
 

বিয়াম ফাউন্ডেশন এর গত ১৯.০১.২০২৩ বরিঃ তাবরন্ডের মাবিক িমন্বয় সভার বিদ্ধান্তিমূন্ডের িাস্তিায়ন 

অগ্রগবত প্রবতন্ডিদন  

 
 

ক্রম. নং বিষয় বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

১.০ গত মাসসক সভার 

কার্ যসিিরণী পঠন ও 

সনসিতকরণ;  

ককাননারূপ সংন াধনী প্রস্তাি না থাকায় মাসসক 

সমন্বয় সভার কার্ যসিিরণী সনসিত করা হয়।  

িাস্তিাবয়ত 

২.০ গত সভার সসদ্ধান্তসমূনহর িাস্তিায়ন অগ্রগসত পর্ যান াচনাাঃ 

 ২.১ সিয়াম ফাউনে ননর 

অভযন্তরীন কম যচাসর ও 

সিয়ানমর তত্ত্বািধানন 

পসরচাস ত সিদ্যা য়/ 

কন জসমূনহর অধ্যক্ষ / 

প্রধান স ক্ষক/ 

স ক্ষকনের সক্ষমতা 

বৃসদ্ধমূ ক প্রস ক্ষণ 

সিষনয় আন াচনা; 

ক) সিয়াম ফাউনে ননর কম যচারীনের 

অভযন্তরীন প্রস ক্ষনণর ককাস য কাসরক্যয াম 

প্রণয়ননর জন্য সনম্নরূপ একটি কসমটি গঠন 

করা হয়াঃ- (১) পসরচা ক (প্রস ক্ষণ)- 

আহিায়ক, পসরচা ক (প্র াসন)- সেস্য, 

উপপসরচা ক (প্রস ক্ষণ)- সেস্য সসচি। কসমটি 

আগামী ১৫ সেননর মনধ্য প্রসতনিেন সেনিন। 

 

খ) (i) সক  সিয়াম স্কুন র অধ্যক্ষনের সননয় 

ঢাকায় একটি প্রস ক্ষণ আনয়াজন করার সসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়। 

 

(ii) নানয়নমর সানথ কর্াগানর্াগ কনর সিয়াম 

স্কু /কন নজর স ক্ষকনের প্রস ক্ষনণর 

আওতায় আনার ব্যিস্থা করার সসদ্ধান্ত গৃহীত 

হয়। 

 

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (স ক্ষা) 

ক) কার্ যক্রম চ মান।  

 

 

 

 

 

 

 

খ) (i) সসদ্ধান্ত কমাতানিক সক  সিয়াম স্কুন র 

অধ্যক্ষনের সননয় ঢাকায় ১০/০২/২০২৩-

১২/০২/২০২৩ তাসরখ পর্ যন্ত একটি প্রস ক্ষণ 

সমাপ্ত হনয়নে।  

 

(ii) এ সিষনয় নানয়নমর সানথ কর্াগানর্াগ 

হনয়নে। পত্র কপ্ররনণর অনপক্ষায় আনে। 

 

 

 

 ২.২ সিয়ানমর আওতাধীন 

চ মান স ক্ষা প্রসতষ্ঠান 

পসরে যন সংক্রান্ত 

আন াচনা; 

পসরে যন সূসচ অনুর্ায়ী সক  স্কু /কন জ েক 

কমাতানিক পসরে যন অব্যাহত রাখনত হনি। 

সক  পসরচা কনক স্কু /কন জ পসরে যন 

সম্পন্ন করনত হনি। 

 

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (স ক্ষা) 

সসন্ধান্ত অনুসানর স ক্ষা প্রসতষ্ঠান পসরে যন 

কার্ যক্রম চ মান। পসরচা ক (স ক্ষা) সভানক 

সি যন ষ অগ্রগসত অিসহত করনত পানরন। 

 ২.৩ িাসষ যক কম যসম্পােন 

চুসি সিষনয় আন াচনা; 

অসফস আনে  কমাতানিক র্থার্থ কাজ সম্পন্ন 

কনর সনধ যাসরত সমনয়র মনধ্য তথ্য প্রোন 

সনসিত করনত হনি মনম য সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

 

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (সক ) 

মাচ য/২০২৩ মানসর ক ষ সপ্তানহ ৩য় ত্রত্রমাসসক 

সরনপার্ য প্রস্তুনতর  নক্ষয প্র াসন  াখায় তথ্য 

কপ্ররণ করার জন্য সকন র দৃসি আকষ যণ করা 

র্ায়। 

 ২.৪ সক   াখায় ই-নসথ 

কার্ যক্রম িাস্তিায়ন 

সিষনয় আন াচনা;  

ক) সক  নসথ হার্ য ফাইন  সনস্পসি না কনর  

ই-নসথনত করার সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। িাস্তিায়নাঃ 

পসরচা ক (সক )  

খ) স ক্ষা  াখার নসথ  ই-নসথনত উপস্থাপননর 

সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (স ক্ষা) 

ক) ই-নসথর কার্ যক্রম চ মান রনয়নে।  

 

 

খ) সসদ্ধান্ত অনুসানর ই-নসথনত কাজ শুরু করা 

হনয়নে।   

 ২.৫ র্ার্া কসন্টানরর 

িতযমান অিস্থা ও 

ক) র্ার্া কসন্টার পসরচা নার সনসমি জনি  

সননয়ানগর  নক্ষয সাংগঠসনক কাঠানমা 

ক) এ সিষনয় গত ০৭/০২/২০২৩ তাসরখ একটি 

সভা অনুসষ্ঠত হনয়নে। কস অনুসানর কার্ যক্রম 



 

 

ক্রম. নং বিষয় বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত 

আন াচনা; 

প্রণয়ননর  নক্ষয সনম্নরুপ কসমটি গঠননর সসদ্ধান্ত 

গৃহীত হয়।  

১) পসরচা ক (স ক্ষা)- আহ্বায়ক, ২) 

পসরচা ক (প্রস ক্ষণ)- সেস্য, ৩) পসরচা ক 

(প্র াসন)- সেস্য, ৪) উপপসরচা ক (প্র াসন 

ও উন্নয়ন)- সেস্য ও ৫) সহকারী কপ্রাগ্রামার – 

সেস্য সসচি।  

এ সিষনয় গঠিত কসমটি জনি  সংক্রান্ত সিষনয় 

মতামত পরিতী সভায় উপস্থাপন করনি।  

খ) কফব্রুয়াসর/২০২৩ এর মাঝামাসঝ সমনয় 

র্ার্া কসন্টার উনবাধননর ব্যিস্থা গ্রহণ করনত 

হনি। িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (প্র াসন)/ 

উপপসরচা ক (প্র াসন ও উন্নয়ন) 

চ মান রনয়নে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

খ) সসদ্ধান্ত অনুসানর কার্ যক্রম চ মান রনয়নে। 

 

 ২.৬ সিয়ানমর 

কসৌন্দর্য্যিধ যন সংক্রান্ত 

আন াচনা; 

প্রস্তাসিত কসৌন্দর্ য িধ যন কাজ দ্রুততম সমনয় 

এিং পবরচালক ও উপপবরচালকদ্বন্ডয়র অবফি 

কক্ষ সিৌন্দর্ য ির্ যন্ডনর গৃেীত উন্ডযাগ দ্রুত 

িাস্তিায়ন্ডনর বিদ্ধান্ত েয়।  

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (প্র াসন) 

২য় ত ার  সি ও কসরনর্ার এর কসৌন্দর্ য 

িধ যননর কাজ চ মান রনয়নে। অবফি কন্ডক্ষর 

সিৌন্দর্ য ির্ যন বিষন্ডয় িেকারী প্রন্ডকৌশলী িভায় 

অগ্রগবত উপস্থাপন করন্ডত পান্ডরন।  

 ২.৭ সিয়াম ফাউনে নন 

কম যরত কম যকতযা/ 

কম যচারীনে আিাসন 

নীসতমা া প্রণয়ন; 

গঠিত কসমটি দ্রুত আিািন নীবতমালা চুড়ান্ত 

করন্ডিন মন্ডম য বিদ্ধান্ত গৃেীত েয়। 

 

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (প্র াসন) 

খসড়া প্রস্তুত কনর অনুনমােননর জন্য উপস্থাপন 

করা হনয়নে। 

 ২.৮ সিয়াম ফাউনে ন 

আঞ্চস ক ককন্দ্র, 

কক্সিাজানরর সিসভন্ন 

কার্ যক্রম সম্পসকযত 

আন াচনা; 

আঞ্চস ক ককন্দ্র, কক্সিাজানরর সিসভন্ন ত্রুটি দ্রুত 

সনরসন  এিং Ideal Condition ঠিক 

রাখাসহ প্রসতসনয়ত মসনর্সরং িাড়ানত হনি 

মনম য সসদ্ধান্ত হয়। এ সিষনয় অগ্রগসত পরিতী 

সভায় উপস্থাপন করার জন্য ি া হয়। 

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক, (কক্সিাজার) 

এ সিষনয় পসরচা ক, কক্সিাজার কর্তযক সভায় 

অগ্রগসত উপস্থাপন করনত পানরন। 

 ২.৯ অথ য মন্ত্রণা নয়র 

ব্যয় সংনকাচন নীসতমা া 

সিষয়ক আন াচনা; 

অথ য মন্ত্রণা নয়র ব্যয় সংনকাচন নীসতমা া 

কমাতানিক ব্যয় করার সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

িাস্তিায়ননাঃ পসরচা ক (সক ) 

অনুসরণ করা হনয়নে।  

 ২.১০ সিয়াম ফউনে ন 

এর আওতায় প্রস ক্ষণ 

ককন্দ্র কাম র্রনমর্রী 

ভিন সনম যাণ  ীষ যক    

প্রকনের ভিননর কলার 

প্লান সিষয়ক আন াচনা; 

সিয়াম ফউনে ন এর আওতায় প্রস ক্ষণ ককন্দ্র 

কাম র্রনমর্রী ভিন সনম যাণ  ীষ যক প্রকনের 

কলার প্লান পরিতী কিার্ য সভায় উপস্থাপননর 

সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

 

িাস্তিায়ননাঃ প্রকে পসরচা ক 

কলার প্লান কিার্ য সভায় উপস্থাপননর জন্য প্রস্তুত 

রনয়নে। 

 ২.১১ ঢাকায় পোয়নকৃত 

কম যকতযানের সিয়াম 

কহানেন  অিস্থান প্রসনে 

আন াচনা; 

নীবতমালা অনুিান্ডর কম যকতযান্ডদর কহানেন  

অিস্থাননর সিষয়টি কনঠারভানি মসনর্সরং 

করনত হনি। ও প্রসত সভায় উপস্থাপন করনত 

হনি।  

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (প্র াসন) 

অনুসরণ করা হনে। পরিতী সভায় অগ্রগসত 

উপস্থাপন করা হনি।  

 ২.১২ সিয়াম ফাউনে ন 

আঞ্চস ক ককন্দ্র, 

কক্সিাজানর োফ 

দ্রুত মাোর প্লান করার উনদ্যাগ সননত হনি 

মনম য সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

িাস্তিায়ননাঃ পসরচা ক, (কক্সিাজার) 

সসসভ  এসভনয় ননক হাইর্ সনধ যারণ পত্র কপ্ররণ 

করা হনয়নে। এ সিষনয় কর্াগানর্াগ করা হনে।   



 

 

ক্রম. নং বিষয় বিদ্ধান্ত িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

ককায়ার্ যার এিং 

পসরচা নকর িাসভিন 

সনম যাণ সংক্রান্ত; 

৩.০ িাসষ যক কম যসম্পােন চুসি 

২০২৩-২৪ এর খসড়া 

প্রণয়ন সিষয়ক 

আন াচনা;  

সিয়াম ফাউনে ননর িাসষ যক কম যসম্পােন চুসি 

২০২৩-২০২৪ এর খসড়া প্রণয়ননর  নক্ষয  

সনম্নরূপ কসমটি গঠন করা হন াাঃ ১) পসরচা ক 

(স ক্ষা)- আহ্বায়ক, ২) পসরচা ক (প্রস ক্ষণ)- 

সেস্য, ৩) পসরচা ক (অথ য)-সেস্য, ৪) 

পসরচা ক (প্র াসন)- সেস্য ও ৫) 

উপপসরচা ক (প্র াসন ও উন্নয়ন)- সেস্য 

সসচি। কসমটি ২০ কফব্রুয়াসরর মনধ্য এটি 

প্রণয়ন করনিন।   

সিয়াম ফাউনে ননর িাসষ যক কম যসম্পােন চুসি 

২০২৩-২০২৪ এর খসড়া প্রাথসমকভানি প্রস্তুত 

করা হনয়নে। কসমটি কর্তযক ১৫ সেননর মনধ্য 

র্াচাই-িাোই কনর চুড়ান্ত করা হনি।  

৪.০ কিার্ য সভার সসদ্ধান্ত 

িাস্তিায়ন সিষয়ক 

আন াচনা;  

সিয়াম ফাউনে ন পসরচা না কিানর্ যর ৭৩তম 

সভার গৃহীত সসন্ধান্তসমূহ সনসে যি সমনয় 

িাস্তিায়ন করনত হনি মনম য সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

িাস্তিায়নাঃ পসরচা ক (সক )  

অনুসরণ করা হনে।  

৫.০ কযার্াসরং সাসভ যস চালু 

করা সিষনয় আন াচনা; 

সিয়ানম প্রস্তুতকৃত ফােফুর্ ও খািার িাসহনর 

সরিরাহ করার সিষয়টি র্াচাই- িাচাইনয়র 

জন্য সনম্নরুপ কসমটি গঠননর সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

০১। পসরচা ক (প্রস ক্ষণ)- আহিায়ক 

০২। পসরচা ক (প্র াসন)- সেস্য 

০৩। উপপসরচা ক (প্রস ক্ষণ, গনিষণা ও 

মূল্যায়ন)-সেস্য  

০৪। কযাসন্টন ম্যাননজার- সেস্য সসচি কসমটি 

পরিতী ৩ সপ্তানহর মনধ্য প্রসতনিেন প্রস্তুত 

করনিন। 

গঠিত কসমটির একটি সভা অনুসষ্ঠত হনয়নে। এ 

সিষনয় কাজ চ মান রনয়নে। 

৬.০ সিসিধ:   

 ক) কাজ নাই মজুরী নাই 

সভসিনত কম যরত 

গাড়ীচা কনের অসতসরি 

ভাতা প্রোন সিষয়ক 

আন াচনা;  

কাজ নাই মজুরী নাই সভসিনত কম যরত 

ড্রাইভারনের ওভারর্াইম প্রোননর সিষয়টি 

পরীক্ষা-সনরীক্ষা করার জন্য সনম্নরুপ কসমটি 

গঠননর সসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

১) পসরচা ক (অথ য)-  আহিায়ক 

২) পসরচা ক (প্র াসন)-  সেস্য 

৩) উপপসরচা ক (প্র াসন ও উন্নয়ন)- সেস্য 

সসচি 

গঠিত কসমটি কাজ নাই মজুরী নাই সভসিনত 

কম যরত ড্রাইভারনের ওভারর্াইম প্রোননর 

সিষয়টি আরও পরীক্ষা-সনরীক্ষার জন্য রনয়নে।  

 খ) ককাস য মসর্উ  ত্রতরী 

সিষয়ক আন াচনা;  

খ) পসরচা ক (সক ) এিং উপপসরচা ক 

(সক ) এর অং গ্রহনণর সভসিনত ককাস য গাইর্ 

 াইন প্রস্তুত করনত হনি। 

প্রবশক্ষণ শাো েন্ডত অগ্রগবত িভায় উপস্থাপন 

করন্ডিন। 

 


