
সভাপিত এন এম িজয়াউল আলম
িসিনয়র সিচব

সভার তািরখ
সভার সময়

ান
উপি িত
সভাপিত অনলাইন াটফেমর মা েম সং  সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম  কেরন। সভার েতই ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ-এর মাননীয় িতম ী
জনাব নাইদ আ মদ পলক, এমিপ ধান অিতিথর ব ে  ‘ পক  ২০২১’ বা বায়েন মাননীয় ধানম ী শখ হািসনার ন  এবং মাননীয় ধানম ীর ত  ও
যাগােযাগ ি  িবষয়ক উপেদ া জনাব সজীব ওয়ােজদ-এর সািবক িদকিনেদশনার য়সী শংসা কেরন। মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ঘািষত ‘ পক  ২০২১’

বা বায়েন ানীয় উ াবন উপ াপন, উ াবনী সং িত তির, সময়, খরচ ও যাতায়াত কিমেয় জনগেণর দারেগাড়ায় সবা ৗেছ দওয়াসহ এ আই-এর নানািবধ কায ম ও
অ গ  িমকা স েক মতামত  কেরন। ‘ পক  ২০২১’ বা বায়েনর ফেল সকল ণী পশার মা েষর িডিজটাল সবা-- িবধা  াি র িবষেয় াপক চার ও
উদযাপন করা েয়াজন, যা সরকােরর অ তম াগশীপ া াম িডিজটাল উ াবনী মলা  আেয়াজেনর মা েম করা যেত পাের। এক  সা য়ী, টকসই, ানিভি ক,
উ াবনী াট বাংলােদশ গেড় তালার জ  নানািবধ উে ােগর অংশ িহেসেব দশ াপী িডিজটাল উ াবনী মলা ুভােব আেয়াজেন সকেলর মতামত ও পরামশ জানেত
চান। এছাড়া মলা আেয়াজেন েয়াজনীয় িদক িনেদশনা দান কেরন ও মলার সািবক সাফ  কামনা কেরন। িডিজটাল উ াবনী মলার উে , মলা আেয়াজেন করণীয়
ইত ািদ িবষেয় াথিমক ধারণা ও সািবক িদকিনেদশনা দােনর জ  সভাপিত মাননীয় িতম ী মেহাদয়েক আ িরক ধ বাদ াপন কেরন।
 
সভাপিত এ আই-এর ক  পিরচালক ( সিচব) ড. দওয়ান মহা দ মা ন কবীরেক আেলাচ িচ অ যায়ী িব ািরত  আেলাচনা করার অ েরাধ জানান। ক
পিরচালক, এ আই িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ এর ািবত নাম, াগান, লােগা, মলা কায ম, মলার সময়সীমা, বরা ত বােজট, মলা উদযাপন কিম  ইত ািদ
িবষয়ক এক  িব ািরত উপ াপনা (সং ি -ক) সকেলর সামেন উপ াপন কেরন। পরবত েত আেলাচ িচ অ যািয় আেলাচনাে  সবস িত েম িনে া  িস া স হ
হীত হয়:

 
মম আেলাচআেলাচ   িবষয়িবষয় িস ািস া বা বায়নবা বায়ন সময়সীমাসময়সীমা মম

১। মলার নাম ও
াগান

২০২২ সােলর দশ াপী িডিজটাল উ াবনী মলার
অিফিসয়াল নাম হেব: ‘িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২’
মলার াগান: ‘উ াবনী জেয়া ােস াট বাংলােদশ’ ড়া  করা

হেয়েছ। মলা আেয়াজেনর ে  ানীয় শাসনেক উ  নাম ও
াগান বহার করেত হেব।

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসার
(সকল)

১-২০
নেভ র,
২০২২

মলা ধায ত সমেয়র
মে ই স  করেত
হেব।

২। মলার লােগা
ড়া করণ

উপ াপন ত লােগা ড়া  করা হেয়েছ (সং ি -খ)। িনবািচত
লােগা মলা আেয়াজন সংি  সকল চার কায েম বহার

করেত হেব।

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসারগণ
 

 

৩। মলা আেয়াজেনর
সময়সীমা
 

কক) ) উপেজলাউপেজলা  পযােয়পযােয় : ০১০১  নেভ রনেভ র  থেকথেক  ১০১০  নেভ রনেভ র  ২০২২২০২২
তািরেখর মে  িবধাজনক সমেয় উপেজলা পযােয় ০১ িদন াপী
এবং
জলাজলা  পযােয়পযােয়: : ১১১১  নেভ রনেভ র  থেকথেক  ২০২০  নেভ রনেভ র, , ২০২২২০২২ জলা পযােয়

০২ িদন াপী মলা আেয়াজন করেত হেব।
 
খ) জলা শাসন এবং উপেজলা শাসন ক ক উে িখত সমেয়র
মে  মলা আেয়াজেনর িনিদ  তািরখ আগামী ৩০ অে াবর ২০২২
এর মে  মলা উদযাপন কিম  বরাবর রণ করেত হেব।
 
গ) ানীয় শাসন িনধািরত তািরখ অ যায়ী মলা আেয়াজেন

েয়াজনীয় ব া হণ করেব। উ াবনী মলা সকাল ৯টা-িবকাল

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসারগণ

৩০ অে াবর,
২০২২

মলা আেয়াজেন
দশ াপী চলমান উ
মা িমক পরী ায়

যােত কান িব  না ঘেট
সজ  ানীয়
শাসনেক উ

মা িমক পরী ার
সময় িচ িবেবচনায়

 রাখেত হেব।

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ

এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম
কিমউিনেকশন

www.a2i.gov.bd
ঢাকা

সভারসভার  কাযিববরণীকাযিববরণী  ২৫২৫  অে াবরঅে াবর  ২০২২২০২২

২৪ অে াবর ২০২২ ি া
সকাল ১১ ঘ কা
অনলাইন াটফম
সভায় অংশ হণকারীেদর তািলকা (সং ি -১)



েয়াজনীয় ব া হণ করেব। উ াবনী মলা সকাল ৯টা-িবকাল
৫টা পয  সকেলর জ  উ ু  রাখেত হেব।

৪। মলার বােজট
 ক) িত জলােক (মহানগরসহ) ২,৪০,০০০ টাকা এবং িত

উপেজলােক ৬৫,০০০ টাকা এ আই ক ক বরা  দান করা
হেয়েছ। উ  বরা ত অথ ৩১ অে াবর, ২০২২ তািরেখর মে
জলা ও উপেজলার বরা ত অথ জলা শাসেকর অ েল রণ

করা হেব।

এ আই
 

৩১
অে াবর, 

২০২২

জলা ও উপেজলার অথ
জলা শাসেকর

অ েল বরা  দয়া
হেব। উপেজলার অথ
জলা শাসক উপেজলা

িনবাহী অিফসােরর
অ ল নঃবরা
করেবন। উ  য়
িনবােহ আিথক

িবিধিবধান অ সরণ
করেত হেব এবং মলা
শষ হওয়ার পরপরই

িবল-ভাউচার এ আই
অিফেস (  এ আই

বরাে র অংেশর জ )
রণ করেত হেব।

 

খ) -  জলা শাসন তার অ েলর উপেজলা শাসনস েহ
িনজ  ব ায় বরা ত অথ রণ করেবন।     

জলা শাসক
(সকল)  

গ) এ আই ক ক রণ ত অথ ছাড়াও ানীয় শাসন মলা
আেয়াজেন ানীয় সরকােরর -  রাজ /উ য়ন সংি  বােজট য়
করেত পারেব। ানীয় সরকার িবভাগ এ সং াে  েয়াজনীয়
অ শাসন জাির করেব।

ানীয় সরকার
িবভাগ

৩১ অে াবর,
২০২২ঘ) যেহ  এ আই ক ক বরা ত অথ মলা আেয়াজেনর জ

পযা  নয় এবং জলা ও উপেজলা পযােয়র দ র েলা মলায়
অংশ হণ করেব সেহ  ল ডেকােরশন, উ াবন শােকিজং,
মলায় সবা দান, যাতায়াত ইত ািদ কােজর জ  উ  দ র েলা
যন   দ েরর সংি  আিথক কােড বরা ত অথ থেক এ

কােজ য় করেত পাের স িবষেয় ম ণালয়/িবভাগ থেক
েয়াজনীয় িনেদশনা জাির করেব।

ম ণালয়/িবভাগ
(সকল)

ঙ) মলা আেয়াজেনর েয়াজেন জলা ও উপেজলা শাসন
ানীয়ভােব র/পাটনার িনেয়াগ করেত পারেব।

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসারগণ

১-২০
নেভ র,
২০২২

 
৫। মলার কায ম

ক) মলা আেয়াজেনর ১ িদন েব ানীয় সকল গণমা মেক 
কের স ি িফং/সংবাদ সে লন আেয়াজন করেত হেব।

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসারগণ

১-২০
নেভ র,
২০২২

 উ াবন েলা 
‘িডিজটাল বাংলােদশ
িদবস ২০২২’ এর ল
অ ােনর সােথ স ৃ
করা হেব।

খ) মলায় িবষয়িভি ক ৪  ািভিলয়ন (উ াবনী উে াগ এবং
াটআপ, িডিজটাল সবা, হােতর েঠায় সবা এবং িশ া, দ তা

উ য়ন ও কমসং ান) াপন করেত হেব। তেব ানীয় শাসন
েয়াজন অ যায়ী অিতির  ািভিলয়ন/ ল াপন করেত পারেব।

গ) ানীয় উ াবকেদর উ াবন ও াটআপ দশন এবং জাতীয়ভােব
বা বায়নেযা  উ াবন িনবাচেনর ব া হণ করেত হেব।

ঘ) িডিজটাল সবা দানকারী সকল সং াস হেক মলায় করণ
এবং মলা া ন হেত সবা দান করার ব া হণ করেত হেব।

ঙ) িডিজটাল সবার মান উ য়েন নাগিরকেদর ায়ন স েক
অনলাইেন মতামত হেণর ব া করেত হেব। অনলাইন ায়ন
িলংক:
a2i.gov.bd/survey

চ) ানীয় গণমা ম ও ক াবল িভসহ সকল চার মা েম মলায়
অংশ হেণর িবষেয় চার কায ম পিরচালনা করেত হেব।



ছ) আেয়ািজত সমাপনী অ ােন উ াবনী ধারণা/আইিডয়া/ ক
াি  ােপে  িত  েপ ১ম, ২য় এবং ৩য় িহেসেব ৩জনেক

িনবাচেনর মা েম র ত করেত হেব। ানীয় সংসদ
সদ /জন িতিনিধেদর সং  করেত হেব এবং তােদর উপি িতেত

র ার দান করেত হেব।

জ) সরকাির- বসরকাির কমকতা-কমচাির, ানীয় জন িতিনিধ,
নাগিরক িতিনিধ, ল/ কেলজ/ মা াসা/ িব িব ালেয়র সংি
িশ ক, িশ াথ েদর মলায় অংশ হণ িনি ত করেত হেব।

ঝ) ানীয় পযােয়র উ াবনী উে াগস হ, সাফে র গ -ছিব, মলা
কায েমর ছিব ও ত , ানীয় গণমা েম কািশত সংবাদস হ,
সবা দান ও অংশ হণকারীেদর সং া/ত  স িলত িরেপাট তির

এবং মলা উদযাপন কিম র িনকট রণ করেত হেব।

৬। অনলাইন ইজ
িতেযািগতা

 

ক) িডিজটাল উ াবনী মলা অনলাইন ইজ িতেযািগতার িনব ন
 হেব ১ নেভ র ২০২২ এবং চলেব ২০ নেভ র ২০২২ রাত ১২টা

পয ।

এ আই
 

১-২০
নেভ র,
২০২২

 

অনলাইন ইজ
িতেযািগতার

িবজয়ীেদর ‘িডিজটাল
বাংলােদশ িদবস
২০২২’ এর ল
অ ােন র ার দান
করা হেব।

খ) অনলাইন ইজ িতেযািগতা আগামী ৩০ নেভ র ২০২২ তািরেখ
অনলাইেন রাত ৮-৯টার মে  যেকান ২০ িমিনট অ ি ত হেব।
ওেয়বসাইট িলংক:
innovationquiz.a2i.gov.bd

এ আই
 
 
 
 

৩০ নেভ র,
২০২২

 
 
 
 

গ) জলা ও উপেজলা পযােয় আেয়ািজত স কনফাের /সংবাদ
সে লেন ‘িডিজটাল উ াবনী মলা অনলাইন ইজ’ কায ম
অ ািধকার িভি েত উপ াপন িনি ত করেত হেব।

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসারগণ
 

 

ঘ) জলা ও উপেজলা পযােয় মলার চােরর পাশাপািশ উ
অনলাইন ইেজর রিজে শেনর িবষেয় াপক চার িনি ত
করেত হেব। 

ঙ) জাতীয়ভােব ইেজ অংশ হণকারী িতন  েপর থম ৩ জন
িবজয়ীর জ  থাকেছ াপটপ/ মাবাইল, াবসহ আকষণীয়

র ার। এছাড়াও ানীয়ভােব উপেজলা ও জলা পযােয়র িত
েপর থম ৩জন িবজয়ীেদরেক সািটিফেকট দান করা হেব।

 
 

এ আই
 
 
 
 

 

৭। উ াবেকর ােজ
িসজন ৩
 

ক) িডিজটাল উ াবনী মলায় উ াবেকর ােজ িসজন-৩ আেয়াজেন
দািয় া  মেক উ াবনী আইিডয়া, উ াবক এবং উপেজলা ও
জলা শাসেনর স ািনত কমকতােদর সা াৎকার (িভিডও ধারণ)
হেণ জলা/উপেজলা শাসনেক সািবক সহেযািগতা করেত হেব।

 
খ) িত  উপেজলা ও জলা শাসেনর প  থেক মলায়
অংশ হণকারী উ াবকেদর তািলকা (উ াবেকর নাম, ফান, ইেমল,

কানা এবং অিভভাবেকর নাম ও ফান না ার) ও উ াবনী
আইিডয়ার খসড়া পিরক না/পাওয়ার পেয়  েজে শন
hdmedia@a2i.gov.bd ইেমইেল পাঠােত হেব।
 
গ) মলা া েণ উ াবক এবং িশ াথ েদর উ াবেকর ােজ
িসজন-৩ ত অংশ হণ করার জ  সািবক চার িনি ত করেত

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসারগণ

  



এন এম িজয়াউল আলম
িসিনয়র সিচব

িসজন-৩ ত অংশ হণ করার জ  সািবক চার িনি ত করেত
হেব।

৮। মলা উদযাপন
কিম  ড়া করণ

ািবত িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ উদযাপন কিম   এবং
িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ িনবাহী কিম  এবং কিম র
কাযপিরিধ ড়া  করা হেয়েছ (সং ি -গ)। যেকান কিম

েয়াজেন সদ  কাঅ  করেত পারেব।   

সকল কিম /
উপকিম  ততম
সমেয়  
কিম /উপকিম র সভা
কের তার কাযিববরণী
এ আই অিফেস রণ
করেবন।

৯। মলা অ ােনর
িনরাপ া িবধান ক) মলা চলাকালীন পযা  িনরাপ া লক ব া হণ করেত হেব

যন কান কার আইন লা পিরি িতর িব  না ঘেট।
 
খ) জনিনরাপ া িবভাগ এ সং াে  েয়াজনীয় িনেদশনা জাির
করেব।

জনিনরাপ া
িবভাগ

জলা শাসন
জলা িলশ

 

 

১০। অ া ক) ানীয় শাসন সািবক চােরর ে  মলা উদযাপন কিম
ক ক মলা উদযাপন িনেদিশকা অ সরণ করেত হেব। চার
কায েম সামািজক যাগােযাগ মা মেক আবি কভােব 
করেত হেব।

জলা শাসক ও
উপেজলা িনবাহী

অিফসার
(সকল)

 

 

শয়ার ত িনেদিশকার
বাইেরও ানীয়
বা বতার ি েত
জলা শাসক এবং

উপেজলা িনবািহ
কমকতাগেণর যেকান
িস া  ড়া  বেল গ
হেব।

খ) মলা আেয়াজেনর অ েমাদন দানসহ সািবক ত াবধান ও
পিরবী ণ কায ম করার জ  মি পিরষদ িবভাগেক অ েরাধ
করেত হেব।

মি পিরষদ িবভাগ  

 

গ) িবভাগীয় কিমশনারগণ জলা ও উপেজলা পযােয়র মলা
সফলভােব উদযাপেন েয়াজনীয় তদারিক, পিরবী ণ এবং সম য়
করেবন।িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ এর ড়া  িনেদিশকা সদয়

 (সং ি -ঘ)।

িবভাগীয়
কিমশনার (সকল)  

 

 
পিরেশেষ সভায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।

ন রন র:: ৫৬.৮৩.০০০০.০০৭.৯৯.০০৭.২২.৬ তািরখ: 

১। মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ ;
২। িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়;
৩। িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জনিনরাপ া িবভাগ;
৪। িসিনয়র সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়;
৫। িসিনয়র সিচব, সিচেবর দ র , াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়;
৬। িসিনয়র সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, অথ িবভাগ;
৭। সিচব, সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ;
৮। সিচব , সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ;
৯। সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ;
১০। সিচব, সিচেবর দ র, িব ৎ িবভাগ ;
১১। সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয়;
১২। সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়;
১৩। সিচব, সিচেবর দ র, ত  ও স চার ম ণালয়;

১১ কািতক ১৪২৯ ব া
২৭ অে াবর ২০২২ ি া

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার মা সাের নয়):



২৭-১০-২০২২
এন এম িজয়াউল আলম

িসিনয়র সিচব

১৩। সিচব, সিচেবর দ র, ত  ও স চার ম ণালয়;
১৪। সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ;
১৫। সিচব, সিচেবর দ র, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ;
১৬। সিচব, সিচেবর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়;
১৭। সিচব, সম য় ও সং ার, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ ;
১৮। সিচব, সিচেবর দ র, সমাজক াণ ম ণালয়;
১৯। অিতির  সিচব, জলা ও মাঠ শাসন অ িবভাগ, মি পিরষদ িবভাগ ;
২০। অিতির  সিচব, পিরক না ও উ য়ন অ িবভাগ, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ;
২১। িবভাগীয় কিমশনার (সকল);
২২। মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর কাযালয়, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র;
২৩। জলা শাসক (সকল);
২৪। মাননীয় িতম ীর একা  সিচব, িতম ীর দ র , ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ;
২৫। মি পিরষদ সিচেবর একা  সিচব, মি পিরষদ সিচব- র দ র, মি পিরষদ িবভাগ ;
২৬। িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ;
২৭। িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জন শাসন ম ণালয়;
২৮। িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, জনিনরাপ া িবভাগ;
২৯। িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচব মেহাদেয়র দ র, িব ান ও ি  ম ণালয়;
৩০। িসিনয়র সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , াথিমক ও গণিশ া ম ণালয়;
৩১। একা  সিচব, িসিনয়র সিচেবর দ র, অথ িবভাগ;
৩২। সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র , ানীয় সরকার িবভাগ;
৩৩। সিচেবর একা  সিচব (িসিনয়র সহকারী সিচব), সিচব-এর দ র, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ;
৩৪। সিচব এর একা  সিচব, সিচেবর দ র, মা িমক ও উ  িশ া িবভাগ;
৩৫। সিচেবর একা  সিচব , সিচেবর দ র, িব ৎ িবভাগ ;
৩৬। সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, িম ম ণালয়;
৩৭। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, িষ ম ণালয়;
৩৮। সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ত  ও স চার ম ণালয়;
৩৯। একা  সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ;
৪০। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, া  িশ া ও পিরবার ক াণ িবভাগ;
৪১। সিচেবর একা  সিচব, সিচেবর দ র, ব ও ীড়া ম ণালয়;
৪২। সিচব সম য় ও সং ােরর একা  সিচব, সম য় ও সং ার, মি পিরষদ িবভাগ ;
৪৩। সিচব মেহাদেয়র একা  সিচব, সিচেবর দ র, সমাজক াণ ম ণালয়;
৪৪। উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল);
৪৫। াশনাল কনসালেট  (একেসবা ইমি েমে শন শািল ), একেসবা এ  িজআরএস , এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) 

া াম;
৪৬। হড অফ অপােরশনস, অপােরশনস, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম;
৪৭। ক াপািস  ডেভলপেম  শািল , কাে ামার ইেনােভশন াব, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম;
৪৮। পিলিস এনািল  (এ েকশনাল ইেনােভশন), িফউচার অফ এ েকশন, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম;
৪৯। কনসালেট  , িহউ ান ডেভলপেম  িমিডয়া াডাকশন ােনজার, এইচিড িমিডয়া, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) 

া াম;
৫০। রজা  ােনজেম  অিফসার, ডাটা এ  এসিডিজ, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম;
৫১। াশনাল কনসালেট -িরসাচ, িরসাচ, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম;
৫২। িডভাইস ইেনােভশন এ পাট, আই াব, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম এবং
৫৩। াশনাল কনসালেট _কিমউিনেকশনস ও িমিডয়া আউটরীচ, কিমউিনেকশন, এসপায়ার  ইেনােভট (এ আই) া াম।

সকলসকল  সং ি স হসং ি স হ::
(১) সভায় অংশ হণকারীেদর তািলকা (সং ি -১)
(২) িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ িবষয়ক উপ াপনা (সং ি -ক)



(২) িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ িবষয়ক উপ াপনা (সং ি -ক)
(৩) িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ এর লােগা (সং ি -খ)
(৪) িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ উদযাপন কিম  ও িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ িনবািহ কিম  (সং ি -গ)
(৫) িডিজটাল উ াবনী মলা ২০২২ এর ড়া  িনেদিশকা (সং ি -ঘ)


