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বাাংলাদেশ সিসিল িাসি িি উইদেন ননটওয়ার্ি (BCSWN)- এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির ২য় িিার 

র্ার্ িসববরণী 

িিাপসি  : ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে 

িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি  

                    ও 

       িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয়।  

িিার স্থান : সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি অসিি র্ক্ষ। 

  

িাসরখ ও িেয়  : ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০, সবর্াল ৫.৩০ ঘটির্া।   

 

িিার উপসস্থি িেস্য/ র্ে ির্িিাদের িাসলর্া ‘পসরসশষ্ট-র্’ নি িাংযুক্ত। 

িিার প্রারদে িিাপসি েদহােয় িিায় উপসস্থি িন্মাসনি ির্ল িেস্যদর্ স্বাগি জানান। এরপর িেস্যবৃন্দ র্ার 

র্ার পসরিয় িিায় তুদল ধদরন। িিাপসি বদলন, গি ২৫ জানুয়াসর, ২০২০ িাসরখ সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

এর বাসষ ির্ িাধারণ িিা অনুসিি হয়। বাসষ ির্ িাধারণ িিার োধ্যদে নতুন র্ার্ িসনব িাহী র্সেটি গঠন র্রা হয়। 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এর নতুন র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির ির্ল িেস্যদর্ িিাপসি েদহােয় অসিনন্দন জানান। 

এরপর িিার এদজন্ডািমূহ িিায় উপস্থাপদনর জন্য েহািসিব িায়লা িারজানাদর্ অনুদরাধ র্দরন।  

িিাপসি েদহােদয়র অনুেসিক্রদে েহািসিব এদজন্ডােসূহ িিায় উপস্থাপন র্দরন। প্রদিের্টি সবষদয় িেস্যগণ 

িাঁদের েিােি তুদল ধদরন। সবস্তাসরি আদলািনাদে সনদন্মাক্ত সিদ্ধােিমূহ গ্রহন র্রা হয়।  

 

ক্রে সবষয় আদলািনা         সিদ্ধাে বাস্তবায়ন 

০১ সবগি িিার 

র্ার্ িসববরণী 

দৃঢ়ীর্রন 

সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির নর্া-

অসড িদনটর জানান, সবগি িিার 

র্ার্ িসববরণী ির্ল িেদস্যর নেইদল 

নপ্ররণ র্রা হদয়দছ। আজদর্র িিায় 

র্ার্ িসববরণী পুরনায় পদে নশানাদনা 

হয়।  

গি িিার 

র্ার্ িসববরণীদি নর্ান 

িাংদশাধনী িাংদর্াজনী 

না থার্ায়  

র্ার্ িসববরণী দৃঢ় র্রা 

হয়।   

 

 

০২ আয় ব্যয়য়ি রিসাব নর্াষাধ্যক্ষ ফেখ ফোয়েনা েরন সভায় 

আয় ব্যয়য়ি রিসাব তুয়ে ধয়িন। 

রিরন বয়েন, গি ২৫ জানুয়ারি, 

সভায় উপস্থারপি আয় 

ব্যয়য়ি রিসাব 

অনুয়োদন কিা িয়। 

ফকাষাধ্যক্ষ নশখ 

নোদেনা েসন 



2 

 

২০২০ িারিয়খ অনুরিি বারষ িক 

সাধািণ সভা উপেয়ক্ষে একটি 

স্যেয়ভরনি প্রকাে কিা িয়। 

স্যেয়ভরনয়ি ফে রবজ্ঞাপন পাওয়া োয় 

িাি োধ্যয়ে   টাকা আয় িয়। আি 

অনুিায়নি খিচ বাবদ টাকা ব্যয় 

িয়। আয় ও ব্যয়য়ি খািওয়ািী 

একটি রববিণ সভায় উপস্থাপন কিা 

িয়।  

নোট আয় হদয়দছ- 

১২,৪২,৫০০/- (বার 

লক্ষ সবয়াসিশ হাজার 

পাঁিশি) টার্া 

নোট ব্যয় হদয়দছ- 

১৮,২৯,৯৫০/- (আঠার 

লক্ষ ঊনসিশ হাজার 

নয়শি পঞ্চাশ) টার্া 

 ও সিকািী 

নর্াষাধ্যক্ষ নজবুন 

ননছা হায়োর 

 

০৩ সবসিন্ন উপ-র্সেটি 

গঠন  

িহিিাপসি িারসহনা আহদেে 

বদলন, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

এর িাসব ির্ র্াদজর গসিশীলিা 

আনয়দনর লদক্ষে এবাং ইস্যেসিসির্ 

সবসিন্ন র্াজ স্যিুিাদব িম্পােদনর 

স্বাদথ ি সবসিন্ন উপ-র্সেটি ও ওয়াসর্ি 

গ্রুপ গঠন র্রা প্রদয়াজন। আদলািনায় 

অাংশগ্রহন র্দর েহািসিব বদলন, 

সনব িাহী র্সেটির িেস্য ছাোও সবসিন্ন 

র্োডাদরর েক্ষ অন্যান্য িেস্যদের 

আহবায়র্ র্দর সবষয়সিসির্ 

উপর্সেটি/ওয়াসর্াং গ্রুপ গঠন র্রা 

নর্দি পাদর।   এ সবষদয় ির্ল িেস্য 

এর্েি নপাষণ র্দরন।  

 

রক রক রবষয়য় 

উপকরেটি ও ওয়ারকিিং 

গ্রুপ গঠন কিা োয় ফস 

সিংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা 

আগােী সভায় উপস্থান 

কিয়ি িয়ব।  

েিাসরচব িায়লা 

িারজানা 

০৪ জাসির সপিা 

বঙ্গবন্ধু নশখ 

মুসজবুর রহোদনর 

জন্মশিবাসষ ির্ী 

উদ র্াপন  

সভাপরি বয়েন, মুরজব েিবষ ি 

উদোপন উপেয়ক্ষে সবসিএি উইদেন 

ননটওয়াদর্ির পক্ষ হদি সবদশষ 

র্ার্ িক্রে গ্রহন র্রা প্রদয়াজন। 

আদলািনায় অাংশগ্রহন র্দর িাসহিে 

ও িাাংস্কৃসির্ িম্পাের্ িালো 

নবগে বদলন, গি র্সেটি র্র্তির্ 

মুসজব বষ ি উপলদক্ষ এর্টি প্রর্াশনা 

নবর র্রার সিদ্ধাে গ্রহন র্রা 

হদয়সছল। এ প্রিাংদগ স্যব িনা নিৌধুরী 

বদলন, জাসির সপিা বঙ্গবন্ধুর 

জন্মশি উের্াপন উপলদক্ষ নর্ 

প্রর্াশনা নবর র্রার উদদ্যাগ গ্রহন 

র্রা হদয়দছ নিটি নিদব নেখা 

সবস্তাসরি আদলািনা 

নশদষ মুসজব বষ ি 

উর্োপদনর লদক্ষে 

সনদন্মাক্ত সিদ্ধােিমূহ 

গৃহীি হয়: 

১. িহিিাপসি 

িারসহনা আহদেে নর্ 

আহবায়র্ র্দর এবাং 

েহািসিব িায়লা 

িারজানাদর্ িেস্য 

িসিব র্দর পাঁি/িাি 

িেস্য সবসশষ্ট এর্টি 

উপর্সেটি গঠন র্রা 

হদব। আহবায়র্ ও 

িারসহনা আহদেে, 

সি- সভাপরি ও 

িায়লা িারজানা, 

েহািসিব  
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প্রদয়াজন। র্ারণ বঙ্গবন্ধুদর্ সনদয় নর্ 

নর্ান নলখা প্রর্াশ র্রা র্াদব না। 

এটি অিেে এর্টি িাংদবেনশীল 

এর্টি সবষয়। খুব িাবধানিার িাদথ 

প্রর্াশনাটি িম্পােনা না র্রা নগদল 

নর্ নর্ান সবব্রির্র পসরসস্থসির উদ্ভব 

হদি পাদর। িিাপসি েদহােয় 

বদলন, বাাংলাদেশ এোডসেসনদেটিি 

িাসি িি এদিাসিদয়শন হদি প্রর্াশনা 

নবর র্রা র্রার উদদ্যাগ গ্রহন র্রা 

হদলও পরবিীদি নি সিদ্ধাে 

পসরবিিন র্রা হদয়দছ। সিসন মুসজব 

শিবষ ি উপলদক্ষে অন্য নর্ান 

পেদক্ষপ গ্রহদনর সবষদয় েিােি 

ব্যক্ত র্দরন।  

এ পর্ িাদয় েহািসিব িায়লা িারজনা 

বদলন, োননীয় প্রধানেন্ত্রীর এর্াে 

িসিব-২ ওয়াসহো আক্তার মুসজব 

শিবদষ ি ‘শি নপশায় শি নারী’ 

সবষয়র্ এর্টি র্ার্ িক্রে গ্রহদনর 

সবষদয় ধারণা সেদয়দছন। আোদের 

নেদশ নারীরা আজ র্ি নবসশ নপশায় 

র্াজ র্রদছ িাঁর িাসলর্া তিসরর 

োধ্যদে িাদেরদর্ িন্মাসনি র্রার 

উদদ্যাগ গ্রহন র্রা নর্দি 

পাদর।সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

র্র্তির্ গৃহীি এ উদদ্যাদগ  

গিনাগুসির্ নপশা ব্যিীি নারীরা 

নর্িব ব্যসিক্রসে নপশায় সনদয়াসজি 

িাঁদের খুদজ নবর র্দর এ সবষয়র্ 

এর্টি ডাইদরক্টসর তিসর র্রা নর্দি 

পাদর েদে ি িিাপসি েি প্রর্াশ 

র্দরন। এ সবষদয় িিাপসি েদহােয় 

বদলন, মুসজব বষ ি উের্াপন র্রার 

জন্য এর্টি উপর্সেটি গঠন র্রা 

প্রদয়াজন।   

 

িেস্যিসিব র্র্তির্ 

র্সেটির অন্যান্য 

িেস্যদের সনব িািন 

র্রদি হদব; 

২. ‘শি নপশায় শি 

নারী’ র্ে িসূসি গ্রহন 

র্রা হদব; 

  

 

 

 

০৫ আেজিাসির্ নারী সিসভাপরি  অধ্যাপক োিমুদা সবস্তাসরি আদলািনাদে দপ্তি সম্পাদক ড. 
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সেবি-২০২০ 

উদ র্াপন   

 

 

 

 

 

 

 

 

খাতুন বয়েন, আগােী ৮ োচ ি 

আেজিাসির্ নারী সেবি-২০২০ 

উদ র্াপন র্রা প্রদয়াজন। এ সবষদয় 

ির্ল িেস্য এর্েি নপাষণ র্দরণ।  

 

 

 

 

 

সনদন্মাক্ত সিদ্ধােিমূহ  

গৃহীি হয়:  

১. অনুিাদনর নিেনু 

হদব বাাংলাদেশ সিসিল 

িাসি িি প্রশািন 

এর্াদডসে, ঢার্া এবাং 

িেয় সবর্াল ৪:০০ 

ঘটির্া; 

২. অনুিাদন প্রবন্ধ 

উপস্থাপন র্রদবন 

িহািিাপসি িারসহনা 

আহদেে; 

৩.  মুসজব শিবষ ি 

উের্াপন উপলদক্ষে নর্ 

উপর্সেটি গঠন র্রা 

হদয়দছ উক্ত র্সেটি 

আেজিাসির্ নারী 

সেবি পালদনর 

র্াবিীয় উদদ্যাগ গ্রহন 

র্রদব; 

 

৪. সবসিএি প্রশািন 

এর্াদডেীর নরক্টদরর 

সনর্ট ননটওয়াদর্ির 

পক্ষ হদি নিনুে 

বরাদের অনুদরাধ 

জাসনদয় পি নপ্ররণ 

র্রদি হদব ।  

 

রবেরকস ফবগে ও 

সিংরিষ্ট উপকরেটি 

০৬ সবসিএি উইদেন 

ননটওয়াদর্ির 

ওদয়বিাইট তিসর 

সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির 

ওদয়বিাইটটি পুনরায় িিল র্রার 

জন্য এটুআই এর িহদর্াসগিায় 

এর্টি নতুন ওদয়বিাইট গঠন র্রার 

সবষদয় িিায় আদলািনা র্রা হয়।  

 

 

 

 

১. এটুআই এর 

িহদর্াসগিায় সবসিএি 

উইদেন ননটওয়াদর্ির 

ওদয়বিাইটটি পুনরায় 

িালু র্রদি হদব; 

 

২.ওদয়বিাইট এর 

োধ্যদে ননটওয়াদর্ির 

নর্ নর্ান িথ্য 

িাসবহা ইয়ািসেন, 

নর্াগাদর্াগ, প্রিার 

ও িথ্য িম্পাের্ 
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হালনাগাে রাখদি 

হদব।  

 

০৭ র্ে ি পসরর্ল্পনা 

প্রণয়ন 

যুগ্মেহািসিব অসিসরক্ত সডআইসজ 

শাসেো নবগে বদলন, বিিোদন 

প্রদিের্ িরর্ারী েপ্তদর 

বাৎিসরর্/সিবাসষ ির্/সিবাসষ ির্ 

র্ে িপসরর্ল্পনা প্রণয়দনর এর্টি 

প্রার্টিি িলদছ। ননটওয়াদর্ির এর্টি 

র্ে িপসরর্ল্পনা থার্দল নি অনুর্ায়ী 

র্ার্ িক্রে গ্রহন র্রা িহজ হদব। এ 

সবষদয় ির্ল িেস্য এর্েি নপাষণ 

র্দর আগােী ২ বছদরর জন্য 

ননটওয়াদর্ির োধ্যদে র্ী ধরদণর 

র্াজ র্রা র্ায় নি সবষদয় র্ে ি 

পসরর্ল্পনা প্রস্তুি র্রার সবষদয় 

আদলািনা র্রা হয়।  

পরবিী র্ার্ িসনব িাহী 

র্সেটির িিায় র্ে ি 

পসরর্ল্পনার খিো 

উপস্থাপন র্রদি হদব।  

 

দপ্তি সম্পাদক ড. 

রবেরকস ফবগে 

০৮ রবরভন্ন 

ফসরেনাি/ওয়াকিসপ 

আয়য়াজন 

সিসভাপরি নারিদা স্যেনা বয়েন, 

এখনও অয়নক সিকারি অরেয়স 

নািী কে িকিিািা নানা িকে 

ববষয়েি রেকাি িয়ে। রিরন নািী 

কে িকিিায়দি রনয়য় রবরভন্ন 

ফসরেনাি/ওয়াকিসপ আয়য়াজয়নি 

রবষয়য় গুরুত্বায়িাপ কয়িন। এ রবষয়য় 

রবস্তারিি আয়োচনা কিা িয়।  

পিবিীয়ি ওয়ারকিিং 

গ্রুপ বিিীি োধ্যয়ে 

ফকান ফকান রবষয়য় 

ফসরেনাি/ওয়াকিসপ 

কিা োয় িাি একটি 

িারেকা বিিী কিা 

িয়ব এবিং 

কে িপরিকল্পনা অনুোয়ী 

িা বাস্তবায়ন কিা 

িয়ব।  

সািংগঠরনক 

সম্পাদক, আছো 

স্যেিানা 

 সবসবধ (র্) নজন্ডার গাইডলাইন 

ফজন্ডাি গাইডোইন এি বিিোন 

অবস্থা সম্পয়কি জনপ্রোসন েন্ত্রণােয় 

এি সায়ে ফোগায়োগ কিাি রবষয়য় 

আয়োচনা িয়।  

 

(খ) WhatsApp Group  

করেটিি ফেম্বািয়দিয়ক রনয়য় একটি 

WhatsApp Group বিরি 

কিাি রবষয়য় আয়োচনা কিা িয়। 

ফেখায়ন করেটি রক রক কাজ কিয়ছ 

(র্)দজন্ডার গাইডলাইন 

এর বিিোন অবস্থা 

জানাদি হদব। 

  

 

 

(খ) এর্টি 

WhatsApp 

Group বিরি 

কিয়ি িয়ব। 

 

নািসরজা শ্যাো, 

সনব িাহী িেস্য 

 

 

 

 

রায়হানা িিসলে, 

সনব িাহী িেস্য 
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িা এয়ক অপয়িি সায়ে ফেয়াি কিাি 

োধ্যয়ে কায়জি গরি বৃরি কিা 

োয়ব।  

 

(গ) রবরসএস উইয়েন ফনটওয়ায়কিি 

বিিোন অরেসটি ফে জরেয়ি 

অবরস্থি ফস জরেটি ফনটওয়ায়কিি 

নায়ে স্থায়ী বয়দাবস্ত ফনওয়াি রবষয়য় 

আয়োচনা কিা িয়।  

 

ঘ) ফনটওয়ায়কিি একটি নতুন রবে 

ফবাড ি বিিী কিা  এবিং অরেস কয়ক্ষ 

জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু ফেখ মুরজবুি 

িিোন ও োননীয় প্রধানেন্ত্রী ফেখ 

িারসনাি ছরব ফদওয়ায়ে ঝুোয়নাি 

রবষয়য় আয়োচনা িয়।  

 

 

 

 

গৃহায়ন ও গণপূিি 

েন্ত্রণালয় হদি জসে 

িাংক্রাে িথ্য িাংগ্রহ 

র্রদি হদব।  

 

 

অসিদির ছাদের উপর 

এর্টি নতুন সবলদবাড ি 

স্থাপন র্রদি হদব 

এবাং অসিদির 

সিিদরর নেওয়াদল 

জারিি রপিা বঙ্গবন্ধু 

ফেখ মুরজবুি িিোন ও 

োননীয় প্রধানেন্ত্রী 

ফেখ িারসনাি ছরব  

ফসট র্রদি হদব।  

 

 

 

 

িায়লা িারজানা, 

েহািসিব 

 

 

 

 

দপ্তি সম্পাদক ড. 

রবেরকস ফবগে ও 

অরেস ফকা-

অরড িয়নটি িায়িান 

ফসাবিান িায়সে। 

 

  

আদলািনা নশদষ সিদ্ধােিমূহ বাস্তবায়দন িবাই উদদ্যাগী হওয়ার আহবান জাসনদয় এবাং  িবাই ধন্যবাে জাসনদয় 

িিাপসি িিার িোসপ্ত নঘাষণা র্দরন।  

   

         

( ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে ) 

িিাপসি 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

ও 

িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয় 


