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

:

িিার োধ্যে

:

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

িাসরখ ও িেয়

:

১৫ অদটাবর ২০২০, রাি ৮.০০ ঘটির্া।

িিার উপসিি িেস্য/ র্েির্িিাদের িাসলর্া ‘পসরসশষ্ট-র্’ নি িাংযুক্ত।
িিার প্রারদে িিাপসি উপসিি িন্মাসনি ির্ল িেস্যদর্ স্বাগি জানান। সিসন বদলন, বিিোদন র্দরানা েহাোরী
আিদে িারাসবশ্ব আিেগ্রস্ত। ইদিােদধ্য আোদের র্দয়র্জন িহর্েী মৃতুুবরণ র্দরদছন, নর্উ নর্উ আক্রান্ত
হদয় সুি হদয় উদেদছন। সিসন আিেগ্রস্ত না হদয় িবাইদর্ িির্ি র্ার্ার আহ্বান জানান। সিসন নঘাড়াঘাদটর
উপদজলা সনব িাহী অসফিার ওয়াসহো খানেদর্ িঠির্ ও দ্রুি সচসর্ৎিা সেদয় সুি র্দর নিালার জন্য িাংসিষ্ট
সচসর্ৎির্দের ও বাাংলাদেশ এুাডসেসনদেটিি িাসিিি এদিাসিদয়শন সবসিন্ন িেদয় নর্ ভূসের্া পালন র্রদছ িার
জন্য ধন্যবাে ও কৃিজ্ঞিা জানান। এরপর িিার এদজন্ডািমূহ উপিাপদনর জন্য েহািসচব িায়লা ফারজানাদর্
অনুদরাধ র্দরন।
িিাপসির অনুেসিক্রদে েহািসচব প্রর্দে সবগি িিার র্ার্ িসববরণী পাে র্দরন। র্ার্ িসববরণীদি নর্ান
িাংদশাধনী এবাং িাংদর্াজনী না র্ার্ায় র্ার্ িসববরণী দৃঢ় র্রা হয়। এরপর সিসন এদজন্ডািমূহ িিায় উপিাপন
র্দরন। প্রদিুর্টি সবষদয় িেস্যগণ িাঁদের েিােি তুদল ধদরন। সবস্তাসরি আদলাচনাদন্ত সনদন্মাক্ত সিদ্ধান্তিমূহ গ্রহন
র্রা হয়।
২. গি িিার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগসিিঃ
ক্রে
সববরণ
০১ ননটওয়াদর্ির িেস্যদের স্বািু নিবা প্রোদনর
সনসেত্ত চলোন র্দরানা পসরসিসিদি সবসিএি
উইদেন ননটওয়াদর্ির িেস্যদের েদধ্য র্সে নর্উ
র্দরানা আক্রান্ত হয় িাহদল র্দরানা আক্রান্ত
িেদস্যর র্দরানা পরীক্ষা, হািপািাদল িসিি এবাং
অন্যান্য নিবা প্রাসিদি নর্ন সবড়ম্বনায় পড়দি না
হয় নি লদক্ষু স্বািু র্ুাডাদরর িেস্যদের সনদয়
উপ র্সেটি/ গ্রুপ গেন র্রা।

সিদ্ধান্ত
র্দরানা
পসরসিসিদি
নর্ান িেস্য র্দরানা
আক্রান্ত হদল িাঁদের
িাৎক্ষসনর্ সবসিন্ন নিবা
নেওয়ার লদক্ষু ‘Quick
response
team’
এবাং এর্টি সচসর্ৎির্
পুল গেদনর সিদ্ধান্ত গৃহীি
হয়।
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বাস্তবায়ন
গি
২১/০৭/২০২০
িাসরদখ
‘Quick
response
team’
এবাং এর্টি সচসর্ৎির্
পুল গেন র্রা হদয়দছ।

০২

র্দরানা িেদয় অদনর্ িেস্যই আদছন র্ারা ঘদর
বদি আদছন, নিেন নর্ান র্ার্ িক্রদে অাংশগ্রহন
র্রদি পারদছন না। িেয়টাদর্ র্াদজ লাগাদনার
স্বাদর্ ি ননটওয়াদর্ির পক্ষ হদি ননটওয়াদর্ির
িেস্যদের েক্ষিা বৃসদ্ধর লদক্ষু সবসিন্ন সবষদয়
ওদয়সবনাদরর আদয়াজন র্রা।

ওদয়সবনাদরর
োধ্যদে
সবসিন্ন গুরুত্বপূণ ি সবষদয়র
উপর
নিসেনার
আদয়াজদনর সিদ্ধান্ত গৃহীি
হয়।

এ
পর্ িন্ত
৫
টি
ওদয়সবনাদরর
োধ্যদে
সবসিন্ন গুরুত্বপূণ ি সবষদয়র
উপর নিসেনার আদয়াজন
র্রা হদয়দছ।

সবষয় ১ : সবসিন্ন উপ র্সেটি গেন।
আদলাচনািঃ েহািসচব িায়লা ফারজানা বদলন, গি ১৯/০২/২০২০ িাসরদখর িিায় সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি
এর িাসব ির্ র্াদজর গসিশীলিা আনয়দনর লদক্ষু এবাং ইসুুসিসত্তর্ সবসিন্ন র্াজ সুষ্ঠুিাদব িম্পােদনর স্বাদর্ ি সবসিন্ন
উপ-র্সেটি গেন র্রার সিদ্ধান্ত গৃহীি হয়। সনব িাহী র্সেটির িেস্য ছাড়াও সবসিন্ন র্ুাডাদরর েক্ষ িেস্যদের
আহ্বায়র্ র্দর সবষয় সিসত্তর্ উপর্সেটি/ওয়াসর্াং গ্রুপ গেন র্রার জন্য সবসিন্ন র্ুাডাদরর িেস্যদের নাদের
িাসলর্া িাংগ্রহ র্রা হয়। র্য়টি উপ-র্সেটি গেন র্রা হদব, নি র্সেটিগুদলার প্রস্তাব র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির
িেস্যদের সনর্ট নর্দর্ জানদি চাওয়া হদল িিায় উপসিি ির্ল িেস্য এদর্ এদর্ িাঁদের েিােি প্রর্াশ
র্দরন। িিাপসির অনুেসি ক্রদে অসফি নর্া-অসড িদনটর জানান নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িাদর্ র্াজ
র্রদি আগ্রহী সবসিন্ন র্ুাডাদরর িব িদোট ৮০ জদনর নাে িাংগ্রহ র্রা হদয়দছ। এ প্রিদে েহািসচব বদলন, প্রসিটি
র্সেটির আহ্বায়র্ অর্বা িেস্যিসচব র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির েধ্য নর্দর্ হদি হদব, িাহদল র্ার্ িসনব িাহী র্সেটি এবাং
উপর্সেটির েদধ্য িেন্বয় র্রদি সুসবধা হদব। িহ-িিাপসি ফারসহনা আহদেে বদলন, গদবষণা উপর্সেটি, Crisis
Management উপর্সেটি, প্রচার ও প্রর্াশনা উপর্সেটি, Membership Growth উপর্সেটি, িাাংস্কৃসির্
উপর্সেটি, িাসহিু উপর্সেটি, আইসিটি উপর্সেটি, Career Development উপর্সেটি/ওয়াসর্িাং গ্রুপ গেন
র্রা প্রদয়াজন। সিসন এিব উপর্সেটির আহ্বায়র্ ও িেস্য িসচবিহ র্সেটির িেস্যদের নাদের প্রস্তাব আহবান
র্দরন। িেস্যগণ স্বিিঃস্ফুিিিাদব সবসিন্ন র্ুাডাদরর আগহী র্েির্িিাদের নাে প্রস্তাব র্দরন এবাং িব িিম্মসিক্রদে
সনদনাক্তিাদব ওয়াসর্িাং গ্রুপ/উপর্সেটি গেদনর সিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।

গদবষণা উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। বেরুন ননছা, নরটর (িসচব), সবসিএি প্রশািন এর্াদডসে।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। ড. নাসছো আর্িার, উপিসচব, অর্ ি সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
২। ইয়ািসেন খাতুন, পুসলশ সুপার, ট্যুসরস্ট পুসলশ।
৩। শাসর্লা নজিসেন, যুগ্ম র্সেশনার, র্াস্টেি নগাদয়ন্দা ও িেন্ত অসধেির, ঢার্া।
৪। আরসজনা খাতুন, িহর্ারী র্সেশনার, র্াস্টেি এক্সাইজ ও িুাট র্সেশনাদরট, ঢার্া (উত্তর)।
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৫। ফসরো পারিীন, অসিসরক্ত পুসলশ সুপার, ননৌপুসলশ।
৬। শােছুন্নাহার, অসিসরক্ত পুসলশ সুপার, পুসলশ নহডদর্ায়াট িাি ি।
৭। োসুো ইউনুি, উপপসরচালর্ (ওেেই), এনএটিসপ-২ প্রদজট সডএই, খাোরবাসড়, ঢার্া।
৮। নোছািঃ োহবুবা খাতুন, অসিসরক্ত উপপসরচালর্ (ইক্ষু ও অন্যান্য ফিল), ক্রপি উইাং, কৃসষ িম্প্রিারণ
অসধেির, খাোরবাসড়, ঢার্া।
৯। নাজমুন নাহার হাসেে, সনব িাহী প্রদর্ৌশলী, গণপূিি অসধেির, ঢার্া।
১০। িবনাজ আবসন্ত, িহর্ারী প্রদর্ৌশলী, িড়র্ ও জনপর্ অসধেির।
১১। িাসনয়া শারসেন খান, প্রিাষর্, রাজশাহী িরর্াসর েসহলা র্দলজ, রাজশাহী।
িেস্য িসচবিঃ
১। ড. নাসহো ফসরেী, প্রর্ে িসচব (শুল্ক), জািীয় রাজস্ব নবাড ি ও উন্নয়ন ও গদবষণা সবষয়র্ িম্পাের্, সবসিএি
উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। নারী র্েির্িিাদের েক্ষিা বৃসদ্ধ, র্েিদক্ষদে নানামুসখ চুাদলঞ্জ নোর্াদবলার িক্ষেিা বৃসদ্ধ, ব্যসক্তগি সুরক্ষা
ইিুাসে সবষদয় গাইডলাইন/সনদে িসশর্া প্রণয়দনর সনসেত্ত র্েিসূসচ গ্রহদণর সুপাসরশ র্রা;
২। সবসিন্ন পর্ িাদয়র নারী র্েির্িিাদের চাকুরীদক্ষদে সবরাসজি িেস্যা সচসিি র্রার জন্য গদবষণা মূলর্ র্ার্ িক্রে
পসরচালনা র্রার সুপাসরশ র্রা;
৩। গদবষণা র্ার্ িক্রে পসরচালনা র্রার জন্য িোব্য বাদজট প্রণয়ন র্দর মূল র্সেটির সনর্ট োসখল র্রা;
৪। উপর্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।

Crisis Management উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। ওয়াসহো আক্তার, োননীয় প্রধানেন্ত্রীর এর্ান্ত িসচব-২, প্রধানেন্ত্রীর র্ার্ িালয়।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। অধ্যাপর্ ড. নফরদেৌসি খান, অধ্যক্ষ, িরর্াসর বাঙলা র্দলজ, সেরপুর, ঢার্া।
২। শাহানারা ইয়ািসেন সলসল, উপিসচব, পাব িিু চট্টগ্রাে সবষয়র্ েন্ত্রণালয়।
৩। রুোনা আক্তার, পুসলশ সুপার, সিআইসড, ঢার্া।
৪। ফাসরয়া রসফর্ িাবনা, িহর্ারী পুসলশ সুপার, পুসলশ নহডদর্ায়াট িাি ি।
৫। নোছািঃ মুিসফর্া হািনীন নচৌধুরী, সিসনয়র িহর্ারী পসরচালর্, জািীয় কৃসষ প্রসশক্ষণ এর্াদডসে, গাজীপুর।
৬। ফারজানা খানে, সিসনয়র িহর্ারী িসচব, কৃসষ েন্ত্রণালয়।
৭। নািসরন সুলিানা, নজানাল এসক্সসর্উটিি অসফিার, গাজীপুর সিটি র্দপিাদরশন।
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৮। নহািদন আরা রীনা, অসিসরক্ত উপপসরচালর্ (আেোসন) উসিে িাংগসনদরাধ উইাং, কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেির,
খাোরবাসড়, ঢার্া।
৯। র্ােরুন্নাহার ডায়না, অসিসরক্ত উপপসরচালর্ (রফিানী), উসিে িাংগসনদরাধ উইাং, কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেির,
খাোরবাসড়, ঢার্া।
১০। শাহানা আলে, িহর্ারী প্রদর্ৌশলী (চলসি োসয়ত্ব), জনস্বািু প্রদর্ৌশল অসধেির।

িেস্য িসচবিঃ
১। নশখ নোদেনা েসন, যুগ্মিসচব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয় ও নর্াষাধ্যক্ষ, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। নারী র্েির্িিাদের িাধারণ িেস্যা, প্রসিকুলিা, িোবনা ইিুাসে সচসিি র্রা;
২। নারী র্েির্িিাদের িেস্যা িোধাদনর িেয় প্রদয়াজদন র্েির্িিার িাংসিষ্ট েন্ত্রণালয়/ সবিাগ/ অসধেির/
পসরেির এর িাদর্ নর্াগাদর্াগ র্দর িেস্যা িোধাদনর উদদ্যাগ গ্রহণ র্রা;
৩। ননটওয়াদর্ির িেস্যদের নর্দর্ান সমস্যা সম্পর্কে অবহিত িওয়ার পর কহমটি তা পর্ োর্ াচনা পূব েক করণীয়
সম্পর্কে সুপাসরশ প্রনয়ণ র্রা;
৪। র্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।

প্রচার ও প্রর্াশনা উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। নোছািঃ ফসরো ইয়ািসেন, সবদশষ পুসলশ সুপার, নেশাল ব্রাঞ্চ (এিসব) , ঢার্া।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। উদম্ম নসহো আক্তার, িহর্ারী র্সেশনার, র্াস্টে হাউি, ঢার্া।
২। ডািঃ আইসরন পারিীন আলে, িহদর্াগী অধ্যাপর্ (গাইনী সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৩। ডািঃ মুিাররাি সুলিানা সুসে, িহর্ারী অধ্যাপর্ (গাইনী সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৪। ডািঃ িানসজে নরসবর্া, িহর্ারী অধ্যাপর্ (সশশু সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৫। রুসবনা পারিীন, উপ-পসরচালর্, বাাংলাদেশ নরলওদয় ঢার্া।
৬। নাসহে আফদরাজ সলজা, উপ-সবিাগীয় প্রদর্ৌশলী, গণপূিি অসধেির।
৭। নফৌসজয়া আখিার, উপদজলা কৃসষ অসফিার (এল. আর), িাংযুক্ত র্দরাল রুে, িদরজসেন উইাং, কৃসষ
িম্প্রিারণ অসধেির, খাোরবাসড়, ঢার্া।
৮। শাহানা নফরদেৌি, সনব িাহী প্রদর্ৌশলী, িাদির্ নরাড র্াদনসটসিটি প্রদজট, িড়র্ ও জনপর্ অসধেির।
৯। আদলয়া পারিীন, িহদর্াগী অধ্যাপর্ (রাষ্ট্রসবজ্ঞান), িরর্াসর িেীি র্দলজ, আগাঁরগাও, ঢার্া।
১০। নাসহো পারিীন, িহর্ারী অধ্যাপর্ (গসণি), িরর্াসর বাঙলা র্দলজ, সেরপুর, ঢার্া।
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১১। ডািঃ িাসর্য়া হর্, নেসডদর্ল অসফিার, সিসিল িাজিদনর র্ার্ িালয়, র্ক্সবাজার।
িেস্য িসচবিঃ
১। িাসবহা ইয়ািেীন, পসরচালর্-২, উপআঞ্চসলর্ িহদর্াসগিা নিল (এিআরসিসি), প্রধানেন্ত্রীর র্ার্ িালয় ও
নর্াগাদর্াগ, প্রচার ও িথ্য িম্পাের্, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। প্রসি বছর আন্তজিাসির্ নারী সেবদি এর্টি ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ এবাং সবিরণ র্রা;
২। িাসহিু উপর্সেটির িাদর্ িেন্বয় পূব ির্ ‘স্বজন’ এর জন্য নলখা সনব িাচন র্রা;
৩। অনুষ্ঠাদনর োওয়াি র্াড ি প্রস্তুি ও সবিরণ র্রা;
৪। ‘স্বজন’ প্রর্াশনার িোব্য বাদজট প্রণয়ন র্দর মূল র্সেটির সনর্ট োসখল র্রা;
৫। ননটওয়াদর্ির সবসিন্ন র্ার্ িক্রে এবাং িফলিা প্রচাদরর ব্যবিা গ্রহণ র্রা;
৬। র্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।
Membership Growth উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। নোিাম্মৎ শাহানারা খাতুন, যুগ্মিসচব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয়।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। সুরাইয়া জাহান, সিসনয়র িহর্ারী িসচব, অর্ ি সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
২। ডািঃ োলা বসণর্, িহদর্াগী অধ্যাপর্ (গাইনী সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৩। ডািঃ রুনা আক্তার নোলা , িহর্ারী অধ্যাপর্ (গাইনী সবিাগ), বেবন্ধু নশখ মুসজব নেসডদর্ল সবশ্বসবদ্যালয়।
৪। ডািঃ মুসশিো পারিীন, িহর্ারী অধ্যাপর্ (গাইনী সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৫। ডািঃ নরজওয়ানা আফসরন িাসনয়া, িহর্ারী নরসজস্টার (গাইনী সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৬। নুিরাি জাহান, েসনটসরাং অসফিার, সবএআরআই র্র্তর্
ি উিাসবি চার ফিল সিসত্তর্ শস্য সবন্যাি প্রযুসক্ত
িম্প্রিারণ র্েিসূচী, কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেির, খাোরবাসড়, ঢার্া।
৭। নজিসেন আক্তার, িহর্ারী অধ্যাপর্ (রাষ্ট্রসবজ্ঞান), িািানদটর্ িরর্াসর র্দলজ, ঢার্া।
৮। োহফুজা আক্তার ট্যকু, উপ-সবিাগীয় প্রদর্ৌশলী, িড়র্ পসরবহন ও েহািড়র্ সবিাগ।
৯। জসয়িা সবশ্বাি, িহর্ারী প্রদর্ৌশলী, গণপূিি অসধেির।
১০। ডািঃ মুনমুন নাসহে ইর্বাল, নেসডদর্ল অসফিার, ঢার্া নেসডদর্ল র্দলজ হািপািাল।
িেস্য িসচবিঃ
১। আছো সুলিানা, উপিসচব, প্রার্সের্ ও গণসশক্ষা েন্ত্রণালয় ও িাাংগেসনর্ িম্পাের্, সবসিএি উইদেন
ননটওয়ার্ি।
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র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। সবসিন্ন র্ুাডাদরর নফার্াল পদয়ন্ট র্েির্িিাদের িাদর্ নর্াগাদর্াগ র্দর িেস্য িাংখ্যা বৃসদ্ধর প্রদয়াজনীয় ব্যবিা
গ্রহণ র্রা;
২। িেস্য িাংখ্যা বৃসদ্ধর জন্য সবসিন্ন এর্াদডসেদি সচঠি নপ্ররণ র্রার োধ্যদে িেস্য িাংগ্রহ র্রা;
৩। সবসিন্ন অনুষ্ঠাদন িেস্য িাংখ্যার অসধর্ উপসিসি সনসিি র্রা;
৪। উপর্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।

িাাংস্কৃসির্ উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। অধ্যাপর্ ইন্দুপ্রিা োি, উপাধ্যক্ষ, িরর্াসর িেীি র্দলজ, ঢার্া।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। িাগসরর্া নািসরন, উপিসচব, সুরক্ষা নিবা সবিাগ, স্বরাষ্ট্র েন্ত্রণালয়।
২। ফাহসেো হর্ খান, উপিসচব, িড়র্ পসরবহন ও েহািড়র্ সবিাগ।
৩। শাহনাজ আক্তার রানু, পসরচালর্ (SEA), পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়।
৪। ফারহানা আহদেে নচৌধুরী, পসরচালর্, পররাষ্ট্র েন্ত্রণালয়।
৫। আিো নবগে সরটা, পুসলশ সুপার, নটসলর্ে।
৬। নুপুর েত্ত, িহদর্াগী অধ্যাপর্ (বাাংলা), িািানদটর্ িরর্াসর র্দলজ, ঢার্া।
৭। নিাদহলী পারিীন, অসিসরক্ত উপপসরচালর্ (ইনচাজি র্দরাল রুে), িদরজসেন উইাং, কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেির,
খাোরবাসড়, ঢার্া।
৮। নরজওয়ানা রহোন িনু, উপদজলা কৃসষ অসফিার (এল. আর), িাংযুক্ত পসরর্ল্পনা, প্রর্ল্প বাস্তবায়ন ও আইসিটি
উইাং, কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেির, খাোরবাসড়, ঢার্া।
৯। নোছািঃ খুসজস্তা আক্তারা বানু, িহর্ারী অধ্যাপর্ (বাাংলা), নবগে বেরুদন্নিা িরর্াসর েসহলা র্দলজ।
১০। সনশাি ননাোন, সনব িাহী প্রদর্ৌশলী, িড়র্ পসরবহন ও েহািড়র্ সবিাগ।
১১। ডািঃ নশখ িাসেয়া েদনায়ারা ঊষা, নেসডদর্ল অসফিার, সিসিল িাজি দনর র্ার্ িালয়, খুলনা।

িেস্য িসচবিঃ
১। িালো নবগে, িহর্ারী অধ্যাপর্, িরর্ারী সিতুেীর র্দলজ ও িাসহিু ও িাাংস্কৃসি সবষয়র্ িম্পাের্, সবসিএি
উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। র্েির্িিাদের েদধ্য র্ারা সবসিন্ন িাাংস্কৃসির্ র্েির্াদন্ড পারেশী িাঁদের িেন্বদয় িাাংস্কৃসির্ পুল গেন র্রা;
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২। সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি র্র্তর্
ি আদয়াসজি সবসিন্ন অনুষ্ঠাদন িাাংস্কৃসির্ (গান, র্সবিা, নৃিু) অনুষ্ঠান
আদয়াজন র্রা;
৩। িাাংস্কৃসির্ অনুষ্ঠান আদয়াজদনর িোব্য বাদজট প্রণয়ন র্দর মূল র্সেটির সনর্ট োসখল র্রা;
৪। উপর্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।
আইসিটি উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। ড. নোছািঃ ফসরো পারিীন, উপপসরচালর্ (প্রর্ল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন), পসরর্ল্পনা, প্রর্ল্প বাস্তবায়ন ও
আইসিটি উইাং কৃসষ িম্প্রিারণ অসধেির, খাোরবাসড়, ঢার্া।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। িাবািসুে সবনদি ইিলাে, যুগ্ম েহাপসরচালর্ (র্াসন্ত্রর্), বাাংলাদেশ নরলওদয় ঢার্া।
২। শারসেন আক্তার, অসিসরক্ত পুসলশ সুপার, সিআইসড।
৩। োহফুজা সলজা, অসিসরক্ত উপ-পুসলশ র্সেশনার, সিটিটিসি, সডএেসপ।
৪। শাসর্লা জাহান সশল্পী, সবিাগীয় সিগন্যাল এবাং নটসলদর্াগাদর্াগ প্রদর্ৌশলী (সডএিটিই), নটসলর্ে, বাাংলাদেশ
নরলওদয়, ঢার্া।
৫। িাসনয়া নোস্তফা, উপ-পসরচালর্, বাাংলাদেশ নরলওদয় ঢার্া।
৬। শাহানা নফরদেৌি সবর্ী, সনব িাহী প্রদর্ৌশলী, িড়র্ পসরবহন ও েহািড়র্ সবিাগ।
৭। অজান্তা শুর্লা িো, উপ-সবিাগীয় প্রদর্ৌশলী, গণপূিি অসধেির।
৮। োর্ছুো নবগে, প্রধান সডিদে র্েির্িিা ও প্রর্ল্প পসরচালর্, জািীয় সবজ্ঞান ও প্রযুসক্ত জাদুঘর।
৯। নোছািঃ োছুো নবগে, সিসনয়র িহর্ারী প্রধান, অিুন্তরীণ িম্পে সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
১০। ফারহানা নহাদিন, িহর্ারী প্রদর্ৌশলী (চলসি োসয়ত্ব), জনস্বািু প্রদর্ৌশল অসধেির।
িেস্য িসচবিঃ
১। রায়হানা িিসলে, প্রর্ল্প পসরচালর্, ৯ টি িরর্াসর োধ্যসের্ সবদ্যালয় িাপন প্রর্ল্প, োধ্যসের্ ও উচ্চ সশক্ষা
অসধেির ও সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। এট্যআই এর িাদর্ িাব িক্ষসনর্ নর্াগাদর্াদগর োধ্যদে সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট সনেিাণ র্রা;
২। সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ি র ওদয়বিাইট, নফিবুর্ নপদজ িথ্য আপদডট র্রার োধ্যদে ওদয়বিাইট ও
নফিবুর্ িচল রাখা;
৩। ওদয়বিাইট, ইদেইল, নোবাইদল নেদিজ এবাং নফিবুর্ নপদজর োধ্যদে িেস্যদের োদে সবসিন্ন িথ্য
নপৌছাদনা;
৪। উপর্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।
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িাসহিু উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। উদম্ম িালো িানসজয়া, যুগ্ম-িসচব, স্বািু নিবা সবিাগ, স্বািু েন্ত্রণালয়।
িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। র্াঞ্চন রানী েত্ত, উপ র্সেশনার, র্াস্টেি বন্ড র্সেশনাদরট, ঢার্া।
২। ডািঃ দূব িা হালোর, িহদর্াগী অধ্যাপর্ (র্াসড িওদলাসজ সবিাগ), স্যার িসলমুল্লাহ নেসডদর্ল র্দলজ।
৩। নোছািঃ ফসরো ইয়ািসেন, উপ-পুসলশ র্সেশনার, প্রদফিনাল স্টান্ডাড ি এন্ড ইন্টারনাল ইনদিসস্টদগশন,
সডএেসপ।
৪। নরহানা আর্িার, সিসনয়র িহর্ারী িসচব, সবদুুৎ সবিাগ, সবদুুৎ, খসনজ ও জ্বালানী সবষয়র্ েন্ত্রণালয়।
৫। খাসেজা িাদহরা বসব, অসিসরক্ত নজলা ম্যাসজদেট, সডসি অসফি, নারায়ণগঞ্জ।
৬। োর্ছুো খন্দর্ার, সিসনয়র িহর্ারী িসচব, সবদুুৎ সবিাগ, সবদুুৎ, খসনজ ও জ্বালানী সবষয়র্ েন্ত্রণালয়।
৭। ডািঃ োনিী িাহা, নেসডদর্ল অসফিার, ডামুডুা ইউএইচসি, শরীয়িপুর।
৮। ড. আর্িার জাহান র্াঁর্ন, উপদজলা কৃসষ অসফিার (এল. আর), োশরুে উন্নয়ন ইন্সটিটিউট, িািার, ঢার্া।
৯। উসেিলা খাদলে, িহদর্াগী অধ্যাপর্, িম্পাের্, জািীয় সশক্ষাক্রে ও পাঠ্যপুস্তর্ নবাড ,ি ঢার্া।

িেস্য িসচবিঃ
১। িাসেো সুলিানা, িহর্ারী পসরচালর্ (এদস্টট), িের েির, আনিার ও গ্রাে প্রসিরক্ষা বাসহনী, সখলগাঁও, ঢার্া
ও সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। র্েির্িিাদের েদধ্য র্ারা িাসহিু র্দেি পারেশী/ েক্ষ/ আগ্রহী িাঁদের িেন্বদয় এর্টি পুল গেন র্রা;
২। প্রসিবছর এর্টি ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ র্রার লদক্ষু িেস্যদের সনর্ট নর্দর্ সবসিন্ন নলখা (গল্প, র্সবিা,
ভ্রেন র্াসহসন ইিুাসে) িাংগ্রহ র্রা;
৩। প্রচার ও প্রর্াশনা উপর্সেটির িাদর্ িেন্বয়পূব ির্ ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ র্রা;
৪। উপর্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।

Career Development উপর্সেটি
আহ্বায়র্িঃ
১। ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসচব, নজন্ডার এন্ড নিাশাল নডদিলপদেন্ট নেশাসলষ্ট (এিইআইসপ প্রর্ল্প), অর্ ি
সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
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িেস্যিঃ (নজুষ্ঠিার সিসত্তদি নয়)
১। সুবণ িা নচৌধুরী, র্সেশনার, ইনর্াে ট্যাক্স, ঢার্া ও যুগ্ম-েহািসচব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
২। নজিসেন নাহার, যুগ্ম িসচব, িড়র্ পসরবহন ও েহািড়র্ সবিাগ।
৩। হাসববুন নাহার, উপিসচব, অর্ ি সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
৪। নাসেরা হায়োর, উপিসচব, েৎস্য ও প্রাণীিম্পে েন্ত্রণালয়।
৫। নাসহে আফদরাজ, উপিসচব (রিাসন-৩), বাসণজু েন্ত্রণালয়।
৬। নাসেরা সুলিানা, উপিসচব, অর্ ি সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
৭। োহবুবা মুনমুন, অসিসরক্ত উপপসরচালর্ (এল.আর), খাোরবাসড়, ঢার্া।
৮। সবলসর্ি আর্িার, সনব িাহী প্রদর্ৌশলী (চলসি োসয়ত্ব), জনস্বািু প্রদর্ৌশল অসধেির।
৯। লাইলুন নাহার, িহর্ারী পসরচালর্, পর্ িদবক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা, োধ্যসের্ ও উচ্চ সশক্ষা অসধেির।
১০। ডািঃ িাসজো নাসহে, িহর্ারী অধ্যাপর্ (নরসডওদলাসজ এন্ড ইদেসজাং), ঢার্া নেসডদর্ল র্দলজ হািপািাল।
িেস্য িসচবিঃ
১। নাফসরজা শ্যাো, অসিসরক্ত েহাপসরচালর্ (র্েিিাংিান), জািীয় র্েিিাংিান ও প্রসশক্ষণ বুুদরা ও সনব িাহী
িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
র্সেটির র্েিপসরসধিঃ
১। সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িম্মাসনি িেস্যবৃদন্দর Professionalism, Outfit/ Attire, Behavior,
Attitude ইিুাসে িাংক্রান্ত সবষদয় িদচিনিা বৃসদ্ধর লদক্ষু ওয়ার্িশপ/নিসেনার/র্নফাদরন্স/ওদয়সবনার আদয়াজন
র্রা;
২। সবসিন্ন প্রসশক্ষণ এর্াদডসের িাদর্ নর্াগাদর্াগ র্দর নতুনদের grooming-এ ভূসের্া রাখা;
৩। ওয়ার্িশপ/নিসেনার আদয়াজদনর িোব্য বাদজট প্রণয়ন র্দর মূল র্সেটির সনর্ট োসখল র্রা;
৪। উপর্সেটি প্রদয়াজদন িেস্য নর্া অপ্ট র্রদি পারদব।
বাস্তবায়নিঃ প্রসিটি উপর্সেটির আহ্বায়র্ ও িেস্য িসচবগণ উপর্সেটিগুদলা িসক্রয় র্রদবন এবাং িাঁদের উপর
অসপিি োসয়ত্ব পালন র্রদবন।
সবষয় ২ : সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট তিসর।
আদলাচনািঃ েহািসচব জানান নর্, সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইটটি পুনরায় িচল র্রার জন্য এট্যআই
বরাবর গি ২৯/০৯/২০২০ িাসরদখ পে নপ্ররণ র্রা হদয়দছ। এ নপ্রসক্ষদি এট্যআই এর প্রর্ল্প পসরচালদর্র িাদর্
র্র্া বদল জানা সগদয়দছ নর্ ওদয়বিাইটটি তিসর হদে। ওদয়বিাইটটি সনেিান র্াজ ও পসরচালনা পদ্ধসি িম্পদর্ি
ওয়াসর্বহাল হওয়ার জন্য এর্জন নফার্াল পদয়ন্ট র্েির্িিা সনব িাচন র্রদি হদব।
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সিদ্ধান্তিঃ রায়হানা িিসলে, প্রর্ল্প পসরচালর্, ৯ টি িরর্াসর োধ্যসের্ সবদ্যালয় িাপন প্রর্ল্প, োধ্যসের্ ও উচ্চ
সশক্ষা অসধেির ও সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি নর্ নফার্াল পদয়ন্ট সনব িাচন র্রা হদলা। সিসন
এট্যআই এর প্রর্ল্প পসরচালদর্র িাদর্ নর্াগাদর্াগ র্দর প্রদয়াজনীয় িথ্যাসে িরবরাহ র্রদবন।
বাস্তবায়নিঃ
১। রায়হানা িিসলে, প্রর্ল্প পসরচালর্, ৯ টি িরর্াসর োধ্যসের্ সবদ্যালয় িাপন প্রর্ল্প, োধ্যসের্ ও উচ্চ সশক্ষা
অসধেির ও সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
২। রায়হান নিাবহান রাদিল, অসফি নর্া-অসড িদনটর, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।
সবষয় ৩ : র্েি পসরর্ল্পনা প্রণয়ন।
আদলাচনািঃ বিিোদন প্রদিুর্ িরর্ারী েিদর বাৎিসরর্/সিবাসষ ির্/সেবাসষ ির্ র্েিপসরর্ল্পনা প্রণয়দনর এর্টি
প্রার্টিি চলদছ। ননটওয়াদর্ির এর্টি র্েিপসরর্ল্পনা র্ার্দল নি অনুর্ায়ী র্ার্ িক্রে গ্রহন র্রা িহজ হদব। এ সবষদয়
ির্ল িেস্য এর্েি নপাষণ র্দর আগােী বছদরর জন্য ননটওয়াদর্ি র োধ্যদে র্ী ধরদণর র্াজ র্রা র্ায় এবাং
নর্ান নর্ান সেবি উদ্র্াপন র্রা র্ায় নি সবষদয় র্েি পসরর্ল্পনা প্রস্তুি র্রার সবষদয় িিায় আদলাচনা র্রা হয়।
সিদ্ধান্তিঃ পরবিী র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির িিায় র্েি পসরর্ল্পনার খিড়া উপিাপন র্রদি হদব।
বাস্তবায়নিঃ
১। ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসচব, স্বািু ও পসরবার র্ল্যাণ েন্ত্রণালয় ও েির িম্পাের্, সবসিএি উইদেন
ননটওয়ার্ি।
২। আছো সুলিানা, উপিসচব, প্রার্সের্ ও গণসশক্ষা েন্ত্রণালয় ও িাাংগেসনর্ িম্পাের্, সবসিএি উইদেন
ননটওয়ার্ি।

সবষয় ৪ : র্ুাডার সিসত্তর্ িথ্য িাংগ্রহ।
আদলাচনািঃ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িহিিাপসি ফারসহনা আহদেে বদলন, বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদির
২৭ টি র্ুাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িাসলর্া িাংগ্রহ, প্রসিটি র্ুাডাদর প্রর্ে নারী র্েির্িিার নাে, এবাং প্রসিটি
র্ুাডাদর এ পর্ িন্ত র্েিরি নারী র্েির্িিা ও বিিোদন র্েিরি নারীদের িাংখ্যা িাংগ্রহ র্রা প্রদয়াজন। নর্দহতু
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সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদি র্েিরি নারীদের সনদয় র্াজ র্দর নি র্ারদণ প্রসিটি
র্ুাডাদর র্েিরি নারীদের িঠির্ িথ্য িাংগ্রহ র্রা প্রদয়াজন।
সিদ্ধান্তিঃ বাাংলাদেশ সিসিল িাসিিদির ২৭ টি র্ুাডাদরর নারী র্েির্িিাদের িথ্য র্ুাডাদরর প্রসিসনসধদের োধ্যদে
িাংগ্রহ র্রদি হদব।
বাস্তবায়নিঃ
১। ড. নাসহো ফসরেী, প্রর্ে িসচব (শুল্ক), জািীয় রাজস্ব নবাড ি ও উন্নয়ন ও গদবষণা সবষয়র্ িম্পাের্, সবসিএি
উইদেন ননটওয়ার্ি।
সবষয় ৫ : নারী র্েির্িিাদের পোয়ন ও বেলী িাংক্রান্ত।
আদলাচনািঃ েহািসচব বদলন, সবসিন্ন েন্ত্রণালয় হদি োদে োদে নারী র্েির্িিাদের দূরবিী নস্টশদন পোয়ন র্রা
হয়। র্াদের সশশু িন্তান আদছ িাঁরা সবসিন্ন িেয় নানামুখী িেস্যার িম্মু খীন হন। এ ির্ল িেস্যা দূর র্রার লদক্ষু
েন্ত্রণালয়/ সবিাদগর িসচব এবাং সবসিন্ন অসধেিদরর েহাপসরচালর্দের িাদর্ নর্াগাদর্াগ িাপন র্দর এ ির্ল
প্রকৃি িেস্যা তুদল ধরা প্রদয়াজন।
সিদ্ধান্তিঃ এর্টি প্রস্তাবনা তিরী র্দর পরবিী িিায় উপিাপন র্রদি হদব।
বাস্তবায়নিঃ
১। িায়লা ফারজানা, েহািসচব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসচব, িানীয় িরর্ার সবিাগ।
সবষয় ৬ : র্েির্িিাদের প্রসশক্ষণ েসডউল তিসর এবাং প্রসশক্ষণ নর্াি ি পসরচালনা র্রার জন্য এর্াদডসেগুদলাদি
সচঠি নপ্ররণ।
আদলাচনািঃ িিাপসি বদলন, বিিোদন সিসিল িাসিিদির র্েির্িিাদের জন্য বুসনয়াসে প্রসশক্ষণ নর্াি ি, প্রশািন
র্ুাডাদরর জন্য ‘আইন ও প্রশািন প্রসশক্ষণ নর্াি ি’ এবাং সবসিন্ন র্ুাডাদরর র্েির্িিাদের জন্য সবদশষাসয়ি প্রসশক্ষণ
প্রোন র্রা হয়। বসণ িি প্রসশক্ষণ নর্াি িিমূদহ নারী-পুরুষ সনসব িদশদষ ির্ল র্েির্িিার িাোসজর্ েনস্তাসির্ জ্ঞান,
নপশাোসরত্ব এবাং ইদোশনাল ইদন্টসলদজদন্সর আরও উন্নসি হয় এেন েসডউল িাংদর্াজন র্দর িা বাস্তবায়ন
আবশ্যর্। জনপ্রশািন েন্ত্রণালয় িহ ির্ল র্ুাডাদরর সবসিন্ন নেসনাং এর্াদডসেদি এ সবষদয় ইদিাপূদব ি সচঠি নপ্ররণ
র্রা হদয়দছ। সচঠির নপ্রসক্ষদি সর্ ব্যবিা গ্রহণ র্রা হদয়দছ িা পর্ িদবক্ষণ র্রদি হদব।
সিদ্ধান্তিঃ ঢার্াি সবসিন্ন প্রসশক্ষণ এর্াদডসেদি ব্যসক্তগিিাদব নর্াগাদর্াগ র্দর সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির
পদের নপ্রসক্ষদি পেদক্ষপ গ্রহদণর অনুদরাধ জানাদি হদব।
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বাস্তবায়নিঃ
১। ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত িসচব, নজন্ডার এন্ড নিাশাল নডদিলপদেন্ট নেশাসলষ্ট (এিইআইসপ প্রর্ল্প), অর্ ি
সবিাগ, অর্ ি েন্ত্রণালয়।
২। িায়লা ফারজানা, েহািসচব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসচব, িানীয় িরর্ার সবিাগ।
সবষয় ৭ : অসফি নর্া-অসড িদনটর এর নবিন বৃসদ্ধ িাংক্রান্ত।
আদলাচনািঃ
গি ১৩-১১-২০১৯ িাসরদখর িিায় অসফি নর্া-অসড িদনটর রায়হান নিাবহান রাদিল এর আদবেদনর নপ্রসক্ষদি ১লা
জানুয়াসর ২০২১ হদি নোট নবিন িাকুদল্য ১,০০০/- টার্া বৃসদ্ধর সবষদয় সিদ্ধান্ত গৃহীি হয়।
সিদ্ধান্তিঃ অসফি নর্া-অসড িদনটর এর নবিন ১লা জানুয়াসর ২০২১ হদি িাকুদল্য ১,০০০/- টার্া বৃসদ্ধ র্রা হদব।
বাস্তবায়নিঃ
১। িায়লা ফারজানা, েহািসচব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসচব, িানীয় িরর্ার সবিাগ।
২। নশখ নোদেনা েসন, নর্াষাধ্যক্ষ, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি ও যুগ্ম-িসচব, জনপ্রশািন েন্ত্রণালয়।

আদলাচনা নশদষ সিদ্ধান্তিমূহ বাস্তবায়দন িাংসিষ্টদের উদদ্যাগী হওয়ার আহ্বান জাসনদয় এবাং িবাইদর্ ধন্যবাে
জাসনদয় িিাপসি িিার িোসি নঘাষণা র্দরন।

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

12

