
শেখ রাসেল দিবে ২০২২  

মাঠ পর্ যাসের করণীে



০3

স্মৃতি তিজতিি ১৯৭৫ সালের ১৫ 

আগলের শ াকািহ ইতিহাস 

সম্পলকে সারালেল র োল া ছাত্র-

ছাত্রী, ত ক্ষক-ত তক্ষকা, িরূন-

িরূণীসহ সাধারণ জনগলণর তনকট 

উপস্থাপন ও অিতহিকরণ 

তিয় শ   রালসেলক

হৃেলয়র মতণলকাঠায় 

োেন

শেখ রাসেসের দীপ্ত প্রত্যয়সে 

হৃদসয় ধারণ এবং উন্নত্ বাংোসদে 

গড়ার েক্তিসত্ বেীয়ান েরা

আজলকর ত শুরাই আগামী 

তেলনর উন্নি িাাংোলে লক 

পতরচাতেি করলি ও 

শনতৃত্ব তেলি

োমাক্তিে, োংস্কৃক্তত্ে ও আধুক্তনে ত্থ্যপ্রযুক্তি উন্নয়সনর 

মাধ্যসম ক্তেশু শেখ রাসেসের স্মৃক্তত্ময় আসেখ্য, ত্াাঁর 

দৃঢ়সেত্া মসনাভাব ও অপক্তরেীম োহক্তেেত্া, 

মুক্তিযুসের শেত্না ও বঙ্গবন্ধু’র আদে শ ধারণ

ক্তেক্ষা, োক্তহত্য, ত্থ্য-প্রযুক্তি, 

েংস্কৃক্তত্ ও শখোধুো এবং স্বাস্থ্য 

খাসত্ স্মৃক্তত্ িাগক্তনয়া

স্মৃতি জাগতনয়া

উপস্থাপন ও

অিতহিকরণ 

শে লিলম

উতিতিিকরণ

হৃেলয়র 

মতণলকাঠায় োেন

দৃঢ়লচিা ও 

সাহতসকিা ধারণ

েীপ্ত িিযয় ও 

 তিলি িেীয়ান 

শেখ রাসেল দিবসের েক্ষয ও উলেশ্য



০4

শেখ রাসেল দিবসের শলাস া ও প্রদিপাদ্য



০5
শেখ রাসেল-এর মুর যাল বা প্রদিকৃতদি

শেখ রাসেল-এর মূর যাল/প্রদিকৃতদি

০৩ ফুট

০৪ ফুট

শ্রদ্ধাঞ্জদল



তেিস উপেলক্ষয শকন্দ্রীয় কম েসূতচ

তেিস উপেলক্ষয গৃহীি কম েসূতচ 

অিতহিকরণ ও আমালের শছাট

রালসে শসানা িই-এর অতিও 

এযাপ উলবাধন

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ

তিন্ট ও ইলেক্ট্রতনক তমতিয়া

েংবাি েসেলন

সকাে ১১.০০

০১ ১২ অলটাির ২০২২

তিতসতস অতিলটাতরয়াম-এ 

আন্তজোতিক শসতমনার
SEMINAR ON  TRAGIC END OF SHEIKH RUSSEL: A 

SHAME IN HUMAN HISTORY

আলয়াজন: 

সম্মাতনি িধান অতিতি, মূে িিন্ধ 

উপস্থাপক, সভাপতি, আলোচকগণ 

ও সঞ্চােক

আন্তর্যাদিক শেদমনার

রাি ০৯.০০

০২ ১৬ অলটাির ২০২২

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ 

অাং গ্রহণ 

আলয়াজন 

অাং গ্রহণ

শরকি ে ধারণ ও ইলেক্ট্রতনক তমতিয়ায় িচার 



তেিস উপেলক্ষয শকন্দ্রীয় কম েসূতচ

িনানী কিরস্থালন 

পুষ্পস্তিক অপ েণ-এর মাধ্যলম 

শ্রদ্ধাঞ্জতে নলিেন

আলয়াজন: 

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ 

অন্যান্য সাংস্থা ও সাংগঠন

শ্রদ্ধাঞ্জদল দনসবিন

সকাে ০৬.০০

০৩ ১৮ অলটাির ২০২২

িাাংোলে ত শু একালিতম

অাং গ্রহণ 

স্ব-স্ব কা োেলয় স্থাতপি 

শ   রালসলের িতিকৃতিলি 

পুষ্পস্তিক অপ েণ-এর মাধ্যলম 

শ্রদ্ধাঞ্জতে নলিেন

অাং গ্রহণশ্রদ্ধাঞ্জদল দনসবিন

সকাে ০৬.৩০

০৪ ১৮ অলটাির ২০২২

স্ব-স্ব কা োেয়

স্ব-স্ব কা োেলয়র জনিে

আলয়াজন: 

পতরকল্পনা কতম ন-এর সামলন 

হলি তিআইতসতস িাঙ্গণ

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ

সকে মন্ত্রণােয়/তিভাগ/েপ্তর/সাংস্থা/শেকলহাল্ডার

/ছাত্র-ছাত্রী/স্কাউটস/িােক েে/অন্যান্য

িণ োঢ্য র যােী

আলয়াজন

সকাে ০৭.৩০

০৫ ১৮ অলটাির ২০২২ আলয়াজন: 

অাং গ্রহণ



তেিস উপেলক্ষয শকন্দ্রীয় কম েসূতচ

উলবাধনী ও 

শ   রালসে পেক িোন অনুষ্ঠান

হে অি শেম, তিআইতসতস, ঢ্াকা

আলয়াজন: 

সম্মাতনি আমতন্ত্রি অতিতিগণ এিাং শ   রালসে 

জািীয় ত শু-তকল ার পতরষলের ত শু-তকল ার

মূল অনুষ্ঠান

সকাে ১০.০০

০৬ ১৮ অলটাির ২০২২

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ 

অাং গ্রহণ  

“শ   রালসলের তনম েম হিযাকান্ড 

ন্যায় তিচার,  াতন্ত ও িগতির 

পলি কালো অধ্যায়”  ীষ েক 

জািীয় শসতমনার

অাং গ্রহণজািীয় শসতমনার

শিো ০২.৩০

০৭ ১৮ অলটাির ২০২২

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ 

সম্মাতনি আমতন্ত্রি অতিতিগণ 

আলয়াজন: 

মলনাজ্ঞ সাাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও 

 পি িাকয পাঠ

িথ্য ও শ াগাল াগ িযুতি তিভাগ

সকে মন্ত্রণােয়/তিভাগ/েপ্তর/সাংস্থা/শেকলহাল্ডার

/ছাত্র-ছাত্রী/স্কাউটস/িােক েে/অন্যান্য

কনসাট ে ের 

“তপস এন্ড জাতেস”

সন্ধযা ০৬.০০

০৮ ১৮ অলটাির ২০২২ আলয়াজন: 

অাং গ্রহণ



২১

কম যসূদি- দবভা ীে পর্ যাে

ক্রম কম যসূদি বাস্তবােনকারী

(১) শেখ রাসেে-এর প্রক্তত্কৃক্তত্সত্ পুষ্পস্তবে অপ শণ অনুষ্ঠান আসয়ািন

েোে ০৬.৩০

1) দেটি কসপ যাসরেন

2) দবভা ীে কদমেনাসরর কার্ যালে

3) শেখ রাসেল র্ািীে দেশু-দকসোর পদরষি

(২) শেন্দ্রীয়ভাসব আসয়াক্তিত্ উসবাধনী ও শেখ রাসেে পদে প্রদান অনুষ্ঠানটি েরােক্তর

েম্প্রোর

েোে ১০.০০

1) দবভা ীে কদমেনাসরর কার্ যালে

2) শেখ রাসেল র্ািীে দেশু-দকসোর পদরষি

(৩) োংস্কৃক্তত্ে অনুষ্ঠান আসয়ািন 1) দবভা ীে কদমেনাসরর কার্ যালে

2) শেখ রাসেল র্ািীে দেশু-দকসোর পদরষি

(৪) ক্তবভাগীয় েক্তমেনাসরর োর্ শােয়েহ ক্তবভাগীয় পর্ শাসয়র েেে ক্তেক্ষা প্রক্তত্ষ্ঠাসন আসোেনা

েভা/শেক্তমনার আসয়ািন

1) দবভা ীে কদমেনাসরর কার্ যালে 

2) মাধ্যদমক ও উচ্চ দেক্ষা অদিে

3) প্রাথদমক দেক্ষা অদিে

4) দেক্ষা প্রদিষ্ঠান প্রধান, েংদিষ্ট দবভা  

(৫) প্রোর ও ব্র্যাক্তডং: ক্তদবে উপেসক্ষয ক্তনক্তম শত্ ক্তিম েংগীত্, অক্তিও-ক্তভজ্যযয়াে, শপাস্টার,

ক্তেফসেট, স্ক্রক্তেং (ক্তিক্তিটাে ক্তবেসবাি শ ও অন্যান্য ইসেক্ট্রক্তনে মাধ্যম) ইত্যাক্তদেহ বত্ শমান

েরোসরর োফল্য তুসে ধরা/উপস্থ্াপন েরা ।

1) দবভা ীে কদমেনাসরর কার্ যালে

2) আঞ্চদলক িথ্য অদিে

দবভা ীে পর্ যাসে েকল েরকাদর/আধােরকাদর/স্বােত্তোদেি/শবেরকাদর প্রদিষ্ঠান দনর্ দনর্ কম যসূদি বাস্তবােনেহ

শকন্দ্রীেভাসব শপ্রদরি দনসি যেনা অনুর্ােী েকল কম যসূদি েম্পন্ন করসব। দবভা ীে পর্ যাসে গৃহীি কম যসূদি দনম্নরূপ:



২২

কম যসূদি- শর্লা পর্ যাে

ক্রম কম যসূদি বাস্তবােনকারী

(১) শেখ রাসেল-এর প্রদিকৃতদিসি পুষ্পস্তবক অপ যণ অনুষ্ঠান আসোর্ন

েকাল ০৬.৩০ বা সুদবধার্নক েমে

1) শর্লা প্রোেসকর কার্ যালে

2) শর্লা পদরষি

3) দেটি কসপ যাসরেন/শপৌরেভা

4) শর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া  প্রযুদি অদধিরর 

5) শর্লা িথ্য অদিে

6) শেখ রাসেল র্ািীে দেশু-দকসোর পদরষি

(২) বণ যাঢ্য র যালী আসোর্ন

েকাল ০৭.৩০ বা সুদবধার্নক েমে

(৩) শকন্দ্রীেভাসব আসোদর্ি উসবাধনী ও শেখ রাসেল পিক প্রিান অনুষ্ঠানটি েরােদর

েম্প্রিার (েকাল ১০.০০ বা সুদবধার্নক েমে

(৪) শর্লা প্রোেসকর কার্ যালেেহ েকল দেক্ষা প্রদিষ্ঠাসন আসলািনা েভা/শেদমনার

আসোর্ন (সুদবধার্নক েমে )

1) শর্লা প্রোেসকর কার্ যালে

2) শর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া  প্রযুদি অদধিরর

3) শর্লা দেক্ষা অদিে

4) শর্লা প্রাথদমক দেক্ষা অদিে

5) প্রাইমারী টিিাে য শেদনং ইন্সটিটিউট (দপটিআই)

6) শর্লা উপানুষ্ঠাদনক দেক্ষা ব্যযসরা

7) েরকাদর টিিাে য শেদনং কসলর্

8) দেক্ষা প্রদিষ্ঠান প্রধান, েংদিষ্ট শর্লা 

(৫) োংস্কৃদিক অনুষ্ঠান আসোর্ন শর্লা দেল্পকলা একাসেদম

শর্লা পর্ যাসে েকল েরকাদর/আধােরকাদর/স্বােত্তোদেি/শবেরকাদর প্রদিষ্ঠান দনর্ দনর্ কম যসূদি বাস্তবােনেহ

শকন্দ্রীেভাসব শপ্রদরি দনসি যেনা অনুর্ােী েকল কম যসূদি েম্পন্ন করসব। শর্লা পর্ যাসে গৃহীি কম যসূদি দনম্নরূপ:



২৩

কম যসূদি- শর্লা পর্ যাে

(৬) প্রদিসর্াদ িা আসোর্ন

প্রদিসর্াদ িার ধরণ দবষে অংেগ্রহণকারী শভনুয

শপ্রসর্সেেন প্রস্তুি দপ্রে শেখ রাসেল ১৩-১৮ বছর
শেখ রাসেল দেদর্টাল ল্যাব

(SRDL)

শশ্রষ্ঠ ল্যাব দনব যািন (১ম, ২ে ও ৩ে)
শশ্রষ্ঠ প্রদিষ্ঠান দনব যািসনর

মাপকাঠি অনুর্ােী

স্থাদপি শেখ রাসেল দেদর্টাল 

ল্যাব

-

দনম্নরূপ দবদভন্ন প্রদিসর্াদ িা আসোর্ন

বাস্তবােনকারী: ১) শর্লা প্রোেসকর কার্ যালে ২) শর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া প্রযুদি অদধিরর

দিবে উপলসক্ষয দনদম যি দথম েং ীি, অদেও-দভজ্যযোল, শপাস্টার, দলিসলট, স্ক্রদলং (দেদর্টাল দবলসবাে য

ও অন্যান্য ইসলক্ট্রদনক মাধ্যম) ইিযাদিেহ বিযমান েরকাসরর োিল্য তুসল ধরা/উপস্থাপন করা।

বাস্তবােনকারী: শর্লা প্রোেসকর কার্ যালে ২) শর্লা িথ্য অদিে ৩) শর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া প্রযুদি অদধিরর

(৭) প্রিার ও ব্র্যাদডং:



২৫

কম যসূদি- উপসর্লা পর্ যাে

ক্রম কম যসূদি বাস্তবােনকারী

(১) শেখ রাসেল-এর প্রদিকৃতদিসি পুষ্পস্তবক অপ যণ অনুষ্ঠান আসোর্ন ১) উপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর কার্ যালে 

২) শপৌরেভা/ উপসর্লা পদরষি/ ইউদনেন পদরষি

৩) উপসর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া  প্রযুদি অদধিরর 

৪) শেখ রাসেল র্ািীে দেশু-দকসোর পদরষি

(২) বণ যাঢ্য র যালী আসোর্ন

(৩) শকন্দ্রীেভাসব আসোদর্ি উসবাধনী ও শেখ রাসেল পিক প্রিান অনুষ্ঠানটি

েরােদর েম্প্রিার

(৪) ঊপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর কার্ যালেেহ েকল দেক্ষা প্রদিষ্ঠাসন আসলািনা

েভা/শেদমনার আসোর্ন

১) উপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর কার্ যালে

২) উপসর্লা দেক্ষা অদিে 

৩) উপসর্লা মাধ্যদমক দেক্ষা অদিে

৪) উপসর্লা দরসোে য শেোর

৫) উপসর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া  প্রযুদি অদধিরর 

৬) দেক্ষা প্রদিষ্ঠান প্রধান, েংদিষ্ট উপসর্লা 

(৫) োংস্কৃদিক অনুষ্ঠান আসোর্ন উপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর কার্ যালে 

উপসর্লা পর্ যাসে েকল েরকাদর/আধােরকাদর/স্বােত্তোদেি/শবেরকাদর প্রদিষ্ঠান দনর্ দনর্ কম যসূদি বাস্তবােনেহ

শকন্দ্রীেভাসব শপ্রদরি দনসি যেনা অনুর্ােী েকল কম যসূদি েম্পন্ন করসব। উপসর্লা পর্ যাসে গৃহীি কম যসূদি দনম্নরূপ:



২৬

কম যসূদি- উপসর্লা পর্ যাে

প্রদিসর্াদ িার ধরণ দবষে অংেগ্রহণকারী শভনুয

উপদস্থি বিৃিা/আবৃদি প্রদিপাদ্য দনভযর ৮-১২ বছর

শেখ রাসেল দেদর্টাল ল্যাব (SRDL)

দিত্রাঙ্কন আমার তুদলসি শেখ রাসেল ৮-১২ বছর

শপ্রসর্সেেন প্রস্তুি দপ্রে শেখ রাসেল ১৩-১৮ বছর

শপ্রাগ্রাদমং বা কুইর্ প্রদিসর্াদ িা শছাট শবদেক শপ্রাগ্রাম এবং 

আইদেটি দবষেক

১৩-১৮ বছর

শশ্রষ্ঠ ল্যাব দনব যািন

(১ম, ২ে ও ৩ে)

শশ্রষ্ঠ প্রদিষ্ঠানসক পুরস্কার 

প্রিাসনর ব্যবস্থা গ্রহণ

স্থাদপি শেখ রাসেল 

দেদর্টাল ল্যাব

দনম্নরূপ দবদভন্ন প্রদিসর্াদ িা আসোর্ন

(৬) প্রদিসর্াদ িা আসোর্ন



২৭

কম যসূদি- উপসর্লা পর্ যাে

দিবে উপলসক্ষয দনদম যি দথম েং ীি, অদেও-দভজ্যযোল, শপাস্টার, দলিসলট, স্ক্রদলং (দেদর্টাল দবলসবাে য

ও অন্যান্য ইসলক্ট্রদনক মাধ্যম) ইিযাদিেহ বিযমান েরকাসরর োিল্য তুসল ধরা/উপস্থাপন করা।

বাস্তবােনকারী: ১) উপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর কার্ যালে ২) শপৌরেভা/ উপসর্লা পদরষি/ ইউদনেন পদরষি (ইউদেদে)

৩) উপসর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া প্রযুদি অদধিরর ৪) শেখ রাসেল র্ািীে দেশু-দকসোর পদরষি

(৭) প্রিার ও ব্র্যাদডং:

প্রদিটি শেখ রাসেল দেদর্টাল ল্যাব-এ স্মাট যএলইদে টিদভ ও ইউদনেন পদরষসি শপ্রাসর্ক্টসরর মাধ্যসম দিবে 

উপলসক্ষয আসোদর্ি উসবাধনী ও শেখ রাসেল পিক প্রিান অনুষ্ঠান প্রিার করার ব্যবস্থা করসি হসব।

বাস্তবােনকারী: ১) উপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর কার্ যালে ২) উপসর্লা দেক্ষা অদিে, ৩) উপসর্লা মাধ্যদমক দেক্ষা অদিে

৪) উপসর্লা কার্ যালে, িথ্য ও শর্া াসর্া প্রযুদি অদধিরর



মাঠ পর্ যাসের বাসর্ট 

ক্রম কার্ যালসের নাম কার্ যালসের

েংখ্যা

কার্ যালে প্রদি

বরাসের পদরমাণ

শমাট বরাসের

পদরমাণ
মন্তব্য

(ক)দবভা ীে কদমেনাসরর কার্ যালে 

(৭টি) 

৭ ১০০০০০/- ৭.০০

েংদিষ্ট কার্ যালসের দেদেও 

বরাবর

(আইদেটি দবভাস র বরাে 

হসি শপ্ররণ)

(খ)শর্লা প্রোেসকর কার্ যালে (৬৪টি)  64 ৫০০০০/- ৩২.০০

( ) উপসর্লা দনব যাহী অদিোসরর 

কার্ যালে (৪৩২টি) 

432 ৩০০০০/- ১২৯.৬০

(ঘ)শর্লা কার্ যালে (আইদেটি 

অদধিরর) (৬৪টি)

64 1০০০০/- ৬.৪০

(আইদেটি অদধিরসরর শর্লা ও 

উপসর্লা কার্ যালসের 

অনুষ্ঠান/উৎেবাদি খাসির বরাে 

হসি মঞ্জুরী প্রিান করা হসব)

(ঙ)উপসর্লা কার্ যালে (আইদেটি

অদধিরর) (৪৩২টি)  

432 8০০০/- ৩৪.৫৬
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