ এবং এর উপর িভি  কের মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার হীত

কায ম দেশ ও আ জািতক পিরম েল কাযকরভােব উপ হাপন করা হেব। ২নং িস াে  িবিভ  ম ণালয়/িবভাগ েলােক
১৩  ে  িবভ  করা হয়। এরমে  ১০নং ে  আমােদর ম ণালয় এবং ব ও ীড়া ম ণালয়। আমরা হি  লীড
িমিনি , আর কা-লীড িমিনি  ব ও ীড়া ম ণালয়। ৩নং িস া  িছল, ি ি ং ও অিডও িভ য়ােলর মা েম
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ড েম শন, সভা- সিমনার আেয়াজন, আ জািতক সা াল িমিডয়ায় কাশ, িবিভ  আ জািতক সং হার অিধেবশন
সভা চলাকািলন সাইড ইেভ  আেয়াজন করা হেব। ৪নং িস া  িছল, ২০২১ সােলর মাচ মােসর মে  অথ ম ণালয় ও
পিরক না ম ণালয় এবং িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় তােদর কম িচ বা বায়ন সমা  করেব। এবং সবেশষ
৫নং িস া  িছল, আগামী ২৫ জা য়াির ২০২১ মােসর মে  লীড ম ণালয়/িবভাগস হ তােদর কমপ হা ত বক

ধানম ীর কাযালেয় রণ করেব। 

৪।      উপসিচব জনাব ইয়ািমন খান বেলন য, এখােন ২  িবষয় আেছ। ১  হে  জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র
রহমােনর জ শতবািষকী উপলে  ঘািষত ‘ িজববষ’ উদযাপেন মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র িবিভ
কমপ হা/কম িচ। ০৬/১/২০২১ তািরেখ ধাম ীর কাযালেয় য সভা হেলা সখােন িসিফকিল বলা হে  য, িবিভ
ম ণালয় ইেতামে  য কম িচ িনেয়েছ স েলা বা বায়েনর পাশাপািশ িন পভােব িক  িবষয় িনেত হেব। সটা হে ,
ব ব  শখ িজ র রহমােনর উ য়ন দশন, ার উে াগস হ এবং তার উপর িভি  কের মাননীয় ধানম ী শখ
হািসনার িক িক কায ম িনেয়েছন,  এ েলা দেশ ও আ জািতক পিরম েল কাযকরভােব উপ হাপন করা হেব। 

৫।     আেলাচনায় অংশ িনেয় সিচব (িশ  ও সম য়) জনাব িহ ামান বেলন য, আমােদর একটা াপ হেয়েছ, যা
অিতির  সিচব ( শাসন)ও বেলেছন। ধানম ীর কাযালেয় ০৬/১/২০২১ তািরেখ অ ি ত সভার কাযিববরণীর আেলাচনা
অংেশ ট উে খ আেছ, জািতর জনক ব ব র শাসনকাল মা  সােড় িতন বছর। ঐ সােড় িতন বছের ব ব    বা
কেয়কটা উে াগ িনেত পেরেছন। স েলা বা বায়ন কের যেত পােরন নাই। পরবত েত মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার
সরকার ঐ েলার ধারাবািহকতায় য পদে প েলা িনেয় সফল করা হেলা, স েলােক হাইলাইট কের াির করা, এটাই
হেলা িস াে র ল অংশ। যমন, জািতর জনক ১৯৭৪ সেন জাতীয় িশ  আইন কেরন। এরই ধারাবািহকতায় ২০১২ সেন
শখ হািসনা সরকার িশ  নীিত কেরন। একইভােব জািতর জনক সংিবধােন নারীেদর সমঅিধকার িনি ত করার জ
১০, ২৭, ২৮, ২৯ অ ে দ সংেযাজন কেরন। এরই ধারাবািহকতায় ১৯৯৭ সােল শখ হািসনা এেস জাতীয় নারী নীিত

ণয়ন কেরন এবং ২০১২ সােল সই নারী নীিতেক আরও স  কের, আরও আপেটড কের সংেশািধত নারী নীিত ণয়ন
কেরন। এইভােব িজিনস েলা েল ধরেত হেব। একইসােথ আমােদর কা-লীড িমিনি  ব ও ীড়া ম ণালেয়র সােথ
বসেত হেব।  আমরা লীড িমিনি  আেগ আমরা িক করব আেগ সটা ক কের িনেয় তারপর আমরা কা-লীড িম ি র
সােথ বসব। ব ও ীড়া ম ণালয় তােদর িচ েত বেলেছ, এটা একটা াথিমক তািলকা। এটা আংিশক, পরবত েত
জানােব। আমরা লীড িমিনি র কম িচ ক করার পের কা-লীড িমিনি র সােথ আ ঃ ম ণালয় সভা করব। 

৬।     মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর মহাপিরচালক জনাব রাম চ  দাস বেলন, ধানম ীর কাযালেয়র িচ  আমার সামেন
আেগ িনকট উপ হািপত হয়িন। আজেক আমরা যভােব আেলাচনা করিছ, সখােন বই  য, আমার িবষয়  িঝ
নাই। ঐ িচ েত যটা বলা হেয়েছ, মাননীয় ধানম ীর আজেকর অ যা ার সােথ ব ব র েলা িকভােব কাজ
কেরেছ। আমরা যা িলেখিছ, তা ন কাজ, ন কােজর মত চলেব। মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর সংেগ উে খ কের
মহাপিরচালক বেলন য, ব ব  থম য, নারীেদর নবাসেনর জ  একটা উে াগ িনেলন, সখান থেক আজেকর
অিধদ র হেয়েছ, এেতা িবশাল তার জনবল, কায ম। ব ব র যা া, সই জায়গা থেক আজেক এই িবশাল কেলবের

কাশ হেলা, আমােদর কােছ তাই চাওয়া হেয়েছ। এই িচ র আংিগেক ব ব র দশন থেক আজেকর অজন উে খ কের
ন ন কের কমপিরক না পাঠােত হেব। 

৭।       জাতীয় মিহলা সং হার িনবাহী পিরচালক বগম মাক রা র বেলন য, ১৯৭২ সােল য নারী নবাসন বাড
হেয়িছল, তার ি েত জাতীয় মিহলা সং হার পেরখা নীত হয়। এরপর ১৯৭৬, ১৯৯১ সােল জাতীয় মিহলা সং হা

িতি ত হয়। ব ব র আমেল ণীত সংিবধােন নারী েষর সমতার কথা বলা হেয়েছ। িপিছেয় পড়া জনেগাি েক
সামেন এিগেয় নওয়া, এই ি েত জাতীয় মিহলা সং হা িক িক কায ম িনেয়েছ, ঃ হ এবং িপিছেয় পড়া মিহলােদর
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িশি ত করা, কমদ  করা, সাবলি  করা এবং িজব দশন অ যায়ী জাতীয় মিহলা সং হা িক িক কাজ করেছ এসব
িবষয় েলা উে খ কের ন ন কমপিরক না রণ করেত হেব।

৮।     সিচব মেহাদয় বেলন, ব ব র শাসনামেল আমােদর ম ণালয় গ ত না হেলও নারী ও িশ  অিধকার উ য়ন িনেয়
ব ব  অেনক কায ম হণ কেরেছন। স  হয়েতা িভ  ম ণালেয়র নােম িছল। তরাং এটা আমােদর ইনেহিরট কের
িনেয় আসেত হেব। এখােন এক  িজিনস পির ার হেত হেব। এই য উ য়ন হেয়েছ, স  এক  অিডও িভ য়ােলর
মা েম উপ হাপন হেত পাের। িবগত ৫০ বছের িক অজন হেয়েছ এবং স  যিদ স ব হয় টপ মা  জাতীয় ও
আ জািতক পযােয় ফাকাস কের তােদরেক িনেয় এক  সভা- সিমনার আেয়াজেনর মা েম বা কমশালার মা েম
উপ হাপন করা যেত পাের। আমােদর ড েমে শন তরী করেত হেব। যমন নারীেদর জ  ১০০  বা ৫০০  ব হা এ
পয  হণ করা হেয়েছ। তার ফল িক পাে  তা ড েমে শন আকাের তরী কের উপ হাপন করেত হেব।  সিচব মেহাদয়
বেলন, ব ব  য িস া েলা িনেয়িছেলন বা উে াগ েলা িনেয়িছেলন, যার ফেল আজেক নারীেদর অ যা ায় িক
সফলতা এেসেছ, জ ার াপ কিমেয় আনা স ব হেয়েছ আ জািতকভােব এ  কায েমর মা েম উপ হাপন করেত
পাির।  নারী উে া ােদর জ  য জিয়তা টাওয়ার হে  এটাও এই কম িচর অ  হেত পাের। উে া ােদর জ
আমরা িক িক কায ম হণ কেরিছ, তাও আ জািতকভােব দশনেযা  এক  িবষয় হেত পাের। 

৯।         িব ািরত আেলাচনার পর সবস িত েম িনে া  িস া  হীত হয়ঃ

(ক)       উপেরা  আেলাচনার ি েত দ র/সং হা ক ক িজববষ উপলে  হীত ভিবষৎ কম িচর এক  সময়াব
কমপিরক না ধানম ীর কাযালেয় অ ি ত ০৬/১/২০২১ তািরেখর সভার িস াে র িনে া  ছেক আগামী ২৫/৪/২০২১
তািরেখর মে  আবি কভােব িনকসফে  হাডকিপ ও সফটকিপ (ই- মইেল) ম ণালেয় রণ করেবঃ 

িমক নং ভিবষৎ কম িচ/কমপিরক নার নাম বা বায়ন/উপ হাপেনর মা ম বা বায়েনর স া  তািরখ/সময়
     ০১                 ০২             ০৩                 ০৪

(খ)       ধানম ীর কাযালেয় অ ি ত ০৬/১/২০২১ তািরেখর সভার িস াে র আেলােক আরও িনিদ  কম িচ/কমপ হা
িনধারণ েম তা রেণর অ েরাধ জািনেয় ব ও ীড়া ম ণালয়েক প  রণ করা যেত পাের।

(গ)        দ র/সং হা হেত কমপিরক না াি র পর পযােলাচনার জ  আগামী ২৭/৪/২০২১ তািরখ বলা ১১.০০ ঘ কায়
পরবত  সভা আহবান করা হেব এবং ২৯/৪/২০২১ তািরেখ ব ও ীড়া ম ণালেয়র সােথ আ ঃম ণালয় সভা করা যেত
পাের।

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

 

মাঃ সােয় ল ইসলাম 
সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০৩৪.২০.৩৩০ তািরখ: ৮ বশাখ ১৪২৮

৩



২১ এি ল ২০২১
িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) দ র ধান (সকল), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) অিতির  সিচব (সকল),মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
৩) সিচব (সকল), মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়,ঢাকা।
৪) উপসিচব (সকল) ,মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়।
৫) মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৬) সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৭) িসিনয়র সহকারী সিচব (সকল)/ িসিনয়র সহকারী ধান(সকল)/ া ামার, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।
৮) সহকারী সিচব (সকল)/সহকারী া ামার/লাইে রীয়ান, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়, ঢাকা।

 

মাঃ মা র রহমান 
িসিনয়র সহকারী সিচব

৪


