
 

 

 

 

টভূমভ 

 জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘয একটি অনানুষ্ঠামনক মফজ্ঞান 

মক্ষা প্রমতষ্ঠান । ২৬ এমপ্রর ১৯৬৫ তামযখে মক্ষা ভন্ত্রণারখয়য 

অধীখন ঢাকায় একটি মফজ্ঞান জাদুঘয প্রমতমিত য়। জাতীয় 

মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘয আইন, ২০১০ অনুাখয প্রমতষ্ঠানটি 

ফততভাখন মফজ্ঞান ও প্রযুমি ভন্ত্রণারখয়য আওতাধীন একটি 

স্বায়ত্তামত ংস্থা। ফততভাখন ঢাকায আগাযগাঁও-এ মনজস্ব 

কভখেখে জাদুঘযটি কাম তক্রভ চরখে।  
 

মবন 

একটি মফজ্ঞান ভনস্ক জামত গঠন। 
 

মভন 

মফজ্ঞান মফলয়ক প্রদ তনীফস্ত্ত্তয ভাধ্যখভ মফজ্ঞান ও প্রযুমিখক জনমপ্রয় কযা এফং নফীন ও অখাদায মফজ্ঞানীখদয 

উদ্ভাফনীমূরক কাখজ উৎা ও খমামগতা প্রদান। 
 

াংগঠমনক কাঠাখভা 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখয একজন ভামযচারক ১৯টি ১ভ শ্রেমণয, ২য় শ্রেমণয ৫টি, ৩য় শ্রেমণয ২৩টি,  ৪থ ত 

শ্রেমণয ২৪টি এফং আউট শ্রামং ৮টি ফ তখভাট ৭৯টি অনুখভামদত দ যখয়খে। ফাংরাখদ যকাখযয অমতমযি-মচফ 

দভম তাদায এক কভ তকততাখক ভামযচারক মখখফ দায়ন কযা খয় থাখক। 
 

জনফর 

অনুখভামদত খদয ংখ্যা ৭৯টি। ফততভান জনফখরয ংখ্যা ৫ ৩টি । শূন্য খদয ংখ্যা ২ ৬টি। এ অথ তবছরেে ৩টি ১ম শ্রেণি, 

১ টি ২য় শ্রেণি, ৫টি ৩য় শ্রেণি ও ২টি  ৪থ ত শ্রেণি  সহ শ্রমোট ১১টি পরে জনবল ণনরয়োগ প্রেোন কেো হরয়শ্রছ ।   
 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখযয প্রধান কাম তক্রভ 
 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখযয কাম তক্রভ মূরত ৩টি বাখগ বাগ কযা মায়: 

ক) গ্যারাযী প্রদ তন  

ে) মক্ষা কাম তক্রভ  

গ)  প্রকানা  

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখযয প্রধান কাম তাফমর 

* গ্যারামযখত স্থামত প্রদ তনীাভগ্রী মযদ তখনয ব্যফস্থা কযা।  

* মফজ্ঞান ও প্রযুমি মফলয়ক মবমডও শ্রা, জনমপ্রয় মফজ্ঞান মফলয়ক ফিৃতাভারা, শ্রমভনায, কুইজ প্রমতখমামগতা ও মফজ্ঞান 

ম্পৃি মফমবন্ন অনুষ্ঠাখনয আখয়াজন। 

* মফজ্ঞান ও প্রযুমি ভন্ত্রণারখয়য পৃষ্ঠখালকতায় প্রমতফেয াযাখদব্যাী শ্রজরা ম তাখয় এফং শ্রকন্দ্রীয় বাখফ ঢাকায় জাতীয় 

মফজ্ঞান ও প্রযুমি প্তা ারখনয ব্যফস্থা কযণ। 

* শ্রজযামতমফ তজ্ঞাখন আগ্র সৃমিয রখক্ষয মিারী শ্রটমরখস্কাখয ভাধ্যখভ আকাখয গ্র, নক্ষত্র শ্রদোখনা এফং ফেখযয মফমবন্ন 

ভখয় শ্রজযামতমফ তজ্ঞান মফলয়ক মফমবন্ন অনুষ্ঠাখনয আখয়াজন কযা। 

* মভউজু ফাখয ভাধ্যখভ াযাখদখ শ্রজরা ও উখজরা ম তাখয় ভ্রাম্যভাণ মফজ্ঞান প্রদ তনীয ব্যফস্থা কযা।  

* াযাখদখয মফজ্ঞান ক্লাফখক মনফন্ধনভুমি ও পৃষ্ঠখালকতা প্রদান 

 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘয 
আগাযগাঁও, শ্রখযফাংরা নগয, ঢাকা-১২০৭ 

website t www.nmst.gov.bd, info nmst@ gmail.com 
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২০১৫-২০১৬ অথ ত-ফেখয ম্পামদত উখেেখমাগ্য কাম তাফমর 

Interactive Smart Floor :   
 

 ইন্টারএকটিভ স্মার্ ট ফ্লার প্রদল টনীবস্তুটি ববজ্ঞান জাদুঘররর তথ্য 

প্রযুবি গ্যাাবররত স্থান করা রেরে। এই প্রদল টনী বস্তুর াারে 

বলক্ষার্থীরা ভার্চ টো ফ্লারর ফুর্ব ফ্ো, স্বচ্ছ াবনরত মাে ধরা  দল 

ধররের মজার মজার ফ্ো উরভাগ কররত াররব।     

 

 

 

 

 

Anti Gravity Globe with Book : 

মহোকোশ ণবজ্ঞোন গ্যোলোণেরে Anti Gravity Globe with Book  

নোমক একটি প্রে তনীবস্তু স্থোপন কেো হরয়রছ।   magnetic leviation 

এয াায্যে শূয্যে বাভান অফস্থায় এটিয্যে প্র দল টননয ব্যফস্থা েযা 

য্যয়য্যে। 

 

 

 

 

Digital Quiz :   
 

 ণবজ্ঞোন জোদুঘরে আগে ছোত্র-ছোত্রীরেে জন্য ‘ণিণজটোল কুইজ” নোমক 

প্রে তনীবস্তু সংগ্রহ কেো হরয়রছ। প্রদ তনীবস্তুটি েথ্য প্রযুণি গ্যোলোণেরে 

স্থোপন কেো হরয়রছ। এই প্রে তনীবস্তুে মোধ্যরম আগে ছোত্র-ছোত্রীেো 

ণনরজেোই কুইরজ অংশগ্রহন কেরে পোরে। প্রে তনীবস্তুটিে সোহোরে 

প্রণেণেন দুই শেোণিক ণশক্ষোর্থী কুইরজ অংশগ্রহি কেরে পোরে । 

ণবজ্ঞোরনে ৮টি ণবষরয়ে উপে এ কুইজ অনুণিে হয় । ণবজয়ী 

ণশক্ষোর্থীরেে মরধ্য পুেষ্কোে ণবেেি কেো হয়। 
 

 

 

 

Digital Dispaly Board : 

 জোেীয় ণবজ্ঞোন ও প্রযুণি জোদুঘরে প্রে তনী শ্রগরটে কোরছ ণিণজটোল 

ণিসরে শ্রবোড ত স্থোপন কেো হরয়রছ। জোদুঘরেে উরেখর োগ্য কভ তকোন্ড 

এই ণিণজটোল ণিসরে শ্রবোরি ে প্রে তন কেো হরে। 
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অেযোধুণনক কযোরমেো সংগ্রহ :  
 

জোদুঘরেে কভ তকোন্ড ণিত্র/ণিণিও আকোরে িোেি কেোে জন্য একটি 

20 Mgeapixel ডড.এ.এর.আয. েযায্যভযা ংগ্র েযা য্যয়য্যে। 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

এোদ অযায্যরা অডরডিয়াড অনুডিত : 

 

জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি জাদুঘয এফং ফাংরায্যদ 

অযায্যরানডভেযার এয্যাডয্যয়ন-এয নমৌথ উয্যযায্যে 22-29 

ভার্ ট, 2016য টন্ত ৮টি ডফবায্যে এোদ অযায্যরা অডরডিয়াড 

অনুডিত য্যয়য্যে। এ উরয্যে ডভউজুফায্যয ভাধ্যয্যভ ভ্রাম্যভান 

ডফজ্ঞান প্রদল টনী  আো য টনফেয্যণয আয্যয়াজন েযা য়। 

ডফবােীয় ম যায্যয়য ফাোইকৃত প্রডতয্যমােীয্যদয ডনয্যয় ১ এডপ্রর 

2016 তাডযখ জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি জাদুঘয্যয এোদ 

আযায্যরা অডরডিয়ায্যডয নেন্দ্রীয় ম যায্যয়য অনুিায্যনয আয্যয়াজন 

েযা য়। ডফজয়ীয্যদয ভয্যধ্য পুযষ্কায  নদত্র ডফতযণ েযা 

য়।  

 

স্বল্প দদয্যঘ যযয অডড-ডবডড ডিত্র দতডয : 
 

জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি জাদুঘয্যযয  উয্যেখয্যমাগ্য প্রদল টনী ফস্তু  ডফডবন্ন প্রয্যয়াজনীয় তথ্যাডদ ডনয্যয় ৩০ নয্যেয্যেয এেটি 

অডড-ডবডড ডিত্র দতডয েযা য্যয়য্যে।   
 

XI Asian Pacefic Astronomy Olympaid আয্যয়াজন : 

ডফেত 12-22 নয্যবম্বয 2015 তাডযয্যখ জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি 

জাদুঘয, ঢাোয আশু ডরস্থ ডযায্যপাডডর ডফশ্বডফযারয় , ফাংরায্যদ 

অযায্যরানডভেযার এয্যাডয্যয়ন  ফাংরায্যদয্য অফডস্থত যাডয়ান 

নপডায্যযন-এয দূতাফা  নমৌথবায্যফ  XI Asian Pacefic 

Astronomy Olympaid আয্যয়াজন েয্যয। এ উরয্যে 

অডরডিয়ায্যড অংগ্রণাযীয্যদয ডনয্যয় History of 

Astronomy ডফলয্যয় জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি জাদুঘয্যয  এেটি 

নডভনায্যযয আয্যয়াজন েযা য়  । নডভনায্যয যাডয়ায ২জন,, 

তাজাডেস্থায্যনয ১০ জন, শ্রীরংোয ১০জন  ফাংরায্যদয্যয 

১০জন এফং যাডয়া নথয্যে  Asian Pacefic Astronomy 

Olympaid আন্তজযাডতে েডভটিয নিয়াযম্যান  বাযতীয় বাফা 

েয্যফলণা প্রডতিায্যনয প্রডতডনডধ ংডিষ্ট ব্যডিফ গ ট উডস্থত 

ডেয্যরন। 
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তফলী পরদবৃে ডযিম যা ডফলয়ে উমু্মি নডভনায আয্যয়াজন : 

েত ২৭ নভ, ২০১৬ তাডযখ জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি 

জাদুঘয্যযয প্রিয্যালেতায়  তত্বাফধায্যন এফং ফাংরায্যদ 

উডিদ ডফজ্ঞান ডভডতয য্যমাডেতায়  ঠাকুযোঁ নজরা 

প্রান ের্তযে ফাডরয়াডাঙ্গী  উয্যজরাস্থ ডযণভা ডয গ্রায্যভয 

ডফখ্যাত তফলী সূ্ েটাপুযী আভোে প্রাঙ্গয্যণ “ তফলী 

পরদবৃে ডযিম যা “ ডফলয়ে উমু্মি নডভনায্যযয আয্যয়াজন 

েযা য়। উি নডভনায্যয প্রধান অডতডথ  ডয্যয্যফ উডস্থত 

ডেয্যরন ঢাো ডফশ্বডফযারয্যয়য উা িায ট  প্রয্যপয ড . 

আ.আ..ভ. আয্যযডপন ডডিে এফং ডফয্যল অডতডথ  

ডয্যয্যফ ফিব্য যায্যখন জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি জাদুঘয্যযয 

ভাডযিারে জনাফ স্বন কুভায যায় , ঢাো 

ডফশ্বডফযারয়য়য নপ্রা -ডবড প্রয্যপয ড . ডদ আেতায 

নায্যন এফং  প্রয্যপয ড . নাডযন আয্যভদ এফং ঢাো 

ডফশ্বডফযারয্যয়য জীফ ডফজ্ঞান অনু লয্যদয ডীন প্রয্যপয ড . 

ইভদাদুর ে  ঢাো ,জেন্নাথ,িট্টগ্রাভ  জাাঙ্গীয নেয 

ডফশ্বডফযারয় এয উডিদডফযা ডফবায্যেয 13জন অধ্যাে   স্থানীয় ৩ তাডধে পরিালী উডস্থত ডেয্যরন। 
 

  

আন্তজযাডতে াডফডরে াডব য ডদফ উদমান : 

 

েত 23 জন 2016 তাডযয্যখ জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি জাদুঘয্যযয  

উয্যযায্যে জাডতংঘ নঘাডলত “ আন্তজযাডতে াফডরে াডব য 

ডদফ” 2016 উদমান েযা য়। এ আয্যয়াজনয্যে আে  টণীয় 

েযায জে এ জাদুঘয্যযয প্রডতফন্ধীয্যদয হুইর নিয়ায্যযয ভাধ্যয্যভ 

গ্যারাডয প্রদ ল টনীফস্তুমূয্যয প্রদ ল টন এফং গ্যারাডযয্যত প্রদড যত 

প্রদল টনীফস্তুমূয্যয ডডডজটার উস্থায্যনয ো য টক্রভ িালু েযা য়। 

এ উরয্যে ঐ ডদন ডফোর 4.00টায় এ ো য টক্রয্যভয উয্যবাধনী 

অনুিান  আয্যরািনা বা  অনুডিত য়।অনুিায্যন জাদুঘয্যযয 

েম টেতটা  েম টিাযী ফাংরায্যদ প্রডতফন্ধী পাউয্যেন নথয্যে 

আেত অটিডিে ডশুযা এফং তায্যদয অডববাফে  প্রডতফন্ধী 

পাউয্যেয্যনয ডেেভেরী জাদুঘয্যয আেত দ ল টনাথীযা 

অংগ্রণ েয্যয । 
 

 

 

গ্যারাময মযদ তন : 
 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখয যখয়খে ৭টি মফলয়মবমত্তক 

গ্যারাময। গ্যারামযগুখরা মফজ্ঞান মফলয়ক মফমবন্ন প্রদ তনীফস্ত্ত্ত 

দ্বাযা াজাখনা খয়খে। ২০১৫-১৬ অথ ত ফেখয ৮০,২১০/- 

( আণশ হোজোে দুই শে েশ) জন দ তক গ্যারাময মযদ তন 

কখযখে।  
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ভাকা মযদ তন কাম তক্রভ : 
 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘয শ্রটমরখস্কাখয াাখে 

আকা শ্রভঘমুি থাকা াখখক্ষ প্রমত  শুক্র ও  মনফায  

ন্ধযায় আকা ম তখফক্ষখণয ব্যফস্থা কখয। গত অথ ত 

ফেখয ১১৯৭ জন দ তক জাদুঘখয স্থামত শ্রটমরখস্কাখয 

াাখে আকা ম তখফক্ষণ কখযখে। এোড়া মভউজু 

ফাখ স্থামত শ্রটমরখস্কাখয ভাধ্যখভ শ্রদখয মফমবন্ন 

শ্রজরা/উখজরায় আগত দ তকখদয আকাখয গ্র-নক্ষত্র 

শ্রদোখনা খয়খে। 
 

 

 

 

 

ভ্রাম্যভান মফজ্ঞান প্রদ তনী (মভউজু ফা) : 
 

মভউজু ফাখয ভাধ্যখভ ২০১ ৫-২০১৬ অথ ত ফেখয শ্রদখয 

মফমবন্ন শ্রজরা/উখজরায় ১০৪টি ভ্রাম্যভাণ মফজ্ঞান 

প্রদ তনীয আখয়াজন কযা খয়খে। প্রায় ২,০০,০০০(দুই 

লক্ষ) জন দ তক মভউজু ফাটি মযদ তন কখযখে। 
 

 

 

 

 

 

৩৭তভ জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি প্তা  উদমান এফং মফজ্ঞান শ্রভরা আখয়াজন: 

জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখযয তত্ত্বফধাখন শ্রদখয ফকয়টি শ্রজরায় 

৩৭তভ জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি প্তা উদমামত খয়খে। ০২-০৪জুন 

২০১৬ তামযে ৩ (মতন) মদনব্যাী শ্রকন্দ্রীয় ম তাখয় ৩৭তভ জাতীয় 

মফজ্ঞান ও প্রযুমি প্তা এফং মফজ্ঞান শ্রভরা জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি 

জাদুঘখয অনুমষ্ঠত খয়খে। ৩ (মতন) মদনব্যাী এ শ্রভরায় শ্রদখয ৬৪টি 

শ্রজরা শ্রথখক জুমনয়য, মমনয়য ও মফখল গ্রুখ ১ভ স্থান অমধকাযী 

প্রমতখমামগযা তাখদয প্রকল্প প্রদ তন কখয। ভানী মদফখ প্রখতযকটি 

গ্রুখয ীল তস্থান অমধকাযী ১০টি কখয প্রকখল্পয ভখধ্য পুযষ্কায মফতযণ 

কযা য়।  অংশগ্রহিকোেী সবোইরক সোটি েণিরকট ও ণবজয়ীরেে মরধ্য  

শ্রেষ্ট ণবেেন  কেো হয়। 
 

 

 

 

 



 

 

-৬- 

মচত্রাঙ্কন প্রমতখমামগতা : 

 

১৭ ভাচ ত জামতয জনক ফঙ্গফন্ধু শ্রে মুমজবুয যভান এয 

জন্মদন  ও জাতীয় মশু মদফ ারন উরখক্ষ ১ ৭ ভাচ ত 

২০১৬ তামযখে জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখয মশুখদয 

মফজ্ঞান মফলয়ক মচত্রাঙ্কন প্রমতখমামগতা ও আখরাচনা 

অনুষ্ঠাখনয আখয়াজন কযা য়। মফপুর ংখ্যক মশু-

মকখায ও তাখদয অমববাফক ৫০০ তামধক দ  তশ্রকে 

উপণস্থণেরে অতযন্ত উৎা-উদ্দীনায াখথ এ মচত্রাঙ্কন 

প্রমতখমামগতা অনুমষ্ঠত য়। মফজয়ীখদয ভখধ্য পুযষ্কায 

মফতযণ কযা য় এফং অং গ্রণকাযী াফাইখক নদত্র 

প্রদান কযা য়। মফজ্ঞান ও প্রযুমি ভন্ত্রণারখয়য ভাননীয় 

ভন্ত্রী স্থমত ইয়াখপ ওভান প্রধান অমতমথ মখখফ 

উমস্থত শ্রথখক মচত্রাঙ্কন প্রমতখমামগতায উখদ্বাধন কখযন। 

 

২১৫টি উরজা ববজ্ঞান ও প্রযুবি ক্লাব গঠন : 

 

শ্রজরা প্রাক খেরন ২০১৫-এয মদ্ধান্ত অনুমায়ী শ্রদখয প্রমত উখজরায় একটি কখয উখজরা মফজ্ঞান ও প্রযুমি ক্লাফ 

গঠন কযখত খফ। শ্রভখত ২০১৫-১৬ অ থ ত বছরেে উপরজলো ণনব েোহী অণিসোেরেে েত্ত্বোবিোরন ২১৫টি উপরজলো ণবজ্ঞোন ও 

প্রযুণি ক্লোব গঠিে হরয়রছ। 
 

 

 

৪টি অনলোইন িেম  িোলুকেি : 

 

স্কুল ও করলরজে ণশক্ষোর্থীরেে জোেীয় ণবজ্ঞোন ও প্রযুণি 

জোদুঘে পণেে তন কেোে জন্য ণি পণেবহন সুণবিোপ্রোণি 

িযভ, ভ্রোম্যমোন ণবজ্ঞোন প্রেশ েনীে জন্য ণমউজুবোস 

িোণহেো িযভ, মফজ্ঞান ক্লাফ মনফন্ধন পযভ ও অমবখমাগ 

পযভ জাতীয় মফজ্ঞান ও প্রযুমি জাদুঘখযয ওখয়ফ াইখট 

 ( www.nmst.gov.bd) আরাড করা রেরে। 

 

 

 

 

 

প্রকালনা : 

 

২০১৫-১৬ অর্থ ট ফেয্যয ডশু-ডেয্যাযয্যদয জে ৪টি নফীন ডফজ্ঞানী প্রডত্রো  এফং ৩৬তভ  ৩৭তভ জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি 

প্তা  ডফজ্ঞান নভরায় অংগ্রণোযী তরূণ উিাবেয্যদয প্রেল্প ম্বডরত ২টি প্রডতয্যফদন প্রো েযা য্যয়য্যে। 

 

জাদুঘয েযািায্য অফডস্থত বৃয্যেয দফজ্ঞাডনে নাভপরে স্থান : 

 

জাতীয় ডফজ্ঞান  প্রযুডি েযািায্যয অবযন্তয্যয ১২৫টি প্রজাডতয বৃয্যেয  প্রজাডত নািেযণ  দফজ্ঞাডনে নাভপরে স্থান 

েযা য্যয়য্যে। 

 

 


