
 

 

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ উদযাপন কডেটি 

 

 

উপদদষ্টা: 

োননীয় প্রডিেন্ত্রী, িথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ।  

সভাপডি:  

ডসডনয়র সডিব, িথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ।  

সদস্য: 

১. ডসডনয়র সডিব, িনপ্রশাসন েন্ত্রণালয়; 

২. ডসডনয়র সডিব, িনডনরাপত্তা ডবভাগ; 

৩. ডসডনয়র সডিব, ডবজ্ঞান ও প্রযুডি েন্ত্রণালয়; 

৪. ডসডনয়র সডিব, প্রাথডেক ও গণডশক্ষা েন্ত্রণালয়; 

৫. ডসডনয়র সডিব, অথ থ ডবভাগ; 

৬. সডিব, স্থানীয় সরকার ডবভাগ; 

৭. সডিব, কাডরগরী ও োদ্রাসা ডশক্ষা ডবভাগ; 

৮. সডিব, োধ্যডেক ও উচ্চ ডশক্ষা ডবভাগ; 

৯. ডপএএ, সডিব, ভূডে েন্ত্রণালয়; 

১০. সডিব, কৃডি েন্ত্রণালয়; 

১১. সডিব, িথ্য ও সম্প্রিার েন্ত্রণালয়; 

১২. সডিব, িাক ও মটডলদযাগাদযাগ ডবভাগ; 

১৩. সডিব, স্বাস্থয ডশক্ষা ও পডরবার কল্যাণ ডবভাগ; 

১৪. সডিব, যুব ও ক্রীড়া েন্ত্রণালয়; 

১৫. সডিব (সেন্বয় ও সংস্কার) েডন্ত্রপডরিদ ডবভাগ; 

১৬. সডিব, সোিকল্যাণ েন্ত্রণালয়; 

১৭. েহাপডরিালক, িথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি অডিদপ্তর; 

১৮. ডবভাগীয় কডেশনার (সকল)। 

  

সদস্য সডিব:  

প্রকল্প পডরিালক, এটুআই, িথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি ডবভাগ। 

 

কায থপডরডি 

১। মদশব্যাপী ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ আদয়ািদনর সাডব থক ডদক ডনদদ থশনা প্রদান। 

২। মদশব্যাপী মেলা আদয়ািদনর মক্ষদে প্রদয়ািনীয় ডসদ্ধান্ত গ্রহণ। 

৩। সংডিষ্ট েন্ত্রণালয়, অডিদপ্তর এবং সংস্থার ডিডিটাল মসবার োন উন্নয়দন ডনদদ থশনা প্রদান। 

 

ডব: দ্র: কমিটি প্রয় োজয়ে সদস্য ককোঅপ্ট করয়ে পোরয়ে। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ ডনব থাডহ কডেটি 

 

 

১. মেলা সেন্বয় উপকডেটি 

আহবায়ক- েহাপডরিালক, িথ্য ও মযাগাদযাগ প্রযুডি অডিদপ্তর 

সদস্য সডিব: মোহাম্মদ সালাউডিন, উপসডিব, এটুআই। 

  

২. মেলা ব্যবস্থাপনা উপকডেটি 

আহবায়ক- প্রকল্প পডরিালক, এটুআই। 

সদস্য সডিব: োডনক োহমুদ, এটুআই। 

  

৩. অথ থ উপকডেটি 

আহবায়ক- িনাব নাদসর মোহাম্মদ ডেয়া, এটুআই। 

সদস্য সডিব- ডিওআইডসটি প্রডিডনডি। 

  

৪. িডরপ পডরিালনা  

আহবায়ক- েহাপডরিালক, ডবডবএস 

সদস্য সডিব- িনাব মো: আদনায়ারুল আডরফ খান, এটুআই। 

৫. ডেডিয়া উপকডেটি 

আহবায়ক- েহাপডরিালক, গণদযাগাদযাগ অডিদপ্তর। 

যুগ্ম-আহবায়ক- প্রডিেন্ত্রী েদহাদদয়র িনসংদযাগ কে থকিথা, আইডসটি ডবভাগ। 

সদস্য সডিব: আদনান ফয়সল, এটুআই। 

  

৬. উদ্ভাবন অডলডিয়াি উপকডেটি 

আহবায়ক- সাডে আহদেদ, স্টাট থআপ বাংলাদদশ ডলডেদটি। 

যুগ্ম-আহবায়ক- িনাব আফিাল মহাদসন সারওয়ার, এটুআই; 

মযাবাদয়র শাওন, এটুআই। (অনলাইন কুইি প্রডিদযাডগিা) 

  

সদস্য সডিব: িনাব মিৌডফকুর রহোন, এটুআই 

  

৭. উদ্ভাবদকর মখোঁদি আদয়ািক কডেটি  

আহবায়ক- িনাব পূরবী েডিন, এটুআই। 

সদস্য সডিব- মযাবাদয়র শাওন, এটুআই। 

 

কায থপডরডি 

১। মদশব্যাপী ডিডিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০২২ আদয়ািদনর সংডিষ্ট সকল কায থক্রে পয থদবক্ষণ ও সেন্বয় সািন। 

২। স্ব-স্ব উপকডেটি সেন্বয় ববঠদকর োধ্যদে যাবিীয় কায থক্রে পডরিালনা। 

৩। স্থানীয় প্রশাসনদক অথ থ প্রদান ও কায থক্রে বাস্তবায়দন সাডব থক সহদযাডগিা প্রদান। 

৪। িািীয়ভাদব প্রিার কায থক্রে গ্রহণ। 

 

ডব: দ্র: কমিটি প্রয় োজয়ে সদস্য ককোঅপ্ট করয়ে পোরয়ে। 

 

 


