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অ কার রাত। সুনসান নীরবতা। িহম শীতল হাওয়া বইেছ চারপােশ। মাথার উপর মঘমু  িব ীণ আকােশ 

ল ল করেছ ল  কািট তারা। ঐ তা স িষম ল; ঐ য সুদরূ নীহািরকা। চ , সূয, কালপু ষ, স াতারা এেক এেক 

সবাই যন দল বেঁধ হািজর হেয়েছ। কী িবশাল তােদর আকৃিত! কী ছ ময়, সুশৃ ল তােদর ছুেট চলা! অপার িব য় আর 

টানটান উে জনায় ভের ওেঠ মন। ব ব ু শখ মিুজবুর রহমান নেভািথেয়টার আপনােক দরূ মহাকােশর হ-ন েদর 

এমিন এক িমলন মলা এখন নতুন েপ আরও অত াধুিনক িডিজটাল যিু র মাধ েম পযেব েণর আম ণ জানাে । 
 

তথ  কিণকা : গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর িব ান ও যিু  ম ণালয় ঢাকার িবজয় সরণী এলাকায় ১২৩ 

কািট টাকা ব েয় িনমাণ কেরেছ দেশর একমা  ােনেটিরয়াম ‘‘ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টার।’’ 
 

উে শ : দেশর সকল নাগিরক ও িশ াথীেক িবেনাদেনর মাধ েম মহাকাশ িব ান স েক সিঠক ধারণা ও তথ  

দান এবং মহাকাশ িব ান িশ ায় উ ু  করার লে  এ অনানু ািনক িব ান িশ া িত ান ািপত হেয়েছ।  

 

য পািত : ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টােরর অধ গালাকৃিতর ডােম আেছ িবেমািহত করার মেতা 

অত াধুিনক িডিজটাল যিু । এছাড়া অত াধুিনক ে পণ য পািত, এ াে ােটেকর পারেফােরেটড এ ালিুমিনয়াম পদা, 

গােটা’র িজএসএস হিলয়াস স িসমেুলটর, িবিভ  শাল ইেফ  েজ র এবং এ াে ািভশন ৭০-এর মেতা 

মেনামু কর প ােনােহিমসফািরক ে পণ য । 

 

১। িডিজটাল িফ : 

দশনী : নেভািথেয়টাের অত াধুিনক িডিজটাল যিু র মাধ েম ৫িট মহাকাশ িবষয়ক দশনী দখােনা হয়। 

িতিট ােনট শা আলাদা আলাদা বিশ  িনেয় তরী করা হেয়েছ। তাই িতিট  ােনট শা নতুন নতুন আিব ােরর 

তেথ  ভরপুর। তাই িতিট শা দখুন এবং আপনার ান ভা ারেক পিরপূণ কের মহাকাশ আিব ােরর ঘটনায় নতুন 

উে জনায় মেত উঠুন। িনেচ ৫িট মহাকাশ িবষয়ক দশনীর িকছু তথ  দয়া হেলা। 

 

(ক) িমশন টু াক হাল: মহািবে র সবািধক িব য়কর ান াক হাল যখান থেক আেলা পয  বিরেয় আসেত পােরনা। 

ানজু ও ডারউইন নামক িট মহাকাশ যােনর মাধ েম াক হাল এবং ি জার-৫৮১ ন ে র ভারচয়ুাল মেণর অনভুিুত 

িনেয় তরী হেয়েছ াক হাল িসেনমা। এই সােয়  িফকশন িফে  পােবন াক হাল স িকত এ পয  আিব ৃত সকল 

তথ  ও মানুেষর বসবাস উপেযাগী হ স ােন িব ানীেদর নতুন আিব ার । 

 

(খ) ড নাইট গি লকস: পৃিথবী একমা  ােণর বসবােসর উপেযাগী হ। এইিট স ব হেয়েছ সূয থেক পৃিথবীর 

রে র উপের। সূয থেক পৃিথবীর এই র েক বলা হয় গি লকস অ ল। মহািবে  কতিট ন ে র গি লকস অ েল 

হ আেছ এবং তা ােণর বসবাস উপেযাগী িকনা এবং বসবাস উপেযাগী হ স ােন নাসার টিলে ােপর অিভযান িনেয় 

িনিমত িফ  ড নাইট গি লকস । 

 

(গ) জািন টু দ া ার: মহাকােশর তারােদর সৃি , জ , মতুৃ  এবং আবতন কাল এর িব ািরত বণনাসহ আমােদর গ ালাি  

িমি ওেয়েত সূেযর অব ান ও সূযেক ক  কের নয়িট েহর আবতন এর িব ািরত বণনা দয়া হেয়েছ এই িফে ।   

 

(ঘ) ডন অফ দ া স এজ: মানেবর মহাকােশর অপার রহস  আিব ােরর নশা াচীন িমসরীয় সভ তা থেক জানা যায়। 

সােবক সািভেয়ত ইউিনয়েনর ১৯৫৭ সােল তুিনক নামক কৃি ম উপ হ িনে েপর পর থেক মহাকাশ যেুগর যা া 

। নাসার সফল চ  অিভযান থেক বধু,  ও ম ল হসহ সকল সফল অিভযানসহ মহাকােশর স শন 

াপেনর সকল তথ  িনেয় িনিমত িফ  ডন অফ দ া স এজ। 



 

(ঙ) িস িন অফ দ া াির াই: মহাকােশর িবষেয় াচীন ভারতীয়েদর ও িমশরীয়েদর ধারণাসহ সূেযর ৯িট েহর    

িব ািরত বণনা ভেয়জার-১ ও ভেয়জার-২ এর অিভযােনর সাহােয  মহাকােশর িবশদ তথ  িনভর িফ  িস িন অফ দ া 

াির াই। 
 

২। লাজ ফেমট িফ : 

নেভািথেয়টােরর অপর শােত একিট লাজ ফেমট িফ  দিশত হয় ‘‘এই আমােদর বাংলােদশ’’। ‘‘এই আমােদর 

বাংলােদশ’’ িফ িটেত সবকােলর সবে  বা ালী জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু রহমান-এর ৭ই মােচর ভাষণসহ  

বাংলােদেশর পূণ াপনা, ইিতহাস, ঐিতহ  এবং সং ৃিতর িতফলন রেয়েছ। আমােদর মিু যেু র চতনার মেূল য 

মানিবকতা, সাম , গণত  আর অসা দািয়কতার কথা বিণত আেছ তা এই িফ িটেত িতফিলত হেয়েছ। 

 

িটেকট সং হ : িতিট শা ( ােনেটিরয়াম শা এবং লাজ ফেমট িফ  শা)  এর জন  আলাদা িটেকট য় 

করেত হয়। দশনী হেলর আসন সংখ া ২৭৫। িতিদেনর থম দশনীর ৩০ িমিনট পূেব এবং অন ান  েত ক দশনীর 

১.৩০ ঘ া পূেব কাউ ার থেক িটেকট িব য় করা হয়। তেব িশ া িত ানসমেূহর জন  মহাপিরচালক বরাবর িলিখত 

আেবদন সােপে  অ ীম িটেকট বরাে র ব ব া রেয়েছ।  

 

E-ticket: 
টিলটক মাবাইল ফান এর মাধ েম ঘের বেসই িটেকট (e-Ticket) সং হ করা যায়। মাবাইল ফান এর 

Message Option -এ িগেয় টাইপ করেত হেব Novo<Speace>Date (yearmonthday)<Speace>Show 
Code<Speace>no.of  ticket(s) এবং send করেত হেব 6686 ন ের। িফরিত SMS -এ েদয় িটেকেটর মলূ সহ 

একিট PIN ন র পাওয়া যােব। এরপর পূনরায় Message Option -এ িগেয় টাইপ করেত হেব YES<Speace>PIN 
number এবং send করেত হেব 6686 ন ের। িফরিত SMS -এ শা এর িনধািরত তািরখ, সময় এবং Token ন র 

জািনেয় দয়া হেব। 

ব ব ু শখ মুিজবরু রহমান নেভািথেয়টার -এ দিশত (শীতকালীন ৫িট/ ী কালীন ৬িট) শা এবং শা কাড ন র 

 

 

 

 

 

শতাবলীঃ 

 

* দশনাথীগণ িতন িদন পূেবর অ ীম িটেকট য় করেত পারেবন। 

* একিট মাবাইল থেক সেবা  ০৩ (িতন) িট িটেকট য় করেত পারেবন। 

* e-Ticket য়কৃত দশনাথীেক শা  হওয়ার ১ ঘ া পূেব নেভািথেয়টাের অনু হপূবক উপি ত হেয়                  

িটেকট সং হ করেত হেব।  

[িবেশষ ব : 06 নং দশনীিট ধুমা  ী কােল (মাচ-অে াবর) দশীত হয়।] 
 

FRI  
Show Code Time 

01 10.00 
02 11.30 
03 2.30 
04 4.00 
05 5.30 
06 7.00 

 

SAT –THU  
Show Code Time 

01 10.30 
02 12.00 
03 2.00 
04 3.30 
05 5.00 
06 6.30 

 



ক াপসুল রাইড িসমুেলটর : ক াপসুল রাইড িসমেুলটের আেরাহেণর মাধ েম ৩০ িড ী কােণ এবং আনভুিুমক ও 

উল  তেল ত গিতস  রালার কা ার / াচীন িপরািমেডর মধ  িদেয় মেণর অনভুিূতস  টাইম গট টু ইিজপট/ 

এে ােজট/ ম াক িস  এর অনভুিূত লাভ করা যায়। আসন সংখ া ৩০(ি শ), ব াি /সময় ৫(পাচঁ) িমিনট ।  

 

5D Interactive Edutainment Simulator: এর মাধ েম িবেশষ ধরেণর Motion chair -এ বেস চােখ 

িবেশষ ধরেনর চশমা পের দখেত পােবন িবিভ  ধরেনর জীবজ , পাহাড়-পবত, সাগর, নদী, বন এবং চ  অিভযান 

ইত ািদ। সব িকছুেক মেন হেব যন জীব । পাওয়া যােব শরীের ঘটনার অ রােল পৗছঁােনার অনভুিুত । আসন সংখ া 

১২ (বার), ব াি /সময় ৫(পাচঁ) িমিনট । 
 

িডিজটাল ও সােয়ি িফক এি িবটস গ ালারী : ব ব ু শখ মিুজবরু রহমান নেভািথেয়টাের নতুন সংেযািজত 

হেয়েছ ৩০িট িডিজটাল ও সােয়ি িফক এি িবটস। য েলার সাহােয  িবেনাদেনর মাধ েম িশ াথীরা িব ান িবষয়ক ান 

লাভ করেত পারেব। এ সম  অত াধুিনক এি িবটস িব ােনর চরম উৎকষতার িতক। যা ারা দেশর িশ াথীেদর 

িব ােনর চমক দ এবং আ যজনক িবষয় েলােক অবেলাকন এবং অনভুব করেত পারেব এবং তােদরেক িব ান মন  

হেত সহায়তা করেব। এছাড়াও রেয়েছ সৗর জগেতর হসমেুহর মেডল, মহাকাশ িবষয়ক তথ িচ , সূয, পৃিথবী ও চাঁেদর 

মেডল ইত ািদ।  
 

        5-D Movie Theatre : অত াধুিনক যিু র নতুন সংেযািজত 5-D Movie Theatre-এ চােখ িবেশষ ধরেনর 

চশমা িদেয় দখা যােব আকষণীয় দশনী যােত রেয়েছ Bubble, Air, Water, Leg tickler, Special lighting, Chair 
movement, Smoke ইত ািদর দা ণ effect. আসন সংখ া ৪০। ব ি  সময় ৫-৭ িমিনট।  

 

পরমাণু শি  তথ  ক ঃ িশ া ও িবেনাদন এক সােথ পাে ন নেভািথেয়টাের ািপত পরমাণু শি  তথ  কে । 

এখােন আেছ 3D এ ািনেমেটড মিুভ, িনউি য়ার সফিট মেডল, মানবেদেহর তজি য়তা পিরমােপর য -ডিসিমটার এবং 

আরও অেনক িকছু। এিট িবনামেূল  সকেলর জন  উ ু । 

 

অন ান  িবষয় : নেভািথেয়টাের রেয়েছ ১৫০ আসন িবিশ  অিডেটািরয়াম, ৫০ আসন িবিশ  কনফাের  ম, 

িবশাল খািল জায়গা যা সরকার িনধািরত হাের ভাড়া দয়া হয় (শত েযাজ )। এছাড়া রেয়েছ ক াপসুল িল  এর সুব ব া। 
 

সতকতা :  

১। ই বছেরর কম বয়সী িশ  এবং অসু  ব ি েদর নেভািথেয়টােরর দশনী উপেভাগ না করাই উ ম। 

২। খাবার, পানীয়, ব াগ, ক ােমরা িনেয় দশনী হেল েবশ িনেষধ। 

৩। দশনী হেলর িভতের ছিব তালা, আেলা ালােনা, মাবাইল ফান ব বহার করা স ণূ িনিষ ।  

৪। শা  হবার পর দশনী হেল েবশ করা যায় না। 

৫। িব ীত িটেকট ফরত নয়া হয়না। 

 

 হেলা সিত । আর দরূ দেশ নয়। মহাকাশ পযেব েণর িনমল আন  এবং জ ািতিব ান িবষয়ক ান 

আহরেণর লভ সুেযাগ এখন আপনার দেশই। সুতরাং দরী নয় আজই আসুন। 

 



শীতকালীন (নেভ র- ফ য়াির) দশনীর সময়সূচী : 

শা দশনীর নাম দশনী র সময়  

(শিন, রিব, সাম, ম ল ও 

বৃহ িতবার) 

বার দশনী 

র সময় 

১ম শা Dawn of the Space Age ও এই আমােদর বাংলােদশ সকাল ১০:৩০ সকাল ১০:০০ 

২য় শা Mission to Black Hole ও এই আমােদর বাংলােদশ পরু ১২:০০ সকাল ১১:৩০ 

৩য় শা Journey to the stars ও এই আমােদর বাংলােদশ বলা ২:০০ বলা ২:৩০ 

৪থ শা Goodnight Goldilocks ও এই আমােদর বাংলােদশ িবকাল ৩:৩০ িবকাল ৪:০০ 

৫ম শা Symphony of the Starry Sky ও এই আমােদর বাংলােদশ িবকাল ৫:০০ িবকাল ৫:৩০  

বধুবার সা ািহক ব  । এছাড়া অন ান  সরকারী ছুিটর িদন নেভািথেয়টার ব  থােক। 

 

ী কালীন (মাচ-অে াবর) দশনীর সময়সূচী : 

শা দশনীর নাম দশনী র সময়  

(শিন, রিব, সাম, ম ল ও 

বৃহ িতবার) 

বার দশনী 

র সময় 

১ম শা Dawn of the Space Age ও এই আমােদর বাংলােদশ সকাল ১০:৩০ সকাল ১০:০০ 

২য় শা Mission to Black Hole ও এই আমােদর বাংলােদশ পরু ১২:০০ সকাল ১১:৩০ 

৩য় শা Journey to the stars ও এই আমােদর বাংলােদশ বলা ২:০০ বলা ২:৩০ 

৪থ শা Goodnight Goldilocks ও এই আমােদর বাংলােদশ িবকাল ৩:৩০ িবকাল ৪:০০ 

৫ম শা Symphony of the Starry Sky ও এই আমােদর বাংলােদশ িবকাল ৫:০০ িবকাল ৫:৩০  

৬  শা Journey to the stars ও এই আমােদর বাংলােদশ িবকাল ৬:৩০ িবকাল ৭:০০  

বধুবার সা ািহক ব  । এছাড়া অন ান  সরকারী ছুিটর িদন নেভািথেয়টার ব  থােক। 

 

িটেকেটর মলূ  তািলকাঃ 

দশনীর নাম িতিট িটেকেটর মূল  

(টাকা) 

ােনট শা  ১০০.০০ 

িডিজটাল ও সােয়ি িফক এি িবটস ৫০.০০ 

5D Interactive Edutainment Simulator ৫০.০০ 

5D Movie Theatre ৫০.০০ 

ক াপসুল রাইড িসমেুলটর ৫০.০০ 

 

 

 



িবিভ  রাইড 

 
 

5D Movie Theatre Smart Game and Smart Step Floor Ride Simulator 

 

  

5D Interactive Edutainment Simulator   
 

িডিজটাল ও সােয়ি িফক এি িবটসমূহ : 
 

   
Roller Coaster Touch Me Earthquake System 

   
Magic Vision Tornado System Slow Blue 



   

Helicopter Hovering Air Rocket Weight on Planet 

   

Space Pilot Training Info Wall Mirror Time 
 

   

Motion Magic Mirror Xi’s Digital Life Form 

  
 

Emotional Speech Biological Motion Music Space 



   
Alien System Digital Canvas Sound Chaos 

   

Stylish Bone E.T Holowall Table 

   
Columbus Egg DNA Composition Harp without String 

  

 

Hello IT Tree's Song VR Simulator Arcade Game Set 
  

 


