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‘Developing an E-Toolkit on Preventing Child Marriage’ সং া  সভার কাযিববরণী

সভাপিত ফিরদা পারভীন 
 অিতির  সিচব

সভার তািরখ ১০ নেভ র ২০২১
সভার সময় সকাল ১০.০০ ঘ কা

ান কনফাের  ম, বাংলােদশ িশ  একােডিম
উপি িত সং ি  ক

মম আেল াচ িচআেল াচ িচ িস ািস া   
০১। ই- লিকট এর সািবক 

উে  
এই ই- লিকট-এর মা েম বা  িববাহ িতেরােধ উপেযাগী িবিভ  ত  জনগণেক 
জানােনা হেব বেল পািরশ করা হয়।

০২। ই- লিকট এর এে স ত  উপা  এি  করার ও কািরগির িবিভ  সহায়তার িবধােথ ই- লিকট এর 
এে স পারিমশন সরবরাহকারী িত ােনর কােছ থাকেব বেল পািরশ করা হয়।

০৩।
 

িনধািরত মকািনজম এর 
মা েম ত  উপা  
সং হ

এসিবিসিস ফারাম গঠন কের িনধািরত মকািনজম-এর মা েম বসরকাির সং া, 
এনিজওস হ এবং জলা/উপেজলা পযােয়র ত  
এবং ােটিরয়ালসই- লিকট-এর জ  সং হ করা যেত পাের বেল পািরশ করা 
হয়।।

০৪। অিভেযাগ সং া  িলংক ািবত ই- লিকট-এর তািলকায় অিভেযাগ সং া  িলংক  কের দয়া যেত 
পাের বেল পািরশ করা হয়।

০৫। ‘আইন ও িবিধমালা’ 
ম  সংেযাজন

  ািবত ই- লিকট-এ ‘আইন’ ফা ার র নামকরণ পিরবতন কের ‘আইন ও  
িবিধমালা’ করা হেব। এই ফা াের বা িবেয় সং া  আইন ছাড়াও ম ণালয় এর 
অ া  সবা সং া  আইন, িবিধমালা, িবিভ  পিলিস সং া  ত , 
জাতীয় নারী উ য়ন নীিত ২০১১ এবং বা িবেয় িতেরােধ জাতীয় কম-পিরক না 
২০১৮-২০৩০ এর ত স হ  করা যেত পাের। তেব উ ীবন কে র আওতায় 

মা  বা িবেয় সং া  আইন ও িবিধমালার উপর সংি  অিডও-িভ য়াল তির 
করা যেত পাের বেল পািরশ করা হয়।

০৬।
 

মিহলা ও িশ  িবষয়ক 
ম ণালয়-এর িব মান 

ক  এবং কাযাবলীর 
ত  

মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়-এর িব মান ২২  ক  এবং কাযাবলী সং া  
েয়াজনীয় ত  িনধািরত যাচাই বাছাই কিম -র িস া  অ যায়ী ই- লিকট-এ 

অ  করা যেত পাের। িকেশার-িকেশারী াব এবং ‘ত  আপা’-র মেতা 
িবষয় েলা এখােন  করা যেত পাের বেল পািরশ করা হয়।

সবাইেক সাদর স াষণ জািনেয় সভার সভাপিত এবং ম ণালেয়র অিতির  সিচব ( শাসন) জনাব ফিরদা পারভীন
‘Developing an E-Toolkit on Preventing Child Marriage’ সং া  সভার কায ম 
কেরন। সভায় সংি  কিম র সকল সদ  এবং ইউএসএআইিড'র উ ীবন কে র িতিনিধগণ উপি ত থােকন।

 ০২। সভায় আেলাচ িচ মাতােবক িনে া  আেলাচনা ও িস া  হীত হয়ঃ

 

১



০৭। ত  এবং ােটিরয়ালস 
কােশর জ  কিম  

গঠন

িব মান যাচাই বাছাই কিম র পািরশ েম ই- লিকট-এর কাজ স  করার 
জ  মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয় ও মিহলা িবষয়ক অিধদ েরর নারী িনযাতন 

িতেরাধ সল এবং এনিজও িবষয়ক িতিনিধ ও অ া  সংি  সদ ে র 
সম েয়র মা েম থক আেরক  কিম  গঠন করা যেত পাের। উ  কিম  ক ক 
ই- লিকট-এর কান ত  এবং ােটিরয়ালস কােশর জ  যাচাই বাছাই করা 
যেত পাের। কিম  -মািসক সভার মা েম ত  এবং ােটিরয়ালস নঃ াযন় 

ও িনধারণ যেত পাের বেল পািরশ করা হয়।

০৮। ত  সবা/িডিজটাল 
াটফম র উে াধন

ইউএসএআই িড-র উ ীবন ক  এই ত  সবা/িডিজটাল াটফম  িডেস র 
মােসর তীয় স ােহ উে াধন এর ব া হণ করেব। এই সবা  চলিত বছের 
মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালেয়র িডিজটাল সবা িহেসেব বািষক উ াবন 
কমপিরক না’র আওতায় হণ করা যেত পাের বেল পািরশ করা হয়।

০৯। িশউর সরবরােহর 
অ েরাধ

বাই এ েপার জে  তির ত িশউর  ড়া  হেল তা উ ীবন ক েক 
সরবরােহর যেত পাের বেল পািরশ করা হয়।

 

ফিরদা পারভীন 
অিতির  সিচব

ারক ন র: ৩২.০০.০০০০.০৩৪.১৬.০০২.২১.১০৯ তািরখ: 
২৩ নেভ র ২০২১
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িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) উপসিচব, শাসন-১ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
২) উপসিচব, উ য়ন-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৩) উপসিচব, পিরক না-২ শাখা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৪) জনসংেযাগ কমকতা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৫) ডাঃ কাজী ফয়সাল মাহ দ, চীফ অফ পা ,, জনস হপিক  স ার ফর কিমউিনেকশন া ামস
৬) খাই ল আেবিদন, া াম ােনজার, বাংলােদশ স ার ফর কিমউিনেকশন া ামস
৭) অিতির  সিচব ( শাসন) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, মিহলা ও িশ  িবষয়ক ম ণালয়
৮) জািকয়া হক নীলা, া াম অিফসার, জনস হপিক  স ার ফর কিমউিনেকশন া ামস।
৯) রাখিস াহ আখতার, া াম অ ােসািশেয়ট, জনস হপিক  স ার ফর কিমউিনেকশন া ামস
১০) অিফস কিপ

 

মাঃ ইনা ল হক 
া ামার
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