
বিষয় ১ :  বিবিন্ন উপ কবিটি গঠন  

 

আল োচনোাঃ মহাসচিব সায়লা ফারজানা বললন, গত ১৯/০২/২০২০ তাচরলের সভায় চবচসএস 

উইলমন ননটওয়ার্ক  এর সাচবকর্ র্ালজর গচতশীলতা আনয়লনর ললযে এবং ইসযেচভচির্ চবচভন্ন র্াজ 

সযষ্ঠয ভালব সম্পাদলনর স্বালথক চবচভন্ন উপ-র্চমটি গঠন র্রার চসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চনবকাহী র্চমটির 

সদসে ছাড়াও চবচভন্ন র্োডালরর দয সদসেলদর আহ্বায়র্ র্লর চবষয় চভচির্ উপর্চমটি/ওয়াচর্ং 
গ্রুপ গঠন র্রার জনে চবচভন্ন র্োডালরর সদসেলদর নালমর তাচলর্া সংগ্রহ র্রা হয়। র্য়টি উপ-

র্চমটি গঠন র্রা হলব, নস র্চমটিগুললার প্রস্তাব র্ার্কচনবকাহী র্চমটির সদসেলদর চনর্ট নথলর্ 

জানলত িাওয়া হলল সভায় উপচিত সর্ল সদসে এলর্ এলর্ তাাঁলদর মতামত প্রর্াশ র্লরন। 

সভাপচতর অনযমচত ক্রলম অচফস নর্া-অচডক লনটর জানান নর্, চবচসএস উইলমন ননটওয়ালর্ক র সালথ 

র্াজ র্রলত আগ্রহী চবচভন্ন র্োডালরর সবকলমাট ৮০ জলনর নাম সংগ্রহ র্রা হলয়লছ। এ প্রসলে 

মহাসচিব বললন, প্রচতটি র্চমটির আহ্বায়র্ অথবা সদসেসচিব র্ার্কচনবকাহী র্চমটির মধ্ে নথলর্ 

হলত হলব, তাহলল র্ার্কচনবকাহী র্চমটি এবং উপর্চমটির মলধ্ে সমন্বয় র্রলত সযচবধ্া হলব। সহ-
সভাপচত ফারচহনা আহলমদ বললন, গলবষণা উপর্চমটি, Crisis Management উপর্চমটি, প্রিার 

ও প্রর্াশনা উপর্চমটি, Membership Growth উপর্চমটি, সাংসৃ্কচতর্ উপর্চমটি, সাচহতে 
উপর্চমটি, আইচসটি উপর্চমটি, Career Development উপর্চমটি/ওয়াচর্ক ং গ্রুপ গঠন র্রা 
প্রলয়াজন। চতচন এসব উপর্চমটির আহ্বায়র্ ও সদসে সচিবসহ র্চমটির সদসেলদর নালমর প্রস্তাব 

আহবান র্লরন। সদসেগণ স্বতঃস্ফয তক ভালব চবচভন্ন র্োডালরর আগহী র্মকর্তক ালদর নাম প্রস্তাব 

র্লরন এবং সবকসম্মচতক্রলম চনলনাক্তভালব ওয়াচর্ক ং গ্রুপ/উপর্চমটি গঠলনর চসদ্ধান্ত গৃহীত হয়।  

 

 

গলিষণো উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১। বদরুন ননছা, নরক্টর (সচিব), চবচসএস প্রশাসন এর্ালডচম। 

 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। ড. নাচছমা আর্তার, উপসচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়।  

২। ইয়াসচমন োতয ন, পযচলশ সযপার, টয েচরস্ট পযচলশ।   

৩। শাচর্লা নজসচমন, র্যগ্ম র্চমশনার, র্াস্টমস নগালয়ন্দা ও তদন্ত অচধ্দপ্তর, ঢার্া। 



৪। আরচজনা োতয ন, সহর্ারী র্চমশনার, র্াস্টমস এক্সাইজ ও ভোট র্চমশনালরট, ঢার্া (উির)।  

৫। ফচরদা পারভীন, অচতচরক্ত পযচলশ সযপার, ননৌপযচলশ।  

৬। শামছযন্নাহার, অচতচরক্ত পযচলশ সযপার, পযচলশ নহডলর্ায়াটক াসক। 
৭। মাসযমা ইউনযস, উপপচরিালর্ (ওমমই), এনএটিচপ-২ প্রলজক্ট চডএই, োমারবাচড়, ঢার্া।  
৮। নমাছাঃ মাহবযবা োতয ন, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (ইযয  ও অনোনে ফসল), ক্রপস উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া। 
৯। নাজমযন নাহার হাচমদ, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, গণপতূক  অচধ্দপ্তর, ঢার্া।  
১০। সবনাজ আবচন্ত, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী, সড়র্ ও জনপথ অচধ্দপ্তর।  

১১। তাচনয়া শারচমন োন, প্রভাষর্, রাজশাহী সরর্াচর মচহলা র্ললজ, রাজশাহী। 
 

সদসয সবচিাঃ 
১। ড. নাচহদা ফচরদী, প্রথম সচিব (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব নবাডক  ও উন্নয়ন ও গলবষণা চবষয়র্ 

সম্পাদর্, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। নারী র্মকর্তক ালদর দযতা বচৃদ্ধ, র্মকলযলে নানামযচে িোললঞ্জ নমার্ালবলার সযমতা বৃচদ্ধ, 

বেচক্তগত সযরযা ইতোচদ চবষলয় গাইডলাইন/চনলদক চশর্া প্রণয়লনর চনচমি র্মকসূচি গ্রহলণর সযপাচরশ 

র্রা;  
২। চবচভন্ন পর্কালয়র নারী র্মকর্তক ালদর িাকুরীলযলে চবরাচজত সমসো চিচিত র্রার জনে গলবষণা 
মূলর্ র্ার্কক্রম পচরিালনা র্রার সযপাচরশ র্রা; 
৩। গলবষণা র্ার্কক্রম পচরিালনা র্রার জনে সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মলূ র্চমটির চনর্ট দাচেল 

র্রা; 
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

Crisis Management উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। ওয়াচহদা আক্তার, মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর এর্ান্ত সচিব-২, প্রধ্ানমন্ত্রীর র্ার্কালয়।    



 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। অধ্োপর্ ড. নফরলদৌচস োন, অধ্েয, সরর্াচর বাঙলা র্ললজ, চমরপযর, ঢার্া। 
২। শাহানারা ইয়াসচমন চলচল, উপসচিব, পাবকতে িট্টগ্রাম চবষয়র্ মন্ত্রণালয়।  

৩। রুমানা আক্তার, পযচলশ সযপার, চসআইচড, ঢার্া।  
৪। ফাচরয়া রচফর্ ভাবনা, সহর্ারী পযচলশ সযপার, পযচলশ নহডলর্ায়াটক াসক।  
৫। নমাছাঃ মযসচফর্া হাসনীন নিৌধ্যরী, চসচনয়র সহর্ারী পচরিালর্, জাতীয় রৃ্চষ প্রচশযণ 

এর্ালডচম, গাজীপযর।  

৬। ফারজানা োনম, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, রৃ্চষ মন্ত্রণালয়। 

৭। নাসচরন সযলতানা, নজানাল এচক্সচর্উটিভ অচফসার, গাজীপযর চসটি র্লপকালরশন। 

৮। নহাসলন আরা রীনা, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (আমদাচন) উচিদ সংগচনলরাধ্ উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  
৯। র্ামরুন্নাহার ডায়না, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (রফতানী), উচিদ সংগচনলরাধ্ উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া। 
 

সদসয সবচিাঃ 
১। নশে নমালমনা মচন, র্যগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও নর্াষাধ্েয, চবচসএস উইলমন 

ননটওয়ার্ক ।  
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। নারী র্মকর্তক ালদর সাধ্ারণ সমসো, প্রচতকুলতা, সম্ভাবনা ইতোচদ চিচিত র্রা; 
২। নারী র্মকর্তক ালদর সমসো সমাধ্ালনর সময় প্রলয়াজলন র্মকর্তক ার সংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/ চবভাগ/ 

অচধ্দপ্তর/ পচরদপ্তর এর সালথ নর্াগালর্াগ র্লর সমসো সমাধ্ালনর উলদোগ গ্রহণ র্রা; 
৩। ননটওয়ালর্ক র  সদসেলদর নর্লর্ান সমসো সম্পলর্ক  অবচহত হওয়ার পর র্চমটি তা পর্কাললািনা 
পূবকর্ র্রণীয় সম্পলর্ক  সযপাচরশ প্রনয়ণ র্রা;      
৪। র্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

 



প্রচোর ও প্রকোশনো উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১। নমাছাঃ ফচরদা ইয়াসচমন, এসচপ, এসচব, ঢার্া।  
 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। উলম্ম নচহদা আক্তার, সহর্ারী র্চমশনার, র্াস্টম হাউস, ঢার্া।  
২। ডাঃ আইচরন পারভীন আলম, সহলর্াগী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল 

র্ললজ। 

৩। ডাঃ মযসাররাত সযলতানা সযচম, সহর্ারী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল 

র্ললজ। 

৪। ডাঃ তানচজম নরচবর্া, সহর্ারী অধ্োপর্ (চশশু চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল র্ললজ।  

৫। রুচবনা পারভীন, উপ-পচরিালর্,  বাংলালদশ নরলওলয় ঢার্া। 
৬। নাচহদ আফলরাজ চলজা, উপ-চবভাগীয় প্রলর্ৌশলী, গণপূতক  অচধ্দপ্তর। 

৭। নফৌচজয়া আেতার, উপলজলা রৃ্চষ অচফসার (এল. আর), সংর্যক্ত র্লরাল রুম, সলরজচমন উইং, 
রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।   
৮। শাহানা নফরলদৌস, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, সালসর্ নরাড র্ালনচক্টচভটি প্রলজক্ট, সড়র্ ও জনপথ 

অচধ্দপ্তর। 

৯। আললয়া পারভীন, সহলর্াগী অধ্োপর্ (রাষ্ট্রচবজ্ঞান), সরর্াচর সেীত র্ললজ, আগাাঁরগাও, 

ঢার্া। 
১০। নাচহদা পারভীন, সহর্ারী অধ্োপর্ (গচণত), সরর্াচর বাঙলা র্ললজ, চমরপযর, ঢার্া। 
১১। শাহানা আলম, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী (িলচত দাচয়ত্ব), জনস্বািে প্রলর্ৌশল অচধ্দপ্তর।     

১২। ডাঃ সাচর্য়া হর্, নমচডলর্ল অচফসার, চসচভল সাজক লনর র্ার্কালয়, র্ক্সবাজার।  

 

সদসয সবচিাঃ 
১। সাচবহা ইয়াসচমন, উপ সচিব , প্রধ্ানমন্ত্রীর র্ার্কালয় ও নর্াগালর্াগ ,প্রিার ও তথে সম্পাদর্, 

চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 



১। প্রচত বছর আন্তজক াচতর্ নারী চদবলস এর্টি ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ এবং চবতরণ র্রা;  
২। সাচহতে উপর্চমটির সালথ সমন্বয় পবূকর্ ‘স্বজন’ এর জনে নলো চনবকািন র্রা; 
৩। অনযষ্ঠালনর দাওয়াত র্াডক  প্রস্তুত ও চবতরণ র্রা; 
৪। ‘স্বজন’ প্রর্াশনার সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মূল র্চমটির চনর্ট দাচেল র্রা; 
৫। ননটওয়ালর্ক র চবচভন্ন র্ার্কক্রম এবং সফলতা প্রিালরর বেবিা গ্রহণ র্রা; 
৬। র্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

Membership Growth উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। নমাসাম্মৎ শাহানারা োতয ন, র্যগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।  

 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। নাচদরা হায়দার, উপসচিব, মৎসে ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়।  

২। সযরাইয়া জাহান, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

৩। ডাঃ মালা বচণর্, সহলর্াগী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল র্ললজ।  

৪। ডাঃ রুনা আক্তার নদালা , সহর্ারী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), বেবন্ধয  নশে মযচজব নমচডলর্ল 

চবশ্বচবদোলয়।  

৫। ডাঃ মযচশকদা পারভীন, সহর্ারী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল র্ললজ।  

৬। ডাঃ নরজওয়ানা আফচরন তাচনয়া, সহর্ারী নরচজস্টার (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ 
নমচডলর্ল র্ললজ।  

৭। নযসরাত জাহান, মচনটচরং অচফসার, চবএআরআই র্তৃক র্ উিাচবত িার ফসল চভচির্ শসে 
চবনোস প্রর্যচক্ত সম্প্রসারণ র্মকসূিী, রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।   
৮। নজসচমন আক্তার, সহর্ারী অধ্োপর্ (রাষ্ট্রচবজ্ঞান), ভাসানলটর্ সরর্াচর র্ললজ, ঢার্া। 
৯। মাহফয জা আক্তার টযকু, উপ-চবভাগীয় প্রলর্ৌশলী,  সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। 

 

সদসয সবচিাঃ 



১। আছমা সযলতানা, উপসচিব, প্রাথচমর্ ও গণচশযা মন্ত্রণালয় ও সাংগঠচনর্ সম্পাদর্, চবচসএস 

উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। চবচভন্ন র্োডালরর নফার্াল পলয়ন্ট র্মকর্তক ালদর সালথ নর্াগালর্াগ র্লর সদসে সংেো বৃচদ্ধর 

প্রলয়াজনীয় বেবিা গ্রহণ র্রা; 
২। সদসে সংেো বচৃদ্ধর জনে চবচভন্ন এর্ালডচমলত চিঠি নপ্ররণ র্রার মাধ্েলম সদসে সংগ্রহ র্রা;  
৩। চবচভন্ন অনযষ্ঠালন সদসে সংেোর অচধ্র্ উপচিচত চনচিত র্রা; 
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

 

সোাংসৃ্কবিক উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১।  অধ্োপর্ ইন্দযপ্রভা দাস, উপাধ্েয, সরর্াচর সেীত র্ললজ, ঢার্া।  
 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১।  সাগচরর্া নাসচরন, উপসচিব, সযরযা নসবা চবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

২। ফাহচমদা হর্ োন, উপসচিব, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। 

৩। শাহনাজ আক্তার রানয, পচরিালর্ (SEA), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

৪। ফারহানা আহলমদ নিৌধ্যরী, পচরিালর্, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

৫। আসমা নবগম চরটা, এসচপ, নটচললর্াম।  

৬। নযপযর দি, সহলর্াগী অধ্োপর্ (বাংলা), ভাসানলটর্ সরর্াচর র্ললজ, ঢার্া। 
৭। নসালহলী পারভীন, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (ইনিাজক  র্লরাল রুম), সলরজচমন উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  
৮। নরজওয়ানা রহমান তনয, উপলজলা রৃ্চষ অচফসার (এল. আর), সংর্যক্ত পচরর্ল্পনা, প্রর্ল্প 

বাস্তবায়ন ও আইচসটি উইং, রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।   



৯। নমাছাঃ েযচজস্তা আক্তারা বানয, সহর্ারী অধ্োপর্ (বাংলা), নবগম বদরুলন্নসা সরর্াচর মচহলা 
র্ললজ। 

১০। চনশাত ননামান, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। 

১১। ডাঃ নশে সাচদয়া মলনায়ারা ঊষা, নমচডলর্ল অচফসার, চসচভল সাজক লনর র্ার্কালয়, েযলনা।  
 

 

সদসয সবচিাঃ 
১। সালমা নবগম ,সহর্ারী অধ্োপর্ ,সরর্ারী চততয মীর র্ললজ ও সাচহতে ও সাংসৃ্কচত চবষয়র্ 

সম্পাদর্, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। র্মকর্তক ালদর মলধ্ে র্ারা চবচভন্ন সাংসৃ্কচতর্ র্মকর্ালে পারদশী তাাঁলদর সমন্বলয় সাংসৃ্কচতর্ পযল 

গঠন র্রা; 
২। চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক  র্তৃক র্ আলয়াচজত চবচভন্ন অনযষ্ঠালন সাংসৃ্কচতর্ (গান, র্চবতা, 
নৃতে) অনযষ্ঠান আলয়াজন র্রা; 
৩। সাংসৃ্কচতর্ অনযষ্ঠান আলয়াজলনর সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মূল র্চমটির চনর্ট দাচেল র্রা;  
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

আইবসটি উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। ড. নমাছাঃ ফচরদা পারভীন, উপপচরিালর্ (প্রর্ল্প বাস্তবায়ন ও মলূোয়ন), পচরর্ল্পনা, প্রর্ল্প 

বাস্তবায়ন ও আইচসটি উইং রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  
 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। তাবাসসযম চবনলত ইসলাম, র্যগ্ম মহাপচরিালর্ (র্াচন্ত্রর্), বাংলালদশ নরলওলয় ঢার্া। 
২। শারচমন আক্তার, অচতচরক্ত পযচলশ সযপার, চসআইচড।  



৩। মাহফয জা চলজা, অচতচরক্ত উপ-পযচলশ র্চমশনার, চসটিটিচস, চডএমচপ।  

৪। শাচর্লা জাহান চশল্পী, চবভাগীয় চসগনোল এবং নটচললর্াগালর্াগ প্রলর্ৌশলী (চডএসটিই), 

নটচলর্ম, বাংলালদশ নরলওলয়, ঢার্া। 
৫। অজান্তা শুর্লা তমা, উপ-চবভাগীয় প্রলর্ৌশলী, গণপতূক  অচধ্দপ্তর। 

৬। মার্ছযদা নবগম, প্রধ্ান চডসলে র্মকর্তক া ও প্রর্ল্প পচরিালর্, জাতীয় চবজ্ঞান ও প্রর্যচক্ত 

জাদযঘর। 

৭। নমাছাঃ মাছযদা নবগম, চসচনয়র সহর্ারী প্রধ্ান, অভেন্তরীণ সম্পদ চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

৮। ফারহানা নহালসন, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী (িলচত দাচয়ত্ব), জনস্বািে প্রলর্ৌশল অচধ্দপ্তর।  

 

সদসয সবচিাঃ 
১। রায়হানা তসচলম, প্রর্ল্প পচরিালর্, ৯ টি সরর্াচর মাধ্েচমর্ চবদোলয় িাপন প্রর্ল্প, মাধ্েচমর্ 

ও উচ্চ চশযা অচধ্দপ্তর ও চনবকাহী সদসে, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক । 
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। এটযআই এর সালথ সাবকযচনর্ নর্াগালর্ালগর মাধ্েলম চবচসএস উইলমন ননটওয়ালর্ক র ওলয়বসাইট 

চনমকাণ র্রা; 
২। চবচসএস উইলমন ননটওয়ালর্ক র ওলয়বসাইট, নফসবযর্ নপলজ তথে আপলডট র্রার মাধ্েলম 

ওলয়বসাইট ও নফসবযর্ সিল রাো;  
৩। ওলয়বসাইট, ইলমইল, নমাবাইলল নমলসজ এবং নফসবযর্ নপলজর মাধ্েলম সদসেলদর মালে চবচভন্ন 

তথে নপৌছালনা;  
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।   

 

 

সোবিিয উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১। উলম্ম সালমা তানচজয়া, র্যগ্ম-সচিব, স্বািে নসবা চবভাগ, স্বািে মন্ত্রণালয়।  

 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। র্াঞ্চন রানী দি, উপ র্চমশনার, র্াস্টমস বে র্চমশনালরট, ঢার্া।  



২। ডাঃ দবূকা হালদার, সহলর্াগী অধ্োপর্ (র্াচডক ওললাচজ চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল 

র্ললজ। 

৩। নমাছাঃ ফচরদা ইয়াসচমন, উপ-পযচলশ র্চমশনার, প্রলফসনাল স্টাোডক  এে ইন্টারনাল 

ইনলভচস্টলগশন, চডএমচপ।  

৪। নরহানা আর্তার, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, চবদযেৎ চবভাগ, চবদযেৎ, েচনজ ও জ্বালানী চবষয়র্ 

মন্ত্রণালয়। 

৫। োচদজা তালহরা বচব, অচতচরক্ত নজলা মোচজলেট, চডচস অচফস, নারায়ণগঞ্জ।  

৬। মার্ছযদা েন্দর্ার, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, চবদযেৎ চবভাগ, চবদযেৎ, েচনজ ও জ্বালানী চবষয়র্ 

মন্ত্রণালয়। 

৭। ডাঃ মানসী সাহা, নমচডলর্ল অচফসার, ডামযডো ইউএইিচস, শরীয়তপযর।  

৮। ড. আর্তার জাহান র্াাঁর্ন, উপলজলা রৃ্চষ অচফসার (এল. আর), মাশরুম উন্নয়ন 

ইন্সটিটিউট, সাভার, ঢার্া।   
৯। উচমকলা োললদ, সহলর্াগী অধ্োপর্, সম্পাদর্, জাতীয় চশযাক্রম ও পাঠেপযস্তর্ নবাডক , ঢার্া। 
 

 

সদসয সবচিাঃ 
১। তাচমমা সযলতানা, সহর্ারী পচরিালর্ (এলস্টট), সদর দপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রচতরযা বাচহনী, 
চেলগাাঁও, ঢার্া ও চনবকাহী সদসে, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। র্মকর্তক ালদর মলধ্ে র্ারা সাচহতে র্লমক পারদশী/ দয/ আগ্রহী তাাঁলদর সমন্বলয় এর্টি পযল গঠন 

র্রা; 
২। প্রচতবছর এর্টি ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ র্রার ললযে সদসেলদর চনর্ট নথলর্ চবচভন্ন নলো 
(গল্প, র্চবতা, ভ্রমন র্াচহচন ইতোচদ) সংগ্রহ র্রা; 
৩। প্রিার ও প্রর্াশনা উপর্চমটির সালথ সমন্বয়পবূকর্ ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ র্রা;  
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব। 

 

 

 



 

 

Career Development উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। ফারচহনা আহলমদ, অচতচরক্ত সচিব, নজোর এে নসাশাল নডলভলপলমন্ট নেশাচলষ্ট 

(এসইআইচপ প্রর্ল্প), অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

 

সদসযাঃ (নজেষ্ঠতার চভচিলত নয়) 

১। সযবণকা নিৌধ্যরী, র্চমশনার, ইনর্াম টোক্স, ঢার্া ও র্যগ্ম-মহাসচিব, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
২। নজসচমন নাহার, র্যগ্ম সচিব, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ।  

৩। হাচববযন নাহার, উপসচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

৪। তাচনয়া নমাস্তফা, উপ-পচরিালর্,  বাংলালদশ নরলওলয় ঢার্া। 
৫। মাহবযবা মযনমযন, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (এল.আর), োমারবাচড়, ঢার্া।  
৬। র্ান্তা, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, গণপূতক  অচধ্দপ্তর। 

৭। চবলচর্স আর্তার, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী (িলচত দাচয়ত্ব), জনস্বািে প্রলর্ৌশল অচধ্দপ্তর।    

৮। জচয়তা চবশ্বাস, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী, গণপূতক  অচধ্দপ্তর। 

৯। লাইলযন নাহার, সহর্ারী পচরিালর্, পর্কলবযণ ও মূলোয়ন শাো, মাধ্েচমর্ ও উচ্চ চশযা 
অচধ্দপ্তর। 

১০। শাহানা নফরলদৌস চবথী, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। 

 

সদসয সবচিাঃ 
১। নাফচরজা শোমা ,অচতচরক্ত মহাপচরিালর্ (র্মকসংিান), জাতীয় র্মকসংিান ও প্রচশযণ বযেলরা 
ও চনবকাহী সদসে, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক । 
 

র্চমটির র্মকপচরচধ্ঃ 
১। চবচসএস উইলমন ননটওয়ালর্ক র সম্মাচনত সদসেবৃলন্দর Professionalism, Outfit/ Attire, 

Behavior, Attitude ইতোচদ সংক্রান্ত চবষলয় সলিতনতা বৃচদ্ধর ললযে 
ওয়ার্ক শপ/নসচমনার/র্নফালরন্স/ওলয়চবনার আলয়াজন র্রা; 



২। চবচভন্ন প্রচশযণ এর্ালডচমর সালথ নর্াগালর্াগ র্লর নতয নলদর grooming-এ ভূচমর্া রাো; 
৩। ওয়ার্ক শপ/নসচমনার আলয়াজলনর সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মূল র্চমটির চনর্ট দাচেল র্রা; 
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।   

 

গলিষণো উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১। বদরুন ননছা, নরক্টর (সচিব), চবচসএস প্রশাসন এর্ালডচম। 

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়)  

১। ড. নাচছমা আর্তার, উপসচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়।  

২। ইয়াসচমন োতয ন, পযচলশ সযপার, টয েচরস্ট পযচলশ।   

৩। শাচর্লা নজসচমন, র্যগ্ম র্চমশনার, র্াস্টমস নগালয়ন্দা ও তদন্ত অচধ্দপ্তর, ঢার্া। 
৪। আরচজনা োতয ন, সহর্ারী র্চমশনার, র্াস্টমস এক্সাইজ ও ভোট র্চমশনালরট, ঢার্া (উির)।  

৫। ফচরদা পারভীন, অচতচরক্ত পযচলশ সযপার, ননৌপযচলশ।  

৬। শামছযন্নাহার, অচতচরক্ত পযচলশ সযপার, পযচলশ নহডলর্ায়াটক াসক। 
৭। মাসযমা ইউনযস, উপপচরিালর্ (ওমমই), এনএটিচপ-২ প্রলজক্ট চডএই, োমারবাচড়, ঢার্া।  
৮। নমাছাঃ মাহবযবা োতয ন, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (ইযয  ও অনোনে ফসল), ক্রপস উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া। 
৯। নাজমযন নাহার হাচমদ, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, গণপতূক  অচধ্দপ্তর, ঢার্া।  
১০। সবনাজ আবচন্ত, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী, সড়র্ ও জনপথ অচধ্দপ্তর।  

১১। তাচনয়া শারচমন োন, প্রভাষর্, রাজশাহী সরর্াচর মচহলা র্ললজ, রাজশাহী। 
 

সদসয সবচিাঃ 
১। ড. নাচহদা ফচরদী, প্রথম সচিব (শুল্ক), জাতীয় রাজস্ব নবাডক  ও উন্নয়ন ও গলবষণা চবষয়র্ 

সম্পাদর্, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

কবিটির কিমপবরব াঃ 



১। নারী র্মকর্তক ালদর দযতা বৃচদ্ধ, র্মকলযলে নানামযচে িোললঞ্জ নমার্ালবলার সযমতা বৃচদ্ধ, 

বেচক্তগত সযরযা ইতোচদ চবষলয় গাইডলাইন/চনলদক চশর্া প্রণয়লনর চনচমি র্মকসূচি গ্রহলণর সযপাচরশ 

র্রা;  
২। চবচভন্ন পর্কালয়র নারী র্মকর্তক ালদর িাকুরীলযলে চবরাচজত সমসো চিচিত র্রার জনে গলবষণা 
মূলর্ র্ার্কক্রম পচরিালনা র্রার সযপাচরশ র্রা; 
৩। গলবষণা র্ার্কক্রম পচরিালনা র্রার জনে সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মলূ র্চমটির চনর্ট দাচেল 

র্রা; 
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

Crisis Management উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। ওয়াচহদা আক্তার, মাননীয় প্রধ্ানমন্ত্রীর এর্ান্ত সচিব-২, প্রধ্ানমন্ত্রীর র্ার্কালয়।    

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 

১। অধ্োপর্ ড. নফরলদৌচস োন, অধ্েয, সরর্াচর বাঙলা র্ললজ, চমরপযর, ঢার্া। 
২। শাহানারা ইয়াসচমন চলচল, উপসচিব, পাবকতে িট্টগ্রাম চবষয়র্ মন্ত্রণালয়।  

৩। রুমানা আক্তার, পযচলশ সযপার, চসআইচড, ঢার্া।  
৪। ফাচরয়া রচফর্ ভাবনা, সহর্ারী পযচলশ সযপার, পযচলশ নহডলর্ায়াটক াসক।  
৫। নমাছাঃ মযসচফর্া হাসনীন নিৌধ্যরী, চসচনয়র সহর্ারী পচরিালর্, জাতীয় রৃ্চষ প্রচশযণ 

এর্ালডচম, গাজীপযর।  

৬। ফারজানা োনম, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, রৃ্চষ মন্ত্রণালয়। 

৭। নাসচরন সযলতানা, নজানাল এচক্সচর্উটিভ অচফসার, গাজীপযর চসটি র্লপকালরশন। 

৮। নহাসলন আরা রীনা, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (আমদাচন) উচিদ সংগচনলরাধ্ উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  
৯। র্ামরুন্নাহার ডায়না, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (রফতানী), উচিদ সংগচনলরাধ্ উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া। 
১০। শাহানা আলম, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী (িলচত দাচয়ত্ব), জনস্বািে প্রলর্ৌশল অচধ্দপ্তর।     



 

 

সদসয সবচিাঃ 
১। নশে নমালমনা মচন, র্যগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও নর্াষাধ্েয, চবচসএস উইলমন 

ননটওয়ার্ক ।  
 

কবিটির কিমপবরব াঃ 
১। নারী র্মকর্তক ালদর সাধ্ারণ সমসো, প্রচতকুলতা, সম্ভাবনা ইতোচদ চিচিত র্রা; 
২। নারী র্মকর্তক ালদর সমসো সমাধ্ালনর সময় প্রলয়াজলন র্মকর্তক ার সংচিষ্ট মন্ত্রণালয়/ চবভাগ/ 

অচধ্দপ্তর/ পচরদপ্তর এর সালথ নর্াগালর্াগ র্লর সমসো সমাধ্ালনর উলদোগ গ্রহণ র্রা; 
৩। ননটওয়ালর্ক র  সদসেলদর নর্লর্ান সমসো সম্পলর্ক  অবচহত হওয়ার পর র্চমটি তা পর্কাললািনা 
পূবকর্ র্রণীয় সম্পলর্ক  সযপাচরশ প্রনয়ণ র্রা;      
৪। র্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

প্রচোর ও প্রকোশনো উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১। নমাছাঃ ফচরদা ইয়াসচমন, চবলশষ পযচলশ সযপার, নেশাল ব্রাঞ্চ (এসচব) , ঢার্া।  
নমাবাইলঃ ০১৭১২১১৭২৮৫  

ইলমইলঃ yasmin_6114@yahoo.com 

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 

১। উলম্ম নচহদা আক্তার, সহর্ারী র্চমশনার, র্াস্টম হাউস, ঢার্া।  
নমাবাইলঃ ০১৭৯০৫৮৩৭৫৮ 

ইলমইলঃ dollshouse_nahida@yahoo.com 

২। ডাঃ আইচরন পারভীন আলম, সহলর্াগী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল 

র্ললজ। 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৩৪৮৩৯৮ 

mailto:yasmin_6114@yahoo.com
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৩। ডাঃ মযসাররাত সযলতানা সযচম, সহর্ারী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল 

র্ললজ। 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৩৮৯১৮১ 

৪। ডাঃ তানচজম নরচবর্া, সহর্ারী অধ্োপর্ (চশশু চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল র্ললজ।  

নমাবাইলঃ ০১৭১৮১৬৩৩৩৪ 

৫। রুচবনা পারভীন, উপ-পচরিালর্,  বাংলালদশ নরলওলয় ঢার্া। 
নমাবাইলঃ ০১৭১১৬৯২৯৬০   

৬। নাচহদ আফলরাজ চলজা, উপ-চবভাগীয় প্রলর্ৌশলী, গণপূতক  অচধ্দপ্তর। 

৭। নফৌচজয়া আেতার, উপলজলা রৃ্চষ অচফসার (এল. আর), সংর্যক্ত র্লরাল রুম, সলরজচমন 

উইং, রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।   
নমাবাইলঃ ০1716522035 

ইলমইলঃfousiapoly@yahoo.com 

৮। শাহানা নফরলদৌস, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, সালসর্ নরাড র্ালনচক্টচভটি প্রলজক্ট, সড়র্ ও জনপথ 

অচধ্দপ্তর। 

নমাবাইলঃ ০১৯১৬৩৬৪৭৭৬ 

ইলমইলঃ s_bithi@yahoo.com 

৯। আললয়া পারভীন, সহলর্াগী অধ্োপর্ (রাষ্ট্রচবজ্ঞান), সরর্াচর সেীত র্ললজ, আগাাঁরগাও, 

ঢার্া। 
নমাবাইলঃ ০১৭১৮৩৬৯৯৬৭ 

ইলমইলঃ aleya2perveen@gmail.com 

১০। নাচহদা পারভীন, সহর্ারী অধ্োপর্ (গচণত), সরর্াচর বাঙলা র্ললজ, চমরপযর, ঢার্া। 
নমাবাইলঃ ০১৭৩২৭৭২০০৪ 

ইলমইলঃ  nahida.parvin@gmail.com 

১১। ডাঃ সাচর্য়া হর্, নমচডলর্ল অচফসার, চসচভল সাজক লনর র্ার্কালয়, র্ক্সবাজার। 

নমাবাইলঃ ০১৭৮০৪৭২৪৪২ 

ইলমইলঃ drsakiahaque@gmail.com  
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সদসয সবচিাঃ 
১। সাচবহা ইয়াসমীন, পচরিালর্-২, উপআঞ্চচলর্ সহলর্াচগতা নসল (এসআরচসচস), প্রধ্ানমন্ত্রীর 

র্ার্কালয় ও নর্াগালর্াগ ,প্রিার ও তথে সম্পাদর্, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
নমাবাইলঃ ০১৭৮৭৬৬০৪১৪ 

ইলমইলঃ sabiha_28@yahoo.com 

 

কবিটির কিমপবরব াঃ 
১। প্রচত বছর আন্তজক াচতর্ নারী চদবলস এর্টি ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ এবং চবতরণ র্রা;  
২। সাচহতে উপর্চমটির সালথ সমন্বয় পবূকর্ ‘স্বজন’ এর জনে নলো চনবকািন র্রা; 
৩। অনযষ্ঠালনর দাওয়াত র্াডক  প্রস্তুত ও চবতরণ র্রা; 
৪। ‘স্বজন’ প্রর্াশনার সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মূল র্চমটির চনর্ট দাচেল র্রা; 
৫। ননটওয়ালর্ক র চবচভন্ন র্ার্কক্রম এবং সফলতা প্রিালরর বেবিা গ্রহণ র্রা; 
৬। র্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

Membership Growth উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। নমাসাম্মৎ শাহানারা োতয ন, র্যগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।  

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 

১। সযরাইয়া জাহান, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

২। ডাঃ মালা বচণর্, সহলর্াগী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল র্ললজ।  

নমাবাইলঃ ০১৭১৫০৮৮৫৪৯ 

৩। ডাঃ রুনা আক্তার নদালা , সহর্ারী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), বেবন্ধয  নশে মযচজব নমচডলর্ল 

চবশ্বচবদোলয়। 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৬০৪৩৮  

৪। ডাঃ মযচশকদা পারভীন, সহর্ারী অধ্োপর্ (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল র্ললজ।  

নমাবাইলঃ ০১৭১২৮৩৪৮৭৭ 

৫। ডাঃ নরজওয়ানা আফচরন তাচনয়া, সহর্ারী নরচজস্টার (গাইনী চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ 
নমচডলর্ল র্ললজ।  



নমাবাইলঃ ০১৭১৭১৫৫৯৯০ 

৬। নযসরাত জাহান, মচনটচরং অচফসার, চবএআরআই র্তৃক র্ উিাচবত িার ফসল চভচির্ শসে 
চবনোস প্রর্যচক্ত সম্প্রসারণ র্মকসূিী, রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।    
নমাবাইলঃ ০1716604960 
ইলমইলঃ nusrat2923@gmail.com 

৭। নজসচমন আক্তার, সহর্ারী অধ্োপর্ (রাষ্ট্রচবজ্ঞান), ভাসানলটর্ সরর্াচর র্ললজ, ঢার্া। 
নমাবাইলঃ ০১৭১১১৫০৬৩৬ 

ইলমইলঃ jesmin2000@gmail.com 

৮। মাহফয জা আক্তার টযকু, উপ-চবভাগীয় প্রলর্ৌশলী,  সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ।  

নমাবাইলঃ ০১৭৪৫০৩৩০৯৯  

৯। জচয়তা চবশ্বাস, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী, গণপূতক  অচধ্দপ্তর। 

১০। ডাঃ মযনমযন নাচহদ ইর্বাল, নমচডলর্ল অচফসার, ঢার্া নমচডলর্ল র্ললজ হাসপাতাল।  

নমাবাইলঃ ০১৭১২১৮১০৯২ 

 

সদসয সবচিাঃ 
১। আছমা সযলতানা, উপসচিব, প্রাথচমর্ ও গণচশযা মন্ত্রণালয় ও সাংগঠচনর্ সম্পাদর্, চবচসএস 

উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

কবিটির কিমপবরব াঃ 
১। চবচভন্ন র্োডালরর নফার্াল পলয়ন্ট র্মকর্তক ালদর সালথ নর্াগালর্াগ র্লর সদসে সংেো বৃচদ্ধর 

প্রলয়াজনীয় বেবিা গ্রহণ র্রা; 
২। সদসে সংেো বচৃদ্ধর জনে চবচভন্ন এর্ালডচমলত চিঠি নপ্ররণ র্রার মাধ্েলম সদসে সংগ্রহ র্রা;  
৩। চবচভন্ন অনযষ্ঠালন সদসে সংেোর অচধ্র্ উপচিচত চনচিত র্রা; 
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

 

সোাংসৃ্কবিক উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১।  অধ্োপর্ ইন্দযপ্রভা দাস, উপাধ্েয, সরর্াচর সেীত র্ললজ, ঢার্া।  
সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 
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১।  সাগচরর্া নাসচরন, উপসচিব, সযরযা নসবা চবভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

নমাবাইলঃ ০১৯১০৩০০৫০০ 

২। ফাহচমদা হর্ োন, উপসচিব, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। 

নমাবাইলঃ ০১৫৫৩২০০৩২০ 

৩। শাহনাজ আক্তার রানয, পচরিালর্ (SEA), পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  

নমাবাইলঃ ০১৭৫৮৭৮১৮০০  ইলমইলঃ shahanaj.ranu@mofa.gov.bd 

৪। ফারহানা আহলমদ নিৌধ্যরী, পচরিালর্, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। 

নমাবাইলঃ ০১৭৪০৫৩৭০৮০ ইলমইলঃ farhana.shafi@yahoo.com 

৫। আসমা নবগম চরটা, পযচলশ সযপার, নটচলর্ম।  

নমাবাইলঃ 01786652823 ইলমইলঃ asma_asp@yahoo.com 

৬। নযপযর দি, সহলর্াগী অধ্োপর্ (বাংলা), ভাসানলটর্ সরর্াচর র্ললজ, ঢার্া। 
নমাবাইলঃ ০১৭১১৪৫৯৮০৫ ইলমইলঃ nupur.datta@gmail.com 

৭। নসালহলী পারভীন, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (ইনিাজক  র্লরাল রুম), সলরজচমন উইং, রৃ্চষ 

সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  নমাবাইলঃ ০1552351322 

ইলমইল sohely.popy@gmail.com 

৮। নরজওয়ানা রহমান তনয, উপলজলা রৃ্চষ অচফসার (এল. আর), সংর্যক্ত পচরর্ল্পনা, প্রর্ল্প 

বাস্তবায়ন ও আইচসটি উইং, রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  নমাবাইলঃ 
০১৭১৭৩১৪৮৩৭ 

ইলমইলঃ tonu37@gmail.com 

৯। নমাছাঃ েযচজস্তা আক্তারা বানয, সহর্ারী অধ্োপর্ (বাংলা), নবগম বদরুলন্নসা সরর্াচর মচহলা 
র্ললজ। 

নমাবাইলঃ ০১৭৪৭১৫১০০৭ ইলমইলঃ  Jharnakab@gmail.com  

১০। চনশাত ননামান, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। নমাবাইলঃ 
০১৭১২৮০১৮১৪ 

১১। ডাঃ নশে সাচদয়া মলনায়ারা ঊষা, নমচডলর্ল অচফসার, চসচভল সাজক লনর র্ার্কালয়, েযলনা।  
সদসয সবচিাঃ 
১। সালমা নবগম ,সহর্ারী অধ্োপর্ ,সরর্ারী চততয মীর র্ললজ ও সাচহতে ও সাংসৃ্কচত চবষয়র্ 

সম্পাদর্, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
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কবিটির কিমপবরব াঃ 
১। র্মকর্তক ালদর মলধ্ে র্ারা চবচভন্ন সাংসৃ্কচতর্ র্মকর্ালে পারদশী তাাঁলদর সমন্বলয় সাংসৃ্কচতর্ পযল 

গঠন র্রা; 
২। চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক  র্তৃক র্ আলয়াচজত চবচভন্ন অনযষ্ঠালন সাংসৃ্কচতর্ (গান, র্চবতা, 
নৃতে) অনযষ্ঠান আলয়াজন র্রা; 
৩। সাংসৃ্কচতর্ অনযষ্ঠান আলয়াজলনর সম্ভাবে বালজট প্রণয়ন র্লর মূল র্চমটির চনর্ট দাচেল র্রা;  
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।       

 

আইবসটি উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। ড. নমাছাঃ ফচরদা পারভীন, উপপচরিালর্ (প্রর্ল্প বাস্তবায়ন ও মলূোয়ন), পচরর্ল্পনা, প্রর্ল্প 

বাস্তবায়ন ও আইচসটি উইং রৃ্চষ সম্প্রসারণ অচধ্দপ্তর, োমারবাচড়, ঢার্া।  জালন  

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 

১। তাবাসসযম চবনলত ইসলাম, র্যগ্ম মহাপচরিালর্ (র্াচন্ত্রর্), বাংলালদশ নরলওলয় ঢার্া। জালন  

২। শারচমন আক্তার, অচতচরক্ত পযচলশ সযপার, চসআইচড।  জালন  

৩। মাহফয জা চলজা, অচতচরক্ত উপ-পযচলশ র্চমশনার, চসটিটিচস, চডএমচপ।  

৪। শাচর্লা জাহান চশল্পী, চবভাগীয় চসগনোল এবং নটচললর্াগালর্াগ প্রলর্ৌশলী (চডএসটিই), 

নটচলর্ম, বাংলালদশ নরলওলয়, ঢার্া। জালন  

৫। তাচনয়া নমাস্তফা, উপ-পচরিালর্,  বাংলালদশ নরলওলয় ঢার্া। জালন  

৬। শাহানা নফরলদৌস চবথী, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ। 

৭। অজান্তা শুর্লা তমা, উপ-চবভাগীয় প্রলর্ৌশলী, গণপতূক  অচধ্দপ্তর। জালন  

৮। মার্ছযদা নবগম, প্রধ্ান চডসলে র্মকর্তক া ও প্রর্ল্প পচরিালর্, জাতীয় চবজ্ঞান ও প্রর্যচক্ত 

জাদযঘর। 

৯। নমাছাঃ মাছযদা নবগম, চসচনয়র সহর্ারী প্রধ্ান, অভেন্তরীণ সম্পদ চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 



১০। ফারহানা নহালসন, সহর্ারী প্রলর্ৌশলী (িলচত দাচয়ত্ব), জনস্বািে প্রলর্ৌশল অচধ্দপ্তর।  

   

সদসয সবচিাঃ 
১। রায়হানা তসচলম, প্রর্ল্প পচরিালর্, ৯ টি সরর্াচর মাধ্েচমর্ চবদোলয় িাপন প্রর্ল্প, মাধ্েচমর্ 

ও উচ্চ চশযা অচধ্দপ্তর ও চনবকাহী সদসে, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক । 
 

কবিটির কিমপবরব াঃ 
১। এটযআই এর সালথ সাবকযচনর্ নর্াগালর্ালগর মাধ্েলম চবচসএস উইলমন ননটওয়ালর্ক র ওলয়বসাইট 

চনমকাণ র্রা; 
২। চবচসএস উইলমন ননটওয়ালর্ক র ওলয়বসাইট, নফসবযর্ নপলজ তথে আপলডট র্রার মাধ্েলম 

ওলয়বসাইট ও নফসবযর্ সিল রাো;  
৩। ওলয়বসাইট, ইলমইল, নমাবাইলল নমলসজ এবং নফসবযর্ নপলজর মাধ্েলম সদসেলদর মালে চবচভন্ন 

তথে নপৌছালনা;  
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব।   

 

সোবিিয উপকবিটি 

আহ্বোয়কাঃ  
১। উলম্ম সালমা তানচজয়া, র্যগ্ম-সচিব, স্বািে নসবা চবভাগ, স্বািে মন্ত্রণালয়।  

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 

১। র্াঞ্চন রানী দি, উপ র্চমশনার, র্াস্টমস বে র্চমশনালরট, ঢার্া।  
২। ডাঃ দবূকা হালদার, সহলর্াগী অধ্োপর্ (র্াচডক ওললাচজ চবভাগ), সোর সচলমযল্লাহ নমচডলর্ল 

র্ললজ। 

৩। নমাছাঃ ফচরদা ইয়াসচমন, উপ-পযচলশ র্চমশনার, প্রলফসনাল স্টাোডক  এে ইন্টারনাল 

ইনলভচস্টলগশন, চডএমচপ।  

৪। নরহানা আর্তার, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, চবদযেৎ চবভাগ, চবদযেৎ, েচনজ ও জ্বালানী চবষয়র্ 

মন্ত্রণালয়। 

৫। োচদজা তালহরা বচব, অচতচরক্ত নজলা মোচজলেট, চডচস অচফস, নারায়ণগঞ্জ।  



৬। মার্ছযদা েন্দর্ার, চসচনয়র সহর্ারী সচিব, চবদযেৎ চবভাগ, চবদযেৎ, েচনজ ও জ্বালানী চবষয়র্ 

মন্ত্রণালয়। 

৭। ডাঃ মানসী সাহা, নমচডলর্ল অচফসার, ডামযডো ইউএইিচস, শরীয়তপযর।  

৮। ড. আর্তার জাহান র্াাঁর্ন, উপলজলা রৃ্চষ অচফসার (এল. আর), মাশরুম উন্নয়ন 

ইন্সটিটিউট, সাভার, ঢার্া।   
৯। উচমকলা োললদ, সহলর্াগী অধ্োপর্, সম্পাদর্, জাতীয় চশযাক্রম ও পাঠেপযস্তর্ নবাডক , ঢার্া। 
 

 

সদসয সবচিাঃ 
১। তাচমমা সযলতানা, সহর্ারী পচরিালর্ (এলস্টট), সদর দপ্তর, আনসার ও গ্রাম প্রচতরযা বাচহনী, 
চেলগাাঁও, ঢার্া ও চনবকাহী সদসে, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  
 

কবিটির কিমপবরব াঃ 
১। র্মকর্তক ালদর মলধ্ে র্ারা সাচহতে র্লমক পারদশী/ দয/ আগ্রহী তাাঁলদর সমন্বলয় এর্টি পযল গঠন 

র্রা; 
২। প্রচতবছর এর্টি ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ র্রার ললযে সদসেলদর চনর্ট নথলর্ চবচভন্ন নলো 
(গল্প, র্চবতা, ভ্রমন র্াচহচন ইতোচদ) সংগ্রহ র্রা; 
৩। প্রিার ও প্রর্াশনা উপর্চমটির সালথ সমন্বয়পবূকর্ ‘স্বজন’ প্রর্াশনা প্রর্াশ র্রা;  
৪। উপর্চমটি প্রলয়াজলন সদসে নর্া অপ্ট র্রলত পারলব। 

 

 

Career Development উপকবিটি 

 

আহ্বোয়কাঃ  
১। ফারচহনা আহলমদ, অচতচরক্ত সচিব, নজোর এে নসাশাল নডলভলপলমন্ট নেশাচলষ্ট 

(এসইআইচপ প্রর্ল্প), অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

 

সদসযাঃ (জ্যযষ্ঠিোর বিবিলি নয়) 

১। সযবণকা নিৌধ্যরী, র্চমশনার, ইনর্াম টোক্স, ঢার্া ও র্যগ্ম-মহাসচিব, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক ।  



২। নজসচমন নাহার, র্যগ্ম সচিব, সড়র্ পচরবহন ও মহাসড়র্ চবভাগ।  

৩। হাচববযন নাহার, উপসচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়। 

৪। নাচদরা হায়দার, উপসচিব, মৎসে ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়। 

৫।  নাচহদ আফলরাজ, উপসচিব (রপ্তাচন-৩), বাচণজে মন্ত্রণালয়। 

৬। নাচদরা সযলতানা, উপসচিব, অথক চবভাগ, অথক মন্ত্রণালয়।                                                    

৭। মাহবযবা মযনমযন, অচতচরক্ত উপপচরিালর্ (এল.আর), োমারবাচড়, ঢার্া।  
৮। চবলচর্স আর্তার, চনবকাহী প্রলর্ৌশলী (িলচত দাচয়ত্ব), জনস্বািে প্রলর্ৌশল অচধ্দপ্তর।    

৯। লাইলযন নাহার, সহর্ারী পচরিালর্, পর্কলবযণ ও মূলোয়ন শাো, মাধ্েচমর্ ও উচ্চ চশযা 
অচধ্দপ্তর। 

১০। ডাঃ সাচজদা নাচহদ, সহর্ারী অধ্োপর্ (নরচডওললাচজ এে ইলমচজং), ঢার্া নমচডলর্ল র্ললজ 

হাসপাতাল।  

 

সদসয সবচিাঃ 
১। নাফচরজা শোমা ,অচতচরক্ত মহাপচরিালর্ (র্মকসংিান), জাতীয় র্মকসংিান ও প্রচশযণ বযেলরা 
ও চনবকাহী সদসে, চবচসএস উইলমন ননটওয়ার্ক । 
 


