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বাাংলাদেশ সিসিল িাসি িি উইদেন ননটওয়ার্ি (BCSWN)- এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির িপ্তে িিার র্ার্ িসববরণী 

 

িিাপসি  : ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে 

িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি  

                    ও 

       িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয়।  

িিার োধ্যে : জুে র্নফাদরন্স। 

  

িাসরখ ও িেয়  :  ০৩ জুলাই ২০২১, রাি ৭.৩০ ঘটির্া।   

 

িিায় উপসিি িেস্য / র্ে ির্িিাদের িাসলর্া ‘পসরসশষ্ট - র্’ নি িাংযুক্ত।  

 

িিার প্রারদে িিাপসি সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির উপসিি ির্লদর্ স্বাগি জানান। 

প্রথমেই তিতন সংযুক্ত সকমের কুশোতি জানমি চান এবং বমেন, বিতোন ককাতিড-১৯ অতিোরী পতরতিতিমি 

সকে কসক্টমরর কে তকিতারা িাঁমির স্ব স্ব িপ্তমরর তনমি তশনা বাস্তবায়মন অিযন্ত িৎপর। কে তরি অবিায় তিতন 

তনমজসহ কে তকিতামির েমে অমনমকই ককাতিড আক্রান্ত হময়তিমেন। িাঁরা সকমেই ইমিােমে ককাতিডমুক্ত 

হময়মিন। ফ্রন্টোইনার তহমসমব তবতসএস সস্বািয,, তবতসএস সপ্রশাসন,, তবতসএস সুলতেশ, কযাডামরর কে তকিতাৃন্ 

সমব তাচ্চ কপশািাতরমের সামথ কাজ কমর যামেন।  তিতন কনটওয়ামকতর সকে কে তকিতামক সমব তাচ্চ সিকতিা কেমন 

িাঁমির িাতয়ে পােমনর অনুমরাধ জানান।    

২.০ অিঃপর সিসন র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির িাসহিয ও িাংস্কৃসি সবষয়র্ িম্পাের্ িালো নবগে িহর্ারী অধ্যাপর্ 

পে নেদর্ িহদর্াগী অধ্যাপর্ পদে পদোন্নসি পাওয়ায়, নর্াগাদর্াগ, প্রিার ও িথ্য িম্পাের্ িাসবহা ইয়ািেীন, 

পসরিালর্-২, উপআঞ্চসলর্ িহদর্াসগিা নিল (এিআরসিসি), প্রধানেন্ত্রীর র্ার্ িালয় ইউসনিাসি িটি অফ িাদিক্স, 

ইাংল্যাদে স্কলারসশদপ পড়ার সুদর্াগ পাওয়ায় এবাং সনব িাহী িেস্য িাসেো সুলিানা িহর্ারী পসরিালর্ (এদেট), 

িের েপ্তর, আনিার ও গ্রাে প্রসিরক্ষা বাসহনী সিসনয়র নস্কল পরীক্ষায় উত্তীণ ি হওয়ায় এবাং র্ন্যা িন্তাদনর ো 

হওয়ায় র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির পক্ষ নেদর্ ির্লদর্ অসিনন্দন জানান।  

অি:পর তিতন সিা পতরচােনা করার জন্য কনটওয়ামকতর েহাসতচব িায়লা ফারজানাদর্ আহবান র্দরন। 

২.১ িিা পসরিালনার প্রারদে েহািসিব বদলন নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সম্মাতনি িিাপসি ও খাদ্য 

িসিব ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে এর  েক্ষিা, িিিা, সনষ্ঠা, এবাং র্দরানার্াদল খাদ্য ব্যবিাপনায় গসিশীল 

ননতৃদের জন্য োননীয় প্রধানেন্ত্রী িাঁর িার্সরর নেয়াে আদরাও এর্ বছর বৃসি র্দরদছন। এ জন্য সবসিএি উইদেন 

ননটওয়াদর্ির ির্ল িেদস্যর পক্ষ হদি িিাপসি েদহােয়দর্ অসিনন্দন জানান এবাং োননীয় প্রধানেন্ত্রীর প্রসি 

কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপন কমরন। অিঃপর সিসন সবগি ০৩/০৩/২০২১ িাসরদখ অনুসষ্ঠি িিার র্ার্ িসববরণী িিায় পদড় 

নশানান। র্ার্ িসববরণীদি নর্ান িাংদশাধনী এবাং িাংদর্াজনী না োর্ায় িা দৃঢ় র্রা হয়। এরপর আজদজর িিার 

এদজোিমূহ উপিাপন র্রা হয় এবাং প্রদিযর্টি সবষদয় িেস্যগণ িাদের েিােি তুদল ধদরন। সবস্তাসরি 

আদলািনাদন্ত সনদমাক্ত সিিান্তিমূহ গ্রহন র্রা হয়:   
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৩.০ সবষয়: গি িিার সিিান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগসি পর্ িাদলািনা: 

 

ক্রতেক 

নং 

গি সিার তসদ্ধান্ত তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

১. ৩.২ আন্তজিাসির্ নারী সেবি উের্াপন:  

৩.২.১ আগােী ৮ োি ি ২০২১ িন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটির্ায় জুদের োধ্যদে 

আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ উপলদক্ষয ওদয়সবনার র্রা হদব; 

৩.২.২ প্রধান অসিসে সহদিদব োর্দবন জনাব নোঃ নিাহরাব নহািাইন, 

োননীয় নিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ িরর্াসর র্ে ি র্সেশন; 

৩.২.৩ সবদশষ অসিসে সহদিদব উপসিি োর্দবন জনাব নোঃ আসেনুল 

ইিলাে খান, িসিব, র্াসরগসর ও োদ্রা সশক্ষা সবিাগ, সশক্ষা েন্ত্রণালয়;  

৩.২.৪ িিাপসিে র্রদবন সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িিাপসি খাদ্য 

িসিব ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে।   

তসদ্ধান্ত অনুযায়ী সকে কার্ িক্রে 

গ্রহণ র্রা হদয়দছ 

২. ৪.০ সবষয়ঃ েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ উদ র্াপনঃ 

৪.২ সিিান্তঃ ২৬/০৩/২০২১ িাসরখ শুক্রবার েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ 

ওদয়সবনাদরর োধ্যদে উদ র্াপন র্রা হদব। িিাপসির িদে আদলািনা 

র্দর প্রধান অসিসে, সবদশষ অসিসে, এবাং মূখ্য আদলাির্ সনব িািন র্রা 

হদব। 

সিিান্ত অনুর্ায়ী েহান স্বাধীনিা 

সেবি উের্াপন র্রা হদয়দছ।  

৩. ৫.০ সবষয়ঃ নারী র্ে ির্িিাদের র্াউসন্সসলাং সবষয়র্ ওদয়সবনাদরর 

আদয়াজনঃ  

৫.২.১  Women harassment at workplace সবষয়র্ এর্টি 

ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা হদব 

র্দরানার প্রদর্াপ নবদড় র্াওয়ায় 

Women harassment at 

workplace সবষয়র্  ওদয়সবনার 

আদয়াজন র্রা িেব হয়সন।  

৪. ৬.০  নজোর আওয়ারদনি সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন 

র্রা 

৬.২ সিিান্তঃ নজোর আওয়ারদনি সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ 

আদয়াজন র্রা হদব। 

নজোর আওয়ারদনি সবষয়র্ 

নিসেনার/ নেসনাং/ওয়ার্িশপ 

আদয়াজন র্রা িেব হয়সন। 

আজদর্র িিায় সবষয়টি পুনরায় 

আদলািনা র্রা নর্দি পাদর।  

৫. ৭.০  ননটওয়াদর্ির জন্য র্ে িসূিী প্রণয়ন র্রা। 

৭.২  আগােী এর্ োদির েদধ্য ননটওয়াদর্ির জন্য র্ে িসূিী প্রণয়ন র্রা 

হদব। 

 

এ সবষদয় িহ-িিাপসি অসিসরক্ত 

িসিব ফারসহনা আহদেে িিায় 

অগ্রগসি অবসহি র্রদবন।  

৬. ৮.০ আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ ও েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ এ 

নফিবুর্ নপদজ বাণী নেওয়াঃ 

৮.২ সিিান্তঃ আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ ও েহান স্বাধীনিা সেবি-

২০২১ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির নফিবুর্ নপদজ প্যাদড বাণী প্রিার 

র্রদি হদব। 

সিিান্ত অনুর্ায়ী এ দুটি সেবদি 

সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির 

নপদজ বানী প্রিার র্রা হদয়দছ।  
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৩.১.০ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িেস্যদের সবসিন্ন সৃসষ্টশীল র্ার্ িক্রেদর্ স্বীকৃসি নেওয়া: 

 

৩.১.১ আদলািনা: েহািসিব বদলন নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির অদনর্ িেস্য আদছন র্ারা িার্সরর 

পাশাপাসশ অদনর্ উদ্ভাবনী র্াজ র্দর র্াদে। িেস্যদের সবসিন্ন অজিনগুদলা সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবসিন্ন 

অনুষ্ঠাদনর োধ্যদে তুদল ধরার পাশাপাসশ িাঁদের র্াদজর স্বীকৃসি নেওয়া বা অসিনন্দন জানাদনা র্ায়। এদি র্দর 

অজিনগুদলা িম্পদর্ি অন্যান্য িেস্যরা জানদি পারদব, সনদজরা িমৃি হদি পারদব এবাং উৎিাসহি হদব। এ 

সবষয়টিদর্ িিাপসি স্বাগি জানান এবাং এর্টি িাদলা উদদ্যাগ উপিাপন র্রার জন্য েহািসিবদর্ ধন্যবাে 

জানান।   

  

৩.১.২ সিিান্ত: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবসিন্ন অনুষ্ঠাদনর োধ্যদে িেস্যদের সবসিন্ন অজিনগুদলা তুদল ধরা 

হদব এবাং িাঁদের র্াদজর স্বীকৃসি প্রোদনর ব্যবিা গ্রহণ র্রা হদব।  

 

৩.১.৩ বাস্তবায়ন: িায়লা ফারজানা, যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ ও েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 

  

৩.২.০ সবষয়: ননটওয়াদর্ির জন্য র্ে িসূিী প্রণয়ন র্রা।   

  

৩.২.১ আদলািনাঃ িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে বদলন নর্, সবসিন্ন েপ্তর/িাংিা এর্ বছদর প্রায় ৩৩ টি র্ে িসূিী 

প্রণয়ন র্দর েসহলা ও সশশু সবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র োধ্যদে অে ি সবিাগ হদি বাদজট িাংগ্রহ র্রদছ। েসহলা ও সশশু 

সবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র িহদর্াসগিা সনদয় সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির জন্য এর্টি র্ে িসূিী প্রণয়ন র্দর বাদজট 

িাংগ্রহ র্রা নর্দি পাদর। এদক্ষদে র্ে িসূসি প্রণয়দনর ফদে িট িাংগ্রহ র্দর নিটি পূরণ র্দর েসহলা ও সশশু সবষয়র্ 

েন্ত্রণালদয়র িাদে নর্াগাদর্াগ র্রদি হদব।  

 

৩.২.২ সিিান্ত: ননটওয়ার্ি হদি নারী উন্নয়ন সবষয়র্ র্ে িসূিী প্রণয়ন র্রদি হদব।   

  

৩.২.৩ বাস্তবায়ন:    

(১) ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসিব, অে ি সবিাগ, অে ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি   

(২)  ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসিব, স্বািয নিবা সবিাগ ও েপ্তর িম্পাের্, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 

(৩) সুরাইয়া জাহান, সিসনয়র িহর্ারী িসিব, অে ি সবিাগ। 

(৪) সনশাি রহোন সেথুন, এসডসি, সিটিটিসি, সডএেসপ।  

 

৩.৩.০  সবষয়: Gender Awareness সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্রা। 

 

৩.৩.১ আদলািনাঃ িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে িিাদর্ অবসহি র্দরন নর্, সিসন ঢার্া নেসডদর্ল র্দলজ 

হািপািাদলর অধ্যক্ষ এর িাদে Gender Awareness সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ র্রার সবষয়টি 
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সনদয় আদলািনা র্দরদছন। ঢার্া নেসডদর্ল র্দলদজর অধ্যক্ষ বদলদছন নর্ এর্টি অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন র্দর 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্িদর্ অবসহি র্রদবন ।  

 

৩.৩.২ সিিান্ত: নজোর আওয়ারদনি সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্রা হদব। 

 

৩.৩.৩ বাস্তবায়ন: ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসিব, অে ি সবিাগ, অে ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি 

উইদেন ননটওয়ার্ি।  

 

৩.৪ সবষয়: র্দরানা েহাোসরর্াদল নারী র্ে ির্িিাদের োনসির্ স্বািয সুরক্ষা সবষয়র্ ওদয়সবনাদরর আদয়াজন। 

  

৩.৪.১ আদলািনাঃ বিিোন র্দরানা পসরসিসিদি নারী র্ে ির্িিাদেরদর্ োনসির্িাদব িাদপাট ি নেওয়ার জন্য এবাং 

িার্সরদি নারী র্ে ির্িিাদের নর্ির্ল িেস্যা রদয়দছ নিগুদলা সর্িাদব নোর্াসবলা র্রা র্ায় এ সবষদয় ওদয়সবনার 

আদয়াজন র্রা নর্দি পাদর। েহািসিব বদলন নর্, নিদক্ষদে সবসিন্ন র্যাডাদর র্ে িরি সিসনয়র নারী র্ে ির্িিারা 

জুসনয়র নারী র্ে ির্িিাদের িাদে অসিজ্ঞিা সবসনেয় র্রদি পাদরন। িাদবর্ িথ্য িসিব নবগে র্ােরুন নাহারদর্ 

প্রধান অসিসে র্দর Women harassment at workplace সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা নর্দি 

পাদর।  এছাড়াও বিিোন র্দরানা পসরসিসিদি নারী র্ে ির্িিাদের োনসির্ িাদপাট ি নেওয়ার জন্য এর্জন 

িাইদর্ালসজে নর্ ওদয়সবনাদর যুক্ত র্রা র্ায়। 

 

৩.৪.২ সিিান্ত:  Women harassment at workplace/নেন্টাল নহলে সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন 

র্রা হদব।  

 

৩.৪.৩ বাস্তবায়ন:  িায়লা ফারজানা, যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ ও েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

ও নোছা: ফসরো ইয়ািসেন, উপুলতেশ কতেশনার, তডএেতপ।  

 

৩.৫.০ সবষয়: Professionalism িাংক্রান্ত সবিাগীয় পর্ িাদয় প্রতশক্ষণ।  

 

৩.৫.১ আদলািনা: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িম্মাসনি িেস্যবৃদন্দর Professionalism, Outfit / 

Attire, Behavior, Attitude ইিযাসে িাংক্রাদন্ত িদিিনিা বৃসির লদক্ষয ঢার্ািহ সবসিন্ন সবিাগীয় শহদর 

ওয়ার্িশপ / নিসেনার / র্নফাদরন্স আদয়াজন র্রার সবষদয় িিায় আদলািনা র্রা হয়। 

 

৩.৫.২ সিিান্ত: এ সবষদয় এর্টি কে ত পতরকল্পনা প্রণয়ন র্রদি হদব।  

 

৩.৫.৩ বাস্তবায়ন: ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসিব, অে ি সবিাগ, অে ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি 

উইদেন ননটওয়ার্ি ও আিো সুলিান, উপিসিব, প্রােসের্ ও গণসশক্ষা েন্ত্রণালয় ও িাাংগঠসনর্ িম্পাের্, 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।  
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৩.৬.০ সবষয়: নারী র্ে ির্িিাদের পোয়ন ও নীসি সনধ িারনী পর্ িাদয় িমৃ্পক্তিা 

 

৩.৬.১ আদলািনাঃ নর্াষাধক্ষয নশখ নোদেনা েসন বদলন নর্, বাাংলাদেশ আওয়ােী লীদগর সনব িািন ইশদিহাদর 

র্ে িদক্ষদে নারী র্ে ির্িিা পোয়দনর নক্ষদে সিিান্ত গ্রহণ িাংক্রান্ত র্সেটিদি নারী র্ে ির্িিা িমৃ্পক্তর্রণ সবষয়টি 

উদেখ আদছ। সর্ন্তু  অদনর্ নক্ষদে নি সবষয়গুদলা অনুিরণ র্রা হদে । প্রসিটি র্যাডাদরর নারী র্ে ির্িিাদের 

পোয়ন, বেলী, প্রসশক্ষণ ও অন্যান্য সবষদয় সবরাজোন িেস্যা িোধাদন িোব্য সুপাসরশ প্রণয়দনর লদক্ষয র্যাডার 

সনয়ন্ত্রণর্ারী েন্ত্রণালয়গুদলার িাদে নর্াগাদর্াগ এবাং নীসি সনধ িারসন পর্ িাদয় নারীদের িমৃ্পক্ত র্রার লদক্ষয সবসিন্ন 

পেদক্ষপ গ্রহণ র্রদি হদব। এ সবষদয় িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে বদলন নর্, েসহলা ও সশশু সবষয়র্ 

েন্ত্রণালদয় োননীয় প্রধানেন্ত্রীদর্ িিাপসি র্দর এর্টি র্সেটি আদছ।  নি র্সেটির আদলািনায় এ সবষয়টি 

উপিাপন র্রা র্ায় র্াদি োননীয় প্রধানেন্ত্রী এ সবষদয় অবসহি হদি পাদরন। এদপ্রসক্ষদি িিাপসি বদলন নর্, 

প্রসিটি র্যাডাদরর নর্ান পর্ িাদয় র্িজন নারী র্ে ির্িিা র্ে িরি আদছ নি িথ্য িাংগ্রহ র্দর এর্টি প্রস্তাবনা তিসর 

র্রদি হদব।  

 

৩.৬.২ সিিান্ত: প্রসিটি র্যাডাদরর নর্ান পর্ িাদয় র্িজন নারী র্ে ির্িিা র্ে িরি আদছন নি িথ্য িাংগ্রহ র্দর এর্টি 

প্রস্তাবনা তিসর র্রদি হদব।    

 

৩.৬.৩ বাস্তবায়ন: নশখ নোদেনা েসন, যুগ্ম-িসিব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয় ও নর্াষাধ্যক্ষ, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি এবাং ড. নাসহো ফসরেী, প্রেে িসিব (শুল্ক), জািীয় রাজস্ব নবাড ি ও উন্নয়ন ও গদবষণা সবষয়র্ 

িম্পাের্, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 

 

৩.৭.০  সবষয়: নতুন অসফি র্ক্ষ বরাদ্দ িাংক্রান্ত।  

 

৩.৭.১ আদলািনা: বিিোদন বরাদ্দকৃি র্ার্ িালদয় ননটওয়ার্ি এর ির্ল র্ার্ িক্রে অনুসষ্ঠি হয় । উক্ত িবনটিদি 

িিা/নিসেনার র্রার জন্য পর্ িাপ্ত পসরোদন জায়গা ননই। এছাড়াও িবনটির সবসিন্ন জায়গায় ফাটল ধরায় ও 

নেওয়াদলর আস্তরণ খদি পড়ায়  ননটওয়াদর্ির র্ার্ িক্রে পসরিালনা র্রদি সবসিন্ন ধরদনর িেস্যার িম্মুক্ষীন হদি 

হদে। ইদিােদধ্য অসফি িাপদনর জন্য িান বরাদ্দ প্রিদে গৃহায়ণ ও গণপূিি েন্ত্রণালয় বরাবর র্দয়র্টি সিঠি 

নপ্ররণ র্রা হদয়দছ, সর্ন্তু আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া র্ায়সন। অসফিটি িাংস্কার র্রার জন্য গৃহায়ণ ও গনপূিি 

েন্ত্রণালদয়র িসিব বরাবর এবাং নিগুন বাসগিা এলার্ায় অসফি িাপদনর সনসেত্ত এর্টি িায়ী জায়গা বরাদ্দ 

নেওয়ার জন্য োননীয় েন্ত্রী বরাবর পে নপ্ররণ র্রার সবষদয় িিায় আলিনা হয়।  

  

৩.৭.২ সিিান্ত: গৃহায়ণ ও গণপূিি েন্ত্রণালদয়র োননীয় েন্ত্রী ও িসিব বরাবর অসফি বরাদ্দ ও অসফি নেরােি 

সবষয়র্ দুইটি পৃের্ পে নপ্ররণ র্রদি হদব।  

 

৩.৭.৩ বাস্তবায়ন: িায়লা ফারজানা, যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ ও েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 
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৩.৮.০ সবষয়: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট তিসর ও িেস্য িাংগ্রহ ওদয়বদপইজটি িিল র্রা। 

 

৩.৮.১ আদলািনা: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট তিসরর সবষদয় িাংসিষ্টদের িাদে নর্াগাদর্াগ র্দর ৩ 

সেদনর েদধ্য ওদয়বিাইট তিসরর সবষদয় এর্টি সিিাদন্ত আিদি হদব। এছাড়া Membership Growth 

উপর্সেটি নর্ ওদয়বদপইজ তিসর র্দরদছন নিটি জনপ্রশািন েন্ত্রণালদয়র োননীয় প্রসিেন্ত্রী/সিসনয়র িসিদবর 

উপসিসিদি উদবাধন র্রার সবষদয় আদলািনা র্রা হয়।   

 

৩.৮.২ সিিান্ত: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট এবাং  Membership Growth র্সেটির 

ওদয়বিাইট দ্রুি তিসর র্রার ব্যবিা গ্রহণ র্রদি হদব।   

৩.৮.৩ বাস্তবায়ন:  রায়হানা িিসলে, প্রর্ল্প পসরিালর্, ৯ টি িরর্াসর োধ্যসের্ সবদ্যালয় িাপন প্রর্ল্প, োধ্যসের্ 

ও উচ্চ সশক্ষা অসধেপ্তর ও সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও আিো সুলিান, উপিসিব, প্রােসের্ ও 

গণসশক্ষা েন্ত্রণালয় ও িাাংগঠসনর্ িম্পাের্, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।  

 

৩.৯.০ সবষয়: নজোর সবষয়র্ গাইডলাইন পর্ িাদলািনা র্রা।  

 

৩.৯.১ আদলািনা: সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি র্তৃির্ নজোর সবষয়র্ গাইডলাইদনর এর্টি খিড়া প্রণয়ন র্রা 

হদয়সছল এবাং নজোর গাইডলাইনটি জনপ্রশািন েন্ত্রণালদয়র র্াদছ হস্তান্তর র্রা হদয়সছল। বিিোদন নজোর 

গাইডলাইনটি পুনরায় পর্ িাদলািনা র্দর নতুন সর্ছু িাংদর্াজন বা সবদয়াজন র্রার সবষদয় এর্টি ওয়ার্িশপ র্রার 

সবষদয় িিায় আদলািনা র্রা হয়।  

 

৩.৯.২ সিিান্ত: এর্টি ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্দর নজোর গাইডলাইনটি হালনাগাে র্দর জনপ্রশািন েন্ত্রণালদয়র 

র্াদছ পুনরায় হস্তান্তর র্রদি হদব।  

 

৩.৯.৩ বাস্তবায়ন: ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসিব, অে ি সবিাগ, অে ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি 

উইদেন ননটওয়ার্ি, ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসিব, স্বািয নিবা সবিাগ ও েপ্তর িম্পাের্, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি এবাং িাসবহা ইয়ািসেন, পসরিালর্-২, উপআঞ্চসলর্ িহদর্াসগিা নিল (এিআরসিসি) ও নর্াগাদর্াগ, 

প্রিার ও িথ্য িম্পাের্, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।  

 

৩.১০.০ সবষয়: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির  র্ে িপসরর্ল্পনা হালনাগাে র্রা। 

 

৩.১০.১ আদলািনা: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির নর্ বাসষ ির্ র্ে িপসরর্ল্পনা রদয়দছ িা অনুর্ায়ী ননটওয়াদর্ির 

র্ার্ িক্রে বাস্তবায়ন হদে সর্না নিটি নেখদি হদব। নর্ান িাংদশাধন োর্দল নি সবষদয় িা িাংদশাধনপূব ির্ পরবিী 

িিায় উপিাপন র্রদি হদব।        
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৩.১০.২ সিিান্ত: পরবিী িিায় র্ে িপসরর্ল্পনা উপিাপন র্রদি হদব।  

৩.১০.৩ বাস্তবায়ন: ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসিব, স্বািয নিবা সবিাগ ও েপ্তর িম্পাের্, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি এবাং রায়হান নিাবহান রাদিল, অসফি নর্া-অসড িদনটর, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।  

 

৩.১১.০ সবষয়: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবগি দুই বছদরর অসডট র্রা এবাং নটসলদফান, ফযাক্স িাংদর্াগ 

িায়ী বন্ধ্ র্রা। 

 

৩.১১.১ আদলািনা: নর্াষাধ্যক্ষ িিাদর্ অবসহি র্দরন নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবগি দুই বছদরর 

অসডট র্রাদনা হয়সন। সিসন আদরা বদলন নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির অসফদি ব্যবহৃি নটসলদফান ও ফযাক্স 

েীঘ িসেন র্াবি অব্যবহৃি অবিায় আদছ। বিিোন িেদয় এ দুটির প্রদয়াজন ননই সবধায় নটসলদফান ও ফযাক্স এর 

বদর্য়া সবল পসরদশাধ র্দর িাংদর্াগ িায়ী বন্ধ্ র্রা নর্দি পাদর।  

 

৩.১১.২ সিিান্ত: িেবায় অসধেপ্তদরর িহদর্াসগিা সনদয় সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবগি দুই বছদরর আয়-

ব্যদয়র অসডট র্রদি হদব এবাং নটসলদফান, ফযাক্স িাংদর্াগ িায়ী বন্ধ্ র্রদি হদব।  

 

৩.১১.৩ বাস্তবায়ন: িায়লা ফারজানা, যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ ও েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

এবাং নশখ নোদেনা েসন, যুগ্ম-িসিব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয় ও নর্াষাধ্যক্ষ, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 

 

আদলািনা নশদষ িিাপসি সিিান্তিমূহ বাস্তবায়দন িাংসিষ্টদের উদদ্যাগী হওয়ার আহ্বান জানান এবাং িবাইদর্ 

ধন্যবাে জাসনদয়  িিার িোসপ্ত নঘাষণা র্দরন।  

 

 

 

 

 

 

 

( ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে ) 

িিাপসি 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

ও 

িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয় 


