
BN-68 (Yearly Report 17-18)30.07.18.doc/ 
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পটভুজম 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার আইভনর দ্বারা প্রজিজিি একটি সংজবজিবদ্ধ সংস্থা। গ প্প্রিািত্র 

বাংলাভদে সরকাভরর জবজ্ঞান ও প্রযুজি মত্্ালভের অিরভন ঢাকার জবিে সরজ্ এলাকাে ৫.৪৬ একর িজমর উপর 

১২৩ শকাটি টাকা ব্যভে জনম মা্ করা হভেভে শদভের একমাত্র        জরোম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 

নভ াজিভেটার’। গ এটি শদভের সকল নাপজরক ও জেক্ষািীভক জবভনাদভনর মাযমেভম মহাকাে জবজ্ঞান সপর্ভকম সক ক িার্া 

ও িথ্য প্রদান এবং মহাকাে জবজ্ঞান জেক্ষাে উদ্বুদ্ধ করার লভক্ষে একটি অনানুিাজনক জবজ্ঞান জেক্ষা প্রজিিান। গ       

                                                  ৎ                                    

                                       ৎ                                              

                       

 

   
                    5D             5D                            

 

 

সংজক্ষপ্ত ইজিহাস 

                                                                              

                                                ১৯৯৬ সাভল মাননরে প্রিানমত্র শেখ হাজসনার জনভদ মভে 

                                                                                      

                            -      ে                                  ” েরর্ মক প্রকল্পটি 

অনুভমাজদি হে। গ                                                                              

           ”                                                        ” েরর্ মক প্রকল্পটি ৩০     

                               শর                                                      

                                                       , 5D Movie Theatre, ৩০টি 

এজিজবটস জনভে ১টি গ্যালারর 5D Interactive Edutainment Simulator                      

                                                                                   উভদ্বািভনর 

পর শিভক জনেজমি সপ্তাভহ ৬ জদন নভ াজিভেটাভর দে মনািীপ্ জবজ ন্ন প্রদে মনর উপভ াপ কভর িাভক। গ নভ াজিভেটাভরর 

জবজ ন্ন প্রদে মনর উভ াপ করার িন্য  প্রজিজদন  হািার হািার দে মভকর সমাপম হে। গ পি ১৮ মার্ ম ২০১০ িাজরভখ      

                            আইন-২০১০ মহান িািরে সংসভদ পাস হভেভে এবং শপভিট প্রকাভের মাযমেভম 

                                 একটি সংজবজিবদ্ধ সংস্থা জহসাভব স্বরকৃজি লা  কভরভে। গ 
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জ েন 

                                                                                  

                                 । গ 

জমেন  

                                                                                   

  -                                                                                          

                                               । গ 

সাংপঠজনক কাঠাভমা ও িনবল 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর          ৬৩টি          বিমমাভন একিন 

মহাপজরর্ালকসহ ৪৭ িন কম মকিমা-কম মর্াজর কম মরি আভে। গ 

 

প্রিান কার্ মাবজল 
 

 মহাকাে জবর্েক অপভটা-শমকাজনকোল ও জিজিটাল েজব প্রদে মনর পজরর্ালনা। গ 

 জবজ ন্ন সাভেজিজিক ও জিজিটাল এজিজবট-এর ববজ্ঞাজনক জদকসমূহ িনপভ্র কাভে জবভের্ি জেক্ষািীভদর 

সহিভবাযমে াভব উপস্থাপন। গ 

 অোভরাজ েন শো এবং জিল্ম আধুজনকােন, পজরবিমন ও যুভপাপভর্াপর কর্। গ 

 শিোজিজব মজ্ঞাভনর নতুন নতুন িথ্য ও জর্ত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষ্ এবং প্রাপ্ত িথ্য সপর্ভকম জনেজমি শসজমনার, 

জসভপর্াজিোভমর আভোিন কভর শদভের িনপ্ িিা শদভের োত্র সমািভক অবজহিকর্। গ 

 সাভেজিজিক লাইভেজর স্থাপন কভর শিোজিজব মজ্ঞান জবর্েক জবজ ন্ন িথ্য ও জর্ত্র, সামজেকর, বই-পুস্তক সংরক্ষ্ ও 

প্রদে মভনর ব্যবস্থা করা। গ 

 নভ াজিভেটাভরর র্াবিরে কম মকাণ্ড সপর্ভকম পত্রপজত্রকা, শরজিও, শটজলজ েন অন্যান্য জমজিোর মাযমেভম িনপ্ভক 

অবজহি ও আকৃষ্ট করা এবং শেৌোর, জলিভলট ও জবজ্ঞাপন প্রকাভের মাযমেভম স্কুল-কভলিসহ জবজ ন্ন জেক্ষা 

প্রজিিাভনর সাভি শর্াপাভর্াপ শনটওোকম পভে শিালা। গ 

 শেস রাইি জসমুভলটর, জি-জি মুজ  এবং অন্যান্য অিোধুজনক র্ত্পাজি বা সরজামাভমর মাযমেভম জবজ্ঞান জ জ ক ও 

জ্ঞানজবকাভে সহােক সুস্থ জবভনাদভনর ব্যবস্থা করা। গ 

  মহাকাে জবর্েক পভবর্্ার মাযমেভম নভ াজিভেটারভক Centre of Excellence-এ পজর্ি করা। গ 
 

উন্নেন কার্ মক্রম 

 বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটারভক আধুজনকােন এবং যুভপাপভর্াপর করার িন্য বঙ্গবন্ধু  শেখ মুজিবুর 

রহমান নভ াজিভেটার  েজিোলরকর্ প্রকল্প গ্রহন করা হে। গ  উি প্রকভল্পর মাযমেভম সব মকাভলর সব মভেি বাঙালর 

িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐজিহাজসক িরবন সংগ্রাভমর উপর ৩০ জমজনট ব্যাজপ্ত একটি 

জিজিটাল জিল্ম জনম মা্ করা হে। গ এোো প্ল্োভনভটজরোভম জিজিটাল প্রভিকেন জসভেম স্থাপন, প্ল্োভনভটজরোভম 

জবদ্যমান অপভটা-শমকাজনকোল জসভেমভক আপভগ্রি কর্, মহাকাে জবর্েক ৫টি জিজিটাল জিল্ম সংগ্রহ ,২টি 

নতুন অোিভ ঞ্চার জিল্ম সংগ্রহ, ৪০ আসন জবজেষ্ট অিোধুজনক ৫-জি মুজ  জিভেটার স্থাপন, ১৪টি সাভেজিজিক 

এবং ১৬টি জিজিটাল এজিজবট স্থাপন এবং জিজিটাল টিভকটিং জসভেম স্থাপন করা হে। গ  
 

 সব মকাভলর সব মভেি বাঙালর িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐজিহাজসক িরবন সংগ্রাভমর উপর 

জনজম মি জিজিটাল জিল্মটি মাননরে প্রিানমত্র সদে উভদ্বািন কভরন। গ মাননরে প্রিানমত্রর কর্তমক উভদ্বািভনর পর 

জনেজমি প্রদে ম্  করা হভছে। গ বাংলাভদভের িনপ্ জবভের্ কভর জেক্ষািীপ্ সব মকাভলর সব মভেি বাঙালর  বঙ্গবন্ধু 

শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐজিহাজসক িরবন সংগ্রাম সপর্ভকম িানভি পারভে। গ 
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সব মকাভলর সব মভেি বাঙালর ও স্বািরনিার স্থপজি িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐজিহাজসক িরবন সংগ্রাভমর উপর িার্া প্রদাভনর লভক্ষ জনজম মি ৩০ 

জমজনভটর জিজিটাল জিল্ম উভদ্বািন অনুিাভন                

 

 
 

 রূপপুর পরমাণু জবদ্যেৎ প্রকল্প স্থাপন প্রজক্রোে শদভের িনপ্ভক পরমাণু জবদ্যেৎ সপর্ভকম সক ক িার্া প্রদাভনর 

উভেভে নভ াজিভেটাভর অিোধুজনক ৩-জি প্রযুজি সমৃদ্ধ শদভের একমাত্র Nuclear Industry Information 

Centre স্থাপন। গ 

 

 

  

 Nuclear Industry Information Centre এ স্কুল-কভলভির োত্র-

োত্ররভদর সাভি মাননরে মত্র এবং রাজেোন শিিাভরেভনর কম মকিমাবৃন্দ  

Nuclear Power Plant এ  শসিটি মভিল 
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জব াপরে েহভর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার স্থাপভনর অগ্রপজি 
 

 বঙ্গবন্ধু নভ াজিভেটার স্থাপন রািোহর, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৭ হভি জুন ২০২৩ শমোভদ বাস্তবােভনর কাি র্লভে। গ 

                                  -                                   শেন  

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার, রািোহর স্থাপন েরর্ মক প্রকভল্পর জি-জি মভিল  

   রািোহরভি নভ াজিভেটার স্থাপভনর িন্য রািোহর জসটি কভপ মাভরেন কর্তমক প্রস্তাজবি েহরদ এ এইর্ এম 

কামারুজ্জামান  পাভকমর ২.৩০০ একর অকৃজর্ খাস িজম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার, রািোহর 

োখা জনম মাভ্র িন্য ১০০০/- (এক হািার) টাকা প্রিরকরমূভে ভূজম মত্্ালে পি ১১ শম ২০১৬ িাজরভখ 

৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১. ১৩৪.১৫.৩৪৭ নং পভত্রর মাযমেভম  সজর্ব, জবজ্ঞান ও প্রযুজি মত্্ালভের অনুকূভল 

দরর্ মভমোদর বভন্দাবস্ত প্রদান কভর। গ পি ২৭.০৬.২০১৬ িাজরভখ উি িজমর শরজিভরেন করা হভেভে। গ প্রকভল্পর 

শ ৌি অবকাঠাভমা জনম মা্ কাি শুরু হভেভে। গ জনি মাজরি সমভে প্রকভল্পর কাি বাস্তবােভনর িন্য প্রভোিনরে 

কার্ মক্রম গ্রহন করা হভেভে। গ আো করা র্াভে  আপামর জুন ২০২০ সাভলর মভযমে প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব 

হভব। গ   

 বজরোল জব াভপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান                     র িন্য                      

                     .  (দে)                     প্রভোিনরে ব্যবস্থা গ্রহন করাসহ         

আভদে িারর করা হভেভে। গ পি ৩০শে জুন ২০১৮ িাজরভখ জিজপজপ মত্্ালভে শপ্ররন করা হভেভে। গ একভনভক 

জিজপজপ অনুভমাদভনর পর আপামর জুন ২০২১ সাভলর মভযমে প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব বভল আো করা 

র্াভে। গ   

 

জব াপরে পর্ মাভে নভ াজিভেটার স্থাপভনর িন্য মহাপজরর্ালক মভহাদে এবং কাজরপজর টিভমর প্রকভল্পর সম্ভাব্য স্থান পজরদে মন 
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 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার খুলনা স্থাপভনর জিজিজবজলটি েোজি সপর্ন্ন করা হভেভে। গ প্পূিম 

অজিদপ্তভরর জনম মা্ ও পূিম কাভির শরইট জসজিউল পাওো সাভপভক্ষ জিজপজপ িাজরভখর মভযমে জবজ্ঞান ও প্রযুজি 

মত্্ালভে শপ্রর্ করা হভব। গ একভনক অনুভমাদভনর পর প্পুিম অজিদপ্তর কর্তমক উি প্রকল্পটির  শ ৌি অবকাঠাভমা 

জনম মা্  করা হভব। গ আপামর জুন ২০২১ সাভলর মভযমে প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব বভল আো করা র্াভে। গ   

 রংপুর জব াভপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার স্থাপভনর সম্ভাব্যিা র্ার্াই সপর্ন্ন হভেভে এবং 

প্পূিম অজিদপ্তভরর জনম মা্ ও পূিম কাভির শরইট জসজিউল শর্ভে প্রিান প্রভকৌেলর বরাবর পত্র শপ্রর্ করা হভেভে। গ 

প্পূিম অজিদপ্তভরর জনম মা্ ও পূিম কাভির শরইট জসজিউল পাওো সাভপভক্ষ জিজপজপ জবজ্ঞান ও প্রযুজি মত্্ালভে 

শপ্রর্ করা হভব। গ একভনক অনুভমাদভনর পর প্পুিম অজিদপ্তর কর্তমক  উি প্রকল্পটির  শ ৌি অবকাঠাভমা জনম মা্  

করা হভব। গ আপামর জুন ২০২২ সাভলর মভযমে প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব বভল আো করা র্াভে। গ     

 জসভলট জব াভপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার স্থাপভনর িন্য সম্ভাব্যিা র্ার্াই কাি সপর্ন্ন হভেভে 

এবং প্পূিম অজিদপ্তভরর জনম মা্ ও পূিম কাভির শরইট জসজিউল শর্ভে প্রিান প্রভকৌেলর বরাবর পত্র শপ্রর্ করা 

হভেভে। গ প্পূিম অজিদপ্তভরর জনম মা্ ও পূিম কাভির শরইট জসজিউল পাওো সাভপভক্ষ জিজপজপ জবজ্ঞান ও প্রযুজি 

মত্্ালভে শপ্রর্ করা হভব। গ একভনক অনুভমাদভনর পর প্পুিম অজিদপ্তর কর্তমক উি প্রকল্পটির  শ ৌি অবকাঠাভমা 

জনম মা্ করা হভব। গ আপামর জুন ২০২৩ সাভলর মভযমে প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভি পাভর। গ   

 র্ট্রগ্রাম জব াভপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার স্থাপভনর সম্ভাব্যিা র্ার্াইভের দরপত্র আহ্বান করা 

হভেভে এবং প্পূিম অজিদপ্তভরর জনম মা্ ও পূিম কাভির শরইট জসজিউল শর্ভে প্রিান প্রভকৌেলর বরাবর পত্র শপ্রর্ 

করা হভেভে। গ সম্ভাব্যিা র্ার্াই কাি সপর্ন্ন কভর জিজপজপ জবজ্ঞান ও প্রযুজি মত্্ালভে শপ্রর্ করা হভব। গ একভনক 

অনুভমাদভনর পর প্পুিম অজিদপ্তর কর্তমক  উি প্রকল্পটির  শ ৌি অবকাঠাভমা জনম মা্  করা হভব। গ সবজকছু অনুকুভল 

িাকভল আপামর জুন ২০২৩ সাভলর মভযমে প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব বভল আো করা র্াভে। গ     

 মেমনজসংহ জব াভপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার স্থাপভনর লভক্ষে নপর উন্নেন অজিদপ্তভরর জনকট 

হভি Landuse Master Plan এ নভ াজিভেটাভরর িন্য একুভন ১০.০০ (দে) একর িজম জনি মার্ করা আভে। গ 

সম্ভাব্যিা র্ার্াই কাি সপর্ন্ন কভর জিজপজপ জবজ্ঞান ও প্রযুজি মত্্ালভে শপ্রর্ করা হভব। গ একভনক অনুভমাদভনর 

পর প্পুিম অজিদপ্তর কর্তমক উি প্রকল্পটির শ ৌি অবকাঠাভমা জনম মা্  করা হভব। গ আপামর জুন ২০২৫ সাভলর মভযমে 

প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব বভল আো করা র্াভে। গ  

  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর কার্ মক্রম প্রর্াভরর িন্য নভ াজিভেটাভরর সম্মুভখ জিজিটাল জিসভপ্ল্ 

শমভসি শবাি ম স্থাপন করা হভেভে। গ িভল আপি দে মনািীরা সহভিই নভ াজিভেটার সংক্রান্ত প্রভোিনরে িথ্যাজদ 

িানভি পারভেন। গ 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর সকল প্রদে মনরর টিভকট জবজ ন্ন প্রজিিাভনর বুজকং এর িন্য 

জনি মাজরি িরভম অনলাইন এজপ্ল্ভকেন জসভেম র্ালু করা হভেভে। গ 

 নভ াজিভেটাভরর জিজিটাল জনরাপ া ব্যবস্থা শিারদার করার লভক্ষে          ,                  ,      

                                                                                       

                                

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর কম মকিমা/কম মর্াররভদর বেভর ৬০ িনর্ণ্টা প্রজেক্ষ্ প্রদান করা 

হভে। গ প্রজেক্ষভ্র কারভ্ কম মকিমা-কম মর্াররভদর কাভির গু্পি মাভনর উন্নজি সাজিি হভেভে। গ 

  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর ওোইিাই শনটওোকম স্থাপন করা হভেভে। গ িভল আপি দে মনািীপ্ 

এর সুিল শ াপ করভেন। গ 
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                                                                মভহাদে                

                                      

 সজুবধা বজিত জেশু ও জবভেষ জেশুভের িনয বঙ্গবন্ধ ুশেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর প্লাভনভটজরোম প্রেেশনী 

জবনামূভলয প্রেেশভনর বযবস্থা করা হভেভে। ফভল তারা জবভনােভনর মাধযভম জবজ্ঞান এবাং জবজ্ঞাভনর অিানা রহসয 

সম্পভকশ িানভত পারভে। 

 

  

                িািরে পাবজলক সাজ মস জদবস পালন                                                ম                                               
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 বঙ্গবন্ধ ু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর                                             

                                                                                 

 

                                            ে                    ও অন্যান্য কম মকিমাবৃন্দ 

 

 বঙ্গবন্ধ ু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর        জবজ ন্ন শটজলজ েভন  প্রচাভরর িনয বাাংলাভেে চলজিত্র 

প্রকােনা অজধেপ্তভরর মাধযভম একজট জ জিও তিযজচত্র জনমশাণ করা হভেভে এবাং তা জনেজমত প্রচার করা হভে। 

এোড়া জবজ ন্ন জবজ্ঞাপন, জলফভলট, শরাজেের এর মাধযভম নভ াজিভেটাভরর কাযশক্রম প্রচার করা হভে। 

 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর জনভেশভে জবজ ন্ন জেক্ষাপ্রজতষ্ঠাভনর োত্রোত্রীভেরভক নভ াজিভেটাভরর প্রেেশনী উপভ াগ করার 

িনয জবআরজটজসর বাভসর মাধযভম জবনামভূলয আনা শনওো করা হে।  

 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর দেনািী শো উপভ াপ করভেন 
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  সব মকাভলর সব মভেি বাঙালর িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর োহাদাৎ বাজর্কর উপলভক্ষে  আপষ্ট 

মাস ব্যাজপ জবজ ন্ন  স্কুল- কভলভির োত্রোত্ররভদরভক জবআরটিজস বাভসর মাযমেভম জবনা  াোে নভ াজিভেটাভর আনা 

শনো করা হে এবং জবনা মুভে নভ াজিভেটাভরর প্রদে মনর শদখাভনা হে। গ 

  

১৫ই আপষ্ট িািরে শোক জদবস উপলভক্ষে               সজর্ব মভহাদে এবং                                                             

 

   

িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর োহাদাি 

বাজর্ মকরভি নভ াজিভেটাভর অনুজিি জমলাদ –মাহজিল 

অনুিাভন মাননরে মত্র এবং সজর্ব মভহাদে 

িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 

োহাদাি বাজর্ মকরভি  জবনম্র েদ্ধা 
িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর 

প্রজিকৃজিভি পুেত্ববক অপ ম্   

 

 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার  বভনর ০০ শলভ ভলর শদোভল বাংলাভদভের স্বািরনিা সংগ্রাম: 

১৯৫২-১৯৭১ জেভরানাভম মুেরাল বিরর ও জেল্প সমন্বে কাি  করা হভে। গ  আো করা র্াভে খুব েরঘ্রই মভযমে কািটি 

সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব। গ   
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                         বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর মভযমে সপর্াজদি ২০১৭-২০১৮ 

সভনর APA চুজি অনুর্াের েি াপ বাস্তবােন করা হে। গ  

                   
                        বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর মভযমে APA            

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর প্রদে মনর সংক্রান্ত িথ্য: 

 েজনবার, 

রজববার, শসামবার, 

মঙ্গলবার ও 

বৃহেজিবার  

   প্রদে মনর 

Dawn of the 

Space Age ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

২ে প্রদে মনর 

Mission to 

Black Hole 

ও  বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

৩ে প্রদে মনর 

Journey to 

the stars ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৪ি ম প্রদে মনর 

Goodnight 

Goldilocks ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৫ম প্রদে মনর 

Symphony of 

the Starry Sky 

ও  বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল জিল্ম”  

৬ি প্রদে মনর 

Symphony of 

the Starry 

Sky ও  বঙ্গবন্ধুর 

উপর জনজম মি 

জিজিটাল জিল্ম”  

প্রদে মনর শুরুর সমে সকাল ১০:৩০ দ্যপুর ১২:০০ শবলা  :০০ জবকাল ৩:৩০ জবকাল ৫:০০ জবকাল ৬:৩০ 

টিজকট জবজক্র শুরুর 

সমে 
সকাল ১০:০০ সকাল ১০:৩০ 

দ্যপুর ১২:০০ 

                

               

     ) 

শবলা ২:০০ জবকাল ৩:৩০ জবকাল ৫:০০ 

বুিবার  সাপ্তাজহক ছুটি 

 

শুক্রবার 

   প্রদে মনর 

Dawn of the 

Space Age ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর জনজম মি 

জিজিটাল জিল্ম”  

২ে প্রদে মনর 

Mission to 

Black Hole ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর জনজম মি 

জিজিটাল জিল্ম”  

৩ে প্রদে মনর 

Journey to 

the starsও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৪ি ম প্রদে মনর 

Goodnight 

Goldilocks ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৫ম প্রদে মনর 

Symphony of 

the Starry 

Sky ও  বঙ্গবন্ধুর 

উপর জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

৬ি প্রদে মনর 

Symphony of 

the Starry 

Sky ও  বঙ্গবন্ধুর 

উপর জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

প্রদে মনর শুরুর 

সমে 
সকাল ১০:০০ সকাল  ১১:৩০ শবলা  :৩০ জবকাল ৪:০০ জবকাল ৫:৩০ জবকাল ৭:০০ 

টিজকট জবজক্র 

শুরুর সমে 
সকাল ৯:৩০ সকাল ১০:০০ 

সকাল ১১:৩০ 

                       

             ) 

শবলা ২:৩০ জবকাল ৪:০০ জবকাল ৫:৩০ 

 

* প্ল্োভনভটজরোম প্রদে মনরর টিজকট-এর মূে   ০/- টাকা। গ  

* 5D Movie Theatre    প্রজিটি টিভকভটর মূে ৫০/- টাকা। গ   

* 5D Interactive Edutainment Simulator    প্রজিটি টিভকভটর মূে ৫০/- টাকা। গ 

*                                   -   প্রজিটি টিভকভটর মূে ৫০/- টাকা। গ  

* রাইি জসমুভলটর-এর প্রজিটি টিভকভটর মূে ৫০/- টাকা। গ  

*                  (       )   

জেক্ষা প্রজিিাভনর জলজখি আভবদভনর শপ্রজক্ষভি অজগ্রম টিভকট প্রদান করা হে। গ 
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বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর কাউিার শিভক দেনািীপ্ টিভকট সংগ্রহ করভেন 

               

 শদভের প্রজিটি জব াপরে েহভর                       নভ াজিভেটার স্থাপন : 
 

 প্প্রিািত্র বাংলাভদে সরকাভরর মাননরে প্রিানমত্র পি ৩০.০৪.২০১৪ িাজরভখ জবজ্ঞান ও প্রযুজি 

মত্্ালে পজরদে মন কভরন। গ পজরদে মনকাভল মাননরে প্রিানমত্র গুরুত্বপূ্ ম জদক জনভদ মেনা প্রদান কভরভেন। গ 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার জব াপরে পর্ মাভে সম্প্রসারভ্র িন্য মাননরে প্রিানমত্র 

জনভদ মেনা প্রদান কভরন। গ মাননরে প্রিানমত্রর জনভদ মেনা অনুর্াের জব াপরে পর্ মাভে নভ াজিভেটার স্থাপভনর 

কার্ মক্রম দ্রুি এজপভে র্লভে। গ আো করা র্াভে আপামর জুন ২০২৫ সাভলর মভযমে সকল জব াভপ নভ াজিভেটার 

স্থাপন কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব। গ   

 

                      ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর  সামভন           ,সজর্ব মভহাদেসহ অন্যান্য কম মকিমাবৃন্দ 
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 জবভের সাভি িাল জমজলভে আধুজনক প্রযুজি ব্যবহার কভর  আপামর ২০২১ সাভলর মভযমে ঢাকাস্থ      

                           শক আভরা আধুজনকােন করার লভক্ষে                 

                  আধুজনকােন েরর্ মক ” একটি প্রকল্প গ্রহন করা হভব। গ আো করা র্াভে  আপামর 

জুন ২০২৫ সাভলর মভযমে  উি প্রকভল্পর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব। গ   

                                                                          

                         

 

 
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান                                                        

 

 
 

*   শদভের বৃহ র  শিলা সমুভহ                       নভ াজিভেটার স্থাপন : 
 

সরকাভরর রূপকল্প বাস্তবােভনর লভক্ষে  শদভের সকল নাপজরক িিা োত্র সমািভক জবজ্ঞান মনস্ক জহভসভব পভে 

শিালার িন্য  আপামর ২০৩০ সাভলর মভযমে  টাঙ্গাইল, িজরদপুর, শনাোখালর,  কুজমল্লা, কিবািার , 

পটুোখালর, র্ভোর , কুজষ্টো, পাবনা, বগুো ও জদনািপুর  শিলাে                        

নভ াজিভেটার স্থাপভনর িন্য প্রকল্প গ্রহন করা হভব এবং আোকরা র্াভে আপামর ২০৪১ সাভলর মভযমে উি 

প্রকল্পগুজলর কাি সপর্ন্ন করা সম্ভব হভব। গ 

 

  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর ১৬ জিভসম্বভর আভলাকসজ্জা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর ২৬ মাভর্ মর আভলাকসজ্জা 

 

 



BN-68 (Yearly Report 17-18)30.07.18.doc/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 


