বিষয় ১ : বিবিন্ন উপ কবিটি গঠন
আল োচনোাঃ িহোসবচি সোয় ো ফোরজোনো িল ন, গত ১৯/০২/২০২০ তোবরলের সিোয় বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক
এর সোবি কক কোলজর গবতশী তো আনয়লনর লযে এিং ইস্যেবিবিক বিবিন্ন কোজ স্যষ্ঠুিোলি সম্পোদলনর স্বোলথ ক বিবিন্ন
উপ-কবিটি গঠন করোর বসদ্ধোন্ত গৃহীত হয়। বনি কোহী কবিটির সদস্য ছোড়োও বিবিন্ন কেোডোলরর দয সদস্যলদর আহ্বোয়ক
কলর বিষয় বিবিক উপকবিটি/ওয়োবকং গ্রুপ গঠন করোর জন্য বিবিন্ন কেোডোলরর সদস্যলদর নোলির তোব কো সংগ্রহ
করো হয়। কয়টি উপ-কবিটি গঠন করো হলি, নস কবিটিগুল োর প্রস্তোি কোর্ কবনি কোহী কবিটির সদস্যলদর বনকট নথলক
জোনলত চোওয়ো হল সিোয় উপবিত সক সদস্য এলক এলক তাঁলদর িতোিত প্রকোশ কলরন। সিোপবতর অনুিবত
ক্রলি অবফস নকো-অবড কলনটর জোনোন নর্, বিবসএস উইলিন ননটওয়োলককর সোলথ কোজ করলত আগ্রহী বিবিন্ন কেোডোলরর
সি কলিোট ৮০ জলনর নোি সংগ্রহ করো হলয়লছ। এ প্রসলে িহোসবচি িল ন, প্রবতটি কবিটির আহ্বোয়ক অথিো
সদস্যসবচি কোর্ কবনি কোহী কবিটির িধ্য নথলক হলত হলি, তোহল কোর্ কবনি কোহী কবিটি এিং উপকবিটির িলধ্য সিন্বয়
করলত স্যবিধো হলি। সহ-সিোপবত ফোরবহনো আহলিদ িল ন, গলিষণো উপকবিটি, Crisis Management
উপকবিটি, প্রচোর ও প্রকোশনো উপকবিটি, Membership Growth উপকবিটি, সোংস্কৃবতক উপকবিটি, সোবহতে
উপকবিটি, আইবসটি উপকবিটি, Career Development উপকবিটি/ওয়োবককং গ্রুপ গঠন করো প্রলয়োজন। বতবন
এসি উপকবিটির আহ্বোয়ক ও সদস্য সবচিসহ কবিটির সদস্যলদর নোলির প্রস্তোি আহিোন কলরন। সদস্যগণ
স্বতাঃস্ফুতকিোলি বিবিন্ন কেোডোলরর আগহী কিককতকোলদর নোি প্রস্তোি কলরন এিং সি কসম্মবতক্রলি বনলনোক্তিোলি
ওয়োবককং গ্রুপ/উপকবিটি গঠলনর বসদ্ধোন্ত গৃহীত হয়।

গলিষণো উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। িদরুন ননছো, নরক্টর (সবচি), বিবসএস প্রশোসন একোলডবি।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। ড. নোবছিো আকতোর, উপসবচি, অথ ক বিিোগ, অথ ক িন্ত্রণো য়।
২। ইয়োসবিন েোতুন, পুব শ স্যপোর, ট্যেবরস্ট পুব শ।
৩। শোবক ো নজসবিন, যুগ্ম কবিশনোর, কোস্টিস নগোলয়ন্দো ও তদন্ত অবধদপ্তর, ঢোকো।
৪। আরবজনো েোতুন, সহকোরী কবিশনোর, কোস্টিস এক্সোইজ ও িেোট কবিশনোলরট, ঢোকো (উির)।
৫। ফবরদো পোরিীন, অবতবরক্ত পুব শ স্যপোর, ননৌপুব শ।
৬। শোিছুন্নোহোর, অবতবরক্ত পুব শ স্যপোর, পুব শ নহডলকোয়োট কোস ক।
৭। িোস্যিো ইউনুস, উপপবরচো ক (ওিিই), এনএটিবপ-২ প্রলজক্ট বডএই, েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৮। নিোছোাঃ িোহবুিো েোতুন, অবতবরক্ত উপপবরচো ক (ইক্ষু ও অন্যোন্য ফস ), ক্রপস উইং, কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর,
েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৯। নোজমুন নোহোর হোবিদ, বনি কোহী প্রলকৌশ ী, গণপূতক অবধদপ্তর, ঢোকো।

১০। সিনোজ আিবন্ত, সহকোরী প্রলকৌশ ী, সড়ক ও জনপথ অবধদপ্তর।
১১। তোবনয়ো শোরবিন েোন, প্রিোষক, রোজশোহী সরকোবর িবহ ো কল জ, রোজশোহী।
সদস্য সবচিাঃ
১। ড. নোবহদো ফবরদী, প্রথি সবচি (শুল্ক), জোতীয় রোজস্ব নিোড ক ও উন্নয়ন ও গলিষণো বিষয়ক সম্পোদক, বিবসএস
উইলিন ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। নোরী কিককতকোলদর দযতো বৃবদ্ধ, কিকলযলে নোনোমুবে চেোল ঞ্জ নিোকোলি োর সযিতো বৃবদ্ধ, ব্যবক্তগত স্যরযো ইতেোবদ
বিষলয় গোইড োইন/বনলদ কবশকো প্রণয়লনর বনবিি কিকসূবচ গ্রহলণর স্যপোবরশ করো;
২। বিবিন্ন পর্ কোলয়র নোরী কিককতকোলদর চোকুরীলযলে বিরোবজত সিস্যো বচবিত করোর জন্য গলিষণো মূ ক কোর্ কক্রি
পবরচো নো করোর স্যপোবরশ করো;
৩। গলিষণো কোর্ কক্রি পবরচো নো করোর জন্য সম্ভোব্য িোলজট প্রণয়ন কলর মূ কবিটির বনকট দোবে করো;
৪। উপকবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

Crisis Management উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। ওয়োবহদো আক্তোর, িোননীয় প্রধোনিন্ত্রীর একোন্ত সবচি-২, প্রধোনিন্ত্রীর কোর্ কো য়।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। অধ্যোপক ড. নফরলদৌবস েোন, অধ্যয, সরকোবর িোঙ ো কল জ, বিরপুর, ঢোকো।
২। শোহোনোরো ইয়োসবিন ব ব , উপসবচি, পোি কতে চট্টগ্রোি বিষয়ক িন্ত্রণো য়।
৩। রুিোনো আক্তোর, পুব শ স্যপোর, বসআইবড, ঢোকো।
৪। ফোবরয়ো রবফক িোিনো, সহকোরী পুব শ স্যপোর, পুব শ নহডলকোয়োট কোস ক।
৫। নিোছোাঃ মুসবফকো হোসনীন নচৌধুরী, বসবনয়র সহকোরী পবরচো ক, জোতীয় কৃবষ প্রবশযণ একোলডবি, গোজীপুর।
৬। ফোরজোনো েোনি, বসবনয়র সহকোরী সবচি, কৃবষ িন্ত্রণো য়।
৭। নোসবরন স্য তোনো, নজোনো এবক্সবকউটিি অবফসোর, গোজীপুর বসটি কলপকোলরশন।
৮। নহোসলন আরো রীনো, অবতবরক্ত উপপবরচো ক (আিদোবন) উবিদ সংগবনলরোধ উইং, কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর,
েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৯। কোিরুন্নোহোর ডোয়নো, অবতবরক্ত উপপবরচো ক (রফতোনী), উবিদ সংগবনলরোধ উইং, কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর,
েোিোরিোবড়, ঢোকো।

সদস্য সবচিাঃ
১। নশে নিোলিনো িবন, যুগ্মসবচি, জনপ্রশোসন িন্ত্রণো য় ও নকোষোধ্যয, বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। নোরী কিককতকোলদর সোধোরণ সিস্যো, প্রবতকু তো, সম্ভোিনো ইতেোবদ বচবিত করো;
২। নোরী কিককতকোলদর সিস্যো সিোধোলনর সিয় প্রলয়োজলন কিককতকোর সংবিষ্ট িন্ত্রণো য়/ বিিোগ/ অবধদপ্তর/ পবরদপ্তর
এর সোলথ নর্োগোলর্োগ কলর সিস্যো সিোধোলনর উলযোগ গ্রহণ করো;
৩। ননটওয়োলককর সদস্যলদর নর্লকোন সিস্যো সম্পলকক অিবহত হওয়োর পর কবিটি তো পর্ কোল োচনো পূি কক করণীয়
সম্পলকক স্যপোবরশ প্রনয়ণ করো;
৪। কবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

প্রচোর ও প্রকোশনো উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। নিোছোাঃ ফবরদো ইয়োসবিন, এসবপ, এসবি, ঢোকো।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। উলম্ম নবহদো আক্তোর, সহকোরী কবিশনোর, কোস্টি হোউস, ঢোকো।
২। ডোাঃ আইবরন পোরিীন আ ি, সহলর্োগী অধ্যোপক (গোইনী বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৩। ডোাঃ মুসোররোত স্য তোনো স্যবি, সহকোরী অধ্যোপক (গোইনী বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৪। ডোাঃ তোনবজি নরবিকো, সহকোরী অধ্যোপক (বশশু বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৫। রুবিনো পোরিীন, উপ-পবরচো ক, িোং োলদশ নর ওলয় ঢোকো।
৬। নোবহদ আফলরোজ ব জো, উপ-বিিোগীয় প্রলকৌশ ী, গণপূতক অবধদপ্তর।
৭। নফৌবজয়ো আেতোর, উপলজ ো কৃবষ অবফসোর (এ . আর), সংযুক্ত কলরো রুি, সলরজবিন উইং, কৃবষ সম্প্রসোরণ
অবধদপ্তর, েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৮। শোহোনো নফরলদৌস, বনি কোহী প্রলকৌশ ী, সোলসক নরোড কোলনবক্টবিটি প্রলজক্ট, সড়ক ও জনপথ অবধদপ্তর।
৯। আল য়ো পোরিীন, সহলর্োগী অধ্যোপক (রোষ্ট্রবিজ্ঞোন), সরকোবর সেীত কল জ, আগাঁরগোও, ঢোকো।
১০। নোবহদো পোরিীন, সহকোরী অধ্যোপক (গবণত), সরকোবর িোঙ ো কল জ, বিরপুর, ঢোকো।
১১। শোহোনো আ ি, সহকোরী প্রলকৌশ ী (চ বত দোবয়ত্ব), জনস্বোিে প্রলকৌশ অবধদপ্তর।
১২। ডোাঃ সোবকয়ো হক, নিবডলক অবফসোর, বসবি সোজকলনর কোর্ কো য়, কক্সিোজোর।
সদস্য সবচিাঃ

১। সোবিহো ইয়োসবিন, উপ সবচি , প্রধোনিন্ত্রীর কোর্ কো য় ও নর্োগোলর্োগ ,প্রচোর ও তথ্য সম্পোদক, বিবসএস উইলিন
ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। প্রবত িছর আন্তজকোবতক নোরী বদিলস একটি ‘স্বজন’ প্রকোশনো প্রকোশ এিং বিতরণ করো;
২। সোবহতে উপকবিটির সোলথ সিন্বয় পূি কক ‘স্বজন’ এর জন্য ন েো বনি কোচন করো;
৩। অনুষ্ঠোলনর দোওয়োত কোড ক প্রস্তুত ও বিতরণ করো;
৪। ‘স্বজন’ প্রকোশনোর সম্ভোব্য িোলজট প্রণয়ন কলর মূ কবিটির বনকট দোবে করো;
৫। ননটওয়োলককর বিবিন্ন কোর্ কক্রি এিং সফ তো প্রচোলরর ব্যিিো গ্রহণ করো;
৬। কবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।
Membership Growth উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। নিোসোম্মৎ শোহোনোরো েোতুন, যুগ্মসবচি, জনপ্রশোসন িন্ত্রণো য়।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। নোবদরো হোয়দোর, উপসবচি, িৎস্য ও প্রোণীসম্পদ িন্ত্রণো য়।
২। স্যরোইয়ো জোহোন, বসবনয়র সহকোরী সবচি, অথ ক বিিোগ, অথ ক িন্ত্রণো য়।
৩। ডোাঃ িো ো িবণক, সহলর্োগী অধ্যোপক (গোইনী বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৪। ডোাঃ রুনো আক্তোর নদো ো , সহকোরী অধ্যোপক (গোইনী বিিোগ), িেিন্ধু নশে মুবজি নিবডলক বিশ্ববিযো য়।
৫। ডোাঃ মুবশকদো পোরিীন, সহকোরী অধ্যোপক (গোইনী বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৬। ডোাঃ নরজওয়োনো আফবরন তোবনয়ো, সহকোরী নরবজস্টোর (গোইনী বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৭। নুসরোত জোহোন, িবনটবরং অবফসোর, বিএআরআই কর্তক
ক উিোবিত চোর ফস বিবিক শস্য বিন্যোস প্রযুবক্ত
সম্প্রসোরণ কিকসূচী, কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর, েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৮। নজসবিন আক্তোর, সহকোরী অধ্যোপক (রোষ্ট্রবিজ্ঞোন), িোসোনলটক সরকোবর কল জ, ঢোকো।
৯। িোহফুজো আক্তোর ট্যকু, উপ-বিিোগীয় প্রলকৌশ ী, সড়ক পবরিহন ও িহোসড়ক বিিোগ।
সদস্য সবচিাঃ
১। আছিো স্য তোনো, উপসবচি, প্রোথবিক ও গণবশযো িন্ত্রণো য় ও সোংগঠবনক সম্পোদক, বিবসএস উইলিন
ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ

১। বিবিন্ন কেোডোলরর নফোকো পলয়ন্ট কিককতকোলদর সোলথ নর্োগোলর্োগ কলর সদস্য সংখ্যো বৃবদ্ধর প্রলয়োজনীয় ব্যিিো
গ্রহণ করো;
২। সদস্য সংখ্যো বৃবদ্ধর জন্য বিবিন্ন একোলডবিলত বচঠি নপ্ররণ করোর িোধ্যলি সদস্য সংগ্রহ করো;
৩। বিবিন্ন অনুষ্ঠোলন সদস্য সংখ্যোর অবধক উপবিবত বনবিত করো;
৪। উপকবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

সোংস্কৃবতক উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। অধ্যোপক ইন্দুপ্রিো দোস, উপোধ্যয, সরকোবর সেীত কল জ, ঢোকো।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। সোগবরকো নোসবরন, উপসবচি, স্যরযো নসিো বিিোগ, স্বরোষ্ট্র িন্ত্রণো য়।
২। ফোহবিদো হক েোন, উপসবচি, সড়ক পবরিহন ও িহোসড়ক বিিোগ।
৩। শোহনোজ আক্তোর রোনু, পবরচো ক (SEA), পররোষ্ট্র িন্ত্রণো য়।
৪। ফোরহোনো আহলিদ নচৌধুরী, পবরচো ক, পররোষ্ট্র িন্ত্রণো য়।
৫। আসিো নিগি বরটো, এসবপ, নটব লকোি।
৬। নুপুর দি, সহলর্োগী অধ্যোপক (িোং ো), িোসোনলটক সরকোবর কল জ, ঢোকো।
৭। নসোলহ ী পোরিীন, অবতবরক্ত উপপবরচো ক (ইনচোজক কলরো রুি), সলরজবিন উইং, কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর,
েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৮। নরজওয়োনো রহিোন তনু, উপলজ ো কৃবষ অবফসোর (এ . আর), সংযুক্ত পবরকল্পনো, প্রকল্প িোস্তিোয়ন ও আইবসটি
উইং, কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর, েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৯। নিোছোাঃ খুবজস্তো আক্তোরো িোনু, সহকোরী অধ্যোপক (িোং ো), নিগি িদরুলন্নসো সরকোবর িবহ ো কল জ।
১০। বনশোত ননোিোন, বনি কোহী প্রলকৌশ ী, সড়ক পবরিহন ও িহোসড়ক বিিোগ।
১১। ডোাঃ নশে সোবদয়ো িলনোয়োরো ঊষো, নিবডলক অবফসোর, বসবি সোজকলনর কোর্ কো য়, খু নো।

সদস্য সবচিাঃ
১। সো িো নিগি ,সহকোরী অধ্যোপক ,সরকোরী বততুিীর কল জ ও সোবহতে ও সোংস্কৃবত বিষয়ক সম্পোদক, বিবসএস
উইলিন ননটওয়োকক।

কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। কিককতকোলদর িলধ্য র্োরো বিবিন্ন সোংস্কৃবতক কিককোলে পোরদশী তাঁলদর সিন্বলয় সোংস্কৃবতক পু গঠন করো;
২। বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক কর্তক
ক আলয়োবজত বিবিন্ন অনুষ্ঠোলন সোংস্কৃবতক (গোন, কবিতো, নৃতে) অনুষ্ঠোন
আলয়োজন করো;
৩। সোংস্কৃবতক অনুষ্ঠোন আলয়োজলনর সম্ভোব্য িোলজট প্রণয়ন কলর মূ কবিটির বনকট দোবে করো;
৪। উপকবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

আইবসটি উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। ড. নিোছোাঃ ফবরদো পোরিীন, উপপবরচো ক (প্রকল্প িোস্তিোয়ন ও মূল্যোয়ন), পবরকল্পনো, প্রকল্প িোস্তিোয়ন ও আইবসটি
উইং কৃবষ সম্প্রসোরণ অবধদপ্তর, েোিোরিোবড়, ঢোকো।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। তোিোসস্যি বিনলত ইস োি, যুগ্ম িহোপবরচো ক (র্োবন্ত্রক), িোং োলদশ নর ওলয় ঢোকো।
২। শোরবিন আক্তোর, অবতবরক্ত পুব শ স্যপোর, বসআইবড।
৩। িোহফুজো ব জো, অবতবরক্ত উপ-পুব শ কবিশনোর, বসটিটিবস, বডএিবপ।
৪। শোবক ো জোহোন বশল্পী, বিিোগীয় বসগন্যো এিং নটব লর্োগোলর্োগ প্রলকৌশ ী (বডএসটিই), নটব কি, িোং োলদশ
নর ওলয়, ঢোকো।
৫। অজোন্তো শুক ো তিো, উপ-বিিোগীয় প্রলকৌশ ী, গণপূতক অবধদপ্তর।
৬। িোকছুদো নিগি, প্রধোন বডসলে কিককতকো ও প্রকল্প পবরচো ক, জোতীয় বিজ্ঞোন ও প্রযুবক্ত জোদুঘর।
৭। নিোছোাঃ িোছুদো নিগি, বসবনয়র সহকোরী প্রধোন, অিেন্তরীণ সম্পদ বিিোগ, অথ ক িন্ত্রণো য়।
৮। ফোরহোনো নহোলসন, সহকোরী প্রলকৌশ ী (চ বত দোবয়ত্ব), জনস্বোিে প্রলকৌশ অবধদপ্তর।
সদস্য সবচিাঃ
১। রোয়হোনো তসব ি, প্রকল্প পবরচো ক, ৯ টি সরকোবর িোধ্যবিক বিযো য় িোপন প্রকল্প, িোধ্যবিক ও উচ্চ বশযো
অবধদপ্তর ও বনি কোহী সদস্য, বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। এট্যআই এর সোলথ সোি কযবনক নর্োগোলর্োলগর িোধ্যলি বিবসএস উইলিন ননটওয়োলককর ওলয়িসোইট বনিকোণ করো;
২। বিবসএস উইলিন ননটওয়োলককর ওলয়িসোইট, নফসবুক নপলজ তথ্য আপলডট করোর িোধ্যলি ওলয়িসোইট ও নফসবুক
সচ রোেো;
৩। ওলয়িসোইট, ইলিই , নিোিোইল নিলসজ এিং নফসবুক নপলজর িোধ্যলি সদস্যলদর িোলে বিবিন্ন তথ্য নপৌছোলনো;

৪। উপকবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

সোবহতে উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। উলম্ম সো িো তোনবজয়ো, যুগ্ম-সবচি, স্বোিে নসিো বিিোগ, স্বোিে িন্ত্রণো য়।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। কোঞ্চন রোনী দি, উপ কবিশনোর, কোস্টিস িে কবিশনোলরট, ঢোকো।
২। ডোাঃ দূি কো হো দোর, সহলর্োগী অধ্যোপক (কোবড কওল োবজ বিিোগ), স্যোর সব মুল্লোহ নিবডলক কল জ।
৩। নিোছোাঃ ফবরদো ইয়োসবিন, উপ-পুব শ কবিশনোর, প্রলফসনো স্টোেোড ক এে ইন্টোরনো ইনলিবস্টলগশন,
বডএিবপ।
৪। নরহোনো আকতোর, বসবনয়র সহকোরী সবচি, বিদুেৎ বিিোগ, বিদুেৎ, েবনজ ও জ্বো োনী বিষয়ক িন্ত্রণো য়।
৫। েোবদজো তোলহরো িবি, অবতবরক্ত নজ ো ম্যোবজলেট, বডবস অবফস, নোরোয়ণগঞ্জ।
৬। িোকছুদো েন্দকোর, বসবনয়র সহকোরী সবচি, বিদুেৎ বিিোগ, বিদুেৎ, েবনজ ও জ্বো োনী বিষয়ক িন্ত্রণো য়।
৭। ডোাঃ িোনসী সোহো, নিবডলক অবফসোর, ডোমুডেো ইউএইচবস, শরীয়তপুর।
৮। ড. আকতোর জোহোন কাঁকন, উপলজ ো কৃবষ অবফসোর (এ . আর), িোশরুি উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, সোিোর, ঢোকো।
৯। উবিক ো েোল দ, সহলর্োগী অধ্যোপক, সম্পোদক, জোতীয় বশযোক্রি ও পোঠ্যপুস্তক নিোড ক, ঢোকো।

সদস্য সবচিাঃ
১। তোবিিো স্য তোনো, সহকোরী পবরচো ক (এলস্টট), সদর দপ্তর, আনসোর ও গ্রোি প্রবতরযো িোবহনী, বে গাঁও, ঢোকো
ও বনি কোহী সদস্য, বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। কিককতকোলদর িলধ্য র্োরো সোবহতে কলিক পোরদশী/ দয/ আগ্রহী তাঁলদর সিন্বলয় একটি পু গঠন করো;
২। প্রবতিছর একটি ‘স্বজন’ প্রকোশনো প্রকোশ করোর লযে সদস্যলদর বনকট নথলক বিবিন্ন ন েো (গল্প, কবিতো, ভ্রিন
কোবহবন ইতেোবদ) সংগ্রহ করো;
৩। প্রচোর ও প্রকোশনো উপকবিটির সোলথ সিন্বয়পূি কক ‘স্বজন’ প্রকোশনো প্রকোশ করো;
৪। উপকবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

Career Development উপকবিটি
আহ্বোয়কাঃ
১। ফোরবহনো আহলিদ, অবতবরক্ত সবচি, নজেোর এে নসোশো নডলি পলিন্ট নেশোব ষ্ট (এসইআইবপ প্রকল্প), অথ ক
বিিোগ, অথ ক িন্ত্রণো য়।
সদস্যাঃ (লজেষ্ঠতোর বিবিলত নয়)
১। স্যিণ কো নচৌধুরী, কবিশনোর, ইনকোি ট্যোক্স, ঢোকো ও যুগ্ম-িহোসবচি, বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক।
২। নজসবিন নোহোর, যুগ্ম সবচি, সড়ক পবরিহন ও িহোসড়ক বিিোগ।
৩। হোবিবুন নোহোর, উপসবচি, অথ ক বিিোগ, অথ ক িন্ত্রণো য়।
৪। তোবনয়ো নিোস্তফো, উপ-পবরচো ক, িোং োলদশ নর ওলয় ঢোকো।
৫। িোহবুিো মুনমুন, অবতবরক্ত উপপবরচো ক (এ .আর), েোিোরিোবড়, ঢোকো।
৬। কোন্তো, বনি কোহী প্রলকৌশ ী, গণপূতক অবধদপ্তর।
৭। বি বকস আকতোর, বনি কোহী প্রলকৌশ ী (চ বত দোবয়ত্ব), জনস্বোিে প্রলকৌশ অবধদপ্তর।
৮। জবয়তো বিশ্বোস, সহকোরী প্রলকৌশ ী, গণপূতক অবধদপ্তর।
৯। োইলুন নোহোর, সহকোরী পবরচো ক, পর্ কলিযণ ও মূল্যোয়ন শোেো, িোধ্যবিক ও উচ্চ বশযো অবধদপ্তর।
১০। শোহোনো নফরলদৌস বিথী, বনি কোহী প্রলকৌশ ী, সড়ক পবরিহন ও িহোসড়ক বিিোগ।
সদস্য সবচিাঃ
১। নোফবরজো শ্যোিো ,অবতবরক্ত িহোপবরচো ক (কিকসংিোন), জোতীয় কিকসংিোন ও প্রবশযণ বুেলরো ও বনি কোহী সদস্য,
বিবসএস উইলিন ননটওয়োকক।
কবিটির কিকপবরবধাঃ
১। বিবসএস উইলিন ননটওয়োলককর সম্মোবনত সদস্যবৃলন্দর Professionalism, Outfit/ Attire, Behavior,
Attitude ইতেোবদ সংক্রোন্ত বিষলয় সলচতনতো বৃবদ্ধর লযে ওয়োককশপ/লসবিনোর/কনফোলরন্স/ওলয়বিনোর আলয়োজন
করো;
২। বিবিন্ন প্রবশযণ একোলডবির সোলথ নর্োগোলর্োগ কলর নতুনলদর grooming-এ ভূবিকো রোেো;
৩। ওয়োককশপ/লসবিনোর আলয়োজলনর সম্ভোব্য িোলজট প্রণয়ন কলর মূ কবিটির বনকট দোবে করো;
৪। উপকবিটি প্রলয়োজলন সদস্য নকো অপ্ট করলত পোরলি।

