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অন্ধকোর রোত। সুনসোন নীরবতো। হিে শীতল িোওেো বইযে চোরপোযশ। েোথোর উপর যেঘমুক্ত হবস্তীর্ ণ আকোযশ 

জ্বলজ্বল করযে লক্ষ যকোটি তোরো। ঐ যতো সপ্তহষ ণেন্ডল; ঐ য  সুদূর নীিোহরকো। চন্দ্র, সূ ণ, কোলপুরুষ, সন্ধযোতোরো এযক এযক 

সবোই য ন দল যেঁযে িোহির িযেযে। কী হবশোল তোযদর আকৃহত! কী েন্দেে, সুশৃঙ্খল তোযদর ছুযে চলো! অপোর হবস্মে আর 

েোনেোন উযেিনোে ভযর ওযে েন। বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোন নযভোহথযেেোর আপনোযক দূর েিোকোযশর গ্রি-নক্ষত্রযদর 

এেহন এক হেলন যেলো এখন নতুনরূযপ আরও অতযোধুহনক হিহিেোল প্রযুহক্তর েোধ্যযে প ণযবক্ষযর্র আেন্ত্রর্ িোনোযছে। 
 

তথ্য কহর্কো : গর্প্রিোতন্ত্রী বোাংলোযদশ সরকোযরর হবজ্ঞোন ও প্রযুহক্ত েন্ত্রর্োলে ঢোকোর হবিে সরর্ী এলোকোে ১২৩ 

যকোটি েোকো ব্যযে হনে ণোর্ কযরযে যদযশর একেোত্র প্ল্যোযনযেহরেোে ‘‘বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোন নযভোহথযেেোর।’’ 
 

উযেশ্য: যদযশর সকল নোগহরক ও হশক্ষোথীযক হবযনোদযনর েোধ্যযে েিোকোশ হবজ্ঞোন সম্পযকণ সঠিক েোরর্ো ও তথ্য 

প্রদোন এবাং েিোকোশ হবজ্ঞোন হশক্ষোে উদ্বদু্ধ করোর লযক্ষয এ অনোনুষ্ঠোহনক হবজ্ঞোন হশক্ষো প্রহতষ্ঠোন স্থোহপত িযেযে।  

 

 ন্ত্রপোহত : বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোন নযভোহথযেেোযরর অে ণ যগোলোকৃহতর যিোযে আযে হবযেোহিত করোর েযতো 

অতযোধুহনক হিহিেোল প্ল্যোযনযেহরেোে প্রযিকশন হসযেে প্রযুহক্ত। এেোড়ো রযেযে অতযোধুহনক প্রযক্ষপর্  ন্ত্রপোহত, 

এযোযরোযেযকর পোরয োযরযেি এযোলুহেহনেোে পদ ণো এবাং যগোযেো’র হিএসএস যিহলেোস যেস হসমুযলের। 

 ১। হিহিেোল হ ল্ম: 

প্রদশ ণনী : নযভোহথযেেোযর অতযোধুহনক হিহিেোল প্রযুহক্তর েোধ্যযে ৫টি েিোকোশ হবষেক প্রদশ ণনী যদখোযনো িে। 

প্রহতটি প্ল্যোযনে যশো আলোদো আলোদো ববহশষ্ট্য হনযে বতরী িযেযে। প্রহতটি  প্ল্যোযনে যশোই নতুন নতুন আহবষ্কোযরর তযথ্য 

ভরপুর। তোই প্রহতটি যশো যদখুন এবাং আপনোর জ্ঞোন ভোন্ডোরযক পহরপূর্ ণ কযর েিোকোশ আহবষ্কোযরর যনশোে নতুন উযেিনোে 

যেযত উঠুন। হনযচ ৫টি েিোকোশ হবষেক প্রদশ ণনীর হকছু তথ্য যদেো িযলো। 

 
(ক) হেশন টু ব্লোক যিোল: েিোহবযের সব ণোহেক হবস্মেকর স্থোন ব্লোক যিোল য খোন যথযক আযলো প ণন্ত যবহরযে আসযত 

পোযরনো। যরোনুি ও িোরউইন নোেক দুটি েিোকোশ োযনর েোধ্যযে ব্লোক যিোল এবাং হগ্রিোর-৫৮১ নক্ষযত্রর ভোরচুেোল ভ্রেযর্র 

অনুভূহত হনযে বতরী িযেযে ব্লোক যিোল হসযনেো। এই সোযেন্স হ কশন হ যল্ম পোযবন ব্লোক যিোল সম্পহকণত এ প ণন্ত আহবষ্কৃত 

সকল তথ্য ও েোনুযষর বসবোস উপয োগী গ্রি সন্ধোযন হবজ্ঞোনীযদর নতুন আহবষ্কোর । 

 
(খ) গুি নোইে গহিলকস: পৃহথবী একেোত্র প্রোযর্র বসবোযসর উপয োগী গ্রি। এইটি হনভ ণর কযর সূ ণ যথযক পৃহথবীর দুরযের 

উপযর। প্রোযর্র বসবোস উপয োগী অঞ্চলযক বলো িে গহিলকস অঞ্চল। েিোহবযে কতটি নক্ষযত্রর গহিলকস অঞ্চযল গ্রি 

আযে এবাং যসখোযন প্রোযর্র অহস্তে আযে হকনো এবাং বসবোস উপয োগী গ্রি সন্ধোযন নোসোর যেহলযকোযপর অহভ োন হনযে 

হনহে ণত হ ল্ম গুি নোইে গহিলকস । 

 
(গ) িোহন ণ টু দ্যো েোর: েিোকোযশর তোরোযদর িন্ম, মৃতুয এবাং আবতণনকোল এর হবস্তোহরত বর্ ণনোসি আেোযদর গ্যোলোহক্স 

হেহিওযেযত সূয ণর অবস্থোন ও সূ ণযক যকন্দ্র কযর নেটি গ্রযির আবতণযনর হবস্তোহরত বর্ ণনো যদেো িযেযে এই হ যল্ম।   

 
(ঘ) িন অ  দ্যো যেস এি: েোনব িোতীর েিোকোযশর অপোর রিস্য আহবষ্কোযরর যনশো প্রোচীন হেসরীে সভযতো যথযক িোনো 

 োে। ১৯৫৭ সোযল সোযবক যসোহভযেত ইউহনেন স্পুতহনক নোেক কৃহত্রে উপগ্রি উৎযক্ষপযনর পর যথযক েিোকোশ যুযগর 

 োত্রো শুরু। নোসোর স ল চন্দ্র অহভ োন যথযক শুরু কযর বুে, শুর েঙ্গল গ্রি ও অন্যোন্য সকল স ল অহভ োনসি েিোকোশ 

যেস যেশন স্থোপযনর নোনো তথ্য হনযে হনহে ণত হ ল্ম িন অ  দ্যো যেস এি। 

 



(ঙ) হসম্ফহন অ  দ্যো েোহর কোই: েিোকোশ হবষযে প্রোচীন ভোরতীে ও হেশরীেযদর েোরর্োসি সূয ণর ৯টি গ্রযির হবস্তোহরত 

বর্ ণনো এবাং ভযেিোর-১ ও ভযেিোর-২ এর অহভ োযনর সোিোয্য হনযে হনহে ণত েিোকোযশর হবশদ তথ্য হনভণর হ ল্ম হসম্ফহন 

অ  দ্যো েোহর কোই। 

 
২। হিহিেোল হ ল্ম: 

নযভোহথযেেোযরর প্রহতটি যশোযত ‘‘িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর ঐহতিোহসক িীবন ও স্বোেীনতো সাংগ্রোযে 

তাঁর যগৌরযবোজ্জ্বল ভূহেকোর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম’’ প্রদহশ ণত িে । এ হ ল্মটি সব ণকোযলর সব ণযেষ্ঠ 

বোঙ্গোলী  িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর ঐহতিোহসক ৭ই েোযচ ণর ভোষর্সি তাঁর িীবযনর অযনক অিোনো তথ্য 

হনযে হনহে ণত িযেযে। সকল যের্ীর দশ ণকই এই হ যল্মর েোধ্যযে িোনযত পোরযবন মুহক্তযুযদ্ধর পেভূহে, পোক িোনোদোর 

বোহিনীর হনে ণে অতযোচোর, এযদযশর মুহক্ত পোগল েোনুযষর প্রহতযরোেসি স্বোেীনতো সাংগ্রোযের হবহভন্ন হদক। 
 

টিযকে সাংগ্রি : প্রহতটি যশো এর িন্য আলোদো টিযকে রে করযত িে। প্রদশ ণনী িযলর আসন সাংখ্যো ২৭৫। 

প্রহতহদযনর প্রথে প্রদশ ণনীর ৩০ হেহনে পূযব ণ এবাং অন্যোন্য প্রযতযক প্রদশ ণনীর ১.৩০ ঘন্টো পূযব ণ কোউন্টোর যথযক টিযকে হবরে 

করো িে।  

অনলোইন আযবদন: নযভোহথযেেোযরর ওযেভসোইযি ঢুযক অনলোইন আযবদন  রযে হিক করযত িযব। চোহিদো 

অনুেোেী ঘরগুহল পূরর্ করযত িযব। সব ণযশযষ আযবদন  রে দোহখল করযত িযব। আযবদন  রে দোহখল করোর পর 

আযবদনকোরী হিযন একটি যেযসি পোযবন। পরবতীযত নযভোহথযেেোযরর পক্ষ যথযক চোহিদো অনুেোেী আযবদনকোরীযক ই-

যেইযল টিযকযের তথ্য িোহনযে যদওেো িযব।  

এেোড়ো হশক্ষো প্রহতষ্ঠোনসমূি যথযক েিোপহরচোলক বরোবর হলহখত আযবদন সোযপযক্ষ অগ্রীে টিযকে বরোযের ব্যবস্থো 

রযেযে। বতণেোযন e-ticketing Software with Entrance System  চোলু করো িযেযে। 

অযোন্ড্রযেি অযোপস : বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোন নযভোহথযেেোযরর অযোন্ড্রযেি অযোপসটি গুগল যপ্ল্ যেোর  যথযক 

িোউনযলোি করো  োযব। আপনোর যেোবোইযলর যপ্ল্ যেোর অযোপস ওযপন কযর ‘‘novotheatre” হলযখ সোচ ণ করযল অযোপসটি 

িোউনযলোি ও ইন্সেল করো  োযব।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ই-টিযকে: যেহলেক যেোবোইল য োন এর েোধ্যযে ঘযর বযসই টিযকে (e-Ticket) সাংগ্রি করো  োে। যেোবোইল য োন 

এর Message Option -এ হগযে েোইপ করযত িযব Novo<Space>Date (yearmonthday)<Space>Show 

Code<Space>no.of  ticket(s) এবাং send করযত িযব 6686 নম্বযর। হ রহত SMS -এ প্রযদে টিযকযের মূল্যসি 

একটি PIN নম্বর পোওেো  োযব। এরপর পূনরোে Message Option -এ হগযে েোইপ করযত িযব YES<Space>PIN 

number এবাং send করযত িযব 6686 নম্বযর। হ রহত SMS -এ যশো এর হনে ণোহরত তোহরখ, সেে এবাং Token 

নম্বর িোহনযে যদেো িযব। 

বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোন নযভোহথযেেোর -এ প্রদহশ ণত ৬টি যশো এবাং যশো যকোি নম্বর 

 

 

 

 

 

শতণোবলীঃ 

FRIDAY  

Show Code Time 

01 10.00 

02 11.30 

03 2.30 

04 4.00 

05 5.30 

06 7.00 

 

SATURDAY –THURSDAY  

Show Code Time 

01 10.30 

02 12.00 

03 2.00 

04 3.30 

05 5.00 

06 6:30 

 



 

 

 

* দশ ণনোথীগর্ হতন হদন পূযব ণর      অগ্রীে টিযকে রে করযত পোরযবন। 

* একটি যেোবোইল যথযক সযব ণোচ্চ ০৩ (হতন) টি টিযকে রে করযত পোরযবন। 

* e-Ticket রেকোরী দশ ণনোথীযক যশো শুরু িওেোর ১ ঘন্টো পূযব ণ নযভোহথযেেোযর  অনুগ্রিপূব ণক উপহস্থত িযে                  

টিযকে সাংগ্রি করযত িযব। 
 

হবহভন্ন েরযর্র এহক্সহবেস ও রোইিসমূিঃ 
 

কযোপসুল রোইি হসমুযলের : কযোপসুল রোইি হসমুযলেযর আযরোিযর্র েোধ্যযে ৩০ হিগ্রী যকোযর্ এবাং আনুভূহেক ও 

উলম্ব তযল দ্রুত গহতসম্পন্ন যরোলোর যকোেোযর যচযপ /প্রোচীন হপরোহেযির েধ্য হদযে ভ্রেযর্র অনুভূহতসম্পন্ন েোইে যগে টু 

ইহিপে/এযরোযিে/ম্যোক হসক্স এর অনুভূহত লোভ করো  োে। আসন সাংখ্যো ৩০ (হত্রশ), ব্যোহপ্ত/সেে ৫ (পাঁচ) হেহনে ।  

 

5-D Interactive Edutainment Simulator: এর েোধ্যযে হবযশষ েরযর্র যেোশন যচেোর এ বযস 

যচোযখ হবযশষ েরযনর চশেো পযর যদখযত পোযবন হবহভন্ন েরযনর িীবিন্তু, পোিোড়-পব ণত, সোগর, নদী, বন ও চন্দ্র অহভ োন 

ইতযোহদ। সব হকছুযক েযন িযব য ন িীবন্ত। পোওেো  োযব স্বশরীযর ঘেনোর অন্তরোযল যপৌৌঁেোযনোর অনুভুহত। আসন সাংখ্যো ১২ 

(বোর), ব্যোহপ্ত/সেে ৫ (পাঁচ) হেহনে । 
 

হিহিেোল ও সোযেহন্টহ ক এহক্সহবেস গ্যোলোরী : বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোন নযভোহথযেেোযর নতুন সাংয োহিত 

িযেযে ৩০টি হিহিেোল ও সোযেহন্টহ ক এহক্সহবেস। এগুযলোর সোিোয্য হবযনোদযনর েোধ্যযে হশক্ষোথীরো হবজ্ঞোন হবষেক জ্ঞোন 

লোভ করযত পোরযব। এ সেস্ত অতযোধুহনক এহক্সহবেস হবজ্ঞোযনর চরে উৎকষ ণতোর প্রতীক। এর দ্বোরো যদযশর হশক্ষোথীরো 

হবজ্ঞোযনর চেকপ্রদ এবাং আশ্চ ণিনক হবষেগুযলোযক অবযলোকন এবাং অনুভব করযত পোরযব  ো তোযদরযক হবজ্ঞোন েনক 

িযত সিোেতো করযব। এেোড়োও রযেযে যসৌর িগযতর গ্রিসমূযির েযিল, েিোকোশ হবষেক তথ্যহচত্র, সূ ণ, পৃহথবী ও চাঁযদর 

েযিল ইতযোহদ।  
 

        5-D Movie Theatre: অতযোধুহনক প্রযুহক্তর নতুন সাংয োহিত 5-D Movie Theatre-এ যচোযখ হবযশষ 

েরযনর চশেো হদযে যদখো  োযব আকষ ণর্ীে প্রদশ ণনী,  োযত রযেযে Bubble, Air, Water, Leg tickler, Special 

lighting, Chair movement, Smoke ইতযোহদর দোরুর্ effect. আসন সাংখ্যো ৪০ (চহিশ) ব্যহপ্ত সেে ৫-৭ হেহনে।  
 

পরেোণু শহক্ত তথ্য যকন্দ্রঃ হশক্ষো ও হবযনোদন এক সোযথ পোযবন নযভোহথযেেোযর স্থোহপত পরেোণু শহক্ত তথ্য যকযন্দ্র। 

এখোযন আযে 3D এযোহনযেযেি মুহভ, হনউহিেোর যস টি েযিল, েোনবযদযির যতিহিেতো পহরেোযপর  ন্ত্র-িহসহেেোর 

এবাং আরও অযনক হকছু। এটি হবনোমূযল্য এবাং সকযলর িন্য উন্মকু্ত। 

 

অন্যোন্য হবষে : নযভোহথযেেোযর রযেযে ১৫০ আসন হবহশষ্ট্ অহিযেোহরেোে, ৫০ আসন হবহশষ্ট্ কন োযরন্স রুে, 

উন্মুক্ত খোহল িোেগো  ো সরকোর হনে ণোহরত িোযর ভোড়ো যদেো িে (শতণ প্রয োিয)। এেোড়ো রযেযে কযোপসুল হল যের সুব্যবস্থো। 
 

 

 



সতকণতো :  

১। দুই বেযরর কে বেসী হশশু এবাং অসুস্থ ব্যহক্তযদর নযভোহথযেেোযরর প্রদশ ণনী উপযভোগ নো করোই  উেে। 

২। খোবোর, পোনীে, ব্যোগ, কযোযেরো হনযে প্রদশ ণনী িযল প্রযবশ হনযষে। 

৩। প্রদশ ণনী িযলর হভতযর েহব যতোলো, আযলো জ্বোলোযনো, যেোবোইল য োন ব্যবিোর করো সম্পূর্ ণ হনহষদ্ধ।  

৪। যশো শুরু িবোর পর প্রদশ ণনী িযল প্রযবশ করো  োে নো। 

৫। হবরীত টিযকে য রত যনে িেনো। 

 

স্বপ্ন িযলো সহতয। আর দূর যদযশ নে। েিোকোশ প ণযবক্ষযর্র হনে ণল আনন্দ এবাং যিযোহতহব ণজ্ঞোন হবষেক জ্ঞোন 

আিরযর্র দুল ণভ সুয োগ এখন আপনোর যদযশই। সুতরোাং যদরী নে আিই আসুন। 

 

যলোযকশন ম্যোপ 

 

 

 

প্রদশ ণনীর সেেসূচী : 

যশো প্রদশ ণনীর নোে প্রদশ ণনী শুরুর সেে  

(শহন, রহব, যসোে, েঙ্গল ও 

বৃিেহতবোর) 

প্রদশ ণনী শুরুর সেে 

(শুরবোর ) 

১ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম ও Dawn of the Space Age  

সকোল ১০:৩০ সকোল ১০:০০ 

২ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম ও Mission to Black Hole  

দুপুর ১২:০০ সকোল ১১:৩০ 

৩ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Journey to the stars  

যবলো ২:০০ যবলো ২:৩০ 

৪থ ণ যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Goodnight Goldilocks  

হবকোল ৩:৩০ হবকোল ৪:০০ 

৫ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Symphony of the Starry Sky  

হবকোল ৫:০০ হবকোল ৫:৩০  

৬ষ্ঠ যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Journey to the stars  

সন্ধযো ৬:৩০  সন্ধযো ৭:০০ 

বুেবোর সোপ্তোহিক বন্ধ। এেোড়ো অন্যোন্য সরকোরী ছুটির হদন নযভোহথযেেোর বন্ধ থোযক। 

 

টিযকযের মূল্য তোহলকোঃ 
প্রদশ ণনীর নোে প্রহতটি টিযকযের মূল্য 

(েোকো) 

প্ল্যোযনযেহরেোে যশো  ১০০.০০ 

হিহিেোল ও সোযেহন্টহ ক এহক্সহবেস  ৫০.০০ 

5D Interactive Edutainment Simulator ৫০.০০ 

5D Movie Theatre ৫০.০০ 

কযোপসুল রোইি হসমুযলের ৫০.০০ 



 

হবহভন্ন রোইি এবাং পস্ন্যোযনে যশো 

 

  
5D Movie Theatre Ride Simulator 

  
5D Interactive Edutainment Simulator Space-planets and earth 

 

 

 



হিহিেোল ও সোযেহন্টহ ক এহক্সহবেসমূি : 
 

   
Roller Coaster Touch Me Earthquake System 

   

Magic Vision Tornado System Motion Magic Mirror 

   

Helicopter Hovering Air Rocket Weight on Planet 

   

Space Pilot Training Info Wall Mirror Time 
 



 

   

Digital Life Form Biological Motion Music Space 

   
Alien System Digital Canvas Sound Chaos 

   
Columbus Egg DNA Composition Holowall Table 

  
 

Hello IT Harp without String Smart Game and Smart Step Floor 

  



 

 

 -    :                                                                     -               

                                                           www.novotheatre.gov.bd      

www.sobticket.com–                                                                 

                                                                    SMS/Ticket print copy 

                                                      

 

       :  

* দশ ণনোথীগর্ হতন হদন পূযব ণর      অগ্রীে টিযকে রে করযত পোরযবন। 

* একিন দশ ণনোথী একই সোযথ সযব ণোচ্চ ১০ (দশ) টি টিযকে অনলোইযন অহগ্রে রে করযত পোরযবন। 

* e-Ticket রেকোরী দশ ণনোথীযক যশো শুরু িওেোর ১ ঘন্টো পূযব ণ নযভোহথযেেোযর অনুগ্রিপূব ণক উপহস্থত িযে                  

টিযকে সাংগ্রি করযত িযব। 

http://www.novotheatre.gov.bd/


 

 

                 :                        www.novotheatre.gov.bd      

www.sobticket.com                                              (planet show/ Exhibits & 

Ride)               BUY TICKET                                                       

                                               Payment Getway                   

                                                      Transaction                  

        ‘TICKET PURCHASE SUCCESSFUL”                                        

                                                           

                                                                                           

http://www.novotheatre.gov.bd/
http://www.sobticket.com/


প্রদশ ণনীর সেেসূচী : 
যশো প্রদশ ণনীর নোে                   

প্রদশ ণনী শুরুর সেে  

(শহন, রহব, যসোে, 

েঙ্গল ও 

বৃিেহতবোর) 

প্রদশ ণনী শুরুর 

সেে 

(শুরবোর ) 

প্রদশ ণনী শুরুর সেে  

(শহন, রহব, যসোে, 

েঙ্গল ও 

বৃিেহতবোর) 

প্রদশ ণনী শুরুর 

সেে 

(শুরবোর ) 

১ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম ও Dawn of the Space Age  

সকোল ১০:৩০ সকোল ১০:০০ সকোল ১০:৩০ সকোল ১০:০০ 

২ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম ও Mission to Black Hole  

দুপুর ১২:০০ সকোল ১১:৩০ দুপুর ১২:০০ সকোল ১১:৩০ 

৩ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Journey to the stars  

যবলো ২:০০ যবলো ২:৩০ যবলো ২:০০ যবলো ২:৩০ 

৪থ ণ যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Goodnight Goldilocks  

হবকোল ৩:৩০ হবকোল ৪:০০ হবকোল ৩:৩০ হবকোল ৪:০০ 

৫ে যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Symphony of the Starry Sky  

হবকোল ৫:০০ হবকোল ৫:৩০  হবকোল ৫:০০ হবকোল ৫:৩০  

৬ষ্ঠ যশো িোহতর হপতো বঙ্গবন্ধু যশখ মুহিবুর রিেোযনর উপর হনহে ণত ৩০ হেহনে 

বদযঘ ণযর হিহিেোল হ ল্ম  ও Journey to the stars  

সন্ধযো ৬:৩০  সন্ধযো ৭:০০ -- -- 

বুেবোর সোপ্তোহিক বন্ধ। এেোড়ো অন্যোন্য সরকোরী ছুটির হদন নযভোহথযেেোর বন্ধ থোযক। 

 

 



 

Online Ticket Collection:  From Browser option click www.novotheatre.gov.bd or 

www.sobticket.com and select preferable day/date & program (planet show/Exhibits & Ride). By 

clicking specific day choose digital shows/number of tickets &fill up other information. 

For payments; go to “payment Getway” site and choose payments option. 

If transaction completed, properly, collect your printed ticket from online option/ system and enjoy 

the shows of Novotheatre by submitting printed ticket copy at entrance.  

There is also provision for issuing tickets in advance following application in writing submitted by 

educational institution to the Director General of the theatre.  

http://www.novotheatre.gov.bd/
http://www.sobticket.com/

