
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট 

আইিস  শাখা 
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ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০৩১.১৭.৩৫ তািরখ: 
২১ নেভ র ২০২২

৬ অ হাযণ় ১৪২৯

িবষয:় ‘‘ িড িজটালিডিজটাল   ব াংলােদশবাংলােদশ   িদবসিদবস   ২০২২২০২২ ’ ’ উপলেউপলে   অ ি তঅ ি ত   অনলাইনঅনলাইন   ইজইজ   িতেযা িগতায়িতেযা িগতায়
িনব েনরিনব েনর   িনিমিনিম   তত   চারচার   সেসে  । ।

: ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, শাসন শাখা এর ারক ন র: ৫৬.০৪.০০০০.০০৮.২৩.০০৪.২২.১০৪৭,
তািরখ: ১৪ নেভ র/২০২২

        
        উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত জানােনা যাে  য, ত  ও যাগােযাগ ি  িবভাগ ক ক আগামী ১২
িডেস র ২০২২ তািরেখ দশ াপী ৬  'জাতীয় িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২২' উদযািপত হেব। িডিজটাল বাংলােদশ
িদবস ২০২২ উপলে  অনলাইন ইজ িতেযািগতা আেয়াজেনর
www.quiz.digitalbangladesg.gov.bd পদে প হণ করা হেয়েছ। উ  িতেযািগতায় অংশ হেণর
িনিম  ০১ নেভ র ২০২২ ি . তািরখ হেত ২৬ নেভ র ২০২২ ি . তািরেখর মে  অনলাইেন িনব ন এর সময়সীমা
িনধারণ করা হেয়েছ। উে  য, ‘িডিজটাল বাংলােদশ িদবস ২০২২’ উপলে  আেয়ািজত অনলাইন ইজ িতেযািগতা
২০২২ এ ৮-১২ বছর বয়সী বাংলােদশী িশ -িকেশারগণ ক- েপ এবং ১৩-১৮ বছর বয়সী িশ -িকেশারগণ খ- েপ এবং
১৯ থেক ত  বয়সী বাংলাদিশ নাগিরকগণ গ- েপ অংশ হণ করেত পারেবন। িডিজটাল বাংলােদশ িদবস অনলাইন

ইজ িতেযািগতা ২০২২ সং া  িব ািরত িনেদশনাবলী www.quiz.digitalbangladesh.gov.bd,
www.ictd.gov.bd এবং www.doict.gov.bd ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব।

         এমতাব ায়, অিধক সং ক িনব ন িনি তকরেণর লে  িডিজটাল বাংলােদশ িদবস অনলাইন ইজ
িতেযািগতা ২০২২ চােরর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি ঃ িলফেলট- িডিজটাল বাংলােদশ িদবস অনলাইন ইজ িতেযািগতা ২০২২।

২২-১১-২০২২

িবতরণ :
১) উপেজলা িনবাহী অিফসার (সকল), লালমিনরহাট।
২) জলা িশ া অিফসার, লালমিনরহাট ( ার আওতাধীন 
সকল িশ া িত ােন িনব েনর েয়াজনীয় ব া 

মা: আ ল কােদর
অিতির  জলা শাসক (সািবক)

ফান: ০২৫৮৯৯৮৬৮৬৫
ইেমইল:

adcglalmonirhat@mopa.gov.bd

১



হেণর জ  অ েরাধ করা হেলা)।
৩) জলা ত  অিফসার, লালমিনরহাট।
৪) জলা িশ  িবষয়ক কমকতা, জলা িশ  একােডমী, 
লালমিনরহাট
৫) ................................................................., 
লালমিনরহাট।

ারক ন র: ০৫.৪৭.৫২০০.০২৮.০১.০৩১.১৭.৩৫/১(৫) তািরখ: ৬ অ হাযণ় ১৪২৯
২১ নেভ র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
২) উপ পিরচালক, ানীয় সরকার, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৩) অিতির  জলা শাসক (রাজ ), জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৪) অিতির  জলা ািজে ট, এিডএম, জলা শাসেকর কাযালয়, লালমিনরহাট
৫) া ামার, ত  ও যাগােযাগ ি  অিধদ র, লালমিনরহাট

২২-১১-২০২২
নািজয়া নওরীন 

সহকারী কিমশনার

২


