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বাাংলাদেশ সিসিল িাসি িি উইদেন ননটওয়ার্ি (BCSWN)- এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির অষ্টে িিার র্ার্ িসববরণী 

 

িিাপসি  : ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে 

িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি  

                    ও 

       িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয়।  

িিার োধ্যে : জুে র্নফাদরন্স। 

  

িাসরখ ও িেয়  :  ০৪ আগস্ট ২০২১, রাি ৮.০০ ঘটির্া।   

 

িিায় উপসিি িেস্য / র্ে ির্িিাদের িাসলর্া ‘পসরসশষ্ট - র্’ নি িাংযুক্ত।  

 

িিার প্রারদে িিাপসি সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এর র্ার্ িসনব িাহী র্সেটির উপসিি ির্লদর্ স্বাগি জানান। 

প্রথমেই তিতন সংযুক্ত সকমের কুশোতি জানমি চান এবং বমেন, আোমির দিশ এখন দকাতিড-১৯ ৩য় ওময়মবর 

িয়াবহ পতরতিতির সম্মুখীন হওয়া সমেও সকে দসক্টমরর কে মকিমারা িাঁমির স্ব স্ব িপ্তমরর তনমি মশনা বাস্তবায়মন 

অিযন্ত িৎপর। তিতন দনটওয়ামকমর সকে কে মকিমামক সমব মাচ্চ সিকমিা দেমন িাঁমির িাতয়ত্ব পােমনর অনুমরাধ 

জানান। 

অি:পর তিতন সিা পতরচােনা করার জন্য দনটওয়ামকমর েহাসতচব সেজ. িায়লা ফারজানাদর্ আহ্বান র্দরন। 

২.০ িিা পসরিালনার প্রারদে েহািসিব সবগি ০৩/০৭/২০২১ িাসরদখ অনুসিি িিার র্ার্ িসববরণী িিায় পদে 

নশানান। র্ার্ িসববরণীদি নর্ান িাংদশাধনী এবাং িাংদর্াজনী না থার্ায় িা দৃঢ় র্রা হয়। এরপর আজদর্র িিার 

এদজন্ডািমূহ উপিাপন র্রা হয় এবাং প্রদিের্টি সবষদয় িেস্যগণ িাদের েিােি তুদল ধদরন। সবস্তাসরি 

আদলািনাদে সনদমাক্ত সিদ্ধােিমূহ গ্রহণ র্রা হয়:   

 

৩.০ সবষয়: গি িিার সিদ্ধাে বাস্তবায়ন অগ্রগসি পর্ িাদলািনা: 

 

ক্রতেক 

নং 

গি সিার তসদ্ধান্ত তসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি 

১. ৩.১.০ সবষয়ঃ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িেস্যদের সবসিন্ন 

সৃসষ্টশীল র্ার্ িক্রেদর্ স্বীকৃসি নেওয়া। 

৩.১.২ সিদ্ধাে: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবসিন্ন অনুিাদনর 

োধ্যদে িেস্যদের সবসিন্ন অজিণগুদলা তুদল ধরা হদব এবাং িাঁদের 

র্াদজর স্বীকৃসি প্রোদনর ব্যবিা গ্রহণ র্রা হদব।  

তবতিন্ন কযাডামরর নারী কে মকিমামির 

েমে যাঁরা িাঁমির কে মমেমে সাফমের 

কারমে পুরস্কার প্রাপ্ত হময়মেন িাঁমির 

একটি িাতেকা তিতর করা হময়মে। 

জনপ্রশাসন পিক, শুদ্ধাচার পুরস্কার 

প্রাপ্তমির িাতেকা তিরী কমর পরবিীমি  

দনটওয়ামকমর পে দথমক িাঁমির 

অতিনন্দন জানামনা হমব এবং একটি 

অনুষ্ঠামনর আময়াজন কমর িাঁমির 

কামজর স্বীকৃতি প্রিান করা হমব।  
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২. ৩.২.০ সবষয়: ননটওয়াদর্ির জন্য র্ে িসূিী প্রণয়ন র্রা।   

৩.২.২ সিদ্ধাে: ননটওয়ার্ি হদি নারী উন্নয়ন সবষয়র্ র্ে িসূিী প্রণয়ন 

র্রদি হদব।   

র্ে িসূিীর এর্টি খিো প্রণয়ন র্রা 

হদয়দছ। উক্ত খিো পরীক্ষা সনরীক্ষার 

সনসেত্ত পাঁি িেস্য সবসশষ্ট এর্টি র্ািাই 

উপর্সেটি সনদনাক্তিাদব  তিসর র্রা 

হদলা- 

১। সেজ. ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত 

িসিব, অথ ি সবিাগ, অথ ি েন্ত্রণালয় ও িহ-

িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 

২। সেজ. শাসেো নবগে সপসপএে, যুগ্ম 

পুসলশ র্সেশনার, সডএেসপ ঢার্া, ও 

যুগ্ম-েহািসিব, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি। 

৩। সেজ. সুলিানা ইয়ািসেন, উপ-িসিব, 

িের্ পসরবহন ও েহািের্ সবিাগ ও 

সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি। 

৪। ড. সবলসর্ি নবগে, উপিসিব, স্বািে 

নিবা সবিাগ ও েপ্তর িম্পাের্, সবসিএি 

উইদেন ননটওয়ার্ি।  

৫। সেজ. দজবুন ননছা হায়োর, িীফ 

এর্াউন্টি এন্ড ফাইনান্স অসফিার, েৎস্য 

ও প্রাসণিম্পে েন্ত্রণালয় ও িহর্ারী 

নর্াষাধ্যক্ষ, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি।  

পাঁি িেস্য সবসশষ্ট র্ািাই উপর্সেটি 

খিো র্ে িসূিীটি র্ািাই র্দর পূণ িাজ্ঞ 

র্ে িসূিী তিসর র্রদব এবাং েসহলা ও 

সশশু সবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র োধ্যদে অথ ি 

েন্ত্রণালদয় নপ্ররণ র্রদব।  

৩. ৩.৩.০ সবষয়: নজন্ডার আওয়ারদনি সবষয়র্ 

নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্রা। 

৩.৩.২ সিদ্ধাে: নজন্ডার আওয়ারদনি সবষয়র্ 

নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্রা হদব। 

নজন্ডার আওয়ারদনি সবষয়র্ 

নিসেনার/দেসনাং/ওয়ার্িশপ আদয়াজদনর 

প্রস্তুসি গ্রহণ র্রা হদে।  

৪. ৩.৪.০ সবষয়: র্দরানা েহাোসরর্াদল নারী র্ে ির্িিাদের োনসির্ 

স্বািে সুরক্ষা সবষয়র্ ওদয়সবনাদরর আদয়াজন। 

৩.৪.২ সিদ্ধাে:  Women harassment at 

workplace/দেন্টাল নহলথ সবষয়র্ এর্টি ওদয়সবনার আদয়াজন 

র্রা হদব।  

Women harassment at 

workplace সবষয়র্  ওদয়সবনার 

আদয়াজন র্রার সবষদয় ঢার্া 

সবশ্বসবদ্যালদয়র এর্জন িাইসর্য়াসেদস্টর  

িাদথ নর্াগাদর্াগ র্রা হদয়দছ। আগস্ট 

োদির পর সুসবধােি এর্টি িেদয় 
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 ওদয়সবনার আদয়াজন র্রা হদব।  

৫. ৩.৫.০ সবষয়: Professionalism িাংক্রাে সবিাগীয় পর্ িাদয় 

প্রতশক্ষণ।  

৩.৫.২ সিদ্ধাে: এ সবষদয় এর্টি কে ম পতরকল্পনা প্রণয়ন র্রদি হদব।  

কে মপতরকল্পনা প্রতক্রয়াধীন। 

৬. ৩.৬.০ সবষয়: নারী র্ে ির্িিাদের পোয়ন ও নীসি সনধ িারনী পর্ িাদয় 

িম্পৃক্তিা 

৩.৬.২ সিদ্ধাে: প্রসিটি র্োডাদরর নর্ান পর্ িাদয় র্িজন নারী 

র্ে ির্িিা র্ে িরি আদছন নি িথ্য িাংগ্রহ র্দর এর্টি প্রস্তাবনা তিসর 

র্রদি হদব।    

ড. নাসহো ফসরেী, প্রথে িসিব (শুল্ক), 

জািীয় রাজস্ব নবাড ি ও উন্নয়ন ও গদবষণা 

সবষয়র্ িম্পাের্, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি প্রদিের্ র্োডাদরর নারী 

র্ে ির্িিাদের িাসলর্া প্রস্তুি র্দরদছন।  

৭. ৩.৭.০  সবষয়: নতুন অসফি র্ক্ষ বরাদ্দ িাংক্রাে।  

৩.৭.২ সিদ্ধাে: গৃহায়ণ ও গণপূিি েন্ত্রণালদয়র োননীয় েন্ত্রী ও িসিব 

বরাবর অসফি বরাদ্দ ও অসফি নেরােি সবষয়র্ দুইটি পৃথর্ পত্র 

নপ্ররণ র্রদি হদব।  

নতুন অসফি র্ক্ষ বরাদ্দ িাংক্রাে পত্র 

তিসর র্রা হদে।  

৮. ৩.৮.০ সবষয়: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট তিসর ও 

িেস্য িাংগ্রহ ওদয়বদপইজটি িিল র্রা। 

৩.৮.২ সিদ্ধাে: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির ওদয়বিাইট এবাং  

Membership Growth র্সেটির ওদয়বিাইট দ্রুি তিসর র্রার 

ব্যবিা গ্রহণ র্রদি হদব।   

ওদয়বিাইট তিসর ও িেস্য িাংগ্রহ 

ওদয়বদপইজটি িিল র্রার জন্য 

পেদক্ষপ গ্রহণ র্রা হদয়দছ। 

ওদয়বদপইজটিদি িথ্য আপদলাড র্রা 

হদে। আগােী নিদেম্বদরর প্রথে িপ্তাদহ  

উদবাধন র্রা হদব।  

৯. ৩.৯.০ সবষয়: নজন্ডার সবষয়র্ গাইডলাইন পর্ িাদলািনা র্রা।  

৩.৯.২ সিদ্ধাে: এর্টি ওয়ার্িশপ আদয়াজন র্দর নজন্ডার 

গাইডলাইনটি হালনাগাে র্দর জনপ্রশািন েন্ত্রণালদয়র র্াদছ 

পুনরায় হস্তাের র্রদি হদব।  

আগােী িিায় র্সেটির িেস্যবৃন্দ নজন্ডার 

গাইডলাইন সবষদয় িাঁদের েিােি তুদল 

ধরদবন।  

১০. ৩.১০.০ সবষয়: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির  র্ে িপসরর্ল্পনা 

হালনাগাে র্রা। 

৩.১০.২ সিদ্ধাে: পরবিী িিায় র্ে িপসরর্ল্পনা উপিাপন র্রদি 

হদব।  

২০২১ িাদলর জন্য র্ে ি পসরর্ল্পনা প্রস্তুি 

র্রা হদয়দছ। র্ে ি পসরর্ল্পনা অনুর্ায়ী 

ননটওয়াদর্ির র্ার্ িক্রে পসরিাসলি হদব। 

১১. ৩.১১.০ সবষয়: সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির সবগি দুই বছদরর 

অসডট র্রা এবাং নটসলদফান, ফোক্স িাংদর্াগ িায়ী বন্ধ র্রা। 

৩.১১.২ সিদ্ধাে: িেবায় অসধেপ্তদরর িহদর্াসগিা সনদয় সবসিএি 

উইদেন ননটওয়াদর্ির সবগি দুই বছদরর আয়-ব্যদয়র অসডট র্রদি 

হদব এবাং নটসলদফান, ফোক্স িাংদর্াগ িায়ী বন্ধ র্রদি হদব।  

িেবায় অসধেপ্তদরর িাদথ নর্াগাদর্াগ 

র্রা হদয়দছ ।  

এবাং সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির 

নটসলদফান, ফোক্স িাংদর্াগ িায়ী বন্ধ 

র্রা হদয়দছ।  

 

 

৩.১.০ সবষয়: ১৫ আগস্ট জািীয় নশার্ সেবি উপলদক্ষ র্দরানার্াদল র্ে িহীন হদয় পো সর্ছু নারীদের আসথ ির্ 

িহায়িা প্রোন র্রা।  
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৩.১.১ আদলািনা: েহািসিব সেজ. িায়লা ফারজানা বদলন নর্, কমরানার এই অতিোরীমি আোমির দিশ এখন 

৩য় ওময়মবর িয়াবহ পতরতিতির সম্মুখীন। চেোন েকডাউমন গ্রাে শহমরর বহু োনুষ কে মহীন হময় পমেমে। এসব 

কে মহীন অসহায় োনুষমির সহায়িার েমেয তবতসএস উইমেন দনটওয়ামকমর পে হমি েকডাউমন কে মহীন হময় 

পো তকছু োনুষমক অথ ম সহায়িা করার উমযাগ গ্রহে করা দযমি পামর। এ সবষয়টিদর্ িিাপসি স্বাগি জানান 

এবাং এর্টি িাদলা উদদ্যাগ উপিাপন র্রার জন্য েহািসিবদর্ ধন্যবাে জানান। িিাপসি বদলন নর্, আসথ ির্ 

িহায়িা উদদ্যাগ িাংক্রাে এর্টি নলখা তিসর র্দর এর্টি সবর্াশ নম্বর সেদি হদব। নলখাটি নফিবুর্ নপদজ নপাস্ট 

সেদি হদব এবাং নারী র্ে ির্িিাদের িাঁদের িাধ্য েি টার্া সেদয় এ েহান উদদ্যাদগ অবোন রাখার জন্য উৎিাসহি 

র্রদি হদব। সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির িাাংঠসনর্ িম্পাের্ আিো সুলিানা, উপিসিব, প্রাথসের্ ও গণসশক্ষা 

েন্ত্রণালয় সনজ উদদ্যাদগ আসথ ির্ িহায়িার পাশাপাসশ ির্লদর্ সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির নাে িম্বসলি োস্ক 

নেওয়ার সবষদয় আগ্রহ প্রর্াশ র্রায় ননটওয়াদর্ির িিাপসি ও উপসিি িেস্যবৃন্দ িাঁদর্ ধন্যবাে জানান।  

  

৩.১.২ সিদ্ধাে: ১৫ আগস্ট জািীয় নশার্ সেবি উপলদক্ষ র্দরানার্াদল র্ে িহীন হদয় পো সর্ছু নারীদের আসথ ির্ 

িহায়িা প্রোন র্রা হদব। আসথ ির্ িহায়িা প্রোনর্াদল ননটওয়াদর্ির র্ার্ িক্রে এবাং র্দরানার সবস্তার নরাধর্দল্প 

িদিিনামূলর্ সর্ছু বক্তব্যিহ এর্টি সলফদলট সবিরণ র্রা হদব।  

 

৩.১.৩ বাস্তবায়ন: সেজ. শাসেো নবগে সপসপএে, যুগ্ম পুসলশ র্সেশনার (োন্সদপাট ি), সডএেসপ ঢার্া, ও যুগ্ম- 

েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি। 

 

৩.২.০  সবষয়: বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন ননছা মুসজব এঁর ৯১িে জমসেন উের্াপন ও বঙ্গোিা নবগে 

ফসজলাতুন ননছা মুসজব পের্ প্রোন উপলদক্ষ ওিোনী স্মৃসি সেলনায়িদন অনুসিিব্য অনুিাদন অাংশগ্রহণ:   

 

৩.২.১ আদলািনা: েহািসিব বদলন নর্, েসহলা ও সশশু সবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র উদদ্যাদগ আগােী ০৮ আগস্ট বঙ্গোিা 

নবগে ফসজলাতুন ননছা মুসজব এঁর ৯১িে জমসেন উের্াপন ও বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন ননছা মুসজব পের্ 

প্রোন অনুিাদনর আদয়াজন র্রা হদয়দছ। উক্ত অনুিাদন োননীয় প্রধানেন্ত্রী প্রধান অসিসথ সহদিদব িা্ িয়াসল 

অাংশগ্রহণ র্রদবন। েসহলা ও সশশু সবষয়র্ েন্ত্রণালদয়র োননীয় প্রসিেন্ত্রী ও িসিব েদহােয় সবসিএি উইদেন 

ননটওয়াদর্ির িেস্যদের অনুিাদন উপসিি থার্ার জন্য আেন্ত্রণ জাসনদয়দছন।  

  

৩.২.২ সিদ্ধাে: আগােী ৮ আগস্ট বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন ননছা মুসজব এঁর জমবাসষ ির্ী উের্াপন উপলদক্ষ 

ননটওয়াদর্ির িেস্যদের ওিোনী স্মৃসি সেলনায়িদন  উপসিি থার্দি হদব। 

 

৩.২.৩ বাস্তবায়ন: সেজ. িায়লা ফারজানা, যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ ও েহািসিব, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি। 

 

৩.৩.০  সবষয়: জািীয় নশার্ সেবি-২০২১ উপলদক্ষ আদলািনা িিা আদয়াজন।  

 

৩.৩.১ আদলািনা: েহািসিব ননটওয়ার্ি র্র্তির্ গি বছদরর ন্যায় এবারও  ১৫ আগস্ট জািীয় নশার্ সেবি-২০২১ 

উপলদক্ষ আদলািনা িিার আদয়াজন র্রা এবাং বঙ্গবন্ধুর প্রসিকৃসিদি ফুল সেদয় শুদিো জানাদনার সবষয়টি 

উপিাপন র্দরন। আদলািনা িিায় জাসির সপিা বঙ্গবন্ধু নশখ মুসজবুর রহোন ও বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন 

ননছা মুসজব িম্পদর্ি বক্তব্য রাখার  জন্য অধ্যাপর্ োহমুো খাতুন, অধ্যক্ষ, িাষাণদটর্ িরর্ারী র্দলজ ও িহ-

িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এবাং সেজ. সুবণ িা নিৌধুরী, র্সেশনার, ইনর্ােট্যাক্স, ঢার্া ও যুগ্ম-েহািসিব, 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি আগ্রহ প্রর্াশ র্দরন।    
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৩.৩.২ সিদ্ধাে: আগােী ১৫ আগস্ট জািীয় নশার্ সেবদি সবয়াদে বঙ্গবন্ধুর প্রসিকৃসিদি ফুল সেদয় শুদিো 

জানাদনা হদব এবাং ওদয়সবনাদরর োধ্যদে আদলািনা িিার আদয়াজন র্রা হদব। বঙ্গবন্ধু িম্পদর্ি সেজ. সুবণ িা 

নিৌধুরী, র্সেশনার, ইনর্ােট্যাক্স, ঢার্া ও যুগ্ম-েহািসিব, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি এবাং বঙ্গোিা িম্পদর্ি 

অধ্যাপর্ োহমুো খাতুন, অধ্যক্ষ, িাষাণদটর্ িরর্ারী র্দলজ ও িহ-িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

আদলািনা র্রদবন। িিাপসির িদঙ্গ আদলািনা র্দর পরবিীদি প্রধান অসিসথ, সবদশষ অসিসথ, এবাং মূখ্য 

আদলাির্ সনব িািন র্রা হদব। 

৩.৩.৩ বাস্তবায়ন: সেজ. িায়লা ফারজানা, যুগ্ম-িসিব, িানীয় িরর্ার সবিাগ ও েহািসিব, সবসিএি উইদেন 

ননটওয়ার্ি। 

 

৩.৪.০ সবষয়: বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন ননছা মুসজব এঁর জমবাসষ ির্ী ও জািীয় নশার্ সেবদি নফিবুর্ নপদজ 

বাণী নেওয়া।   

৩.৪.১ আদলািনা: িহ-িিাপসি সেজ. ফারসহনা আহদেে আগােী ৮ আগস্ট বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন ননছা 

মুসজব এঁর জমবাসষ ির্ী ও ১৫ আগস্ট জািীয় নশার্ সেবদি নফিবুর্ নপদজ ও ওদয়বিাইদট িিাপসি ও 

েহািসিদবর নর্ৌথ স্বাক্ষদর দুটি বাণী নেওয়ার সবষয়টি আদলার্পাি র্দরন। 

৩.৪.২ সিদ্ধাে: বঙ্গোিার জমবাসষ ির্ী ও জািীয় নশার্ সেবদি সবসিএি উইদেন ননটওয়াদর্ির নফিবুর্ নপদজ 

প্যাদড বাণী প্রিার র্রদি হদব। 

৩.৪.৩ বাস্তবায়ন: বঙ্গোিা নবগে ফসজলাতুন ননছা মুসজব এঁর জমবাসষ ির্ীদি সেজ. ফারসহনা আহদেে, অসিসরক্ত 

িসিব, অথ ি সবিাগ, অথ ি েন্ত্রণালয় ও িহ-িিাপসি, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি  এবাং জািীয় নশার্ সেবদি সেজ. 

রায়হানা িিসলে, প্রর্ল্প পসরিালর্, ৯ টি িরর্াসর োধ্যসের্ সবদ্যালয় িাপন প্রর্ল্প, োধ্যসের্ ও উচ্চ সশক্ষা 

অসধেপ্তর ও সনব িাহী িেস্য, সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি বাণীর খিো প্রোন র্রদব।   

 

আদলািনা নশদষ িিাপসি সিদ্ধােিমূহ বাস্তবায়দন িাংসিষ্টদের উদদ্যাগী হওয়ার আহ্বান জানান এবাং িবাইদর্ 

ধন্যবাে জাসনদয়  িিার িোসপ্ত নঘাষণা র্দরন।  

 

 

 

 

 

 

( ড. নোছাম্মৎ নাজোনারা খানুে ) 

িিাপসি 

সবসিএি উইদেন ননটওয়ার্ি 

ও 

িসিব, খাদ্য েন্ত্রণালয় 


