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 “বিনেোদনের মোধ্যনম বিক্ষো” 

বঙ্গবন্ধ ুশেখ মুজিবরু রহমান নভ াজিভেটার 

জবজ্ঞান ও প্রযুজি মন্ত্রণালে 

গণপ্রিাতন্ত্রী বাাংলাভেে সরকার 

জবিে সরজণ, শতিগাাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

 

 

ফ োে: ৯১৩৮৮৭৮,  যোক্স: ৯১৩০০০৬, ই-ফমইল: bsmrnovotheatre@yahoo.com ওনেিসোইট: www.novotheatre.gov.bd, http://novotheatre.portal.gov.bd 
 

 

     (Vision): 

                                                                                                 

                         

 

       (Mission): 

                                                                                       -              

                                                                                                  

                              

 

 

 

বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবরু রহমান নভ াজিভেটাভরর ইভনাভ েন জটভমর ২০১৭                              : 

 

১। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভর কমমরত িনবলভক তিয প্রযজুি জবষভে জনেজমত প্রজেক্ষভণর বযবস্থা করা হভব। 

২। অজিভস স্থাজিত কজিউটারগুভলাভক LAN (Local Area Network)                   

৩। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর ওভেবসাইট আকষমণীে ও জনেজমত হালনাগাে রাখা হভব।  

৪। নভ াজিভেটাভরর প্রোসজনক এজরোসহ অজিভসর সকল এলাকাে WiFi                       

৫  LAN (Local Area Network)                                                  Backbone    

                                                                                           

                                

৬                                 :                                                                    

                                           

৭। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর প্লাভনভটজরোম শো-শক আধুজনকােন/ আিভেট করা হভব। 

৮। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর কমমকতমা-কমমচারীভের ইভলকট্রজনক িাঞ্চ কােম প্রণেন করা হভব। 

৯। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর জনরািত্তা বযবস্থা িুনজবমনযাস করা (ইভলকট্রজনক িাঞ্চ কােম, জসজস কযাভমরা, 

স্ক্যানার, শমটাল জেভটক্টর, আচমওভে ইতযাজের মাধযভম) হভব। 

১০।  জবভেজে এবাং শেজেভের িনয জ ন্ন মলভলয প্রেেমনীর বযবস্থা করা হভব।  

১১। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান                                                                      
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১২  বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর প্লাভনভটজরোভম Digital                          equipment 

             equipment                                                                           

     প্লাভনভটজরোভম প্রেেমভনর িনয জবজ্ঞান জ জত্তক এবাং তিয জন মর জিল্ম ক্রে ও প্রেেমভনর বযবস্থা িযমােক্রভম গ্রহণ করা 

হভব। 

১৩। শিযাজতজবমজ্ঞাভনর নতুন নতুন তিয ও জচত্র সাংগ্রহ ও সাংরক্ষণ করা এবাং প্রাপ্ত তিয সিভকম জনেজমত শসজমনার, 

জসভিাজিোভমর আভোিন কভর শেভের িনগণ তিা শেভের ছাত্র সমািভক অবজহত করা হভব।  

১৪। ভ্রামযমান জমজন প্লাভনভটজরোভমর বযবস্থা কভর জবভনােভনর মাধযভম িনগণভক জবজ্ঞান জেক্ষাে উদু্বদ্ধ করা। 

১৫। জবজ ন্ন ধরভনর সাইজিজিক এজিজবট ক্রে কভর স্থািভনর বযবস্থা করা হভব। 

১৬। বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর রভকট, শেসসাটল ও সযাভটলাইভটর মভেল স্থািভনর মাধযভম আধুজনকােন 

েীষমক কমমসলজচ গ্রহণ করা হভব।  

১৭। জব াগীে েহভর বঙ্গবনু্ধ শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটাভরর োখা স্থািভনর মাধযভম তিযপ্রযুজি জবষেক কাযমক্রম 

ত্বরাজিত করা হভব।  

 

 

 

 

              ) 

             :) 

  

ইভনাভ েন অজিসার 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভ াজিভেটার 


