
মুজিব বর্ষ ে কর্ েপজিকল্পনা: 

 

➢ ব½বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ ণার স্থাপন: 

(ক) স্বাধীনতার সুবর্ ণজয়ন্তী বর্ ণাঢ্য ও যথাযযাগ্য ময ণাদার সক্তিত উদযাপন এবং ক্তিক্ষক, ক্তিক্ষাথীযদর মযে মিান স্বাধীনতার 

চেতনার ক্তবকাি ঘটাযনার লযক্ষয মুক্তিযুদ্ধ সম্পযকণ নতুন প্রজযের জ্ঞানাজণযনর লযক্ষয বাংলাযদি ক্তিক্ষাতথ্য ও পক্তরসংখ্যান 

ব্যযযরা ব্যানযবইস এর আওতাধীন উপযজলা আইক্তসটি চেক্তনং এন্ড ক্তরযসাস ণ চসন্টার ফর এডুযকিন (ইউআইটিআরক্তসই)-এর 

১২৩টি চকযে ‘ব½বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্ ণার’ স্থাপন করা িযয়যে। 

(খ) ২০২০-২০২১ অথ ণ বেযর ব্যানযবইস গ্রন্থাগাযর স্থাক্তপত ‘ব½বন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কন ণার’ এর জন্য মুক্তিযুদ্ধ, ব½বন্ধু ও 

বাংলাযদযির স্বাধীনতা ক্তবষয়ক গ্রন্থ সংগ্রি এবং অমর একুযি কন ণার স্থাপযনর লযক্ষয ভাষা আযদালন, ইক্ততিাস ও ঐক্ততযিযর 

ও পুস্তক ক্রয় করা িযয়যে। 

(গ) সকল র্াধ্যজর্ক ও উচ্চ র্াধ্যজর্ক জিক্ষা ববার্ ে ব½বন্ধু কর্ োি স্থাপন কিা হর্ের্ে, বেখার্ন ব½বন্ধুি গুরুত্বপূর্ ে েজব, 

ঐজিহাজসক জনদি েন ও ব½বন্ধু, মুজিযুদ্ধ ও স্বাধীনিা সম্পজকেি বইপত্র সংগ্রহ ও সংিক্ষবর্ি ব্যবস্থা কিা হর্ের্ে। 

 

 

➢ ব½বন্ধুি মুুিাল স্থাপন: 

(ক) সকল পাবক্তলক ক্তবশ্বক্তবদ্যালযয় বঙ্গবন্ধুর মুযরাল স্থাপন করার জন্য বাংলাযদি ক্তবশ্বক্তবদ্যালয় মঞ্জুরী কক্তমিন চথযক ক্তবযিষ 

অনুদান ক্তিযসযব ১০ (দি) লক্ষ টাকা কযর অথ ণ বরাদ্দ চদয়া িযয়যে; 

(খ) মুক্তজব বষ ণ উপলযক্ষ জাক্ততর ক্তপতা ব½বন্ধু চিখ মুক্তজব্যর রিমান এঁর ১৯৫২ িযত ১৯৭১ সাল পয ণন্ত সংগ্রামী 

জীবযনর এর উপর দৃক্তি নদন মুযরাল ক্তেত্র ব্যানযবইস ভবযনর ফটযক স্থাপন করা িযয়যে; 

(গ) মুক্তজব বযষ ণ ক্তিক্ষা চক্ষযত্র জাক্ততর ক্তপতার অবদাযনর প্রক্তত শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার স্মারক ক্তিযসযব ব্যানযবইযসর ফটযক 

জাক্ততর ক্তপতার প্রক্ততকৃক্তত স্থাপন করা িযয়যে; 

(ঘ) মুজিববষ ে উপলচক্ষয র্াধ্যজর্ক ও উচ্চ র্াধ্যজর্ক জিক্ষা ববার্ ে, জদনািপুর্িি প্রধান ফটক এবং জদনািপুি-পঞ্চগড়  

র্হাসড়র্কি পার্ি ১২১১ আেির্নি বঙ্গবন্ধুি বপার্র েট স্থাপন কিা হর্ের্ে। 

(ঙ) জিক্ষা ববার্ েসমূহ স্ব-অর্ োোর্ন মুজিব িিবষ ে উপলর্ক্ষু বদর্িি জবজিন্ন জিক্ষা প্রজিষ্ঠার্ন ১০০ টি ব½বন্ধু‘ি মুুিাল স্থাপন 

কর্ির্ে। 

➢ জাক্ততর জনক ব½বন্ধু চিখ মুক্তজব্যর রিমান এর জেিতবাক্তষ ণকী এবং ৪৫তম িািাদতবাক্তষ ণকী উপলযক্ষয তাঁর প্রক্তত 

শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কযর ক্তবএনক্তসইউ অক্তফস প্রাঙ্গযর্ ক্তকযয়াযে এবং ওযয়বসাইযট "A Tribute to The Father 

of The Nation: Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman" িীষ ণক ডকুযমন্টাক্তর 

প্রোর। 

 

➢ উপযজলা সদযর অবক্তস্থত উপযজলা আইক্তসটি চেক্তনং এন্ড ক্তরযস ণাস চসন্টার ফর এডুযকিন (ইউআইটিআরক্তসই) ভবনটির নাম 

জাক্ততর ক্তপতার প্রক্তত শ্রদ্ধার অংি ক্তিযসযব ২৬/০৩/২০২০ তাক্তরযখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সম্মক্ততক্রযম “ব½বন্ধু চিখ মুক্তজব 

ক্তডক্তজটাল ক্তিক্ষা ভবন” নামকরর্ করা িয়। উি ভবযনর সমূ্মযখ উি নামফলক স্থাপন করা িযয়যে। 

➢ িাজিি জপিা ব½বন্ধু বিখ মুজিবুি িহর্ার্নি িন্মিিবাজষ েকী উদোপন এবং বাংলার্দর্িি ইজিহাস সম্পর্কে জ্ঞার্নি পজিজধর্ক 

আর্িা বাড়ার্ি ১০০ জদনব্যাপী (১ জর্র্সম্বি ২০২০-১০ র্ার্ ে ২০২০) “ব½বন্ধু বিখ মুজিব কুইি” প্রজির্োজগিাি আর্োিন 

কিা হর্ের্ে। 



➢ “আর্াি মুজিব” নার্র্ ১০০ িযে চলখা ও জর্ত্রাঙ্কন প্রজির্োজগিাি আর্োিন: জিক্ষার্ীর্দি র্র্ধ্য িাজিি জপিা ব½বন্ধু বিখ মুজিবুি িহর্ান-এঁি দি েন, 

আদিে ও বর্িনাি জবস্তাি ঘটার্নাি লর্ক্ষু িািীে বিাক জদবস ২০২০ এ শ্রদ্ধা িানার্ি ষষ্ঠ বর্র্ক স্নাির্কাত্তি পে েন্ত ৪ টি পে োর্ে একি ির্ে সািার্দর্ি 

“আর্াি মুজিব” নার্র্ ির্নাও জর্ত্রাঙ্কন প্রজির্োজগিাি আর্োিন কিা হে। সািার্দর্ি প্রজিটি উপর্িলাে/র্ানা এবং বিলা পে োর্ে বলখা ও জর্ত্রাঙ্কন বাোই  

কর্ি ৪০০টি বলখা এবং ১০০টি জর্ত্রাঙ্কন জবর্িষজ্ঞ কজর্টি কর্তেক চূড়ান্তিার্ব  বাোই কিা হর্ের্ে। বসিা প্রজির্োগীর্দি বলখা ও েজবি সর্ন্বর্ে একটি 

প্রকািনা িীঘ্রই ববি কিা হর্ব। ক্তবজয় ক্তদবস ২০২০ উপলযক্ষয “ব½বন্ধু ও আমাযদর ক্তবজয়” ক্তিযরানাযম জাতীয় পয ণাযয় ৬ষ্ঠ - ১২ি 

চশ্রক্তর্র ক্তিক্ষাথীযদর জন্য রেনা প্রক্ততযযাক্তগতার আযয়াজন করা িযয়যে 

➢ জিক্ষা প্রজিষ্ঠার্নি কুাম্পাস সবুিােন ও পজির্বর্িি িািসাম্য িক্ষার্র্ ে এ জবিার্গি আওিাধীন  জিক্ষা প্রজিষ্ঠার্ন প্রাে ৪১ 

লাখ গার্েি র্ািা বিাপর্ কিা হর্ের্ে। 

➢ িাজিি জপিা ব½বন্ধু বিখ মুজিবুি িহর্ার্নি ৭ই র্ার্র্ েি ঐজিহাজসক িাষর্ আন্তিোজিক ধ্বজনমূলক বর্ ের্ালাে এবং স্বর্দি 

প্রিুাবিের্নি িাষর্ ইিািা িাষাে ও বেইল পদ্ধজির্ি প্রকাজিি হর্ের্ে, ো র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী কর্তেক ২১ বফব্রুোজি ২০২০ 

িাজির্খ উর্বাধন কিা হর্ের্ে। 

➢ এনজসটিজব, NTRCA, ব্যানর্বইস, নার্ের্, প্রধানর্ন্ত্রীি জিক্ষা সহােিা রাস্ট এবং র্াধ্যজর্ক ও উচ্চ র্াধ্যজর্ক জিক্ষা ববার্ ে, 

ঢাকা-এ বঙ্গবন্ধু কর্ োি স্থাপন কিা হর্ের্ে। ঢাকা জিক্ষা ববার্র্ েি আওিাধীন ১০০টি জিক্ষা প্রজিষ্ঠার্ন বঙ্গবন্ধুি মুুিাল স্থাপন 

প্রজিোধীন ির্ের্ে। 

➢ মুজিব বষ ে উপলর্ক্ষু ১০০টি জিক্ষা প্রজিষ্ঠার্ন ১টি কর্ি ি ুাম্প ও জবর্িষ র্াজহদাসম্পন্ন জিক্ষার্ী এবং োত্রীর্দি িন্য পৃর্ক 

টের্লট সুজবধা সম্বজলি িবন জনর্ োর্র্ি কাি ৯০% সর্াপ্ত হর্ের্ে। 

➢ বঙ্গবন্ধুি স্মৃজিি প্রজি শ্রদ্ধা জনদি েনপূব েক জবএনজসও ওর্েবসাইর্ট এবং অজফস প্রাঙ্গর্র্ “A Tribute to the Father of 

The Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman on his Birth Centenary” জির্িানার্র্ KIOSK এ 

র্কুর্র্ন্টাজি প্রদি েনীি ব্যবস্থা কিা হর্ের্ে। 

➢ জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু চিখ মুক্তজব্যর রিমাযনর জেিতবাক্তষ ণকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কক্তমটির অধীন “চসক্তমনার ওয়াকিপ 

ও আযলােনা সভা আযয়াজন উপকক্তমটির” সভাপক্তত ক্তিযসযব মাননীয় ক্তিক্ষামন্ত্রী এবং এ কক্তমটির সদস্য সক্তেব ক্তিযসযব 

সক্তেব, মােক্তমক ও উচ্চ ক্তিক্ষা ক্তবভাগ দাক্তয়ত্ব পালন করযেন। মাননীয় ক্তিক্ষা উপমন্ত্রী এ উপকক্তমটির ওয়াক্তকণংকক্তমটির 

সভাপক্তত ক্তিযসযব দাক্তয়ত্ব পালন করযেন। 

➢ প্রধানমন্ত্রীর কায ণালযয়র ক্তনযদ ণিনার আযলাযক বাংলাযদযির উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় জাক্ততর ক্তপতা বঙ্গবন্ধু চিখ মুক্তজব্যর রিমাযনর 

উন্নয়ন ভাবনা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী চিখ িাক্তসনার সময়কাযল গৃিীত পদযক্ষযপর ফযল অক্তজণত সাফল্য তুযল ধরার জন্য 

মােক্তমক ও উচ্চ ক্তিক্ষা ক্তবভাগ, কাক্তরগক্তর ও মাদ্রাসা ক্তিক্ষা ক্তবভাগ এবং প্রাথক্তমক ও গর্ক্তিক্ষা মন্ত্রর্ালযয়র সমন্বযয় গঠিত 

গুযের লীড ক্তিযসযব সক্তেব, মােক্তমক ও উচ্চ ক্তিক্ষা ক্তবভাগ দাক্তয়ত্ব পালন করযেন। আন্তজণাক্ততক চসক্তমনার, গযবষর্ামূলক 

প্রবন্ধ, ক্তভক্তডও ক্তিপ, বই প্রকাি ইতযাক্তদ কায ণক্রযমর মােযম এই সাফল্য সংরক্ষর্ ও প্রকাি করা িযব।   

 


