িজববেষ র অ ীকার,
িনরাপদ কমপিরেবশ
হাক সবার
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ও কমসং ান ম ণালয়
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
পিরসং ান ও গেবষণা উপশাখা
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ েরর টকসই উ য়ন অভী (এসিডিজ)- ৯ম সভার কাযিববরণী।

সভাপিত
সভার তািরখ
সভার সময়
ান
উপি িত

মাঃ নািসর উি ন আহেমদ
মহাপিরদশক (অিতির সিচব)
০৮ মাচ, ২০২২ি ঃ
িবকাল ০৪.০০ ঘ কা
িমিন কনফাের ম
পিরিশ -ক

সভাপিত মেহাদয় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার কায ম
করার জ আ ান জানান। মহাপিরদশক
মেহাদয়েক ধ বাদ জািনেয় সভার সামি ক আেলাচনা েল ধেরন এসিডিজ বা বায়ন ও মিনটিরং কিম র সদ সিচব
জনাব মেনায়ার হােসন।
িমক নং আেলাচ িবষয়
আেলাচনা
১
গত িডেস র, ২০২১ িবগত ০৯ িডেস র, ২০২১ তািরেখ অ ি ত
ি ঃ সভার
এসিডিজ িবষয়ক ৮ম সভার কায িববরণী স েক
কায িববরণী
জানেত চাওয়া হেল কায িববরণী যথাযথভােব
িনি তকরণ
িলিপব করা হেয়েছ মেম জানােনা হয়।

২

িস া
িবগত ০৯ িডেস র,
২০২১ তািরেখ
অ ি ত এসিডিজ
িবষয়ক ৮ম সভার
কায িববরণীেত কােরা
কােনা আপি বা
সংেশাধনী না থাকায়
সবস িত েম তা
ঢ়করণ করা হয়।
ইনিডেকটর ৩.৯.১ ইনিডেকটর ৩.৯.১ এর ডাটা াভাইডােরর তািলকা যাগােযাগ অ াহত
এর ডাটা
হেত কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
থাকেব।
াভাইডােরর
অিধদ েরর নাম বাদ দয়া হেয়েছ।
তািলকা হেত
কলকারখানা ও
িত ান পিরদশন
অিধদ েরর নাম
বাদ না দয়া পয
িবিবএেসর সােথ
সাব িণক
যাগােযাগ অ াহত
থাকেব।

১

বা বায়নকারী
এসিডিজ বা বায়ন
ও মিনটিরং
কিম

এসিডিজ বা বায়ন
ও মিনটিরং
কিম

৩

কমে ে পশাগত
ঘ টনার হার
কমােনার লে
কমপিরক না
ণয়ন

৪

SDG িবষয়ক
উ করণ সভার
আেয়াজন

৫

৬

কমপিরক না ইেতামে ৩০.০১.২০২২ তািরখ
সফ শাখা হেত ড়া অ েমাদন দওয়া হেয়েছ
এবং ১৫ ফ য়াির ২০২২ তািরেখ
৪০.০১.০০০০.১০২.৯৯.০৩৫.১৯.১৩নং ারেক
েয়াজনীয় ব া হেণর িনেদ শনা িদেয় ২৩
উপমহাপিরদশেকর কায ালেয় রণ করা হেয়েছ।
২৭ ফ য়াির ২০২২ তািরেখ
৪০.০১.০০০০.১০২.৯৯.০৩৫.১৯.১৪নং ারেক
বাংলােদশ িব িব ালয় ম ির কিমশন এবং
মা িমক ও উ িশ া িবভাগ এবং কািরগির ও
মা াসা িশ া িবভাগেক প
রেণর জ সিচব
মেহাদয়েক প
রণ করা হেয়েছ।

িবষয় ফেলাআপ
করেত হেব।

এসিডিজ বা বায়ন
ও মিনটিরং
কিম

এ পয ১১ উপমহাপিরদশেকর কায ালেয়
পরবত সভায় একশন এসিডিজ বা বায়ন
উ ু করণ সভার আেয়াজন করা হেয়েছ, যথাান সহ উপ াপন ও মিনটিরং
১.রং র ২.ব ড়া, ৩. ঢাকা, ৪.গাজী র, ৫.চ াম, করেত হেব।
কিম
৬.নারায়ণগ , ৭. লনা, ৮.যেশার, ৯.নরিসংদী,
১০.িকেশারগ , ১১.টা াইল। বািক েলা পয ায় েম
স
করা হেব।
যথাসমেয় উ ু করণ সভা আেয়াজন করার জ
মহাপিরদশক মেহাদয় িনেদ শ দান কেরন।
পরবত সভায় একশন ান সহ উপ াপন করেত
হেব।
ওেয়বসাইেট
২৩ উপমহাপিরদশেকর কায ালেয়এসিডিজ
যসব কায ালয় এখেনা ১। এসিডিজ
এসিডিজ কন ার
িবষয়ক ওেয়বসাইট িনয়িমত হালানাগাদকরেণর ওেয়বসাইট হালনাগাদ বা বায়ন ও
হালনাগাদকরণ
জ ২৮ িডেস র ২০২১ তািরেখ
কেরিন স সব
মিনটিরং কিম ।
৪০.০১.০০০০.১০২.৯৯.০৩৫.১৯.৪৭ নং ারেক কায ালয়স হেক প ২। ২৩
প
রণ করা হেয়েছ। কেয়ক কায ালয় সাভাের
রণ করেত হেব। উপমহাপিরদশেকর
সম ার কারেণ ওেয়বসাইট হালনাগাদ করেত
কায ালয়।
পােরিন।
িত মােস ২৩
ব ড়া, যেশার ও টা াইল কায ালয় হেত ফ য়ারী উপমহাপিরদশেকর এসিডিজ বা বায়ন
উপমহাপিরদশেকর মােসর এসিডিজ িবষয়ক সভার কায িববরণী রণ কায ালয়স হেক িত ও মিনটিরং
কায ালয় হেত
করা হেয়েছ। অ া কায ালয় হেত এখেনা পাওয়া মােস এসিডিজ
কিম
এসিডিজ িবষয়ক যায় িন।
িবষয়ক সভা কের
সভার কায িববরণী
কায িববরণী ধান
ধান কায ালেয়
কায ালেয় রেণর
রণ
জ
নরায় কের প
রণ করেত হেব।

২

৭

৮

৯

১০

ক

িশ

হণ

কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র ক ক কান ক হণ
কান ক হণ করেল তা এসিডিজর ল মা ার করেল তা এসিডিজর
সােথ সম য় কের হণ করেত হেব।
ল মা ার সােথ
ক সেলর কমকতা জানান, চলিত অথবছের ২ সম য় কের হণ
ক (LMISএবং ঘ টনা াসকে িনবািচত
করেত হেব।
কারখানাস েহর িঁ কিন পণ ও সং ার বা বায়ন)
বা বায়েনর লে খসড়া িডিপিপ ণয়ন কের
ম ণালেয় রণ করা হেয়েছ। উ
িডিপিপ
ণয়ন কােল এসিডিজর ল মা াস েহর এর সােথ
সাম
রাখা হেয়েছ।
িশ ম িনরসন ও বা বায়ন শীষক মগা ক
র িনিমে এক িফিজিবিল
ািড িবষয়ক
ক হণ করা হে এই িফিজিবিল
ািড
িবষয়ক ক ডাইফ এর আওতায় বা বািয়ত ১৩
জলা কে র মা েম করা হে এবং ওই ক
থেক য় িনবাহ করা হেব সখােনও এসিডিজ এর
ল মা াস হ অ সরণ করা হে এবং এর সােথ
সাম
ণ কের ক হণ করা হে ।

ম িনরসন

১। এসিডিজ
বা বায়ন ও
মিনটিরং কিম ।
২। ক সল।

১। সকল কােজ িশ ম িনরসেনর জ ১ বছর
১। িনয়িমত
া শাখা
ময়াদী(জা য়ারী২০২২ হেত িডেস র ২০২২) এক ফেলাআেপ রাখেত
কমপিরক না ণয়ন করা হেয়েছ।
হেব।
২। ঢাকার করািনগে সকল কােজ িশ ম িনরসন ২। ঢাকার
করার জ
ই(০২) বছর ময়াদী এক
করািনগে র
কমপিরক না ণয়ন করা হেয়েছ।
িশ ম িবষয়ক
৩। ফ য়াির ২০২২ পয সকল স র হেত ২২১৯ কে র হালনাগাদ
জন িশ ম িনরসন করা হেয়েছ
ত চেয়
উপমহাপিরদশেকর
কায ালয়, ঢাকােক
প
রণ করেত
হেব।
সিমনার আেয়াজন লনায় এবং রাজশািহেত ১ কের সেচতনতা লক ৮ম ও ৯ম সভার
২৩
সভা/ সিমনার আেয়াজন করা হেয়েছ।
িস া অ যায়ী
উপমহাপিরদশেকর
সেচতনতা লক
কায ালয়
সভা/ সিমনার
আেয়াজন করার জ
উপমহাপিরদশেকর
কায ালয়স হেক প
রণ করেত হেব।
SDG িবষয়ক কারখানা ও িত ােন ঘ টনা াসকে িক ধরেণর ধান কায ালেয়র
সফ শাখা এবং
িলফেলট
িলফেলট তির করা যেত পাের তা সফ শাখা
সফ শাখা হেত
২৩
উপমহাপিরদশেকর হেত ত কের উপমহাপিরদশেকর কায ালেয়
ত ত িলফেলট, উপমহাপিরদশেকর
কায ালেয় রণ।
রণ করা যেত পাের।
পা ােরর ফরেমট কায ালয়
অ যায়ী
উপমহাপিরদশেকর
কায ালয়স হ িনজ
বােজট হেত িলফেলট,
পা ার ছািপেয়
কলকারখানা ও
িত ােন িবতরণ
করেব।
৩

১১

িশ ণ

SDG িবষয়ক িশ ণ আগামী ২৫ মােচর মে
ভা য়ািল আেয়াজন করা যেত পাের।

২৫ মাচ মােসর মে
িশ ণ শাখা/
ফাকাল পেয় ও এসিডিজ বা বায়ন
িবক ফাকাল পেয় ও মিনটিরং
কমকতােদর িনেয় কিম
ভা য়ািল এসিডিজ
িবষয়ক িশ েণর
আেয়াজন করেত
হেব।

পিরেশেষ সভায় আর কােনা আেলাচনা না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি
কেরন।

ঘাষণা

মাঃ নািসর উি ন আহেমদ
মহাপিরদশক (অিতির সিচব)
ারক ন র: ৪০.০১.০০০০.১০২.৯৯.০৩৫.১৯.২১

তািরখ:

২৫ ফা ন ১৪২৮
১০ মাচ ২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) সিচব মেহাদেয়র একা সিচব, সিচেবর দ র, ম ও কমসং ান ম ণালয়
২)
মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩) উপমহাপিরদশক (সকল), কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র।
৪) আহবায়ক ও ফাকাল পেয় , এসিডিজ বা বায়ন ম, সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), সাধারণ শাখা, কলকারখানা
ও িত ান পিরদশন অিধদ র,
৫) সদ সিচব, এসিডিজ বা বায়ন ম, পিরসং ান ও গেবষণা কমকতা, পিরসং ান ও গেবষণা উপশাখা,
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৬) সদ , এসিডিজ বা বায়ন ম, সহকারী মহাপিরদশক ( সফ ), সফ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র
৭) সদ , এসিডিজ বা বায়ন ম, সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ) , সাধারণ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র
৮) সদ , এসিডিজ বা বায়ন ম, সহকারী মহাপিরদশক (সাধারণ), া শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন
অিধদ র
৯) ম পিরদশক (সাধারণ), আইিস সল, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র(ওেয়ব সাইেট কােশর জ
অ েরাধ করা হেলা)

মাঃ নািসর উি ন আহেমদ
মহাপিরদশক (অিতির সিচব)

৪

