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

:

িিার োধ্যে

:

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

িাসরখ ও িেয়

:

০৬ সডদিম্বর ২০২০, রাি ৭.৩০ ঘটির্া।

িিার উপসিি িেস্য/ র্েির্িিাদের িাসলর্া ‘পসরসশষ্ট-র্’ নি িাংযুক্ত।
িিার প্রারদে িিাপসি উপসিি িন্মাসনি ির্ল িেস্যদর্ স্বাগি জানান। সিসন বদলন, গি ১৩/১১/২০২০ িাসরখ
সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির যুগ্ম েহািসিব ও অসিসরক্ত সডআইসজ শােীো নবগে, র্োন্ড্যান্ট (িারপ্রাপ্ত),
সপটিসি, টাঙ্গাইল এর আেন্ত্রদণ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির র্ার্ িসনব িাহী র্সেটি টাঙ্গাইল নজলাধীন সবসিন্ন
র্যাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িাদে েিসবসনেয় িিা, েদনামুগ্ধর্র িাাংস্কৃসির্ অনুষ্ঠান ও আপ্যায়দনর েধ্য সেদয়
এর্টি প্রাণবন্ত সেন র্াটিদয়দছ। সিসন উৎিবমুখর এ আদয়াজদনর জন্য শােীো নবগেদর্ ধন্যবাে ও কৃিজ্ঞিা
জানান। এরপর িিার এদজন্ড্ািমূহ উপিাপদনর জন্য েহািসিব িায়লা ফারজানাদর্ অনুদরাধ র্দরন।
িিাপসির অনুেসিক্রদে েহািসিব িিার মূল র্ার্ িক্রে আরদের পূদব ি জানান নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির
িিাপসি ও খাদ্য িসিব ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুেদর্ স্কাউটিাং এ অিাোন্য অবোন রাখার জন্য বাাংলাদেশ
স্কাউট নেদর্ বাাংলাদেশ স্কাউট এর সিিীয় িদব িাচ্চ অযাওয়াড ি ‘নরাপ্য ইসলশ’ প্রোন র্রা হদয়দছ। এ িম্মানজনর্
অজিদনর জন্য সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির পক্ষ নেদর্ িিাপসি েদহােয়দর্ অসিনন্দন
জানাদনা হয়। সবদশষ র্দর এ িিায় িিাপসি েদহােয়দর্ স্কাউট িালাে প্রোন র্রা হয় এবাং স্কাউট িাসলর
োধ্যদে এ আনন্দঘন মূহুিিটি উদ্র্াপন র্রা হয়। এরপর এদজন্ড্ািমূহ িিায় উপিাপন র্রা হয়। প্রদিযর্টি সবষদয়
িেস্যগণ িাঁদের েিােি তুদল ধদরন।
১.০ গি িিার র্ার্ িসববরণী অনুদোেনঃ
েহািসিব সবগি ১৫/১০/২০২০ িাসরদখ অনুসষ্ঠি িিার র্ার্ িসববরণী িিায় পদে নশানান। র্ার্ িসববরণীদি নর্ান
িাংদশাধনী এবাং িাংদর্াজনী না োর্ায় িা দৃঢ় র্রা হয়।
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২.০ গি িিার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগসি
ক্রে
সবষয়
সিদ্ধান্ত
০১ সবসিন্ন
উপ- সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এর
র্সেটি গঠন
িাসব ির্ র্াদজর গসিশীলিা আনয়দনর
লদক্ষয এবাং ইস্যযসিসির্ সবসিন্ন র্াজ
স্যষ্ঠুিাদব িম্পােদনর স্বাদে ি আটটি
ওয়াসর্িাং গ্রুপ/উপর্সেটি গঠদনর সিদ্ধান্ত
গৃহীি হয়।
০২ সবসিএি উইদেন সনব িাহী িেস্য রায়হানা িিসলে নর্
ননটওয়াদর্ির
নফার্াল পদয়ন্ট সনব িািন র্রা হদলা।
ওদয়বিাইট
সিসন এটুআই এর প্রর্ল্প পসরিালদর্র
তিসর।
িাদে নর্াগাদর্াগ র্দর প্রদয়াজনীয়
িথ্যাসে িরবরাহ র্রদবন।
০৩ র্েি পসরর্ল্পনা আগােী বছদরর জন্য সবসিএি উইদেন
প্রণয়ন।
ননটওয়াদর্ির র্ার্ িক্রে িম্পসর্িি র্েি
পসরর্ল্পনা প্রস্তুি র্রার সিদ্ধান্ত গৃহীি
হয়।
০৪

০৫

০৬

র্যাডার সিসির্ বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদির ২৭ টি
িথ্য িাংগ্রহ।
র্যাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িথ্য
িাংসিষ্ট র্যাডাদরর প্রসিসনসধদের
োধ্যদে িাংগ্রহ র্রদি হদব।
নারী র্েির্িিাদের পোয়ন ও বেলী িাংক্রান্ত এর্টি
পোয়ন ও বেলী প্রস্তাবনা তিসর র্রার সিদ্ধান্ত গৃহীি
িাংক্রান্ত।
হয়।

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।
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বাস্তবায়ন অগ্রগসি
আটটি ওয়াসর্িাং গ্রুপ/উপর্সেটি গঠন র্রা
হদয়দছ এবাং ওয়াসর্িাং গ্রুপ/উপর্সেটির
আহ্বায়র্ বরাবর পত্র নপ্ররণ র্রা হদয়দছ।

এটুআই এর প্রর্ল্প পসরিালদর্র িাদে
নর্াগাদর্াগ র্রা হদয়দছ। আগােী েহান সবজয়
সেবি-২০২০ এর েদধ্য ওদয়বিাইট তিসর
র্রার জন্য পেদক্ষপ গ্রহণ র্রা হদয়দছ।
২০২১ িাদলর জন্য র্েি পসরর্ল্পনার খিো
প্রস্তুি র্াজ িলোন। জানুয়াসর ২০২১ িাসরখ
নেদর্ বাস্তবায়ন র্রা হদব।

প্রসিটি র্যাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িথ্য
িাংগ্রহ র্রা হদে। এ লদক্ষ আগােী এর্
োদির সিির এর্টি ফদেিট তিসর র্রা হদব।
েন্ত্রণালয়/সবিাদগর িসিব এবাং সবসিন্ন
অসধেপ্তদরর
েহাপসরিালর্দের
িাদে
প্রসিসনয়ি নর্াগাদর্াগ র্রা হদে। এ সবষদয়
এর্টি
খিো
পত্র
তিসর
র্দর
েন্ত্রণালয়/সবিাদগর িসিব এবাং সবসিন্ন
অসধেপ্তদরর েহাপসরিালর্ প্রধানদের সনর্ট
নপ্ররণ র্রা হদব।
এ সবষদয় ইদিাপূদব ি সিঠি নপ্ররণ র্রা হদয়দছ।
সিঠির নপ্রসক্ষদি প্রসশক্ষণ এর্াদডসেগুদলার
িাদে নর্াগাদর্াগ র্রা হদে। সবসপএটিসি এর
নরক্টর (িসিব) েদহােয় সডদিম্বর-২০২০ এর
নশদষর সেদর্ এর্সেদনর এর্টি ওয়ার্িিপ
আদয়াজন র্রার ব্যাপাদর আশাবাে ব্যক্ত
র্দরদছন।

৩.০ সবষয়ঃ নরাদর্য়া সেবি-২০২০ উদ্র্াপন।
৩.১ আদলািনাঃ েহািসিব বদলন নর্, ননটওয়ার্ি র্র্তর্
ি গি বছদরর ন্যায় এবারও আগােী ৯ সডদিম্বর নরাদর্য়া
সেবি উদ্র্াপন র্রা প্রদয়াজন। এ সবষদয় আদলািনায় অাংশগ্রহদণর জন্য সিসন আহ্বান জানান। নর্াষাধ্যক্ষ নশখ
নোদেনা েসন বদলন নর্, বিিোন র্দরানা পসরসিসি সবদবিনায় ওদয়সবনাদরর োধ্যদে নরাদর্য়া সেবি-২০২০ পালন
র্রদল িারা নেশ নেদর্ িেস্যবৃন্দ নর্াগোন র্রদি পারদব। এ সবষদয় িিায় উপসিি িেস্যবৃন্দ এর্েি নপাষন
র্দরন। এরপর নরাদর্য়া সেবি-২০২০ অনুষ্ঠাদনর সেন, িেয়, প্রধান অসিসে, সবদশষ অসিসে ও আদলাির্
সনধ িারদনর সবষদয় আদলািনা হয়। আদলািনাদন্ত সনদনাক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীি হয়ঃ
৩.২ সিদ্ধান্তঃ
৩.২.১ আগােী ১০ সডদিম্বর িন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটির্ায় জুদের োধ্যদে নরাদর্য়া সেবি উপলদক্ষয ওদয়সবনার র্রা হদব;
৩.২.২ প্রধান অসিসে সহদিদব োর্দবন সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িাদবর্ িিাপসি িথ্য র্সেশদনর োননীয়
িথ্য র্সেশনার স্যরাইয়া নবগে এনসডসি;
৩.২.৩ িিা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 সবজয় সেবি-২০২০ উদ্র্াপন।
৪.১ আদলািনাঃ েহািসিব িায়লা ফারজানা ওদয়সবনাদরর োধ্যদে সবজয় সেবি-২০২০ উদ্র্াপন র্রা এবাং ৩০
সেসনদটর িাাংস্কৃসির্ পব ি রাখার সবষয়টি তুদল ধদরন। এ সবষদয় সবস্তাসরি আদলািনা হয়।
৪.২ সিদ্ধান্ত ১৬/১২/২০২০ িাসরখ বুধবার িন্ধ্যা ৬.৩০ ঘটির্ায় সবজয় সেবি-২০২০ ওদয়সবনাদরর োধ্যদে
উদ্র্াপন র্রা হদব। িিাপসির িদঙ্গ আদলািনা র্দর প্রধান অসিসে, সবদশষ অসিসে, এবাং মূখ্য আদলাির্ সনব িািন
র্রা হদব। ৩০ সেসনদটর িাাংস্কৃসির্ পব ি রাখা হদব। িাাংস্কৃসির্ উপ-র্সেটি িাাংস্কৃসির্ অনুষ্ঠাদনর আদয়াজন
র্রদব।
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 স্টান্ড্াড ি এন্ড্ ইন্টারনাল
ইনদিসস্টদগশন, সডএেসপ বদলন নর্, নারী র্েির্িিাদের নানাসবধ িেস্যা রদয়দছ। এ ির্ল সবষয় আদলািনা র্দর
নারী র্েির্িিাদের োনসির্ িাদপাট ি নেওয়ার জন্য র্দয়র্জন িাইদর্ালসজস্ট সনদয় আেরা এর্টি টিে গঠন র্রদি
পাসর। এ নপ্রসক্ষদি িিাপসি বদলন নর্, আোদের Crisis Management উপর্সেটি রদয়দছ নিখাদন র্দয়র্জন
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িাইদর্ালসজস্ট নর্া-অপ্ট র্দর ননওয়া র্ায়। এদি র্দর িেস্যাগুদলা সিসিি র্দর র্াউসন্সসলাং র্রা র্াদব। এছাোও
নেন্টাল নহলে সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা নর্দি পাদর।
৫.২ সিদ্ধান্তঃ
৫.২.১ Crisis Management উপর্সেটিদি িাইদর্ালসজস্ট নর্া-অপ্ট র্রদি হদব।
৫.২.২ নেন্টাল নহলে সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা হদব।
বাস্তবায়নঃ নশখ নোদেনা েসন, যুগ্মিসিব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয় ও নর্াষাধ্যক্ষ, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এবাং
নোছাঃ ফসরো ইয়ািসেন, উপ-পুসলশ র্সেশনার, প্রদফিনাল স্টান্ড্াড ি এন্ড্ ইন্টারনাল ইনদিসস্টদগশন, সডএেসপ।
৬.০ নরাদর্য়া সেবি-২০২০ ও েহান সবজয় সেবি-২০২০ এ নফিবুর্ নপদজ বাণী নেওয়া।
৬.১ আদলািনাঃ িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে নরাদর্য়া সেবি-২০২০ ও েহান সবজয় সেবি-২০২০ এ নফিবুর্
নপদজ ও ওদয়বিাইদট িিাপসি ও েহািসিদবর নর্ৌে স্বাক্ষদর দুটি বাণী নেওয়ার সবষয়টি আদলার্পাি র্দরন।
৬.২ সিদ্ধান্তঃ নরাদর্য়া সেবদি এবাং েহান সবজয় সেবদি সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ি র নফিবুর্ নপদজ প্যাদড
বাণী প্রিার র্রদি হদব।
বাস্তবায়নঃ ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসিব, স্বািয ও পসরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় ও েপ্তর িম্পাের্, 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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