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 রফলয়: জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘরযয আরনারবন টিরভয ২০১৬ াররয ফারল িক প্ররতরফদন ও ২০১৭ াররয 

কভ িরযকল্পনা প্রপ্রযণ 
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জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘরযয ‘‘আরনারবন টিভ’’ এয অওতায় ২০১৬ ারর ম্পারদত কাম িাফরী: 

জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘরয  আরনারবন টিরভয অওতায় রফগত ২০১৬ ভরয় রনম্নফরণ িত কাম িারদ ম্পাদন কযা য়ঃ 

 

  
১। আরনারবন টিভরক গরতীর কযায ররিে নতুন রনরয়াগকৃত কভ িকতিারদয ভন্বরয় করভটি গঠন  কযা রয়রে।  
২। প্ররত ভারয ১০ তারযরখয ভরে আরনারবন টিরভয ভারক বা অরয়াজন কযা রয়রে। 
৩। দি জনফর ততরযয জন্যঃ  

ক) ২০১৬ ারর ৩৬ ঘন্টায আন াউজ প্ররিরণয ব্যফস্থা কযা রয়রে; 

খ) প্ররিণ প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠান রফরর , এন এ র রি, অয র এ টি র, র র টি আউ –প্রত ১১ জন কভ িিাযী য প্ররিণ ম্পন্ন 

রয়রে; 

গ) ওরয়ফ প্রার্ িার ারনাগাদ কযায জন্য ২ জন কভ িিাযীয প্ররিরণয ব্যফস্থা কযা রয়রে। 
৫। ৩৭ তভ রফজ্ঞান ও প্রযুরি প্তার ংগ্রণকাযী কর উদ্ভাফনমূ রফস্তারযত ফণ িনা রমারগ একটি প্ররতরফদন প্রকা কযা  রয়রে মা 

রফরবন্ন ভন্ত্রণারয় ও উদ্ভাফকরদয ভারে রফতযণ কযা রয়রে; 

৬। তত্রভারক রত্রকা ‘নফীন রফজ্ঞানী’ এয ৪ টি ংখ্যা প্রকা কযা  রয়রে; 

 ৭। ওরয়ফরার্ িাররক ারনাগাদ ও অকল িণীয় কযা  রয়রে; 

৮। িাযটি  নরাআন সুরফধা পভ ি িালু কযা রয়রে ; 

৯। রফদ্যভান ওয়াআপাআ এয গরত ৫ mbps প্রথরক বৃরি করয ১৫ mbps কযা রয়রে; 

১০। াভারজক প্রমাগারমাগ ভােভ প্রপবুরক  প্রায় ৫০ টি প্রাস্ট কযা রয়রে পরর সুরফধারবাগীরদয ারথ প্রমাগারমাগ বৃরি প্ররয়রে; 

১১। প্রধানভন্ত্রীয কাম িাররয়য প্রপ্রাগ্রাভ ও  উদ্ভাফনী কাম িক্রভ প্রফগফান কযায জন্য জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘরয আরনারবন ল্যাফ স্থান 

ম্পন্ন রয়রে এফং দুআ প্ররতষ্ঠান প্রমৌথবারফ উযুি আরনারবরনয প্রারয়ারগক কাম িক্রভ িারররয় মারে। 
১২। রভউজুফারক ওয়াআপাআ এয অওতায় অনা রয়রে; 

১৩। প্ররতফন্ধী দ িকরদয গ্যারারয রযদ িরনয সুরফধারতি ৫ টি হুআর প্রিয়ারযয ব্যফস্থা কযা রয়রে ; 

১৪। জাদুঘরযয তথ্য রজ দ িকরদয কারে উস্থারনয জন্য রিরজর্ার রিরে প্রফাি ি ও ফ্রন্ট প্রিস্ক স্থান কযা রয়রে ; 

১৫। ংস্থায কভ িকতিা ও াখা রবরিক ৩২ টি প্রিারভআন প্রভআর িালু কযা রয়রে ; 

১৬। রভরিয়ায় প্রিারযয জন্য রবরিও এফং রিও ততরয করয ভন্ত্রণাররয় প্রপ্রযণ কযা রয়রে ; 

১৭। প্রিারযয জন্য জাদুঘরযয ২ টি রবরিও আউটিউফ এফং ওরয়রফ প্রকা কযা রয়রে ; 

১৮। দ িকরদয জন্য রিরজর্ার কুআরজয অরয়াজন কযা রয়রে;  

১৯। `Smart floor’ ীল িক Interactive display িালু কযা রয়রে;  

২০।        রফদ্যভান প্রদ িনীমুরয ারনাগাদ ংযিণ কাম িক্রভ গ্রণ কযা রয়রে ;  

 

২১।  এোররারররম্পয়াি  ও একটি জাতীয় এোররারররম্পয়াি প্রমৌথ ংীদারযরেয রবরিরত অরয়াজন কযা রয়রে; 

 

২২।  রভউজু ফারয ভােরভ ১৩২ টি ভ্রাম্যভাণ রফজ্ঞান  প্রদ িনীয রয়াজন কযা রয়রে । 



 

জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘরযয ‘‘আরনারবন টিভ’’ এয ২০১৭ াররয ফাৎরযক কভ িরযকল্পনা: 

 

১। আরনারবন টিভরক গরতীর কযায ররিে নতুন রনরয়াগকৃত কভ িকতিারদয ভন্বরয় করভটি  পুনঃগঠন গঠন।  

২। প্ররত ভারয ০৭ তারযরখয ভরে আরনারবন টিরভয ভারক বা অরয়াজন কযা।  

৩। দি জনফর ততরযয জন্যঃ  

ক) ফেরয ৬০ ঘন্টায আন াউজ প্ররিরণয ব্যফস্থা কযা; 

খ) প্ররিণ প্রদানকাযী প্ররতষ্ঠারন ১২ জন কভ িিাযীরক প্ররিরণ প্রপ্রযণ এফং  

গ) ওরয়ফ প্রার্ িার ম্পরকিত প্ররিরণয ব্যফস্থা কযা। 

৫। ৩ ৮ তভ রফজ্ঞান ও প্রযুরি প্তার ংগ্রণকাযী কর উদ্ভাফনমূ রফস্তারযত ফণ িনা রমারগ একটি প্ররতরফদন প্রকা কযা; 

৬। তত্রভারক রত্রকা ‘নফীন রফজ্ঞানী’ এয ৪ টি ংখ্যা প্রকা কযা;  

 ৭। ওরয়ফরার্ িাররক ারনাগাদ ও অকল িণীয় কযা;  

৮। নতুন দুটি নরাআন সুরফধা পভ ি িালু কযা;  

৯। রফদ্যভান ওয়াআপাআ এয গরত ১৫ mbps প্রথরক বৃরি করয ২০ mbps কযা; 

১০। াভারজক প্রমাগারমাগ ভােভ প্রপবুরকয াারে সুরফধারবাগীরদয ারথ প্রমাগারমাগ বৃরি কযা;  

১২। অগত দ িক রনজ সুেরবরনয রনরজ ততরয কযায কাম িক্রভ গ্রণ কযা ; 

১৩। রযেন্নতায জন্য অধুরনক যঞ্জাভ ংগ্র কযা;  

১৪। রফশুি খাফায ারন যফযারয জন্য উন্নতভারনয রউরযপায়ায স্থান কযা ;  

১৫। টিরকর্ কাউন্টায অধুরনকায়ন কযা;  

১৬। ৬৪ টি প্রজরায় প্ররভনায ও রফজ্ঞান রফলয়ক কুআরজয প্ররতরমারগতায অরয়াজন কযা;  

১৭। রফজ্ঞানীরদয েরফ ম্বররত কোররন্ডায প্রকা কযা;  

১৮। জাদুঘরয প্ররফ রথ ২ টি াআনরফাি ি স্থান কযা;  

১৯। প্ররতটি প্রদ িনী ফস্তুয জন্য অধুরনক রিরে প্রফাি ি ততরয কযা;  

২০। রতরভয কংকার প্রক উন্নতভারনয রাআটিং (এর আ রি রী) রদরয় রিত কযা;  

২১। রর কোরভযায ংখ্যা বৃরি কযা;  

২২। বেন্তযীণ প্রমাগারমারগয জন্য ওয়োযরর এয ব্যাফস্থা কযা;  

২৩। ররকউরযটি গাি ি প্রদয জন্য রফরল প্রাারকয ব্যাফস্থা কযা;  

২৪। রফরল ফারল িক প্ররতরফদন প্রকা এফং  

২৫। তরুন রফজ্ঞানীরদয উদ্ভারফত প্রকল্প রনরয় প্রদ িনীয অরয়াজন । 
   

 

 

 

 



 


