
গণপ্রজরজাতনতন্ত্রী বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সরকার��রজার
মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়

সমন্বয় শরজাখরজা
বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা
www.mowca.gov.bd

ন্রী বাং-৩২.০০.০০০০.০৪২.০২.০১৩.১৭-                                             তরজাহরখঃ ১৫/০৩/২০১৭ হ্ঃ
 

সভরজার ননরজাটিশ
আগরজামতন্ত্রী ১৩ এহপ্রলাদেশ ২০১৭ তরজাহরখ নবাংলালাদেশরজা ১১:০০ ঘটিকার��রজা মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশদেশ সয়র সহিবাংলা মদেশ সিরজাবাংলাদেদেশ সয়র

সভরজাপহতদেশ সবে মনণরজালাদেশদেশ সয়র সভরজাকার��দেশ সষ (ভবাংলান ন্রী বাং-৬, কার��ষ ন্রী বাং-৩২৩) মরজাহসকার�� সমন্বয় সভরজা অনুহনুষ্ঠিত িদেশ সবাংলা। 

২। অনুহনুষ্ঠিতব্য সভরজায় স্রী বাংহলিষ সকার��লাদেশদেশ সকার�� যথরজাসমদেশ সয় উপহ্থিত থরজাকার��রজার জন্য হনদেশ সবাংলাদে রশক্রদেশ সম অনুদেশ সররজাধ কার��ররজা িলাদেশ।

সভরজার আদেশ সলাদেশরজািযসূিতন্ত্রীঃ
১।  গত সভরজার কার��রজায রহবাংলাবাংলারণতন্ত্রীর উপর আদেশ সলাদেশরজািনরজা ও অনুদেশ সমরজাবাংলাদেন; 
২।  মরজাননতন্ত্রীয় প্রধরজানমনতন্ত্রী কার��ররকার�� ১০/০৭/২০১৪ তরজাহরদেশ সখ মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয় পহরবাংলাদেশ রনকার��রজাদেশ সলাদেশ প্রবাংলাদেত্ত হনদেশ সবাংলাদে রশনরজা/ 
হসদ্রজান্ত বাংলারজাস্তবাংলারজায়ন অগ্রগহত;
৩। মহনসভরজায় গৃিতন্ত্রীত হসদ্রজাদেশ সন্তর বাংলারজাস্তবাংলারজায়ন অগ্রগহত;
৪। হবাংলাহবাংলাধ;

(কার��) বাংলারজাহষ রকার�� কার��ম রসমরজাবাংলাদেন চুহ চুক্তি (APA);
(খ) অহভদেশ সযরজাগ গ্রিণ ও হনষ্পহত্ত (Grievance Redress System-GRS) কার��রজায রক্রম;
(গ) জরজাততন্ত্রীয় শুদ্রজািরজার নকার�� কৌশলাদেশ বাংলারজাস্তবাংলারজায়ন (National Integrity Strategy-NIS);
(ঘ)  ইদেশ সনরজাদেশ সভশন টিম এর কার��রজায রক্রম পয ররজাদেশ সলাদেশরজািনরজা;
(ঙ) হিহজটরজালাদেশ নহথ ব্যবাংলা্থিরজাপনরজা;
(ি) মনণরজালাদেশদেশ সয়র অনুহবাংলাভরজাগ সমূদেশ সির কার��রজাদেশ সজর (বাংলাদেতন্ত্রীঘ র, মধ্যম ও স্বল্প নময়রজাবাংলাদেতন্ত্রী) কার��ম রপহরকার��ল্পনরজা প্রণয়ন;
(ছ) জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা ও হশশু উন্নয়ন পহরষবাংলাদে (NCWCD) সভরজার হসদ্রজান্ত বাংলারজাস্তবাংলারজায়ন অগ্রগহত;
(জ) বাংলারজাল্য হবাংলাবাংলারজাি হনদেশ সররজাদেশ সধ জরজাততন্ত্রীয় কার��ম রপহরকার��ল্পনরজা ২০১৫;
(ঝ) জরজাততন্ত্রীয় নরজারতন্ত্রী উন্নয়ন নতন্ত্রীহত, ২০১১ বাংলারজাস্তবাংলারজায়নকার��দেশ সল্প জরজাততন্ত্রীয় কার��ম রপহরকার��ল্পনরজা;
(ট) নরজারতন্ত্রী ও হশশুর প্রহত সহি্রী বাংসতরজা প্রহতদেশ সররজাদেশ সধ জরজাততন্ত্রীয় কার��ম রপহরকার��ল্পনরজা;
(ঠ) AwWU হনষ্পহত্ত স্রী বাংক্ররজান্ত;
(ি) প্রধরজানমনতন্ত্রীর কার��রজায ররজালাদেশদেশ সয়র ইদেশ সনরজাদেশ সভশন নসদেশ সলাদেশ নপ্ররদেশ সণর জন্য মনণরজালাদেশদেশ সয়র কার��ম রকার��তররজাদেশ সবাংলাদের মদেশ সধ্য নথদেশ সকার�� ইদেশ সনরজাদেশ সভশন উদ্ভাবনী ��������রজাবাংলানতন্ত্রী

ধরজারনরজা স্রী বাংগ্রি কার��ররজা;
(ঢ) জরজাততন্ত্রীয় বাংলাদেষতরজা উন্নয়ন কার��রজাউহকাউন্সিলাদেশ (NSDC) এর কার��রজায রক্রম পয ররজাদেশ সলাদেশরজািনরজা;
(ণ) আন্তজররজাহতকার�� নরজারতন্ত্রী হবাংলাদেবাংলাস-২০১৭ উবাংলাদেযরজাপন স্রী বাংক্ররজান্ত; এবাংলা্রী বাং
(ত) অন্যরজান্য হবাংলাহবাংলাধ।

                                                                                                        

হবাংলাতরণঃ কার��রজায ররজাদেশ সথ র   (  দেশ সজযনুষ্ঠিতরজার ক্রমরজানুসরজাদেশ সর নয়  )  :
১। মিরজাপহরিরজালাদেশকার��, মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর, ঢরজাকার��রজা।
২। হনবাংলা ররজািতন্ত্রী পহরিরজালাদেশকার��, জরজাততন্ত্রীয় মহিলাদেশরজা স্রী বাং্থিরজা, ঢরজাকার��রজা।
৩। ব্যবাংলা্থিরজাপনরজা পহরিরজালাদেশকার��, জহয়তরজা ফরজাউদেশ স্ডেশন, মহিলাদেশরজা হবাংলাষয়কার�� অহধবাংলাদেপ্তর, ররজাপরজা পরজাজরজা (৫ম তলাদেশরজা), ধরজানমহ্ডে, ঢরজাকার��রজা।
৪। পহরিরজালাদেশকার��, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ হশশু একার��রজাদেশ সিমতন্ত্রী, ঢরজাকার��রজা। 
৫। প্রধরজান হিসরজাবাংলা রষণ কার��ম রকার��তররজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, এহজহবাংলা ভবাংলান, নসগুন বাংলারজাহগিরজা, ঢরজাকার��রজা। 
৬। প্রকার��ল্প পহরিরজালাদেশকার��, নরজারতন্ত্রী হনয ররজাতন প্রহতদেশ সররজাধকার��দেশ সল্প মরজাহ্টিদেশ সসক্টররজালাদেশ প্রদেশ সজক্ট।

http://www.mowca.gov.bd/


-২-

৭। উপ-সহিবাংলা(প্রশরজাসন/বাংলারজাঃ ও অঃ/হশশু/হশপ্ররজাযস/উন্নঃ-২/মহবাংলাঅ-২)/উপ-প্রধরজান, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৮। হসঃ সিঃ সহিবাংলা/হসঃ সিঃ প্রধরজান/সিঃ সহিবাংলা(সকার��লাদেশ),মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার��  মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৯। জনস্রী বাংদেশ সযরজাগ কার��ম রকার��তররজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
১০। হিসরজাবাংলা রষণ কার��ম রকার��তররজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
১১। অহতহর চুক্তি সহিবাংলা (প্রশরজাসন/ উন্নয়ন ও পহরকার��ল্পনরজা/হশশু) এর ব্যহ চুক্তিগত কার��ম রকার��তররজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
১২। যুগ-সহিবাংলা (প্রহশষণ/দেশ সসলাদেশ/প্রশরজাসন/মহবাংলাঅ/উন্নয়ন), এর ব্যহ চুক্তিগত কার��ম রকার��তররজা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।

অনুহলাদেশহপ সবাংলাদেয় জরজাতরজাদেশ সথ র ও কার��রজায ররজাদেশ সথ রঃ  দেশ সথ রঃ   
১। উপ-সহিবাংলা (হনররজাপত্তরজা-২), স্বররজাষ্ট্র মনণরজালাদেশয়, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা। 
২। সহিদেশ সবাংলার একার��রজান্ত সহিবাংলা, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৩। হসহনয়র সিকার��রজারতন্ত্রী সহিবাংলা (প্রশরজাসন-১ শরজাখরজা), সমরজাজকার��ল্যরজাণ মনণরজালাদেশয়, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা।
৪। সিকার��রজারতন্ত্রী সহিবাংলা (প্রশরজাসন-২ শরজাখরজা),  মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়,  বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়,  ঢরজাকার��রজা-দেশ সকার�� (সভরজার

আপ্রজায়দেশ সনর অনুদেশ সররজাধ কার��ররজা িলাদেশ)।
৫। নপ্ররজাগ্ররজামরজার, মহিলাদেশরজা ও হশশু হবাংলাষয়কার�� মনণরজালাদেশয়, বাংলারজা্রী বাংলাদেশরজাদেশ সবাংলাদেশ সহিবাংলারজালাদেশয়, ঢরজাকার��রজা-দেশ সকার�� (ওদেশ সয়বাংলা-সরজাইদেশ সট প্রকার��রজাদেশ সশর অনুদেশ সররজাধ

কার��ররজা িলাদেশ)।


