
শেখ রাসেল দিবে ২০২১ 

কর্ মসুদি  

(ক) দিনব্যাপী (১৮ অসটাবর ২০২১)  

ক্রম সময় কম মসূচি বাস্তবায়ন/দাচয়ত্ব 

1.  সকাল ৬:০০  বনানী কবরস্থানন শ্রদ্ধাঞ্জচল জ্ঞাপন বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

2.  সকাল ৭:০০  শশখ রানসল-এর প্রচিকৃচিনি পুস্পস্তবক অপ মণ 

ম্যুরাল/প্রচিকৃচি-এর নম্যনা িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি অচিদপ্তর-

এর ওনয়বসাইট (www.doict.gov.bd) এবাং 

www.sheikhrussel.gov.bd-এ পাওয়া  ানব। 

সকল 

মন্ত্রণালয়/চবভাগ/সাংস্থা/দপ্তর/প্রচিষ্ঠান/চসটি 

কনপ মানরশন/শপৌরসভা/ইউচনয়ন পচরষদ 

চবভাগীয় কচমশনানরর কা মালয় (সকল), 

শেলা প্রশাসনকর কা মালয় (সকল) ও 

উপনেলা চনব মাহী অচিসানরর কা মালয় (সকল) 

3.  সকাল 09:3০ উনবািনী ও পুরস্কার চবিরণী অনুষ্ঠান 

স্থান: হল অব ফেম, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন ফকন্দ্র 

(তবআইতসতস), ঢাকা  

িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

শশখ রানসল োিীয় চশশু-চকনশার পচরষদ 

 

সকল তবভাগ, ফর্লা ও উপম্মর্লা, সকল তসটি 

কম্মপ জাম্মেশন/ম্মপৌেসভা/ইউতনয়ন পতেষদসহ সকল ফশখ োম্মসল 

তিতর্টাল ল্যাব-এ একম্ম াম্মগ অনুষ্ঠানটি সোসতে সম্প্রচাে হম্মব। 

মচন্ত্রপচরষদ চবভাগ 

র্নপ্রশাসন মন্ত্রণালয় 

িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

স্থানীয় সেকাে তবভাগ 

মাধ্যতমক ও উচ্চ তশক্ষা তবভাগ 

কাতেগেী ও মাদ্রাসা তশক্ষা তবভাগ 

প্রাথতমক ও গণতশক্ষা মন্ত্রণালয় 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

তবভাগ, ফর্লা ও উপম্মর্লা প্রশাসন 

(সকল মন্ত্রণালয়/চবভাগ/দপ্তর/সাংস্থা/ প্রচিষ্ঠান মাঠ 

প মানয় প্রনয়ােনীয় চননদ মশনা শপ্ররণ করনবন) 

4.  সকাল ৯:৪৫ চদনব্যাপী বাাংলানদশ চশশু একানেচম কর্তমক প্রকাচশি বঙ্গবন্ধু ও 

ম্যচিযুদ্ধ চবষয়ক পুস্তক প্রদশ মনী 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

5.  সকাল ১০:৩০ চশশুনদর েন্য িানমচি ৩২ নম্বর বাচিনি বঙ্গবন্ধুর প্রচিকৃচিনি 

পুস্পস্তবক অপ মন এবাং বঙ্গবন্ধু স্মৃচি োদুঘর পচরদশ মননর আনয়ােন 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

 

6.  দুপুর ১২.০০ চশশুনিাষ িলচিত্র প্রদশ মনী বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

7.  দুপুর ০১:৪৫ শশখ রানসল এর েন্য চমলাদ ও শদায়া মাহচিল 

স্থান: চশশু একানেচম মসচেদ 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

8.  দুপুর ০২:০০ মৃত্যুঞ্জয়ী শশখ রানসল গ্যালারীনি আনলাকচিত্র প্রদশ মনী বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

9.  শবলা ০৩:০০ চদবনসর প্রচিপাদ্য চভচিক শসচমনার/ওনয়চবনার (বাাংলা) িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

10.  শবলা ০৩:৩০ আনলািনা, পুরস্কার চবিরণ ও সাাংস্কৃচিক অনুষ্ঠান মচহলা ও চশশু চবষয়ক মন্ত্রণালয় 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

11.  সন্ধ্ুা ০৬:০০ কনসাট ম ির চপস এুাি োচিস  

স্থান: হল অব ফেম, তবআইতসতস, ঢাকা 

িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

চশল্পকলা একানেচম 

12.  সুচবিােনক 

সমনয় 

সকল মন্ত্রণালয়/চবভাগ/দপ্তর/সাংস্থা/প্রচিষ্ঠান-এ আনলািনা 

সভা/শসচমনার আনয়ােন করা হনব। 

সকল মন্ত্রণালয়/চবভাগ/দপ্তর/সাংস্থা/প্রচিষ্ঠান 

১৮ অনটাবর ২০২১ িাচরনখ সকল চশক্ষা প্রচিষ্ঠান, চবভাগীয় 

প মায়, শেলা ও উপনেলা প মানয় আনলািনা সভা/শসচমনার 

আনয়ােন করা হনব। (কনরানাকালীন সময় সামাচেক দূরত্ব ও 

স্বাস্থুচবচি শমনন চকছু সাংখ্যক চশক্ষার্থী স্কুনল উপচস্থি র্থাকনব এবাং 

অবচশষ্টরা জুনমর মানেনম উপচস্থি র্থাকনব।) 

 

মাধ্যতমক ও উচ্চ তশক্ষা তবভাগ 

কাতেগেী ও মাদ্রাসা তশক্ষা তবভাগ 

প্রাথতমক ও গণতশক্ষা মন্ত্রণালয় 

তবভাগ, ফর্লা ও উপম্মর্লা প্রশাসন 

13.  সুচবিােনক 

সমনয় 

ক) শশখ রানসল- এর উপর চনচম মি প্রামাণ্য চিত্রসমূহ প্রদশ মন; 

খ) হাইচিে প্লাটিনম ম শশখ রানসল –এর স্মৃচিিারণ চবষয়ক একটি 

ওনয়চবনার আনয়ােন; 

গ) শদায়া ও শমানাোনির আনয়ােন। 

পররাষ্ট মন্ত্রণালয় 

14.  সময় অনু ায়ী ক) শশখ রানসল-এর প্রচিকৃচিনি পুষ্পস্তবক অপ মণ; 

খ) চদবসটি উপলনক্ষু েনকূটনীচি অনুচবভাগ হনি প্রাপ্ত মহামান্য 

চবনদশস্থ বাাংলানদশ চমশনসমূহ; 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RXo9WQYn2QB4pxLr9SxBDfT9DXSgU6bL


রাষ্ট্রপচি, মাননীয় প্রিানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও মাননীয় 

পররাষ্ট্র প্রচিমন্ত্রীর প্রদি বাণীসমূহ পাঠ; 

গ) শশখ রানসল-এর উপর চনচম মি প্রামাণ্য চিত্রসমূহ প্রদশ মন; 

ঘ) শশখ রানসল-এর এর স্মৃচিিারণ চবষয়ক আনলািনা অনুষ্ঠাননর 

আনয়ােন; 

ঙ) চশশুনদর চননয় চবনশষ অনুষ্ঠাননর আনয়ােন; 

ি) শদায়া ও শমানাোনির আনয়ােন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(খ) অন্যান্য কর্ মসূদি 

ক্রম কম মসূচি বাস্তবায়ন 

1.  বঙ্গবন্ধু শমনমাচরয়াল স্মৃতি র্াদুঘে ৩০ চদননর একটি চভচেট শপ্রাগ্রাম চেোইন 

করনব। শ খানন অনটাবর মাসব্যাপী ঢাকাস্থ চবদ্যালয়সমূনহর ছাত্র-ছাত্রীগণ অাংশগ্রহণ 

করনব 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

প্রাথতমক তশক্ষা অতিদপ্তে 

তশশু কল্যাণ ট্রাস্ট ও বঙ্গবন্ধু শমনমাচরয়াল 

ট্রাি 

2.  বাাংলানদশ চশশু একানেচম পচরিাচলি চশশু চবকাশ শকন্দ্রসমূনহ (সুচবিােনক সমনয়) 

উন্নিমাননর খাবার পচরনবশন 

বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

3.  চবনশষ ‘চশশু’ সাংখ্যা প্রকাশ  বাাংলানদশ চশশু একানেচম 

4.  সকল স্কুল, কনলে ও চবশ্বচবদ্যালয় এবাং শ খানন সাংস্কৃচি মন্ত্রণালনয়র লাইনিরী 

রনয়নছ শসখানন একটি শশখ রানসল কণ মার তিরী করা হনব। 

সাংস্কৃচি চবষয়ক মন্ত্রণালয়  

প্রাথতমক তশক্ষা অতিদপ্তে 

5.  প্রার্থচমক ও গণচশক্ষা মন্ত্রণালয় োিীয়ভানব সকল চবদ্যালনয় লাইনিরী তিচর করনব 

এবাং সমােকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সাংস্কৃচি মন্ত্রণালয় এবাং িম ম মন্ত্রণালয় পরস্পর সমন্বয় 

কনর চসটি কনপ মানরশন ও শপৌরসভা এলাকায় শশখ রানসল চেচেটাল লাইনিরী তিচর 

করনব 

প্রার্থচমক ও গণচশক্ষা মন্ত্রণালয় 

সমােকল্যাণ মন্ত্রণালয় সাংস্কৃচি মন্ত্রণালয় 

িম ম মন্ত্রণালয় 

 

6.  তদবসটি উদ  াপন উপলম্মক্ষ বাাংলাম্মদশ র্ািীয় সাংসদ সতচবালম্ময়ে পক্ষ ফথম্মক 

আম্মলাচনা সভা ও দতক্ষণ প্লার্ায় সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তচত্াাংকন প্রতিম্ম াতগিাে 

আম্ময়ার্ন কো হম্মব 

বাাংলাম্মদশ র্ািীয় সাংসদ সতচবালয় 

সহম্ম াতগিায়: এটুআই, আইতসটি তবভাগ 

7.  শশখ রানসল-এর সহপাঠী, তশক্ষকমন্ডলী  াো ফেঁম্মচ আম্মেন িাম্মদে ফক তনম্ময়, উক্ত 

স্কুম্মল ফশখ োম্মসলসহ ফববী ফসেতনয়াবাি, আতেে ফসেতনয়াবাি িাোও িখন এই 

স্কুম্মলে তশক্ষাথী তেম্মলন িাম্মদে তকছু স্মৃতিচােণ খ ুঁনে শবর কনর িানদর চননয় এবাং ১৫ 

আগষ্ট ১৯৭৫ শশখ রানসল শক হিুার সময়, শ  পুচলশ সদনের কাছ শর্থনক রানসলনক 

শকনি শনয়া হনয়চছল িার একটি অচেও চভজুয়ুাল সহ েকুনমন্টাচর প্রস্তুি করা হনব। 

এছািা একটি ১০ তমতনম্মটে এতনম্মমম্মটি মুতভ এবাং তিতর্টাল তমতিয়া কনম্মটন্ট তিতে 

কো হম্মব। এোড়া তদবস উপলম্মক্ষে একটি তথম সাংগীি তিতে ও প্রচাে 

িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

 

8.  ফশখ োম্মসলসহ ফববী ফসেতনয়াবাি, আতেে  ফসেতনয়াবাি িাোও িখন এই 

ইউচনভাচসটি ল্যাবনরটচর স্কুল এি কনলে এে  তশক্ষাথী তেম্মলন। িাোও ১৫ আগম্মস্ট 

তনহি হম্ম ়েম্মেন িাম্মদে নাম্মমও বৃতি চালু কো হম্মব 

মাধ্যতমক ও উচ্চ তশক্ষা তবভাগ 

9.  সকল মন্ত্রণালয় ও চবভানগ এ চদবনস অভুন্তরীণ আনলািনা সভা করা হনব। সকল মন্ত্রণালয় ও চবভাগ 

10.  শশখ রানসল নানম একটি ওনয়বসাইট তিচর করা হনব এটুআই, িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

সহন াচগিায়: িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি 

অচিদপ্তর 

11.  অনলাইন কুইে প্রচিন াচগিা আনয়ােন এটুআই, িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

সহন াচগিায়: িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি 

অচিদপ্তর 

12.  ৮ম শশ্রণী প মন্ত লক্ষু কনর শছাট আকানর একটা শশখ রানসল চেকশনাচর ও চহনিাচর 

শগম বানাননা হনব 

শমাবাইল শগইম ও এুাচপ্লনকশন এর 

দক্ষিা উন্নয়ন শীষ মক প্রকল্প’ আইচসটি 

চবভাগ 

13.  চদবসটি ‘ক’ শশ্রণীর োচিয় চদবস হওয়ার কারনণ পুষ্পস্তবক অপ মনণর চনচমি শশখ 

রানসনলর একটি ম্যুরাল অর্থবা প্রচিকৃচি অনুনমাদন করা হনব। 

িথ্য ও ফ াগাম্ম াগ প্রযুতক্ত তবভাগ 

14.  বাাংলানদশ শটচলচভশনন এক মাসব্যাপী শশখ রানসল-শক চননয় ২০/২৫টি টক-

শশা/অনুষ্ঠাননর আনয়ােন করা হনব 

িথ্য মন্ত্রণালয় 

িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

15.  শুটিাং, ফুটবল, ব্যােচমন্টন ও প্যারা ব্যােচমন্টন প্রচিন াচগিার আনয়ােন করা হনব। যুব ও ক্রীিা মন্ত্রণালয় 

শশখ রানসল োিীয় চশশু-চকনশার পচরষদ 

16.  পর্থ চশশুনদর শেটানবে করা হনব; সব না হনলও ১৮ অনটাবনরর মনে ৫০০ 

পর্থচশশুনক “পর্থ শর্থনক পচরবার, পুনবাস মন, চশক্ষা ও কম মসাংস্থাননর ব্যবস্থা করা” হনব 

সমার্কল োণ মন্ত্রণালয় 

বাাংলাম্মদশ কতিউটাে কাউতিল 

সুচনা োউম্মন্ডশন 

17.  অনতিক ১৫ বেম্মেে পথ তশশুম্মদে ১ম হম্মি ৫ম  ফেতণ প জন্ত প্রাথতমক তশক্ষা প্রদাম্মনে 

ব্যবস্থা গ্রহণ কো হম্মব 

তশশু কল্যাণ ট্রাস্ট। 

18.  শশ্রষ্ঠ শশখ রানসল চেচেটাল ল্যাব চনব মািন ও পুরস্কার প্রদান িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

19.  মাঠ প মানয় চনম্নবচণ মি প্রচিন াচগিা আনয়ােন করা হনব বাাংলানদশ চশল্পকলা একানেচম 



রিনা প্রচিন াচগিা 

চিত্রাাংকন প্রচিন াচগিা 

 

ক্রম প জায় প্রতিম্ম াতগিাে িেণ তবষয় টাম্মগ জম্মটি গ্রুপ 

1।  ফর্লা প জায় 

(৬৪টি) 

ফপ্রম্মর্ম্মন্টশন প্রস্তুি তপ্রয় ফশখ োম্মসল ১৩-১৮ বেে 

ফেষ্ঠ ল্যাব তনব জাচন 

(১ম, ২য় ও ৩য়) 

ফেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানম্মক 

পুেস্কাে প্রদাম্মনে ব্যবস্থা 

গ্রহণ 

স্থাতপি ফশখ োম্মসল 

তিতর্টাল ল্যাব 

2।  উপম্মর্লা 

প জায় 

(৪32টি) 

(সদে 

উপম্মর্লা 

ব্যিীি) 

উপতস্থি বক্তৃিা 

প্রতিপাদ্য তনভজে 

(ম্মশখ োম্মসল দীপ্ত 

র্ম্ময়াল্লাস, অদম্য 

আত্মতবশ্বাস) 

৮-১২ বেে 

স্থাচপি সকল শশখ 

রানসল চেচেটাল ল্যাব 

ফপ্রাগ্রাতমাং বা কুইর্ 

প্রতিম্ম াতগিা 

(স্থাতপি সকল ফশখ 

োম্মসল তিতর্টাল 

ল্যাম্মব) 

শছাট শবচসক শপ্রাগ্রাম 

এবাং  

আইতসটি তবষয়ক  

৮-১২ বেে 

স্থাচপি সকল শশখ 

রানসল চেচেটাল ল্যাব 

 

িথ্য ও শ াগান াগ প্রযুচি চবভাগ 

ও মাঠ প্রশাসন  

 

 

৩৬০ চেচগ্র প্রিার ও ব্র্যাচিাং 

• ঢাকা তসটি এতিতভশন: এলইতি সহ ০৫টি কোোভান ও বাউল তশল্পীসহ ০১টি কোোভান (গুরুত্বপূণ জ স্থান) 

• তসটি ব্র্যাতন্ডাং: কাউন্ট-িাউন ক্লক, তহতি ওয়াল, কাট-আউট, ব্যানাে, ফেস্টুন, ফবলুন ইিুাচদ  

• আম্মলাকসজ্জা: আইতসটি টাওয়াে সতজ্জিকেণ ও লাইটিাং ইিোতদ 

• এলইতি পদ জা/ তিতর্টাল তবলম্মবাি জ: োস্তায় স্থাতপি এলইতি পদ জা/ তিতর্টাল তবলম্মবাি জ এে মাধ্যম্মম প্রচাে 

• ক্ষুম্মদবািজা: তবটিতসএল কর্তজক ফমাবাইম্মল ক্ষুম্মদবািজা ফপ্রেণ 

• টিতভ স্ক্রতলাং ও টিতভতস প্রচাে: তবটিতভ, ফবসেকাতে স্যম্মটলাইট চোম্মনল, ফকবল তমতিয়া 

• ফঘাষণা ও প্রচাে: বাাংলাম্মদশ ফবিাে, এেএমম্মেতিও 

• টক-ফশা: সেকাতে/ম্মবসেকাতে টিতভম্মি ১৫/২০টি টকম্মশা আম্ময়ার্ন 

• ফক্রাড়পত্ প্রকাশ: তদতনক র্ািীয় পতত্কায় ফক্রাড়পত্ প্রকাশ 

• তবজ্ঞাপণ প্রকাশ: তদতনক র্ািীয় পতত্কা এবাং অনলাইন পতত্কায় তবজ্ঞাপণ প্রকাশ 

• তনউর্ তেচাে: ১০টি তনউর্ তেচাে প্রকাশ 

• সামাতর্ক ফ াগাম্ম াগ মাধ্যম: সেকাতে/ম্মবসেকাতে অতেতসয়াল ফপর্-এে মাধ্যম্মম প্রচাে 

• ফসতলম্মেটি এনম্মগর্ম্মমন্ট: চদবসটি প্রাননাবন্দ করনি চবচভন্ন শসচলনিটিনদর সাংযুি করা  

• বাাংলাম্মদশ র্ািীয় িথ্য বািায়ন-এে মাধ্যম্মম প্রচাে 

• ফপ্রস তেতলর্/তনউর্ তেচাে প্রকাশ/ম্মমাড়ক উম্মমাচন ইিোতদ 

• সকল ইউতনয়ন ফপৌেসভা ও তসটি কম্মপ জাম্মেশন-এ প্রচাম্মেে ব্যবস্থা গ্রহণ। 

বাস্তবায়ন/দাতয়ত্ব: 

িথ্য ও সম্প্রচাে মন্ত্রণালয় 

িথ্য ও ফ াগাম্ম াগ প্রযুতক্ত তবভাগ 

 

 

 


