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পটভূজম 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার আইভনর দ্বারা প্রজিজিি একটি সংজবজিবদ্ধ সংস্থা। গণপ্রিািন্ত্রী বাংলাভেে সরকাভরর জবজ্ঞান 

ও প্রযুজি মন্ত্রণালভের অিীভন ঢাকার জবিে সরজণ এলাকাে ৫.৪৬ একর িজমর উপর ১২৩ শকাটি টাকা ব্যভে জনম মাণ করা হভেভে শেভের 

একমাত্র        জরোম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার’।                           মাননীে প্রিানমন্ত্রী শেখ হাজসনা 

২০০০ সাভল নভ াজিভেটাভরর জ জি প্রস্তর স্থাপন কভরন। এটি শেভের সকল নাগজরক ও জেক্ষািীভক জবভনােভনর মাধ্যভম মহাকাে জবজ্ঞান 

সম্পভকম সঠিক িারণা ও িথ্য প্রোন এবং মহাকাে জবজ্ঞান জেক্ষাে উদ্বুদ্ধ করার লভক্ষে প্রজিজিি একটি অনানুিাজনক জবজ্ঞান জেক্ষা 

প্রজিিান।                                                         ৎ                                    

                                       ৎ                                                             

        

 

জ েন 

                                                                                             ৎ       

               

জমেন  

                                                                                     -                    

                                                                                                ৎ     

          

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


BN-68 (Annual Report 16-17)16.9.17.doc/ 

 

               সব মকাভলর সব মভেি বাঙালী ও স্বািীনিার স্থপজি িাজির জপিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমাভনর ঐজিহাজসক িীবন সংগ্রাভমর উপর িারণা প্রোভনর 

লভক্ষে জনজম মি ৩০ জমজনভটর জিজিটাল জিল্ম গি ২৮ জুলাই ২০১৭ িাজরভখ উভদ্বািন কভরন। 

 

সাংগঠজনক কাঠাভমা ও িনবল 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর          ৬৩টি          বিমমাভন একিন মহাপজরচালকসহ ৪৭ িন কম মকিমা-

কম মচাজর কম মরি  

 

অগ মাভনাগ্রাম 
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প্রিান কার্ মাবজল  

 মহাকাে জবষেক অপভটা-শমকাজনকোল ও জিজিটাল েজব প্রেে মনী পজরচালনা 

 জবজ ন্ন সাভেজিজিক ও জিজিটাল এজিজবট-এর ববজ্ঞাজনক জেকসমূহ িনগভণর কাভে জবভেষি জেক্ষািীভের সহিভবাধ্য াভব 

উপস্থাপন 

 অোভরাজ েন শো এবং জিল্ম আধুজনকােন, পজরবিমন ও যুভগাপভর্াগী করণ 

 শিোজিজব মজ্ঞাভনর নতুন নতুন িথ্য ও জচত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং প্রাপ্ত িথ্য সম্পভকম জনেজমি শসজমনার, জসভম্পাজিোভমর আভোিন 

কভর শেভের িনগণ িিা শেভের োত্র সমািভক অবজহিকরণ 

 সাভেজিজিক লাইভেজর স্থাপন কভর শিোজিজব মজ্ঞান জবষেক জবজ ন্ন িথ্য ও জচত্র, সামজেকী, বই-পুস্তক সংরক্ষণ ও প্রেে মভনর ব্যবস্থা 

করা 

 নভ াজিভেটাভরর র্াবিীে কম মকাণ্ড সম্পভকম পত্রপজত্রকা, শরজিও, শটজলজ েন অন্যান্য জমজিোর মাধ্যভম িনগণভক অবজহি ও আকৃষ্ট 

করা এবং শেৌোর, জলিভলট ও জবজ্ঞাপন প্রকাভের মাধ্যভম স্কুল-কভলিসহ জবজ ন্ন জেক্ষা প্রজিিাভনর সাভি শর্াগাভর্াগ শনটওোকম 

গভি শিালা 

 শেস রাইি জসমুভলটর, জি-জি মুজ  এবং অন্যান্য অিোধুজনক র্ন্ত্রপাজি বা সরঞ্জাভমর মাধ্যভম জবজ্ঞান জ জিক ও জ্ঞানজবকাভে 

সহােক সুস্থ জবভনােভনর ব্যবস্থা করা 

  মহাকাে জবষেক গভবষণার মাধ্যভম নভ াজিভেটারভক Centre of Excellence-এ পজরণি করা 
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               বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার, রািোহী েীষ মক স্থাপন প্রকভের জি-জি মভিল এবং নকো গি ১৬.০২.২০১৭ িাজরভখ অনুভমােন 

কভরন। 

 

২০১৬-১৭ অি ম-বৎসভর সম্পাজেি উভেখভর্াগ্য কার্ মাবজল 

  

 বাংলাভেভের িনগণ জবভেষ কভর জেক্ষািী িিা শেভের  জবষ্যৎ প্রিন্মভক সব মকাভলর সব মভেি বাঙালী িাজির জপিা 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ঐজিহাজসক িীবন সংগ্রাভমর উপর িারণা প্রোভনর লভক্ষ        ৩০ জমজনভটর জিজিটাল 

জিল্ম উভদ্বািন।  

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার রািোহী, স্থাপন প্রকেটি গি ১৬ শিব্রুোজর ২০১৬ িাজরভখ একভনক কর্তমক 

অনুভমাজেি হভেভে।                                                                            

                                  -                                                  

             জবজ ন্ন জেক্ষা প্রজিিান হভি জবআরটিজস বাভস কভর োত্র-োত্রীভের আনা-শনো কভর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 

রহমান নভ াজিভেটাভরর প্লাভনভটজরোম প্রেে মনী জবনা মূভে শেখাভনা হভেভে।  

 বজরোল জব াভগ                     র িন্য                                                   

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                           

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর সকল প্রেে মনীর টিভকট জবজ ন্ন প্রজিিাভনর বুজকং এর িন্য জনি মাজরি িরভম 

অনলাইন এজপ্লভকেন জসভেম চালু করা হভেভে। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর কম মকিমা/কম মচারীভের ৬০ িনঘণ্টা প্রজেক্ষণ প্রোন করা হভেভে। প্রজেক্ষভণর 

কারভণ কম মকিমা-কম মচারীভের কাভির গুণগি মাভনর উন্নজি সাজিি হভেভে। 

  বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর শিসবুক আইজি শখালা হভেভে। িভল আগি েে মনািীগণ সহভি 

নভ াজিভেটাভরর আপভগ্রি িথ্য িানভি পাভরন। 
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                        বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর 

মভধ্য APA            

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর                     

        

 

 সুবিধা িবিত বিশু ও বিশিষ বিশুশের জন্য িঙ্গিনু্ধ শিখ মুবজিুর রহমান্ ন্শ াবিশেটাশরর প্লাশন্শটবরোম প্রেিশন্ী বিন্ামূশযয 

প্রেিশশন্র িযিস্থা করা হশেশে। ফশয তারা বিশন্ােশন্র মাধযশম বিজ্ঞান্ এিং বিজ্ঞাশন্র অজান্া রহসয সম্পশকশ জান্শত 

পারশে। 

 িঙ্গিনু্ধ শিখ মুবজিুর রহমান্ ন্শ াবিশেটাশরর                                                        

                                                                      

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর িন্য চট্রগ্রাম শিলার বাকজলো (বন্দর) শমৌিাে একুভন ৭.০০ একর অকৃজষ 

খাস িজম বরাদ্দ প্রোভনর জবষভে                                                                     

                                                           

                                                                                            

                                                                                  

 ২০১৬-১৭ অি ম-বৎসভর নভ াজিভেটাভর    ৯     িন েে মক সমাগম হভেভে। 

  
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান                                   

                     

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর প্লাভনভটজরোম হভল জেক্ষািীগণ 

প্রেে মনী উপভ াগ করভেন 
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বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর পরমাণু িথ্য শকভে বিৃিা প্রোন 

কভরন                   

                                                

 

 

২০১৬-১৭ অি ম-বৎসভর বাজষ মক কম মসম্পােন চুজি (APA)                              

  -             

         

                            

                       

    -             ৮  ৩  ৩৮       ৬  ৬   ৮    

    -   ৩               ৩           ৩   ৮ ৩  

   ৩-          ৫   ৩ ৫  ৩   ৫৬ ৩৫৫ ৬     ৯  

    -   ৫  ৮৫ ৮  ৬৯     ৮ ৮     ৬   ৫      ৫ 

   ৫-   ৬   ৯ ৬  ৩   ৫  ৫      ৩৩৬ ৩৫  ৯   ৫ 

   ৬-      ৩৮  ৮  ৫     ৬৯   ৮ ৫৯     ৯৯  ৮ 

 

                   

 

                                                                                                             

                                                          Center of excellence                        

                                                                                                                

                                                                                  

    ৎ           

 শেভের প্রজিটি জব াগীে েহভর                      নভ াজিভেটাভরর োখা স্থাপন পজরকেনা 

অন্তর্ভ মি রভেভে। 
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বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর প্রেে মনী সংক্রান্ত িথ্য: 

  

েজনবার, 

রজববার, 

শসামবার, 

মঙ্গলবার ও 

বৃহেজিবার  

   প্রেে মনী 

Dawn of the 

Space Age ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

২ে প্রেে মনী 

Mission to 

Black Hole 

ও “বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

৩ে প্রেে মনী 

Journey to 

the stars ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৪ি ম প্রেে মনী 

Goodnight 

Goldilocks ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর জনজম মি 

জিজিটাল জিল্ম” 

৫ম প্রেে মনী 

Symphony of 

the Starry Sky 

ও “বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল জিল্ম”  

৬ি প্রেে মনী 

Journey to 

the stars  ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

প্রেে মনী শুরুর 

সমে 
সকাল ১০:৩০ দুপুর ১২:০০ শবলা  :০০ জবকাল ৩:৩০ জবকাল ৫:০০ জবকাল ৬:৩০ 

টিজকট জবজক্র 

শুরুর সমে 
সকাল ১০:০০ সকাল ১০:৩০ 

দুপুর ১২:০০ 

                

  ৩            

     ) 

শবলা ২:০০ জবকাল ৩:৩০ জবকাল ৫:০০ 

বুিবার  সাপ্তাজহক ছুটি 

 

শুক্রবার 

   প্রেে মনী 

Dawn of the 

Space Age ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর জনজম মি 

জিজিটাল জিল্ম”  

২ে প্রেে মনী 

Mission to 

Black Hole ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর জনজম মি 

জিজিটাল জিল্ম”  

৩ে প্রেে মনী 

Journey to 

the starsও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৪ি ম প্রেে মনী 

Goodnight 

Goldilocks ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম” 

৫ম প্রেে মনী 

Symphony of 

the Starry 

Sky ও “বঙ্গবন্ধুর 

উপর জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

৬ি প্রেে মনী 

Journey to 

the stars ও 

“বঙ্গবন্ধুর উপর 

জনজম মি জিজিটাল 

জিল্ম”  

প্রেে মনী 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 

 

* প্লোভনভটজরোম প্রেে মনীর টিজকট-এর মূে   ০/- টাকা।  

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

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

*                                   -   প্রজিটি টিভকভটর মূে ১০০/- টাকা।   

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

*                  (       )   

জেক্ষা প্রজিিাভনর জলজখি আভবেভনর শপ্রজক্ষভি অজগ্রম টিভকট প্রোন করা হে।  
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