
অর্ থনৈতিক সম্পকথ তিভাগ 

ইনৈানভশৈ টিম 

 

ইনৈানভশৈ টিনমর সভার কার্ থতিিরণী 

 

সভাপতি : শাহ্ মমাোঃ আতমনুল হক 

  অতিতরক্ত সতিি (এতশয়া অনুতিভাগ প্রধাৈ) 

  ও  তিফ ইনৈানভশৈ, ইনৈানভশৈ টিম, ইআরতি 

সভার িাতরখ ও সময় : ১৯ জুৈ ২০১৭, সকাল ৯:৩০ ঘটিকা 

সভার স্থাৈ  : ব্লক ৈং-১৬, রুম ৈং-৩০, ইআরতি 

উপতস্থি কম থকিথানের িাতলকা : সংনর্াজৈী-ক 

 

সভার শুরুনি সভাপতি মনহােয় উপতস্থি সকলনক স্বাগি জাতৈনয় সভা শুরু কনরৈ। অিোঃপর সভাপতির 

তৈনে থশক্রনম সেস্য সতিি গি িাৎসতরক পতরকল্পৈার সভার তসদ্ধান্তসমূনহর িাস্তিায়নৈর অগ্রগতি ক্রমানুসানর সভায় 

উপস্থাপৈ কনরৈ।  

 

তিস্তাতরি আনলািৈা মশনে িাৎসতরক ইনৈানভশৈ পতরকল্পৈা ২০১৭ এর তৈম্নতলতখি তিসয়সমুনহর সম্পনকথ তসদ্ধান্ত গৃহীি 

হয়োঃ 

ৈং পতরকল্পৈাসমূহ  তসদ্ধান্ত সমূহ  িাস্তিায়ৈকারী 

১) তিতভন্ন উন্নয়ৈ সহনর্াগী মেশ/সংস্থার সানর্ Loan/Grant 

Negotiation এর জন্য একটি Common Check 

list প্রণয়র করা;  

আগষ্ট ২০১৭ মনে 

মশে করনি হনি। 

মিনভলপনমন্ট 

ইনফকটিভনৈস 

অনুতিভাগ 

২) তিতভন্ন উন্নয়ৈ সহনর্াগী মেশ/সংস্থার সাহানের অগ্রাতধকার 

মসক্টরসমূনহর এিং িাংলানেশ সরকানরর  অগ্রতধকার 

মসক্টরসমূনহর Mapping করা; 

আগষ্ট ২০১৭ মনে 

মশে করনি হনি। 

সমন্বয় 

অনুতিভাগ 

৩) ধীনর িলমাৈ অৈনগাইং প্রকল্পসমূহ শৈাক্ত করার জন্য 

একটি সাধারণ তৈনে থতশকা প্রৈয়ণ করা;  

আগষ্ট ২০১৭ মনে 

মশে করনি হনি। 

ফািা অনুতিভাগ 

৪) Mobile Apps িালু করৈ।  

আইতসটি তিতভশৈ মর্নক ইআরতি’র জন্য মর্ Apps তিতর 

করা হনয় তিল িা আপনিট করনি সমস্যা হনে। 

মভন্ডর কম্পাতৈর 

সহনর্াতগিা তৈনয় 

দ্রুিিম সমনয় মশে 

করনি হনি। 

আইতসটি মসল 

৫) ইআরতিনি IP Phoning িালু করা।  

তিটিতসএল লাইৈ ও IP Phone ৬মাস/এক িির 

প্যারানলল িালানৈা মর্নি পানর 

তিনসম্বর ২০১৭ মনে 

সম্পন্ন করনি হনি। 

প্রশাসৈ ও 

আইতসটি মসল 

৬) Innovation Workshop করা। তিনসম্বর ২০১৭ মনে 

একটি Workshop 

করনি হনি। 

ইনৈানভশৈ টিম 

ও প্রশাসৈ 

অনুতিভাগ 

৭) কম থকিথা/কম থিাতরনের িাটানিজ তিতর করা। প্রতশক্ষণ 

(মেতশ/তিনেতশ) ও প্রশাসতৈক তসদ্ধান্তসমূহ/তিেয়সমূহ 

অন্তরভুক্ত করা। 

আগষ্ট ২০১৭ মনে 

মশে করনি হনি। 

আইতসটি মসল 

৮) Event Calendar ও Photo Gallery ইআরতি 

Website এ অন্তভু থতক্ত করা। 

a2i প্রকনল্পর 

সহনর্াতগিা তৈনয় 

দ্রুিিম সমনয় মশে 

করনি হনি। 

আইতসটি মসল 



৯) সামাতজক মর্াগানর্াগ মােনম (facebook 

page/facebook group) এ তিভানগর কার্ থক্রনমর 

িতি/িথ্য প্রকাশ করা। 

https://facebook.com/erd.gov.bd 

https://facebook.com/groups/economicrelationsdivision  

প্রকল্প পতরেশ থৈ 

সংক্রান্ত িতি/িথ্য 

সামাতজক মর্াগানর্াগ 

মােনম প্রকাশ 

করনি হনি। 

সকল কম থকিথা  

ও 

আইতসটি মসল 

১০) কম থকিথা/কম থিাতরনের Blood Group িাতলকা প্রণয়ৈ ও 

Website এ প্রকাশ করা। 
কম থকিথা/কম থিাতরনের 

Blood Group 
িাতলকা হালৈাগাে 

রাখনি হনি। 

আইতসটি মসল 

১১) ইনৈানভশৈ টিনমর সেস্যনের মনে মর্াগানর্ানগর জন্য 

মকিলমাত্র ই-মমইল ব্যিহার করনি হনি। অন্যান্য কানজও 

প্রনয়াজনৈ সীতমি সংখ্যক হাি থকতপ তিতর করনি হনি।  

 

 

িলমাৈ 

ইনৈানভশৈ টিম 

 

 

 

 

শাহ্ মমাোঃ আতমনুল হক 

সভাপতি 

অতিতরক্ত সতিি ও 

তিফ ইনৈানভশৈ অতফসার, ইনৈানভশৈ টিম 

 

 

তিিরণোঃ (মজেষ্ঠ্েিার তভতিনি ৈয়) 

০১) জৈাি মুহাোঃ আলকামা তসতিকী, অতিতরক্ত সতিি, ইউনরাপ অনুতিভাগ ও সেস্য ইনৈানভশৈ টিম, ইআরতি। 

০২) জৈাি মুহাম্মে ইয়াতমৈ মিৌধুরী, যুগ্ম সতিি, এতিতি-২ অতধশাখা ও সেস্য ইনৈানভশৈ টিম, ইআরতি। 

০৩) সৈয়দ বেলাল ব াসৈন, যুগ্ম ৈচিে, ৈমন্বয়-৬ অচিশাখা, ও ৈদৈয, ইসনাসেশন চিম, ইআরচি। 
০৪) জৈাি িোঃ মমাোঃ মরজাউল িাসার তসতিকী, উপ সতিি, জলিায়ু ফাইৈাতসং ও গনিেণা অতধশাখা ও সেস্য 

ইনৈানভশৈ টিম, ইআরতি। 

০৫)    নুৈরাত বনামান, উপ ৈচিে, প্রশাৈন-৩ অচিশাখা, ও ৈদৈয, ইসনাসেশন চিম, ইআরচি। 
 

অিগতির জন্যোঃ 

০১)  অতিতরক্ত সতিি, প্রশাসৈ অনুতিভাগ প্রধাৈ, ইআরতি। 

০২) সতিি মনহােনয়র একান্ত সতিি, ইআরতি। 

 

          

মমাোঃ আিদুস মিািহাৈ 

               সেস্য সতিি, ইনৈানভশৈ টিম 

ও 

     তসনেমস এৈাতলে, ইআরতি 

 

https://facebook.com/erd.gov.bd
https://facebook.com/groups/economicrelationsdivision

