
  
বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ কতৃর্ক  

মুিজববষ র্ পালন  
 

মুিজববষ র্ পালন উপলে�য্ বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
কতৃর্ক একািধক কায র্�ম �হণ করা হেয়েছ। এর মে� রেয়েছ 
বাংলােদশ টুয্িরজম েবােড র্র ওেয়বসাইেট মুিজববষ র্ পালন 
শীষ র্ক �ত� েপজ ৈতির েযখােন ব�ব�র আইকিনক ছিব এবং 
ব�ব�র জ�শতবািষ র্কীর উপর বাংলােদশ টুয্িরজম েবাড র্ 
কতৃর্ক িনিম র্ত িভিডও ি�পস আপেলাড করা হেয়েছ।  এছাড়া 
জািতর িপতা ব�ব� েশখ মুিজবুর রহমােনর জ�শতবািষ র্কী 
উদযাপন উপলে�য্ িবিটিবর কম র্পিরক�না িপিডএফ আকাের 
আপেলাড করা হেয়েছ এবং   গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর 
‘মুিজববষ র্’ শীষ র্ক  ওেয়বসাইট 
http://www.mujib100.gov.bd/ এর িলংক 
সংযু� করা হেয়েছ। মুিজববেষ র্র েলােগা স�িলত উ�তমােনর 
কলম ৈতির করা হেয়েছ যা বাংলােদশ টুয্িরজম েবােড র্  অিফেস 
আগত অিতিথেদরেক উপহার িহেসেব িবতরণ করা হে�। 

ঢাকার ধানমি�েত অবি�ত ‘ব�ব� েশখ মুিজব �িত 
জাদুঘর’ এবং েগাপালগ� েজলার টু�ীপাড়ায় জািতর িপতা 
ব�ব� েশখ মুিজবুর রহমােনর ‘সমািধ েসৗধ কমে��’ েক 
উপজী� কের ০২িট পৃথক �িশউর (বাংলা ও ইংেরিজেত) মু�ণ 
করার  কায র্�ম �ায় সমা�। মু�ণ সমা� হেল সব র্কােলর 
সব র্ে�� বাঙািল জািতর িপতা ব�ব� েশখ মুিজবুর রহমান-এর 
জীবন ঘিন� আেবগঘন িবষয় েদেশ-িবেদেশর জনমানুেষর 
অ�েরর আেরা কােছ েপৗেছ েদয়া স�ব হেব।    

বাংলােদশ টুয্িরজম েবােড র্র উে�ােগ মুিজববষ র্ পালন 
উপলে�য্ পয র্টন আকষ র্ণ (Tourism Attraction) 
িবষেয় (১. অ�ম  েথেক দশম ে�ণী,  িবষয়ব�: ব�ব� ও 
বাংলােদশ এবং ২. একাদশ ও  �াদশ ে�ণী, িবষয়ব�: পয র্টন 
িশে�র উ�য়ন) এ ২িট কয্াটাগিরেত ৬৪ েজলায় উ�ু� রচনা 
�িতেযািগতা অনুি�ত হেয়েছ। ইেমইেলর মা�েম রচনা 
ে�রেণর েশষ তািরখ িনধ র্ািরত িছল ৩০ অে�াবর ২০২০। যাচাই বাছাই েশষ হেল িবজয়ীেদর সনদপ� ও পুর�ার 
িবতরণ করা হেব।  

মুিজববষ র্ পালন উপলে�য্ েদেশর ০৮িট িবভােগর মে� ০৪ িট িবভােগ (ময়মনিসংহ, রংপুর, বিরশাল, 
িসেলট) এ কনসাট র্/ সাং�িতক অনু�ান আেয়াজন করার পিরক�না থাকেলও েকািভড-১৯ মহামারী কারেণ 
কায র্�মিটর বা�বায়ন িবলি�ত হেয়েছ। বিরশাল িবভােগর পটুয়াখালী, ময়মনিসংহ িবভােগর ময়মনিসংহ, িসেলট 
িবভােগর েমৗলভীবাজার এবং রংপুর িবভােগর িদনাজপুর েজলার েজলা �শাসেকর সহেযািগতায় মুিজববেষ র্র মে� 
িনরাপদ সমেয় এ সকল কনসাট র্/ সাং�িতক অনু�ান আেয়াজন করা হেব।  

��ত� অিধদ�েরর সহেযািগতায় বােগরহাট, কুিম�া (ময়নামিত), বগুড়া (মহা�ানগড়) ও নওগাঁ 
(পাহাড়পুর)-এ অনু�ান উদযাপন, আেলাকস�া ও সাং�িতক অনু�ান আেয়াজেনর জ� সংি�� অিফেসর ��তকৃত 
কম র্সুিচ ও চািহদা অনুসাের আ�িলক পিরচালক, ��ত� অিধদ�র, খুলনা ও বিরশাল িবভাগ’েক ১,৮০,০০০/- (এক 
ল� আিশ হাজার) টাকা, আ�িলক পিরচালক, ��ত� অিধদ�র, চ�গাম ও িসেলট’েক ১,৯১,১৫০/-(এক ল� 
একান�ই হাজার একশত প�াশ) টাকা এবং আ�িলক পিরচালক, ��ত� অিধদ�র, রাজশাহী ও রংপুর িবভাগ’েক 
৩,৭৫,০০০/- (িতন ল� পচা�র হাজার) টাকা অথ র্ বরা� �দান করা হয়।  জািতর িপতা ব�ব� েশখ মুিজবুর 
রহমােনর জ�শতবািষ র্কীেত বিণ র্ত কায র্�মসমূহ সাফে�র সােথ বা�বািয়ত হেয়েছ।   

  
  

 
 


