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 “িবেনাদেনর মাধ েম িশ া” 

ব ব ু শখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টার 
িব ান ও যুি  ম ণালয় 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

িবজয় সরিণ, তজগাওঁ, ঢাকা-১২১৫। 

 
 

ফান: ৯১৩৮৮৭৮, ফ া : ৯১৩০০০৬, ই- মইল: bsmrnovotheatre@yahoo.com ওেয়বসাইট: www.novotheatre.gov.bd, www.novotheatre.portal.gov.bd 
 

িসিটেজনস চাটার 
১. িভশন ও িমশন 

পক  (Vission):  
মহাকাশ িব ােনর িদগ  উে াচেনর মাধ েম ব ব  ু শখ মুিজবুর রহমান নেভািথেয়টারেক দেশর িব ান িশ ায় একিট উৎকষতার কে  পিরণত করা।    

অিভল  (Mission):  
িবেনাদনমূলক িশ ার মাধ েম জনমেন িব ান স েক ইিতবাচক ধারণা ািথত করা এবং ােনেটিরয়াম, ি -িড, টিলে াপ, িবিভ  সাইি িফক ও িডিজটাল এি িবটস দশনী, মহাকাশ স িকত গেবষণা 

ইত ািদর মাধ েম ভিবষ ত জ েক িব ান ও যুি  িশ ায় উৎসাহী কের তালা।  

২. সবা দান িত িত 

২.১) নাগিরক সবা 

. 

নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার মূল  এবং 

পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা 

(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

1.  ােনেটিরয়াম 

দশনী  

 সরাসির কাউ াের উপি ত হেয় িনধািরত মূেল  

িটেকট সং হ কের িভতের েবশ করেত হেব। 

 ােনেটিরয়াম হেল েবশ কের আসন হণ 

কের দশনী উপেভাগ করেব। 

 

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

 SMS তথ  

( মাবাইেলর 

মাধ েম িটেকট 

েয়র ে  

Token ন রিট 

িটেকট কাউ াের 

দশন কের িটেকট 

সং হ করেত হেব।) 

 

িতিট িটেকেটর 

মূল  ১০০/- টাকা। 

িটেকট নগেদ য় 

করেত হয়।  

 

শীতকালীন সময়সূিচ 

(নেভ র- ফ য়াির) 

শিনবার থেক 

বৃহ িতবার 

সকাল ১০:৩০টা,  

পুর ১২:০০টা,  

বলা ২:০০টা,  

িবকাল ৩:৩০টা ও  

িবকাল ৫:০০টা। 

বার: 

সকাল ১০:০০টা,  

পুর ১১:৩০টা,  

বলা ২:৩০টা,  

িবকাল ৪:০০টা ও  

িবকাল ৫:৩০টা। 

ী কালীন সময়সূিচ 

(মাচ-অে াবর) 

শিনবার থেক 

বৃহ িতবার 

সকাল ১০:৩০টা,  

পুর ১২:০০টা,  

বলা ২:০০টা,  

িবকাল ৩:৩০টা, 

িবকাল ৫:০০টা ও 

স া ৬:৩০টা। 
বার: 

সকাল ১০:০০টা,  

পুর ১১:৩০টা,  

বলা ২:৩০টা,  

িবকাল ৪:০০টা, 

িবকাল ৫:৩০টা ও  

স া ৭:০০টা। 
 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 
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. 

নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার মূল  এবং 

পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা 

(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

2.  ৫-িড মুিভ 

িথেয়টার 

চােখ িবেশষ ধরেনর চশমা িদেয় দখা যােব 

আকষণীয় 3-D যুি র ভাচয়ুাল িফ  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। 

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

িটেকেটর মূল  ৫০/- 

টাকা। 

 

িতিদন সকাল ১০:০০ টা হেত স া 

০৭:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 

3.  রাইড 

িসমুেলটর 

ক াপসুল রাইড িসমুেলটের আেরাহেণর মাধ েম ৩০ 

িড ী কােণ এবং আনুভিুমক ও উল  তেল ত 

গিতস  রালার কা ার / াচীন িপরািমেডর মধ  

িদেয় মেণর অনভূুিতস  টাইম গট ট ু ইিজপট/ 

এে ােজট/ ম াক িস  এর অনভুিূত লাভ করা যায়।  

 আসন সংখ া ৩০। 

 ব াি /সময় ৫(পাঁচ) িমিনট। 

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

িটেকেটর মূল  ৫০/- 

টাকা। 

 

িতিদন সকাল ১০:০০ টা হেত স া 

০৭:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 

4.  িডিজটাল ও 

সােয়ি িফক 

এি িবটস 

গ ালারী 

ব ব  ু শখ মুিজবুর 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 অনুভব 

করেত পারেব এবং তােদরেক িব ান মন  হেত সহায়তা 

করেব। এছাড়াও রেয়েছ াট প ার এ  াট গম, 

স ােটলাইেটর মেডল, সৗর জগেতর হসমুেহর মেডল, 

মহাকাশ িবষয়ক তথ িচ , সযূ, পৃিথবী ও চাঁেদর মেডল 

ইত ািদ।  

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

িটেকেটর মূল  ৫০/- 

টাকা। 

 

িতিদন সকাল ১০:০০ টা হেত স া 

০৭:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 

5.  ৫-িড 

ই ারএ াকিটভ 

এডেুটইনেম  

িসমুেলটর 

৫-িড ই ারএ াকিটভ এডুেটইনেম  িসমুেলটর এর 

মাধ েম িবেশষ ধরেণর আসেন 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 পৗঁছােনার অনুভিুত।  

 আসন সংখ া ১২। 

 ব াি /সময় ৫(পাচঁ) িমিনট। 

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

িটেকেটর মূল  ৫০/- 

টাকা। 

 

িতিদন সকাল ১০:০০ টা হেত স া 

০৭:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 
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নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার মূল  এবং 

পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা 

(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

6.  পরমাণু শি  

তথ  ক : 

িশ া ও িবেনাদন এক সােথ পাে ন নেভািথেয়টাের 

ািপত পরমাণু শি  তথ  কে । এখােন আেছ 3D 

এ ািনেমেটড মুিভ, িনউি য়ার সফিট মেডল, 

মানবেদেহর তজি য়তা পিরমােপর য -ডিসিমটার 

এবং আরও অেনক িকছু।  

-- িবনামূেল   িতিদন সকাল ১০:০০ টা হেত স া 

০৭:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মীত আহেমদ 
এ াডিমিনে টর 
ফান: ৯১৩০০০৬  
মাবাইল: ০১৭৯৬৬৩২৫০০ 

ই- মইল: mumitahmed@yahoo.com 
 

7.  শীতাতপ 

িনয়ি ত 

আধিুনক সাউি  

িসে ম এবং 

মাি িমডয়া 

েজকশন 

সমৃ  ৫০ 

আসন িবিশ  

কনফাের  ম 

মহাপিরচালক বরাবর িলিখত আেবদন করার পর 

যথাযথ কতপৃে র অনেুমাদন সােপে  সবা দয়া 

হয়। 

 

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

ভাড়ার হার 

৬,০০০/- টাকা। 

িনধািরত সমেয়র 

পরবতী িতঘ া 

১,০০০/- টাকা।  

[ভ াট ও ট া  

সরকার িনধািরত 

হাের েযাজ । 

িতিদন সকাল ০৯:০০ টা হেত 

িবকাল ০৫:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 
 

8.  শীতাতপ 

িনয়ি ত 

আধিুনক সাউি  

িসে ম এবং 

মাি িমডয়া 

েজকশন 

সমৃ  ১৫০ 

আসন িবিশ  

অিডেটািরয়াম 

মহাপিরচালক বরাবর িলিখত আেবদন করার পর 

যথাযথ কতপৃে র অনেুমাদন সােপে  সবা দয়া 

হয়। 

 

নেভািথেয়টােরর 

শাসন শাখা, িবজয় 

সরিণ, তজগাওঁ, 

ঢাকা। 

 

ভাড়ার হার 

১৫,০০০/- টাকা। 

িনধািরত সমেয়র 

পরবতী িতঘ া 

২,০০০/- টাকা। 

*শত েযাজ । 

িতিদন সকাল ০৯:০০ টা হেত 

িবকাল ০৫:০০ টা পয । 

[নেভািথেয়টােরর সা ািহক ছুিট বুধবার 

ও সরকার ঘািষত অন ান  ছুিট 

ব িতত] 

মাঃ শিফকলু ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 
ফান (অিফস): ৯১৩৯৫৭৭ 
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: safiqnovo@gmail.com 
 

9.  অ ীম বুিকং িশ া িত ানসহ অন ান  িত ােনর ে  

মহাপিরচালক বরাবর িলিখত আেবদন সােপে  অ ীম 

িটেকট বরাে র ব ব া রেয়েছ। 

 

 

 

 

 

 

 

নেভািথেয়টােরর 

শাসন শাখা, িবজয় 

সরিণ, তজগাওঁ, 

ঢাকা। 

 

নগেদ  িতিদন (শিন-বৃহ িত) সকাল 

১০:০০ টা হেত স া ৫:৩০ টা পয  

এবং বাের ০৭:০০ টা পয । 

(আসন সংখ া খািল সােপে ) 

মাঃ শিফ ল ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 

ফান: ৯১৩৯৫৭৭  
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: shafiqnovo@gmail.com 



CC 311215 

. 

নং 

সবার নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার মূল  এবং 

পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা 

(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

10.  টিলেফােন 

য় প িত 

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 

মূল 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। Token 

ন রিট িটেকট কাউ াের দশন কের িটেকট সং হ করেত 

হেব। 

নেভািথেয়টােরর 

শাসন শাখা, িবজয় 

সরিণ, তজগাওঁ, 

ঢাকা। 

 

-- িতিদন (শিন-বৃহ িত) সকাল 

১০:০০ টা হেত স া ৫:৩০ টা পয  

এবং বাের ০৭:০০ টা পয । 

(আসন সংখ া খািল সােপে ) 

মাঃ শিফ ল ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 

ফান: ৯১৩৯৫৭৭  
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: 
shafiqnovo@gmail.com 
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২.২) ািত ািনক সবা 

. 

নং 

সবা নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার মলূ  এবং 

পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা 

(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ বাস সািভস মহাপিরচালক বরাবর িলিখত আেবদেনর 

ি েত নেভািথেয়টােরর িনজ  উেদ ােগ 

িনধািরত িদেন ঢাকা মহানগরীর লু/কেলজ 

থেক িশ াথীেদর িবনা ভাড়ায় িবআরিটিস 

বােসর মাধ েম নেভািথেয়টাের িনেয় আসা 

এবং শা শেষ ুল/ কেলেজ পৗেঁছ দয়ার 

ব ব া আেছ। 

 নেভািথেয়টােরর 

নািটশ বাড ও 

ওেয়বসাইট 

 নেভািথেয়টােরর 

িটেকট কাউ ার, 

িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা। 

িবনামেূল  ধুমা  বার সকাল 

১০:০০টার দশনী 

মাঃ শিফ ল ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 

ফান: ৯১৩৯৫৭৭  
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: shafiqnovo@gmail.com 

 

২.৩) অভ রীণ সবা 

. 

নং 

সবা নাম সবা দান প িত েয়াজনীয় কাগজপ  

এবং াি ান 

সবার মলূ  এবং 

পিরেশাধ প িত 

সবা দােনর সময়সীমা দািয় া  কমকতা 

(নাম, পদিব, ফান ন র ও ইেমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

১ ছুিট দান আেবদন াি র পর িবদ মান িবিধ/ িবধান 

অনসুরেণ যথাযথ কতপৃে র অনেুমাদন 

হণ কের ছুিট দান করা হয়। 

িনধািরত ফরম বা ছেক 

আেবদন  

াি  ান: 

নেভািথেয়টােরর শাসন 

শাখা, িবজয় সরিণ, 

তজগাওঁ, ঢাকা 

-- ৫ কাযিদবস মাঃ শিফ ল ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 

ফান: ৯১৩৯৫৭৭  
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: shafiqnovo@gmail.com 

২ নেভা 

ক ােফেটিরয়া 

নেভািথেয়টাের মেনারম পিরেবেশ 

া স ত খাবােরর স-ুব ব া আেছ।  
নেভািথেয়টােরর 

অভ ের -১ লেভল, 

িবজয় সরিণ, তজগাঁও, 

ঢাকা 

নগদ তাৎ িণক মাঃ শিফ ল ইসলাম সরকার 
উপ-পিরচালক ( শাসন ও অথ) 

ফান: ৯১৩৯৫৭৭  
মাবাইল: ০১৫৫২৩৬১৬৭১ 

ই- মইল: shafiqnovo@gmail.com 
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২.৪) আওতাধীন অিধদ র/ দ র/ সং া কতৃক দ  সবা: েযাজ  নয়। 

৩) আপনার কােছ আমােদর ত াশা 

. নং িত ত/ কাি ত সবা াি র লে  করণীয় 

১) িনধািরত ফরেম স ণূভােব পূরণকতৃ আেবদন জমা দান   

২) সিঠক মাধ েম েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা 

৩) সা ােতর জন  িনধািরত সমেয়র পূেবই উপি ত থাকা 

৪) পির ার পির তা ও িনরাপ া র ায় সহেযাগীতা দান 

৪) অিভেযাগ ব ব াপনা প িত (GRS) 

সবা াি েত অস  হেল দািয় া  কমকতার সে  যাগােযাগ ক ন। িতিন সমাধান িদেত ব থ হেল িনে া  প িতেত যাগােযাগ কের আপনার সমস া অবিহত ক ন। 

. নং কখন যাগােযাগ করেবন কার সােথ যাগােযাগ করেবন যাগােযােগর িঠকানা িন ি র সময়সীমা 

১ দািয় া  কমকতা সমাধান িদেত ব থ হেল 

GRS ফাকাল পেয়  কমকতা 

নাম ও পদিব: নায়মা ইয়াসমীন   

                 পিরচালক (চ:দা:) 

ফান: ৯১৩০০০৬ 

ইেমইল: nayeema_bsmrnovo@yahoo.com 

ওেয়ব পাটাল: www.novotheatre.portal.gov.bd 

 িবজয় সরিণ, তজগাওঁ, ঢাকা 

ফান: ৯১৩০০০৬ 

ইেমইল: nayeema_bsmrnovo@yahoo.com 

ওেয়ব পাটাল: www.novotheatre.portal.gov.bd 

িতন মাস 

২ 
GRS ফাকাল পেয়  কমকতা িনিদ  সমেয় 

সমাধান িদেত ব থ হেল 

ক ীয় অিভেযাগ ব ব াপনা প িত (GRS)  

মাঃ আব ল মিতন 

যু সিচব 

িব ান ও যুি  ম ণালয় 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।  

 ভবন নং ৬, ১০ম তলা, িব ান ও যিু  

ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

ফান: +৮৮-০২-৯৫৫৫০০৯ (অিফস) 

        +৮৮-০১৭১১৫৭৮৯৪২ ( মাবা) 

ই- মইল: section15@most.gov.bd 
ওেয়ব: www.most.gov.bd 

 

এক মাস 

 

 

৩ 
আিপল কমকতা িনিদ  সমেয় সমাধান িদেত না 

পারেল 

মি পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ ব ব াপনা সল অিভেযাগ হণ ক  

৫ নং গইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 

িতন মাস 

 

 


