
 
                     ” 

   

 
                 

               

 

 

বার্ষ িক প্রর্িববদন ২০১৯-২০ 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার 

 
 

 

 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার 

র্বিে সরর্ি, শিিগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

শ ান: ৫৫০২৭৭৩৪,  যাক্স: ৫৫০২৭৭৩৬ 

ই-শমইল: bsmrnovotheatre@yahoo.com  

ওবেবসাইট: www.novotheatre.gov.bd, www.novotheatre.portal.gov.bd 

 

mailto:bsmrnovotheatre@yahoo.com
http://www.novotheatre.gov.bd/
http://www.novotheatre.portal.gov.bd/


     : 

শদবের সকল নাগর্রক ও র্েক্ষািীবক র্ববনাদবনর মাধ্যবম মহাকাে র্বজ্ঞান সম্পবকি সঠিক ধারিা ও িথ্য প্রদান এবং মহাকাে র্বজ্ঞান 

র্েক্ষাে উদ্বুদ্ধ করার লবক্ষয ১৯৯৬ সাবল মাননীে প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনার র্নবদ িবে শদবে প্ল্যাবনবটর্রোম প্রর্িষ্ঠার উবযাগ গ্রহি করা 

হে। র্বগি ১৩ মার্ ি ১৯৯৭ িার্রখ অনুর্ষ্ঠি িািীে অি িননর্িক পর্রষবদর র্নব িাহী কর্মটি (একবনক)-এর স াে ঢাকার র্বিে সরর্ি 

এলাকাে ৫.৪৬ একর ির্মর ওপর ১২৩ শকাটি টাকা ব্যবে  বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার” েীষ িক প্রকল্পটি বাস্তবােবনর 

িন্য অনুবমার্দি হে এবং ০৯ শ ব্রুোর্র, ২০০০ িার্রখ মাননীে প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা  বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান 

নব ার্িবেটার”-এর র্ র্িপ্রস্তর স্থাপন কবরন। প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০০৪ িার্রখ বাস্তবার্েি হে।  

নব ার্িবেটাবর ৫িলার্বর্েষ্ট মূল  বনসহ প্রাে ২০ হািার বগ ির্মটার স্থান রবেবে। এখাবন অিযাধুর্নক প্রযুর্িবি তির্র ২৭৫ 

আসনর্বর্েষ্ট প্ল্যাবনবটর্রোম হল, 5D Movie Theatre, ৩০টি এর্ক্সর্বটস র্নবে ১টি গ্যালারী, 5D Interactive 

Edutainment Simulator, অিযাধুর্নক সুব াগ-সুর্বধাসংবর্লি ১৫০ সীবটর অর্িবটার্রোম ও ৫০ সীবটর কন াবরন্স রুম, 

১০০টি গার্ি পার্কিং এর ব্যবস্থা রবেবে। এোিা, এখাবন রবেবে পরমাণু ের্ি িথ্য শকন্দ্র,  ার মাধ্যবম পারমাির্বক র্বদ্যযৎ র্বষবে 

িনসবর্িনা সৃর্ষ্ট, র্েক্ষািীবদর মাবে পরমাণু র্েক্ষা সম্পবকি আগ্রহ সৃর্ষ্ট এবং পারমাির্বক র্বদ্যযৎ র্বষবে নাগর্রক ও র্েক্ষািীবদর 

অবহতুক  ীর্ি দূরীকরি ও সঠিক ধারিা প্রদান করা হে। উবদ্বাধবনর পর শিবক র্নের্মি াবব সপ্তাবহ ৬ র্দন নব ার্িবেটাবর র্বর্ ন্ন 

প্রদে িনী প্রদে িন করা হে।  

গি ১৮ মার্ ি ২০১০ িার্রখ বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার আইন, ২০১০ মহান িািীে সংসবদ পাস হে এবং উি 

আইবনর আওিাে বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার একটি সংর্বর্ধবদ্ধ সংস্থা র্হসাবব স্বীকৃর্ি লা  কবর। 

 

   

 

  



র্ েন 

মহাকাে র্বজ্ঞাবনর র্দগন্ত উবমার্বনর মাধ্যবম বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটারবক শদবের র্বজ্ঞান র্েক্ষাে একটি 

উৎকষ িিার শকবন্দ্র পর্রিি করা। 

র্মেন: র্ববনাদনমূলক র্েক্ষার মাধ্যবম িনমবন র্বজ্ঞান সম্পবকি ইর্িবার্ক ধারিা শপ্রার্িি করা এবং প্ল্যাবনবটর্রোম, র্ি-র্ি, 

শটর্লবকাপ, র্বর্ ন্ন সাইর্ির্ ক ও র্ির্িটাল এর্ক্সর্বটস প্রদে িনী, মহাকাে সম্পর্কিি গববষিা ইিযার্দর মাধ্যবম  র্বষ্যৎ প্রিমবক 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্েক্ষাে উৎসাহী কবর শিালা। 

সাংগঠর্নক কাঠাবমা ও িনবল 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবর অনুবমার্দি ৬৩টি পবদর মবধ্য বিিমাবন একিন মহাপর্রর্ালকসহ ৫৭ িন কম িকিিা-

কম ির্ার্র কম িরি আবে। 

প্রধান কা িাবর্ল 

 মহাকাের্বষেক অপবটা-শমকার্নকযাল ও র্ির্িটাল ের্ব প্রদে িনী পর্রর্ালনা; 

 র্বর্ ন্ন সাবের্ির্ ক ও র্ির্িটাল এর্ক্সর্বট-এর তবজ্ঞার্নক র্দকসমূহ িনগবির কাবে র্ববেষি র্েক্ষািীবদর কাবে 

সহিববাধ্য াবব উপস্থাপন; 

 অযাবরার্ েন শো এবং র্ ল্ম আধুর্নকােন, পর্রবিিন ও যুবগাপব াগীকরি; 

 শিযার্ির্ব িজ্ঞাবনর নতুন নতুন িথ্য ও র্র্ত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষি এবং প্রাপ্ত িথ্য সম্পবকি র্নের্মি শসর্মনার, 

র্সবম্পার্িোবমর আবোিন কবর শদবের িনগি িিা শদবের োত্র সমািবক অবর্হিকরি; 

 সাবের্ির্ ক লাইবের্র স্থাপন কবর শিযার্ির্ব িজ্ঞানর্বষেক র্বর্ ন্ন িথ্য ও র্র্ত্র, সামর্েকী, বই-পুস্তক সংরক্ষি ও 

প্রদে িবনর ব্যবস্থাকরি; 

 নব ার্িবেটাবরর  াবিীে কম িকাণ্ড সম্পবকি পত্রপর্ত্রকা, শরর্িও, শটর্লর্ েন অন্যান্য র্মর্িোর মাধ্যবম িনগিবক 

অবর্হি ও আকৃষ্ট করা এবং শোর্েোর, র্ল বলট ও র্বজ্ঞাপন প্রকাবের মাধ্যবম স্কুল-কবলিসহ র্বর্ ন্ন র্েক্ষা 

প্রর্িষ্ঠাবনর সাবি শ াগাব াগ শনটওোকি গবি শিালা; 

 শেস রাইি র্সমুবলটর, র্ি-র্ি মুর্  এবং অন্যান্য অিযাধুর্নক  ন্ত্রপার্ি বা সরঞ্জাবমর মাধ্যবম র্বজ্ঞানর্ র্িক ও জ্ঞান 

র্বকাবে সহােক সুস্থ র্ববনাদবনর ব্যবস্থা করা; এবং 

  মহাকাের্বষেক গববষিার মাধ্যবম নব ার্িবেটারবক Centre of Excellence-এ পর্রিি করা। 
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 রািোহী র্ব াবগ নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার, রািোহী েীষ িক প্রকল্পটির শ ৌি 

অবকাঠাবমা র্নম িাি কাি এর্গবে র্লবে। কম িপর্রকল্পনা অনু ােী প্রকল্পটি সুষ্ঠু ও সুন্দর াবব বাস্তবােবনর িন্য প্রবোিনীে 

কা িক্রম গ্রহন করা হবেবে।                ৩০    ২০২০                প্রিীি শরািম্যাপ অনু ােী কা িসম্পাদবনর 

িন্য প্রকল্পটির শমোদ বৃর্দ্ধ করা প্রবোিন। িাই প্রকবল্পর শমোদ বৃর্দ্ধর িন্য সংবোর্ধি র্ির্পর্প’র কর্প সংযুি কবর একটি 

প্রস্তাব র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রিালবে শপ্ররি করা হবেবে।   

 বর্রোবল নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয গি ০৭ িানুোরী ২০২০ িার্রখ র্ির্পর্প একবনক স াে অনুবমার্দি হবেবে। গি ০৮ 

জুন ২০২০ িার্রবখ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রিালে হবি প্রোসর্নক আবদে িার্র করা হবেবে। প্রকল্প পর্রর্ালক র্নবোবগর র্বষবে 

িনপ্রোসন মন্ত্রিালবের সাবি শ াগাব াগ করা হবে।   

 খুলনাে নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয পুনগ িঠিি র্ির্পর্প র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রিালবের মাধ্যবম ০২/০২/২০২০ িার্রবখ 

পর্রকল্পনা কর্মেবন শপ্ররি করা হবেবে।                                                

 র্সবলবট নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয র্ র্ির্বর্লটি স্টার্ির আবলাবক স্থাপিয অর্ধদপ্তবরর নকো এবং গিপূিি অর্ধদপ্তবরর 

র্নম িাি ও পূিি কাবির প্রাক্কলন অনুসাবর র্ির্পর্প প্রিেন কবর              ২০২০                   মন্ত্রিালবে শপ্ররি 

করা হবব। 

 রংপুর নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয গি ২৩ শসবেম্বর ২০১৯ িার্রবখ পর্রকল্পনা কর্মেবন শপ্রর্রি র্ির্পর্প’র ওপর গি 

১২/০৩/২০২০ িার্রবখ পর্রকল্পনা কর্মেবন প্রকল্প মূল্যােন কর্মটির স া অনুর্ষ্ঠি হবেবে। স ার কা ির্ববরিী পাওো শগবল 

প্রবোিনীে কা িক্রম গ্রহি করা হবব।  

 র্ট্রগ্রাম র্ব াবগ নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয র্ র্ির্বর্লটি স্টার্ির আবলাবক স্থাপিয অর্ধদপ্তবরর নকো ও গিপূিি অর্ধদপ্তবরর 

র্নম িাি ও পূিি কাবির প্রাক্কলন অনুসাবর র্ির্পর্প প্রিেন কবর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রিালবে শপ্ররি করা হবেবে। 

 মেমনর্সংহ র্ব াবগ নব ার্িবেটার স্থাপবনর লবক্ষয নগর উন্নেন অর্ধদপ্তবরর মাস্টার প্ল্াবন নব ার্িবেটাবরর িন্য ১০.০০ একর 

ির্ম র্নধ িারি করা র্েল। সম্ভাব্যিা  ার্াই কাবির র্রবপাট ি করা হে। র্কন্তু পরবিীবি শিলা প্রোসক কর্তিক প্রস্তার্বি স্থানটি 

পর্রবিিন করার িন্য অনুবরাধ করা হে। বিিমাবন মেমনর্সংহ সদর উপবিলার শিলখানার র্র শমৌিাে স্থান র্নধ িারবির র্বষবে 

প্রস্তাব কবরন। প্রস্তার্বি স্থানটিবি নব ার্িবেটার স্থাপবনর র্বষবে কার্রগর্র কর্মটির মিামি প্রবোিন। কার্রগর্র কর্মটির 

সদস্যগিবক র্নবে স্থানটি পর্রদে িন কবর নব ার্িবেটাবরর িন্য ১০.০০ একর ির্ম র্নধ িারি করা হবব। পুনরাে সম্ভাব্যিা  ার্াই 

কবর এবং স্থাপিয অর্ধদপ্তবরর নকো ও গিপুিি অর্ধদপ্তবরর প্রাক্কলন পাওো শগবল র্ির্পর্প প্রিেন কবর আগামী র্িবসম্বর ২০২০ 

মাবস র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রিালবে শপ্ররি করা হবব।  

 

  



উন্নেনমূলক কা িক্রম 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর কা িক্রম প্রর্াবরর িন্য নব ার্িবেটাবরর সমু্মবখ র্ির্িটাল র্িসবপ্ল্ শমবসি শবাি ি 

স্থাপন করা হবেবে।  বল আগি দে িনািীরা সহবিই নব ার্িবেটার সংক্রান্ত প্রবোিনীে িথ্যার্দ িানবি পারবেন। 

 নব ার্িবেটাবরর সকল প্রদে িনীর টিবকট বুর্কং এর িন্য র্নধ িার্রি  রবম অনলাইন এর্প্ল্বকেন র্সবস্টম র্ালু করা হবেবে। 

 নব ার্িবেটাবরর র্ির্িটাল র্নরাপিা ব্যবস্থা শিারদার করার লবক্ষয ১টি আর্ িওবে,               , হযান্ড শমটাল র্িবটক্টর, 

র্মরর র্িবটক্টর এবং র্বর্ ন্ন স্থাবন র্সর্স কযাবমরা স্থাপন করা হবেবে। র্নরাপিা ব্যবস্থা শিারদার করাে এখাবন আগি সকল 

শের্ির মানুষ স্বােন্দয শবাধ করবেন। 

 নব ার্িবেটাবর ওোই াই শনটওোকি স্থাপন করা হবেবে।  বল আগি দে িনািীগি এর সু ল শ াগ করবেন। 

 সুর্বধা বর্িি র্েশু ও র্ববেষ র্েশুবদর িন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর প্ল্যাবনবটর্রোম প্রদে িনী র্বনামূবল্য 

প্রদে িবনর ব্যবস্থা করা হবেবে।  বল িারা র্ববনাদবনর মাধ্যবম র্বজ্ঞান এবং র্বজ্ঞাবনর অিানা রহস্য সম্পবকি িানবি পারবে। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর কা িক্রম র্নবে র্বর্ ন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর প্রধাবনর সাবি মহাপর্রর্ালক 

মির্বর্নেম স া কবরন এবং িাবদরবক নব ার্িবেটাবর আসার িন্য উদ্বুদ্ধ কবরন।  

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর কা িক্রম                          ৮          /                

                                           ৫৭     

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর কা িক্রম র্বর্ ন্ন শটর্লর্ েবন প্রর্াবরর িন্য বাংলাবদে র্লর্িত্র প্রকােনা 

অর্ধদপ্তবরর মাধ্যবম একটি র্ র্িও িথ্যর্র্ত্র র্নম িাি করা হবেবে এবং িা র্নের্মি প্রর্ার করা হবে। এোিা, র্বর্ ন্ন র্বজ্ঞাপন, 

র্ল বলট, শোর্েোর এর মাধ্যবম নব ার্িবেটাবরর কা িক্রম প্রর্ার করা হবে। 

 মাননীে প্রধানমন্ত্রীর র্নবদ িবে র্বর্ ন্ন র্েক্ষাপ্রর্িষ্ঠাবনর োত্র-োত্রীবদরবক নব ার্িবেটাবরর প্রদে িনী উপব াগ করার িন্য 

র্বআরটির্সর বাবসর মাধ্যবম র্বনামূবল্য আনা শনো করা হে।  

 

 

 

 

  



বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর                                 

             : 

                          

1.                        

2.             

3.                                                             

4.                     

5.                                             

6.                                                    

7.                                 

8.                                                       

9.                                                                            

                         

10.                                                                           

11.                                                                                 

               

12.                                                                     
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বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর প্রদে িনী সংক্রান্ত িথ্য: 

 

ের্নবার, 

রর্ববার, 

শসামবার, 

মঙ্গলবার ও 

বৃহের্িবার  

১ম প্রদে িনী 

Dawn of the 

Space Age ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর র্নর্ম িি 

র্ির্িটাল র্ ল্ম”  

২ে প্রদে িনী 

Mission to 

Black Hole ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম”  

৩ে প্রদে িনী 

Journey to the 

stars ও  বঙ্গবন্ধুর 

উপর র্নর্ম িি 

র্ির্িটাল র্ ল্ম” 

৪ি ি প্রদে িনী 

Goodnight 

Goldilocks ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম” 

৫ম প্রদে িনী 

Symphony of the 

Starry Sky ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর র্নর্ম িি 

র্ির্িটাল র্ ল্ম”  

৬ষ্ঠ প্রদে িনী 

Symphony of 

the Starry Sky ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম”  

প্রদে িনী শুরুর 

সমে 
সকাল ১০:৩০ দ্যপুর ১২:০০ শবলা ২:০০ র্বকাল ৩:৩০ র্বকাল ৫:০০ সন্ধ্যা ৬:৩০ 

টির্কট র্বর্ক্র 

শুরুর সমে 
সকাল ১০:০০ সকাল ১০:৩০ 

দ্যপুর ১২:০০ 

(শবলা ১:০০ শিবক 

১:৩০   নামাবির 

র্বরর্ি) 

শবলা ২:০০ র্বকাল ৩:৩০ র্বকাল ৫:০০ 

বুধবার  সাপ্তার্হক ছুটি 

শুক্রবার 

১ম প্রদে িনী 

Dawn of the 

Space Age ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর র্নর্ম িি 

র্ির্িটাল র্ ল্ম”  

২ে প্রদে িনী 

Mission to Black 

Hole ও  বঙ্গবন্ধুর 

উপর র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম”  

৩ে প্রদে িনী 

Journey to the 

stars ও  বঙ্গবন্ধুর 

উপর র্নর্ম িি 

র্ির্িটাল র্ ল্ম” 

৪ি ি প্রদে িনী 

Goodnight 

Goldilocks ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম” 

৫ম প্রদে িনী 

Symphony of 

the Starry Sky ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম”  

৬ষ্ঠ প্রদে িনী 

Symphony of 

the Starry Sky ও 

 বঙ্গবন্ধুর উপর 

র্নর্ম িি র্ির্িটাল 

র্ ল্ম”  

প্রদে িনী শুরুর 

সমে 
সকাল ১০:০০ সকাল  ১১:৩০ শবলা ২:৩০ র্বকাল ৪:০০ র্বকাল ৫:৩০ সন্ধ্যা ৭:০০ 

টির্কট র্বর্ক্র 

শুরুর সমে 
সকাল ৯:৩০ সকাল ১০:০০ 

সকাল ১১:৩০ 

(শবলা ১:০০ শিবক 

২:০০   নামাবির 

র্বরর্ি) 

শবলা ২:৩০ র্বকাল ৪:০০ র্বকাল ৫:৩০ 

  



 

(                                   ) 

 

 

           :  

শুদ্ধার্ার প্রর্িষ্ঠাে দ্যনীর্ি প্রর্িবরাধক সহােক কম িোলা-২০২০ 

 

                                                                         শুদ্ধার্ার প্রর্িষ্ঠাে দ্যনীর্ি 

প্রর্িবরাধক সহােক কম িোলা-২০২০                 ) 
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বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর উবেখব াগ্য অিিন 

বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর  ১৯৯৬ সাল হবি ২০০১ প িন্ত এবং ২০০৯ সাল হবি ২০১৯ প িন্ত উবেখব াগ্য অিিন 

র্নবে উবেখ করা হবলা: 

১৯৯৬-২০০১ প িন্ত উবেখব াগ্য অিিন 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার েীষ িক প্রকল্পটি ১৩ শম ১৯৯৭ একবনক কর্তিক অনুবমার্দি হে।  

 মাননীে প্রধানমন্ত্রী শেখ হার্সনা ৯ শ ব্রুোর্র ২০০০ সাবল প্রকল্প  ববনর র্ র্িপ্রস্তর স্থাপন কবরন।  

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবর প্ল্যাবনবটর্রোম  ন্ত্রপার্ি আমদার্ন করা হে। 



২০০৯-২০১৯ প িন্ত উবেখ্যব াগ্য অিিন 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার আইন, ২০১০ মহান সংসবদ পাস হে। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার প্রকবল্পর িনবল ২০১৩ সাবল সরাসর্র রািস্ব খাবি স্থানান্তর হে। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার র্াকুরী প্রর্বধানমালা, ২০১১ প্রিেন করা হে। 

 ২টি Large Format Film সংগ্রহ, একটি Smart Step Floor, Smart Game এবং একটি 5D Interactive 

Edutainment Simulator সংগ্রহ করা হে। 

 িার্ির র্পিা বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমাবনর ঐর্িহার্সক িীবন সংগ্রাবমর ওপর ৩০ র্মর্নটব্যাপী অিযাধুর্নক র্ির্িটাল 

ব্যবস্থার এবং প্ল্াবনবটর্রোবমর সুর্বোল শিাবম প্রদে িনব াগ্য একটি ের্ব র্নম িাি করা হে। 

 প্ল্যাবনবটর্রোবমর বিিমান অপবটা-শমকার্নকযাল র্সবস্টবমর আপবগ্রবিেন ও র্ির্িটাল ব্যবস্থা প্রবিিবনর মাধ্যম হাইেীি 

র্সবস্টবম রূপান্তর করা হে। 

 র্বজ্ঞানর্ র্িক জ্ঞান আহরবির িন্য ১৪টি সাইর্ির্ ক এর্ক্সর্বট, ১৬টি র্ির্িটাল এর্ক্সর্বট এবং ৪০ র্সবটর 5D Movie 

Theatre স্থাপন করা হে। 

 ই-টিবকটিং, শমবসি র্িসবপ্ল্ শবাি ি  এবং এন্ড্রবেি অযাপস র্ালু করা হবেবে। 

 পরমাির্বক র্বদ্যযৎ র্বষবে িথ্য িানাবনার িন্য পরমাণু ের্ি িথ্য শকন্দ্র স্থাপন করা হবেবে।  

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবর ৯ িন কম ির্ারী র্নবোগ প্রর্ক্রোধীন রবেবে। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার, রািোহী প্রকবল্পর কা িক্রম েরু হবেবে। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার, বর্রোল প্রকল্পটি একবনক স াে ২৭.১০.২০১৯ িার্রবখ অনুবমার্দি হবেবে। 

 

 র্বষ্যৎ কম িপর্রকল্পনা 

২০২১ সাবলর মবধ্য মধ্যম আবের শদবে উন্নীি হওো, ২০৩০ সাবলর মবধ্য SDG অিিন এবং ২০৪১ সাবলর মবধ্য উন্নি ও সমৃদ্ধ 

শদে গঠবন বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার কর্তিক গৃহীি  র্বষ্যৎ কম িপর্রকল্পনা র্নবে উবেখ করা হবলা: 

২০২১ সাবলর মবধ্য মধ্যম আবের শদবে উন্নীি হওোর িন্য গৃহীি কম িপর্রকল্পনা 

 ২০২০ সাবলর মবধ্য  

 মহাকাে র্বজ্ঞান র্েক্ষাে সম্প্রাসরিমূলক বর্হিঃপাঠ্যক্রম শ মন: র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠান ও র্েক্ষািী প িাবে শসর্মনার, 

ওোকিেপ, র্সবম্পার্িোম ইিযার্দ আবোিন; 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার সম্পবকি িনগিবক আরও আগ্রহী কবর গবি শিালার িন্য 

নব ার্িবেটাবরর ওপর িকুবমিার্র তির্র কবর র্বর্ ন্ন ইবলকট্রর্নক র্মর্িোে িা প্রর্াবরর ব্যবস্থাকরি। 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার, রািোহী েীষ িক প্রকল্পটি সমাপ্ত হবব।  
 

 ২০২১  সাবলর মবধ্য  

 বর্রোল র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবােন; 

 খুলনা র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু  শেখ মুর্িবুর রহমান  নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবােন; 

 রংপুর র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু  শেখ মুর্িবুর রহমান  নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবােন; 

 র্ট্রগ্রাম র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু  শেখ মুর্িবুর রহমান  নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্পটি বাস্তবােন; 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবর দে িনািীর সংখ্যা ৩ লাবখ উন্নীিকরি। 

 শদবের সকল র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠানবক প িােক্রবম আধুর্নক শিযার্ির্ব িজ্ঞান এবং মহাকাের্বষেক সম্যক ধারিা ও র্বজ্ঞাবনর 

নব নব আর্বষ্কাবরর সাবি  পর্রর্র্িকরি; এবং  

 র্নধ িার্রি সমে পর পর যুবগাপব াগী ও আধুর্নক প্রদে িনী বস্তু সংগ্রহকরি।  
 



 ২০৩০ সাবল SDG অিিবনর লবক্ষয গৃহীি কম িপর্রকল্পনা 

 ২০২২ সাবলর মবধ্য রংপুর র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবােন; 

 ২০২৩ সাবলর মবধ্য  

 র্সবলট  র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবােন; 

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটাবরর অ যন্তবর আরও নতুন নতুন Exhibits স্থাপবনর িন্য কম িসূর্র্ 

প্রিেন। 

 ২০২৫ সাবলর মবধ্য  

 মেমনর্সংহ র্ব াবগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবােন; 

 ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটারবক আবরা আধুর্নকােন করার লবক্ষয  বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর 

রহমান নব ার্িবেটার আধুর্নকােন েীষ িক ” প্রকল্প বাস্তবােন।  
   

 ২০৪১ সাবলর মবধ্য উন্নি ও সমৃদ্ধ শদে গঠবন গৃহীি কম িপর্রকল্পনা 

 ২০৪১ সাবলর মবধ্য  

 সরকাবরর রূপকল্প বাস্তবােবনর লবক্ষয শদবের সকল নাগর্রক র্ববেষি োত্র সমািবক র্বজ্ঞানমনক র্হবসবব গবি 

শিালার িন্য শগাপালগঞ্জ,  র্রদপুর, টাঙ্গাইল, শনাোখালী,  কুর্মো, কক্সবািার, পটুোখালী,  বোর, কুর্ষ্টো, 

পাবনা, বগুিা ও র্দনািপুর  শিলাে বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটার স্থাপবনর িন্য প্রকল্প বাস্তবােন 

করা হবব; 

 বাংলাবদবের সকল স্কুল, কবলি, মাদ্রাসা, র্বশ্বর্বযালে, শ াবকেনাল প্রর্িষ্ঠানসহ র্তিমূল প িাবের সকল 

র্েক্ষািীবক মহাকাে র্বষবে সম্যক ধারিা প্রদান। 

 

 

সমস্যা এবং র্যাবলঞ্জসমূহ 

র্ববনাদবনর মাধ্যবম র্বজ্ঞান র্েক্ষার শক্ষবত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুর্িবুর রহমান নব ার্িবেটারবক আবরা আকষ িিীে এবং যুবগাপব াগী কবর 

গবি শিালা এবং শদবের অনানুষ্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্েক্ষার শক্ষবত্র নব ার্িবেটারবক Center of excellence র্হসাবব গবি শিালার 

লবক্ষয নব ার্িবেটাবর আবরা নতুন নতুন এবং অিযাধুর্নক র্বজ্ঞান র্র্ িার র্বষে স্থাপন।  

 
 


