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তারিখঃ 
  ১৭ কানতিক ১৪২৮ বঙ্গাব্দ  

 ০২  নভেম্বি ২০২১ রিষ্টাব্দ 
                                                                     

অরিস আভেশ 
 

 

২৬তম ঢাকা আন্তর্জারতক বারির্য মমলা (রিআইটিএি)-২০২২ এি সারব জক ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়মূলক কার্ জাবলী সুষ্ঠু ও সূচারুোভব 

সম্পােভনি লভযয ব্যযভিাি রনম্নবরি জত কম জকতজা ও কম জচারিবৃভেি সমন্বভয় মমলা (রিআইটিএি) সরচবালয়-২০২২ গঠন কিা হভলাঃ 
 
 

ক্রম করমটিি কম জকতজা/কম জচারি সেস্য (ভর্যষ্ঠতাি ক্রমানুসাভি নয়) করমটিভত/সরচবালভয় অবস্থান ম াবাইল িং 

১. সরচব, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। পরিচালক 01711-234596 

২. পরিচালক (ভমলা ও প্রেশ জিী), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। মমলা মূল্যায়ন কম জকতজা 

(রবভেরশ প্ররতষ্ঠান/অংশগ্রহিকািী) 

01715470340 

৩. পরিচালক (নীরত), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। রবভেরশ প্ররতষ্ঠাভনি অংশগ্রহি 

রনরিতকিি কার্ জক্রভমি সমন্বয়ক 

01965 532288 

৪. পরিচালক (তথ্য), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। মুদ্রি ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কার্ জক্রভমি 

সমন্বয়ক 

01710859908 

৫. জিাব সাল া আক্তার, উপ-পরিচালক (পণ্য), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, 

ঢাকা। 

মমলা মূল্যায়ন কম জকতজা 

(ভেরশ প্ররতষ্ঠান/অংশগ্রহিকািী) 

01708924506 

৬. র্নাব মমাঃ শাহর্ালাল, উপ-পরিচালক (পণ্য), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, 

ঢাকা। 

মমলা মূল্যায়ন কম জকতজা 

(ভেরশ প্ররতষ্ঠান/অংশগ্রহিকািী) 

01914758191 

৭. র্নাব আব্য মমাখভলছ আলমগীি মহাভসন  

উপপরিচালক (ভমলা ও প্রেশ জনী), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

ম লা উন্নয়ি ক িকতিা 01712345990 

৮. জিাব ম াোঃ আন রুল ইসলা , উপ-পনরচালক (অর্ ি), িপ্তারন উন্নয়ন 

ব্যযভিা, ঢাকা। 

মমলাি রহসাবপত্র সংিযক 

(আভবেন িিম/ইর্ািা কার্ জক্রভমি রসরিউল 

রবক্রয়/গ্রহি, ব্যাংকসহ সংরিষ্ট অন্যান্য 

প্ররতষ্ঠান/সংস্থাি সাভে মর্াগাভর্াগ সংক্রান্ত 

কার্ জক্রমসহ) 

01914222320 

৯. র্নাব র্ারকি আহভেে 

গভবষিা কম জকতজা (নীরত পরিকল্পনা), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

রবভেরশ প্ররতষ্ঠাভনি অংশগ্রহি 

রনরিতকিি কার্ জক্রভমি সহকািী সমন্বয়ক 

01747902930 

১০. র্নাব মমাহােে আঃ হারলম 

সহকািী পরিচালক (প্রশাসন) িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

েপ্তি-সম্পােক 01913375264 

১১. র্নাব রশরশি কুমাি সাহা 

তেন্তকািী, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

মাঠ পরিেশ জক 01719371298 

১২. র্নাব মমাঃ মকব্যল মহাসাইন 

তেন্তকািী, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

সহকািী েপ্তি-সম্পােক-১ 01916975255 

১৩. র্নাব মমাঃ মমভহদুন্নবী 

তেন্তকািী, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

সহকািী েপ্তি-সম্পােক-২ 01911857581 

১৪. র্নাব মমাহােে মগালাম আর্ম 

তেন্তকািী, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

সহকািী রহসাবপত্র সংিযক 01710403066 

১৫. জিাব রারেদ-নবি-জহুরুল 

অভ্ুর্ িিাকারী, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা।  

সহকািী মাঠ পরিেশ জক 01772564694 

১৬. জিাব ম াোঃ মুেনিকুর রহ াি টুটুল 

কনিউটার অপাররটর 

িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

করম্পউটাি অপাভিটি 01552382731 

১৭. জিাব ম াোঃ কারয়  উনিি 

রনম্নমান সহকািী কাম-করম্পউটাি মুদ্রাযরিক 

িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

করম্পউটাি অপাভিটি 01715394277 

১৮. জিাব ম াোঃ রুহুল আন ি 

রনম্নমান সহকািী কাম-করম্পউটাি মুদ্রাযরিক 

িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

করম্পউটাি অপাভিটি 01748502976 

১৯. র্নাব মমাঃ শাহার্াো হাওলাোি 

রনম্নমান সহকািী কাম-করম্পউটাি মুদ্রাযরিক 

িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

করম্পউটাি অপাভিটি 01623926852 

২০. উপপরিচালক (প্রশাসন), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। সেস্য-সরচব 01715344261 

পাতা-১/২ 



পাতা-২/২ 

 

০২। কম জ পরিরি ও োরয়ত্বঃ 
 

 মমলা আভয়ার্ন সংক্রান্ত সকল প্রকাি কার্ জাবলী সম্পােভনি উভযাগ গ্রহি, কম জপন্থা রনি জািিপূব জক বাস্তবায়ন  এবং এ রবষভয় সকল রবোভগি 

কাভর্ি সমন্বয় সািন; 

 মমলা আভয়ার্ভনি নীরতমালা/সুপারিশমালা প্রিয়ন, রনিাপত্তা ইতযারেসহ মমলাি সারব জক সুরবিারেি রবষভয় সমরন্বত পরিকল্পনা গ্রহি সংক্রান্ত 

কার্ জক্রভমি সমন্বয়সািন;  

 মমলাি অেযন্তিীি ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবিান ও সারব জক সমন্বয়সািন; 

 মেরশ ও রবভেরশ রবরেন্ন সংস্থা, প্ররতষ্ঠান ও বরিক সরমরতি প্ররতরনরিবৃভেি সাভে মর্াগাভর্াগ িযাকিি; 

 রবরেন্ন উপ-করমটিি কাভর্ি সমন্বয়সািন; 

 রিয়ারিং করমটিসহ রবরেন্ন উপ-করমটি কর্তজক গৃহীত রসদ্ধান্ত বাস্তবায়ন; 
 

 মমলা সংরিষ্ট সকল করমটি ও উপ করমটিি চারহো মমাতাভবক তথ্য-প্রমািারে সিবিাহকিি; 
 

 মমলা সংরিষ্ট সকল প্রকাি খিভচি রহসাব প্রস্তুত ও সংিযনকিি ও র্োর্ে কর্তজপভযি রনকট উপস্থাপন; 

 মমলা সংরিষ্ট সকল প্রকাি ব্যভয়ি বাভর্ট প্রস্তুতকিি ও অনুভমােভনি র্ন্য রিয়ারিং করমটিি রনকট উপস্থাপন; 

 মমলাি রবরেন্ন েিপত্র প্রস্তুতপূব জক েিপত্র আহবান, িল, প্যারেরলয়ন, মিস্টুভিন্ট এি বিাদ্দসহ অন্যান্য ইর্ািা সম্পরকজত কার্ জাবলী সম্পােন; 

 মমলা মাভঠি মল-আউট প্ল্যান প্রিয়ভনি উভযাগ গ্রহি, মমলা শুরুি পূভব জ মমলা মেনুযি র্াবতীয় প্রস্তুরতমূলক কার্ সম্পােন, মমলাি উভবািনী 

অনুষ্ঠান, সমাপনী অনুষ্ঠান আভয়ার্ভনি কার্ জাবলী সমন্বয়কিি; 

 মমলা চলাকাভল র্াবতীয় কার্ জাবলীি সমন্বয় সািন, কর্তজপযভক অবরহতকিি;   

 মমলাি রিয়ারিং করমটি এবং ইরপরবি োইস মচয়ািম্যান কর্তজক অরপ জত অন্যান্য োরয়ত্ব পালন; 

 মমলাি রবরেন্ন কার্ বাবে প্রাপ্য অে জ মমলা তহরবভল র্মা রনরিতকিি; 

 কর্তজপভযি অনুভমােন রনভয় প্রভয়ার্ন অনুসাভি অে জ ছাড়কিি; 

 রবরেন্ন প্ররতষ্ঠাভনি রনিাপত্তা র্ামানভতি অে জ রনয়ম অনুসাভি মিিত মেয়া; 

 মমলা সংরিষ্ট সকল রবষয় ব্যভিাি োইস-মচয়ািম্যাভনি রনকট সময়মত উপস্থাপন; 

 মমলা তহরবভলি নাভম রবরেন্ন ব্যাংভক পরিচারলত ব্যাংক রহসাভবি অভে জি রহসাবপত্র হাল নাগাে িাখা; 

 মমলাি সমুেয় অে জ র্োর্েোভব সংিযভিি ও প্রভয়ার্ন অনুসাভি উভত্তালভনি স্বাভে জ রবরেন্ন ব্যাংভকি সাভে রিঁয়াভর্া মমইনভটইনকিি; 

 এ করমটিি মকান কম জকতজা-কম জচারি ব্যযভিাি আঞ্চরলক ও শাখা কার্ জালভয় বেরল হভল তাঁি/তাভেি স্থভল কম জকতজা-কম জচারি কর্তজপভযি 

অনুভমােন রনভয় মকা-অপ্ট কিভত পািভব। 
 

০৩। ঢাকা আন্তর্জারতক বারির্য মমলা (রিআইটিএি)-২০২২ সরচবালয় এি আওতায় অরপ জত োরয়ত্ব ব্যযভিাি সংরিষ্ট কম জকতজা/কম জচারিবৃভেি 

দেনরেন োরয়ভত্বি অরতরিক্ত রহভসভব গণ্য হভব। 
 

০৪। এ আভেশ অরবলভম্ব কার্ জকি বভল গণ্য হভব।  

 

 
                                                                                                                                                    (স্বাক্ষনরত) 

(এ.এইচ.এম. আহসান) 

োইস-মচয়ািম্যান 

 
 
 

অনুরলরপঃ (কার্ জাভে জ) 
 

০১।      সংরিষ্ট সকল কম জকতজা ও কম জচারি, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 
 

 

অনুরলরপঃ (কার্ জাভে জ/জ্ঞাতাভে জ) 
 

০১। মহাপরিচালক ১/২, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

০২। প্রকল্প পনরচালক, বঙ্গবন্ধু বাংলারদে-চায়িা মেন্ডনেপ এনিনবেি মসন্টর (নবনবনসএিইনস) নি িাণ প্রকল্প, রপ্তানি উন্নয়ি ব্যুররা, ঢাকা। 

০৩। সরচব, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা ও পনরচালক, নিআইটিএি সনচবালয়, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

০৪। পরিচালক (সকল), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

০৫। সেস্য-সরচব, রিআইটিএি-২০২২ সরচবালয়, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

০৬। উপপরিচালক (সকল), িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

০৭। েপ্তি সম্পােক, রিআইটিএি-২০২২ সরচবালয়, িপ্তারন উন্নয়ন ব্যযভিা, ঢাকা। 

০৮। গাি জ িাইল/অরিস করপ। 
 

 


