
র্ থনৈতিক ম্পকথ তবভাগ 

আনৈানভলৈ টিম 

 

আনৈানভলৈ টিনমর ভার কায থতববরণী 

 

ভাপতি : ড  .কাজী অনৈায়ারু ক  

  তিফ আনৈানভলৈ তফার, আনৈানভলৈ টিম  ও  

  তিতরক্ত তিব (তডআ নুতবভাগ), আঅরতড 

ভার িাতরখ ও ময় : ২১ অগস্ট ২০১৭, কা ১১:০০ ঘটিকা 

ভার স্থাৈ  : ব্লক ৈং- ০৮, রুম ৈং-৩০, (তডআ নুতবভাগ কৈফানরন্স রুম) আঅরতড 

উপতস্থি কম থকিথানের িাতকা : ংনযাজৈী-ক  

 

ভার শুরুনি ভাপতি মনােয় উপতস্থি কনক স্বাগি জাতৈ য়য় ভা শুরু কনরৈ এবং েস্যনের ানর্ 

পতরতিি ৈ। িঃপর ভাপতি মনােয় েস্য তিনবর তৈকট তবগি কতমটি কর্তথক প্রতৈি বাৎতরক পতরকল্পৈা 

২০১৭ এর তদ্ধান্তমূনর বাস্তবায়নৈর গ্রগতি জাৈনি িাৈ। েস্য তিব বাস্তবায়নৈর গ্রগতি ভানক বতি 

কনরৈ। পতরকল্পৈামূ তৈনয় তবস্তাতরি অনািৈা য়লন তকছু পতরকল্পৈা ংনযাজৈ/তবনয়াজৈ কনর বাৎতরক 

আনৈানভলৈ পতরকল্পৈা ২০১৭ এ তৈম্নততখি তবয়মু রাখার তদ্ধান্ত গৃীি য়ঃ 

 

ৈং পতরকল্পৈামূ  তদ্ধান্ত মূ  বাস্তবায়ৈকারী 

১) তবতভন্ন উন্নয়ৈ নযাগী য়েল/ংস্থার ানর্ Loan/Grant 

Negotiation এর জন্য একটি Common Check 

list প্রণয়ৈ করা;  

১৫ ৈনভম্বর ২০১৭ 

এর মনে য়ল করনি 

নব। 

য়ডনভপনমন্ট 

আনফকটিভনৈ 

নুতবভাগ 

২) তবতভন্ন উন্নয়ৈ নযাগী য়েল/ংস্থার গ্রাতিকার 

য়ক্টরমূনর িাতকা (Priority Mapping) প্রৈয়ৈ 

করা; 

১৫ ৈনভম্বর ২০১৭ 

এর মনে য়ল করনি 

নব। 

ফাবা নুতবভাগ 

৩) বাংানেল-সুআনডৈ ট্রাস্ট ফান্ড (তবএটিএফ)-ৈাআৈ 

য়পনমনন্টর ব্যবস্থা করা। 
কায থক্রম িমাৈ 

অনে।  

এতলয়া, য়জআত 

ও এফএন্ডএফ 

নুতবভাগ 

৪) Mobile Apps িালু করা।  
 

অআতটি তডতভলৈ 

য়র্নক আঅরতড’র 

জন্য তিতরকৃি 

Apps টি য়ভন্ডর 

য়কাম্পাতৈর 

নযাতগিা তৈনয় 

দ্রুিিম মনয় য়ল 

করনি নব। 

অআতটি য় 

৫) এ তবভানগর ক কম থকিথানের তৈনয় Innovation 

Workshop অনয়াজৈ করা। 

 

তডনম্বর ২০১৭ মনে 

একটি Workshop 

করনি নব। 

আনৈানভলৈ টিম 

ও প্রলাৈ 

নুতবভাগ 

৬) কম থকিথা/কম থিাতরনের ডাটানবজ তিতর করা।  
প্রতলক্ষণ (য়েতল/তবনেতল) ও প্রলাতৈক তদ্ধান্তমূ/ 

তবয়মূ ন্তর্ভ থক্ত করা। 

ৈনভম্বর ২০১৭ মনে 

য়ল করনি নব। 

অআতটি য় 

৭) Event Calendar ও Photo Gallery আঅরতড 

Website এ ন্তর্ভ থতক্ত করা। 

a2i প্রকনল্পর 

নযাতগিা তৈনয় 

অআতটি য় 



দ্রুিিম মনয় য়ল 

করনি নব। 

৮) ামাতজক য়যাগানযাগ মােনম (facebook 

page/facebook group) এ তবভানগর কায থক্রনমর 

েতব/িথ্য প্রকাল করা। 

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

https://facebook.com/groups/economicrelationsdivision  

প্রকল্প পতরেল থৈ 

ংক্রান্ত েতব/িথ্য 

ামাতজক য়যাগানযাগ 

মােনম প্রকাল 

করনি নব। 

ক কম থকিথা  

ও 

অআতটি য় 

৯) য়যাগানযানগর জন্য তফতয়া আ-য়মআ ব্যবার তৈতিি 

করা।  

 

 

িমাৈ 

ক নুতবভাগ 

ও আনৈানভলৈ 

টিম 

১০) তৈতমতিক ছুটির অনবেনৈর জন্য একটি ফরনমট তিতর 

করা।  

 যুগ্ম তিব 

প্রলাৈ 

১১) আনৈানভলৈ তবনয় কম থকিথানের ক্ষমিা বৃতদ্ধর নক্ষে 

একটি প্রকল্প য়ৈয়া। 
 আনৈানভলৈ টিম 

১২) উদ্ভাবতৈ কানজর জন্য কম থকিথানের জন্য প্রনৈােৈার ব্যবস্থা 

করা। 

 প্রলাৈ 

নুতবভাগ 

 

 

ভায় অর তকছু অনািৈার তবয় ৈা র্াকায় ভাপতি কনক িন্যবাে জাতৈনয় ভার মাতি য়ঘাৈা কনরৈ।  

 

 

ড  .কাজী অনৈায়ারু ক  

ভাপতি (তিফ আনৈানভলৈ তফার) 

আনৈানভলৈ টিম ও 

তিতরক্ত তিব, আঅরতড 

 

তবিরণঃ (য়জেষ্ঠ্েিার তভতিনি ৈয়) 

০১) জৈাব মুাম্মে আয়াতমৈ য়িৌধুরী, যুগ্ম তিব, এতডতব-২ তিলাখা ও েস্য আনৈানভলৈ টিম, আঅরতড।  

০২) জৈাব ানরায়ার মামুে, যুগ্ম সচিব, প্রশাসন অচিশাখা ও সদসয, ইননানেশন চিম, ইআরচি। 
০৩)    জৈাব য়মাঃ অনৈায়ার য়ানৈ, উপ তিব, জাপাৈ-৩ তিলাখা ও সদসয, ইননানেশন চিম, ইআরচি। 
০৪) জৈাব ডঃ য়মাঃ য়রজাউ বাার ততিকী, উপ তিব, জবায়ু ফাআৈাতন্সং  ও গনবণা তিলাখা ও েস্য 

আনৈানভলৈ টিম, আঅরতড। 

০৫)    জৈাব তরাজুৈ নূর য়িৌধুরী, উপ সচিব, সমন্বয়-৬ অচিশাখা ও সদসয, ইননানেশন চিম, ইআরচি। 
০৬)    নুসরাত ননামান, উপ সচিব, প্রশাসন-৩ অচিশাখা ও সদসয, ইননানেশন চিম, ইআরচি। 
০৭)    য়বগম মাবুবা অআতরৈ, ততৈয়র কারী তিব,বানজট শাখা ও সদসয, ইননানেশন চিম, ইআরচি। 
 
 

বগতির জন্যঃ 

০১)  তিতরক্ত তিব, প্রলাৈ নুতবভাগ প্রিাৈ, আঅরতড। 

০২) তিব মনােনয়র একান্ত তিব, আঅরতড।  

 

          

য়মাঃ অবদু য়োবাৈ 

               েস্য তিব, আনৈানভলৈ টিম 

ও 

     তনস্টম এৈাতস্ট, আঅরতড 

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

