বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিি উইদেন ননটওয়ার্ি (BCSWN)- এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির ষষ্ঠ িিার র্ার্ িসববরণী
িিাপসি

:

িিার োধ্যে

:

ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে
িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি
ও
িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয়।
জুে র্নফাদরন্স।

িাসরখ ও িেয়

:

০৩ োি ি ২০২১, রাি ৭.৩০ ঘটির্া।

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির উপসিি ির্লদর্ স্বাগি জাসনদয় িিাপসি িিার র্ার্ িক্রে শুরু
র্দরন। িিায় উপসিি িেস্য / র্েির্িিাদের িাসলর্া ‘পসরসশষ্ট - র্’ নি িাংযুক্ত।

১.০ গি িিার র্ার্ িসববরণী অনুদোেনঃ
সভাপতি মহহাদহের অনুমতিক্রহম মহাসতিব সবগি ০৬/১২/২০২০ িাসরদখ অনুসষ্ঠি িিার র্ার্ িসববরণী িিায়
পদে নশানান। র্ার্ িসববরণীদি নর্ান িাংদশাধনী এবাং িাংদর্াজনী না থার্ায় িা দৃঢ় র্রা হয়।
২.০ গি িিার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগসি
ক্রে
সবষয়
সিদ্ধান্ত
০২ সবসিএি উইদেন সনব িাহী িেস্য রায়হানা িিসলে নর্
ননটওয়াদর্ির
নফার্াল পদয়ন্ট সনব িািন র্রা হদলা।
ওদয়বিাইট
সিসন এটুআই এর প্রর্ল্প পসরিালদর্র
তিসর।
িাদথ নর্াগাদর্াগ র্দর প্রদয়াজনীয়
িথ্যাসে িরবরাহ র্রদবন।

বাস্তবায়ন অগ্রগসি
এটুআই এর প্রর্ল্প পসরিালদর্র িাদথ
নর্াগাদর্াগ র্দর এর্টি ওদয়ব িাইট তিসর
র্রা হদয়দছ। ওদয়ব িাইটটির নডাদেইন
২০২৬ িাল পর্ িন্ত নবায়ন র্রা আদছ। ওদয়ব
িাইটটি িিল র্রার জন্য server space
ক্রয় র্রা প্রদয়াজন। বাাংলাদেশ র্সিউটার
র্াউসন্সল এর িাদথ নর্াগাদর্াগ র্দর server
space ব্যবহাদরর অনুেসি ননওয়া হদব।
০৩ র্েি পসরর্ল্পনা আগােী বছদরর জন্য সবসিএি উইদেন ২০২১ িাদলর জন্য র্েি পসরর্ল্পনার প্রস্তুি
প্রণয়ন।
ননটওয়াদর্ির র্ার্ িক্রে িিসর্িি র্েি র্রা হদয়দছ। র্েি পসরর্ল্পনা অনুর্ায়ী
পসরর্ল্পনা প্রস্তুি র্রার সিদ্ধান্ত গৃহীি ননটওয়াদর্ির র্ার্ িক্রে পসরিাসলি হদব।
হয়।
০৪

র্যাডার সিসির্ বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদির ২৭ টি প্রসিটি র্যাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িথ্য
িথ্য িাংগ্রহ।
র্যাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িথ্য িাংগ্রহ র্রা হদয়দছ। প্রসিটি র্যাডাদরর
িাংসিষ্ট র্যাডাদরর প্রসিসনসধদের এর্জন নফার্াল পদয়ন্ট সনব িািন র্দর িাদের
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োধ্যদে িাংগ্রহ র্রদি হদব।

সনর্ট র্েির্িিাদের িাসলর্া নপ্ররণ র্রা হদব।
নফার্াল পদয়ন্ট নারী র্েির্িিাদের বিিোন
পেসব, র্েিিল, নোবাইল নম্বর এবাং ইদেইল
আইসড িাংগ্রহ র্রদব।

০৫

নারী র্েির্িিাদের পোয়ন ও বেলী িাংক্রান্ত এর্টি েন্ত্রণালয়/সবিাদগর িসিব এবাং সবসিন্ন
পোয়ন ও বেলী প্রস্তাবনা তিসর র্রার সিদ্ধান্ত গৃহীি অসধেপ্তদরর
েহাপসরিালর্দের
িাদথ
িাংক্রান্ত।
হয়।
প্রসিসনয়ি নর্াগাদর্াগ র্রা হদে। এ সবষদয়
এর্টি
খিো
পত্র
তিসর
র্দর
েন্ত্রণালয়/সবিাদগর িসিব এবাং সবসিন্ন
অসধেপ্তদরর েহাপসরিালর্ প্রধানদের সনর্ট
নপ্ররণ র্রা হদব।

০৬

র্েির্িিাদের
প্রসশক্ষণ েসডউল
তিসর
এবাং
প্রসশক্ষণ নর্াি ি
পসরিালনা র্রার
জন্য
এর্াদডসেগুদলাদি
সিঠি নপ্ররণ।

ঢার্াি সবসিন্ন প্রসশক্ষণ এর্াদডসেদি
ব্যসক্তগিিাদব নর্াগাদর্াগ র্দর
সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির পদত্রর
নপ্রসক্ষদি পেদক্ষপ গ্রহদণর অনুদরাধ
জানাদি হদব।

এ সবষদয় ইদিাপূদব ি সিঠি নপ্ররণ র্রা হদয়দছ।
সিঠির নপ্রসক্ষদি প্রসশক্ষণ এর্াদডসেগুদলার
িাদথ নর্াগাদর্াগ র্রা হদে। সবসপএটিসির
এর্াদডসের্ র্াসরকুলাে নডদিলপদেন্ট
র্সেটি িাদের পরবিী নর্াদি ি এর্টি নিশন
সেদি নিদয়দছন নর্খাদন ননটওয়াদর্ির েসডউল
তুদল ধরদি হদব। িহ-িিাপসি ফারসহনা
আহদেে এর্টি েসডউল তিসর র্দরদছন।
েসডউলটিদি নর্ র্নদটন্ট রদয়দছ নিগুদলা
এর্টি িিার আদয়াজন র্দর পর্ িাদলািনা র্রা
হদব।

৩.০ সবষয়ঃ আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ উদর্াপন।
৩.১ আদলািনাঃ েহািসিব বদলন নর্, ননটওয়ার্ি র্র্তর্
ি গি বছদরর ন্যায় এবারও আগােী ৮ োি ি আন্তজিাসির্
নারী সেবি-২০২১ উদর্াপন র্রা প্রদয়াজন। এ সবষদয় আদলািনায় অাংশগ্রহদণর জন্য সিসন আহ্বান জানান।
িিাপসি বদলন নর্, বিিোন র্দরানা পসরসিসি সবদবিনায় ওদয়সবনাদরর োধ্যদে আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১
পালন র্রদল িারা নেশ নথদর্ িেস্যবৃন্দ নর্াগোন র্রদি পারদব। এ সবষদয় িিায় উপসিি িেস্যবৃন্দ এর্েি
নপাষন র্দরন। এরপর আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ অনুষ্ঠাদনর সেন, িেয়, প্রধান অসিসথ, সবদশষ অসিসথ ও
আদলাির্ সনধ িারদনর সবষদয় আদলািনা হয়। আদলািনাদন্ত সনদনাক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীি হয়ঃ
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৩.২ সিদ্ধান্তঃ
৩.২.১ আগােী ৮ োি ি ২০২১ িন্ধ্যা ৭.৩০ ঘটির্ায় জুদের োধ্যদে আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ উপলদক্ষয
ওদয়সবনার র্রা হদব;
৩.২.২ প্রধান অসিসথ সহদিদব থার্দবন জনাব নোঃ নিাহরাব নহািাইন, োননীয় নিয়ারম্যান, বাাংলাদেশ িরর্াসর
র্েি র্সেশন;
৩.২.৩ সবদশষ অসিসথ সহদিদব উপসিি থার্দবন জনাব নোঃ আসেনুল ইিলাে খান, িসিব, র্াসরগসর ও োদ্রািা
সশক্ষা সবিাগ, সশক্ষা েন্ত্রণালয়;
৩.২.৪ িিাপসিত্ব র্রদবন সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িিাপসি খাদ্য িসিব ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে।
বাস্তবায়নঃ িায়লা ফারজানা, েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ।
৪.০ সবষয়ঃ েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ উদর্াপন।
৪.১ আদলািনাঃ েহািসিব ওদয়সবনাদরর োধ্যদে সবজয় সেবি-২০২০ উদর্াপন র্রার সবষয়টি তুদল ধদরন। এ
সবষদয় সবস্তাসরি আদলািনা হয়।
৪.২ সিদ্ধান্তঃ ২৬/০৩/২০২১ িাসরখ শুক্রবার েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ ওদয়সবনাদরর োধ্যদে উদর্াপন র্রা
হদব। িিাপসির িদে আদলািনা র্দর প্রধান অসিসথ, সবদশষ অসিসথ, এবাং মূখ্য আদলাির্ সনব িািন র্রা হদব।
বাস্তবায়নঃ িায়লা ফারজানা, েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ এবাং
িাাংস্কৃসির্ উপ-র্সেটি।
৫.০ সবষয়ঃ নারী র্েির্িিাদের র্াউসন্সসলাং সবষয়র্ ওদয়সবনাদরর আদয়াজন।
৫.১ আদলািনাঃ নোছাঃ ফসরো ইয়ািসেন, উপ-পুসলশ র্সেশনার, প্রদফিনাল স্টান্ডাড ি এন্ড ইন্টারনাল
ইনদিসস্টদগশন, সডএেসপ বদলন নর্, নারী র্েির্িিাদের নানাসবধ িেস্যা রদয়দছ। নারী র্েির্িিাদের োনসির্
িাদপাট ি নেওয়ার জন্য এবাং সবসিন্ন িেস্যা সর্িাদব নফি র্রদব এ ির্ল সবষদয় ওদয়সবনাদরর আদয়াজন র্রা
নর্দি পাদর। েহািসিব বদলন নর্, নিদক্ষদত্র সবসিন্ন র্যাডাদর র্েিরি সিসনয়র নারী র্েির্িিারা জুসনয়র নারী
র্েির্িিাদের িাদথ অসিজ্ঞিা সবসনেয় র্রার োধ্যদে র্েিদক্ষদত্র নর্ ির্ল িেস্যার িম্মুখীন হন িা িোধান
র্রদি পাদর। িাদবর্ িথ্য িসিব নবগে র্ােরুন নাহারদর্ প্রধান অসিসথ র্দর Women harassment of
workplace সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা নর্দি পাদর।
৫.২ সিদ্ধান্তঃ
৫.২.১ Women harassment of workplace সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা হদব।
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বাস্তবায়নঃ িায়লা ফারজানা, েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ এবাং
নোছাঃ ফসরো ইয়ািসেন, উপ-পুসলশ র্সেশনার, প্রদফিনাল স্টান্ডাড ি এন্ড ইন্টারনাল ইনদিসস্টদগশন, সডএেসপ।
৬.০ নজন্ডার আওয়ারদনি সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্রা
৬.১ আদলািনাঃ িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে ঢার্া নেসডদর্ল র্দলজ হািপািাদল নজন্ডার আওয়ারদনি
সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ র্রার সবষয়টি আদলার্পাি র্দরন।
৬.২ সিদ্ধান্তঃ নজন্ডার আওয়ারদনি সবষয়র্ নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্রা হদব।
বাস্তবায়নঃ ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসিব, অথ ি সবিাগ, অথ ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি উইদেন
ননটওয়ার্ি।
৭.০ ননটওয়াদর্ির জন্য র্েিসূিী প্রণয়ন র্রা।
৭.১ আদলািনাঃ িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে বদলন নর্, েসহলা ও সশশু সবষয়র্ েন্ত্রণালয় প্রায় ৩৩ টি র্েিসূিী
বাস্তবায়ন র্দর বাদজট িাংগ্রহ র্রদছ। েসহলা ও সশশু সবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র িহদর্াসগিা সনদয় সবসিএি উইদেন
ননটওয়াদর্ির জন্য এর্টি র্েিসূিী বাস্তবায়ন র্দর বাদজট িাংগ্রহ র্রা নর্দি পাদর। এদক্ষদত্র র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির
িেস্যবৃন্দ িাদের আইসডয়া নশয়ার র্রদি পাদর।
৭.২ আগােী এর্ োদির েদধ্য ননটওয়াদর্ির জন্য র্েিসূিী প্রণয়ন র্রা হদব।
বাস্তবায়নঃ ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসিব, অথ ি সবিাগ, অথ ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি উইদেন
ননটওয়ার্ি।
৮.০ আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ ও েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ এ নফিবুর্ নপদজ বাণী নেওয়া।
৮.১ আদলািনাঃ িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ ও েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১
এ নফিবুর্ নপদজ ও ওদয়বিাইদট িিাপসি ও েহািসিদবর নর্ৌথ স্বাক্ষদর দুটি বাণী নেওয়ার সবষয়টি আদলার্পাি
র্দরন।
৮.২ সিদ্ধান্তঃ আন্তজিাসির্ নারী সেবি-২০২১ ও েহান স্বাধীনিা সেবি-২০২১ এ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির
নফিবুর্ নপদজ প্যাদড বাণী প্রিার র্রদি হদব।
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বাস্তবায়নঃ ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসিব, স্বািয ও পসরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় ও েপ্তর িিাের্, সবসিএি উইদেন
ননটওয়ার্ি।
আদলািনা নশদষ সিদ্ধান্তিমূহ বাস্তবায়দন িাংসিষ্টদের উদদ্যাগী হওয়ার আহ্বান জাসনদয় এবাং িবাইদর্ ধন্যবাে
জাসনদয় িিাপসি িিার িোসপ্ত নঘাষণা র্দরন।

( ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে )
িিাপসি
সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি
ও
িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয়
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