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১.০ পটভূর্ি 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান। ২৬ এর্প্রল ১৯৬৫ িার্রবে র্শক্ষা িন্ত্রণালবয়র এক 

প্রজ্ঞাপবন ঢাকায় এ জাদুঘর প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর আইন, ২০১০ অনুসাবর প্রর্িষ্ঠানটি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

িন্ত্রণালবয়র আওিাধীন একটি সংর্বর্ধবদ্ধ সংস্থা র্হবসবব কার্ িক্রি শুরু কবর। বিিিাবন ঢাকার আগারগাঁও-এ র্নজস্ব কিবেবে এর 

কার্ িক্রি চলবে।  

 

২.০ রুপকল্প (Vision) 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্নর্ ির দদশ গঠন।  

 

৩.০ অর্র্লক্ষয (Mission) 

র্বজ্ঞান র্বষয়ক প্রদশ িনীবস্তুর িাধ্যবি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবক জনর্প্রয়করণ এবং নবীন ও অবপশাদার র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনীমূলক 

কাবজ উৎসাহ ও সহবর্ার্গিা প্রদান।  

 

৪.০ পরিচালনা পরিষদ 

জাতীে রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘি আইন, ২০১০ এি ধািা ৫ এ বরণ িত রবধান অনুযােী রবজ্ঞান ও প্রযুরি মন্ত্রণালয়েি সরচব’ কে 

সভাপরত, জাতীে রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয়িি মহাপরিচালে’ কে সদস্য সরচব রহয়সয়ব ময়নানেন পূব িে ১১জন সদস্য সহ কমাট 

১৩জন সদস্য রবরিষ্ট পরিচালনা কবার্ ি গঠন েিা হে।  

 

৫.০ সাংগঠর্নক কাঠাবিা 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর একজন িহাপর্রচালকসহ সব িবিাট ১০৯টি অনুবিার্দি পবদ বিিিাবন ৮৯ জন কি িরি 

রবয়বেন। বাংলাবদশ সরকাবরর অর্ির্রি সর্চব পদির্ িাদার একজন কি িকিিাবক িহাপর্রচালক র্হবসবব পদায়ন করা হবয় থাবক। 

 

৬.০ প্ররবধানমালা 

জাতীে রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘয়িি প্ররবধানমালা (েম িেতিা-েম িচারি) ২০১১ মহাপরিচালে সয়ব িাচ্চ প্রিাসরনে ক্ষমতাি 

অরধোিী। 

 

৭.০ তথ্য প্রদানোিী েম িেতিা 

         কমাোঃ োমরুল ইসলাম, লাইয়েরিোন োম র্কুয়ময়েিন অরিসাি, কিান-৫৮১৬০৬০১, কমাবাইল- ০১৫৫২৪৪৯৯৯১,  

ইয়মইল-kamrulislam778844@gmail.com 

 

৮.০ বায়জট বিাদ্দ ও ব্যে  

২০১০-১১ হবি ২০১৯-২০ অথ িবেবরর জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর বাবজট বরাদ্দ এবং ব্যবয়র র্চত্র র্নবে প্রদান করা হবলা:                                                                                                               

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)  

অথ িবের বাবজট বরাদ্দ ব্যয় উদ্বৃত্ত বাস্তবায়ন হার % 

২০১০-১১ ১৯৬০০ ১৭৭৪৩ ১৮৫৭ 
৯০.৫২ 

২০১১-১২ ২৪৫০০ ২২২২৮ ২২৭২ 
৯০.৭২ 
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২০১২-১৩ ২২০০০ ২০০৪৭ ১৯৫৩ 

৯১.১২ 

২০১৩-১৪ ২৪৩০০ ২২৫১৮ ১৭৮২ 
৯২.৬৭ 

২০১৪-১৫ ৩২৪৫৬ ৩০৪০১ ২০৫৫ 
৯৩.৬৭ 

২০১৫-১৬ ৫০৪১৯ ৪৬৭৫৯ ৩৬৬১ 
৯২.৭৪ 

২০১৬-১৭ ৭২১৮৪ ৬৯৮৭৬ ২৩০৮ 
৯৬.৮ 

২০১৭-১৮ ৯১৪৭৫ ৮৭৩২৬ ৪১৪৯ 
৯৫.৪৬ 

২০১৮-১৯ ১২২৩০০ ১০২০৩১.৯৮৯ ২২৬৬.৭৬১ 
৮৩.৪২ 

২০১৯-২০ ২১০০০০ ১৮৮৬৯৭ ৩৮১৮.৮১২ 
৮৯.৮৬ 

 

 

৯.০ জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর প্রধান কার্ িাবর্ল: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর কার্ িক্রিবক মূলি ৩টি র্াবগ র্াগ করা র্ায়, র্থা: ক) গ্যালার্র প্রদশ িন, ে) র্শক্ষা কার্ িক্রি 

এবং গ) প্রকাশনা কার্ িক্রি।  

 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর উবেেবর্াগ্য কার্ িক্রি: 

(ক) জনসাধারবণর িবধ্য র্বজ্ঞান র্শক্ষার প্রসার ও র্বজ্ঞান সবচিনিা সৃর্ি করা; 

(ে) র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবক জনর্প্রয়করবণর লবক্ষয- 

 গ্যালার্রবি স্থার্পি প্রদশ িনী সািগ্রী প্রদশ িবনর ব্যবস্থা করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক র্র্র্িও দশা, জনর্প্রয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক বিৃিািালা, দসর্িনার, কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা ও র্বজ্ঞানসম্পৃি 

র্বর্র্ন্ন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র পৃষ্ঠবপাষকিায় প্রর্ি বের সারাবদবশ উপবজলা, দজলা এবং দকন্দ্রীয় পর্ িাবয় ঢাকায় জািীয় 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন, র্বজ্ঞান দিলা ও র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন করা। এোড়া, প্রকল্প গ্রহবণর িাধ্যবি 

নবীন ও দসৌর্েন র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভার্বি প্রকবল্পর িান উন্নয়বনর জন্য কার্রগর্র ও আর্থ িক সহায়িা প্রদাবনর িাধ্যবি িাবদর 

উদ্ভাবনীমূলক কাবজ উৎসাহ ও সহবর্ার্গিা প্রদান করা; 

 দজযার্ির্ব িজ্ঞাবন আগ্রহ সৃর্ির লবক্ষয শর্িশালী দটর্লবকাবপর িাধ্যবি আকাবশর গ্রহ, নক্ষত্র দদোবনা এবং বেবরর র্বর্র্ন্ন 

সিবয় দজযার্ির্ব িজ্ঞান র্বষয়ক র্বর্র্ন্ন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন দর্িন-চন্দ্রগ্রহণ, সূর্ িগ্রহণ, ধূিবকতু, উল্কাপাি ইিযার্দ 

দটর্লবকাবপর িাধ্যবি উমু্মি  পর্ িববক্ষবণর ব্যবস্থা করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির র্বর্র্ন্ন র্বষবয় িথ্য ও গববষণা এবং প্রকাশনার ব্যবস্থা করা; 

 জাদুঘবরর উন্নয়বন প্রদশ িনী বস্তুসমূবহর সাহাবে গববষণামূলক কি িকাবের ব্যবস্থা করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক প্রাচীন ও আধুর্নক র্নদশ িনাবর্ল সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রবয়াবগর ব্যবস্থা করা; 

 র্িউজু বাবসর িাধ্যবি সারাবদবশ দজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনীর ব্যবস্থা করা; 

 সারাবদবশর র্বজ্ঞান ক্লাববক র্নবন্ধনভুি ও পৃষ্ঠবপাষকিা প্রদান করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি দক্ষবত্র র্ববশষ আর্বষ্কার ও অবদাবন  স্বীকৃর্ি এবং পুরকার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবং 

 ওপবর বর্ণ িি কার্ িার্দর সম্পূরক ও প্রাসর্িক অন্যান্য কার্ ি এবং সরকার কর্তিক অর্প িি দর্ দকান দার্য়ত্ব সম্পাদন করা। 

 

৯.১ ২০১৯-২০ অথ িবেবর জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর গৃহীি উবেেবর্াগ্য কি িকান্ড 

৯.১.১ গ্যালার্র প্রদশ িন কার্ িক্রি 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর প্রায় ৪০০টি র্বজ্ঞান র্বষয়ক প্রদশ িনীবস্তু রবয়বে। ৮টি র্বষয়র্র্র্ত্তক গ্যালার্রবি প্রদশ িনীবস্তুসমূহ 

প্রদশ িন করা হয়। গ্যালার্রসমূহ হবে (১) পদাথ ি র্বজ্ঞান গ্যালার্র, (২) র্শল্প প্রযুু্র্ি গ্যালার্র, (৩) িথ্য প্রযুু্র্ি গ্যালার্র, (৪) জীবর্বজ্ঞান 

গ্যালার্র, (৫) িজার র্বজ্ঞান গ্যালার্র, (৬) িহাকাশ র্বজ্ঞান গ্যালার্র  (৭) র্শশু গ্যালার্র ও (৮) ইবনাবর্শন গ্যালার্র।  
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৯.১.২ গ্যালার্র পর্রদশ িন 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর উপবরাি গ্যালার্র সমূবহ 

র্বজ্ঞানর্বষয়ক র্বর্র্ন্ন প্রদশ িনীবস্তু দ্বারা সাজাবনা হবয়বে। ২০১৯-২০ 

অথ িবেবর ১ লক্ষ ৫৯৩ জন দশ িক গ্যালার্র পর্রদশ িন কবরবেন। 

জাদুঘবরর প্রচর্লি টিবকবটর পাশাপার্শ ই-টিবকবটর ব্যবস্থা রবয়বে, র্ার 

ফবল িরুণ সিাবজর জাদুঘর পর্রদশ িবনর আগ্রহ দববড়বে। ঢাকা শহর ও 

এর আবশপাবশর স্কুলগুবলা দথবক আববদবনর র্র্র্ত্তবি জাদুঘবরর র্নজস্ব 

পর্রবহন ব্যবস্থায় র্বনামূবে পর্রবহন সুর্বধা প্রদান করা হয়। এ কারবণ 

দূরবিী ও অস্বেল র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠানগুবলা জাদুঘর পর্রদশ িবনর সুবর্াগ লার্ 

করবে, র্া জাদুঘবরর র্র্শন ও র্িশবনর চার্হদা পূরণ কবর।  র্বজ্ঞান 

জাদুঘবর দরািাঞ্চকর ৪-র্ি মুর্র্ দদোর জন্য ৪০ আসন র্বর্শি একটি 

র্থবয়টার রবয়বে। দচাবে র্ববশষ ধরবনর চশিা ব্যবহার কবর আকষ িণীয় 

এই প্রদশ িনী দদোবনা হয়। এ প্রদশ িনীবি Air, water, chair 

movement ইিযার্দর effect এিনর্াবব দদোবনা হয় র্াবি 

সবর্কছুবক বাস্তব ও জীবন্ত িবন হয়। ৪-র্ি মুর্র্  র্নয়র্িি প্রদশ িন করা 

হবে। 

 

 

৯.১.৩  Antonov বিমান এর ইবিন সবিতকরণ 

১৯৬৩ ইং সনন ততরী রাবিয়ান Antonov বিমাননর ইবিন। বিজ্ঞান 

জাদুঘনর রবিত ইবিনটি ইবতহাস ও ঐবতনহের স্মারক। িাংলানেি বিমান 

িাবহনীর বিমান িহনর এটি যুক্ত হয় “িলাকা” নানম ১৯৭৩ সনন। এটি স্বাধীন 

িাংলানেনির প্রথম বিমান যা’ তোনীন্তন রাষ্ট্রপবত ও প্রধানমন্ত্রী কর্তকৃ 

ব্যিহৃত হনয়বিল। এটিনক যাবন্ত্রক আিনহ সমৃদ্ধ কনর েিনৃাথীনের কানি 

বিিনীয়ভানি উপস্থাপন করা হনে। ঠিক এভানিই ১৯০৩ সানল রাইট ব্রাোস’ৃ 

কর্তকৃ আবিষ্কৃত বিমানটি যুক্তরানষ্ট্রর ন্যািনাল এয়ার এন্ড স্পেস বমউবজয়ানম 

সংরবিত আনি। 

 

৯.1.৪  পরমানু কণাৃর স্থাপন 

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত জাদুঘনরর তথ্য প্রযুবক্ত গ্যালারীর সাম্প্রবতক 

সংনযাজন পরমাণু কণাৃর । এ কণাৃরটি সমনয়াপনযাগী প্রেিনৃী মনেল বেনয় 

সাজাননা । পরমাণু কণাৃনর বিিাথীনের মানে বিনামূনে বিতরনণর জন্য 

পারমাণবিক িবক্তর িাবন্তপূণ ৃ ব্যিহার সম্পবকতৃ বিবভন্ন প্রকািনা রনয়নি। 

পরমাণু কণাৃনরর প্রেিনৃী িস্তুগুনলার মনে আনি অন্যতম রূপপুর পারমানবিক 

বিদুেৎ স্পকনের একটি বরএোক্টর মনেল, যা রাবিয়ান সরকার কর্তকৃ 

গণপ্রজাতন্ত্রী িাংলানেি সরকানরর বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত মন্ত্রণালনয়র মাননীয় 

মন্ত্রী, স্থপবত ইয়ানেস ওসমাননক উপহার স্পেয়া হনয়বিল। TRIGA 

Mark-II Research Reactor সমৃদ্ধ বরএোক্টরটি স্পমৌবলক 

পারমাণবিক গনিষণা, জনিবক্ত প্রবিিণ ও স্পরবেও আইনসানটাপ উৎপােননর 

বিবভন্ন স্পিনে িাস্তিায়ননর জন্য বেজাইন করা হনয়বিল। 
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৯.1.৫ হাবেিৃ বব্রজ মনেনলর স্পসৌন্দযিৃধনৃ 

প্রায় ১০০ িিনরর প্রাচীন ঐবতহাবসক হাবেিৃ ব্রীনজর একটি মনেল এ জাদুঘনরর অনন্য প্রেিনৃীিস্তু। সম্প্রবত এ ব্রীনজর নীনচ যাবন্ত্রক প্রবিয়ায় 

পাবনর স্পরাতধারা ও স্পেউ সৃবি কনর স্পনৌযান ভাবসনয় স্পেয়া হনয়নি। এটি েিকৃনের জন্য এখন এক নান্দবনক বিননােননর উৎস। 

      

৯.১.৬ র্ির্ির কংকাল সংবর্াজন 

 

২২ আগস্ট, ২০০৬ সাবল চট্টগ্রাবির কাট্টর্ল সমুদ্র উপকূবল এ র্ির্ি ধরা পবড়। এর স্থানীয় নাি পােনা র্ির্ি  (fin whale)। এটি 

র্বপন্ন প্রজার্ির নীল র্ির্ি। দীঘ ির্দন িাটি চাপা থাকার পর ২০১৯ এর জুলাইবি এটিবক দকর্িকযাল ওয়াশ কবর জাদুঘবরর 

গ্যালার্রবি স্থাপন কবর দশ িকবদর জন্য উন্মুি করা হয়। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

৯.১.৭ দৃরষ্টনন্দন দসৌরবাগান স্থাপন  
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 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুু্র্ি জাদুঘবরর উত্তর প্রািবণ আকষ িণীয়  দসৌরবাগান গবড় দিালা হয়।  

 

 

৯.১.৮ প্রকৃর্ি বান্ধব র্বজ্ঞান জাদুঘর 

 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর োবদ সকাল-র্ববকল পার্ের 

জন্য র্নয়র্িি োবাবরর ব্যবস্থা করা হবে। োবদ ফুল ও ফল গাে 

লার্গবয় পােীবান্ধব পর্রববশ রচনা করা র্া ওবদর র্নরাপদ 

আশ্রয়। 

 

 

 

 

৯.১.৯ দৃর্িনন্দন এযাকুর্রয়াি স্থাপন 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর প্রববশমুবে নানা ববণ ির িাবের 

র্বচরবন সমৃদ্ধ আধুর্নক এযাকুর্রয়াি। এ স্থানটির নািকরণ করা 

হবয়বে ‘িীন চত্ত্বর’। 

                                                                                                                                                            

 

 

 

৯.২ িহাকাশ পর্ িববক্ষন কার্ িক্রি: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর দটর্লবকাবপর সাহাবে আকাশ 

দিঘমুি থাকা সাবপবক্ষ প্রর্ি শুক্রবার ও শর্নবার সন্ধযায় আকাশ 

পর্ িববক্ষবণর ব্যবস্থা কবর থাবক। গি অথ িবেবর ১৯১৯ জন দশ িক 

জাদুঘবর স্থার্পি দটর্লবকাবপর সাহাবে আকাশ পর্ িববক্ষণ 

কবরবেন। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর আংর্শক সূর্ িগ্রহণ 

পর্ িববক্ষবণর ব্যাপক আবয়াজন কবর। এ উপলবক্ষয জাদুঘর  

র্ববনর োবদ বসাবনা হয় ৩ টি শর্িশালী দটর্লবকাপ এবং িঞ্চ 

সার্জবয় ও িাঁবু োটিবয় দশ িকবদর জন্য অনুষ্ঠান উপবর্াগ্য করা হয়। 

দশ িকবদর হাবি তুবল দদয়া হয় আধুর্নক Solar Filter। 
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৯.৩ ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনী (র্িউজু বাস) ও 4D ‘মুর্র্বাস’ এি উয়বাধন  

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর র্িউজু বাস ও 4D মুর্র্বাবসর  িাধ্যবি ২০১৯-২০ অথ িবেবর দদবশর র্বর্র্ন্ন দজলা/উপবজলায়, 

১৭৩টি ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনীর আবয়াজন করা হবয়বে । গি ১৫.১০.২০১৯ ইং িার্রবে  ৫টি মুর্র্বাবসর  উবদ্ধাধন করা হয়  । এ 

অনুষ্ঠাবন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র িাননীয় িন্ত্রী স্থপর্ি ইয়াবফস ওসিান প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব, র্ববশষ অর্ির্থ র্হবসবব জনাব 

দিাোঃ আবনায়ার দহাবসন, রসরনেি সর্চব, র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালয় উপরিত রিয়লন। উি অনুষ্ঠায়ন সভাপরতত্ব েয়িন জনাব 

কমাহাম্মাদ মুনীি কচৌধুিী, মহাপরিচালে, জাতীে রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘি।  

 

 

 

৯.৩.১ মুবজি িনষ ৃবিনিষ ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রেিনৃী 

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত জাদুঘনর গত ১ মাচ ৃ২০২০ ইং হনত 

িঙ্গিন্ধুর জন্ম িত িাবষকৃী উপলনি গৃহীত হয় বিনিষ ভ্রাম্যমাণ 

বিজ্ঞান প্রেিনৃী ও মহাকাি পযনৃিিণ কমসৃূবচ। এ কাযিৃনমর 

আওতায় বিজ্ঞান জাদুঘনর সম্প্রবত সংগৃহীত ৩ টি মুবভ িাস ও 

২টি মহাকাি পযনৃিিণ িাস বিিাথীনের উপনভানগর জন্য 

উনু্মক্ত কনর স্পেয়া হয়। এ িাড়া, প্রযুবক্তনত সমৃদ্ধ িাসগুনলা সারা 

িির রাজধানীর িাইনর স্পজলা, উপনজলা ও বিিা প্রবতষ্ঠানন 

বিনামূনে বিজ্ঞান প্রেিনৃীর আনয়াজন করনি। 

                                                                                       

৯.৪  র্শক্ষা কার্ িক্রি 

র্শক্ষা কার্ িক্রবির আওিায় প্রর্িবের সারা দদবশ উপবজলা, দজলা এবং জািীয় পর্ িাবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন, 

র্বজ্ঞান দিলা, র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি, জনর্প্রয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক বিৃিািালা, দসর্িনার, কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা, র্চত্রাঙ্কন প্রর্িবর্ার্গিা ও 

র্বজ্ঞানসম্পৃি র্বর্র্ন্ন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। এোড়া, দদবশর প্রর্িটি উপবজলায় একটি কবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব 

গঠন করা হবয়বে। দদবশর সকল ইউর্নয়বন ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠবনর অংশ র্হবসবব ২০১৯-২০ অথ িবেবর ৫০টি 

ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন করা হবয়বে ।  

 

৯.৪.১ মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক ক্তিরক্তিত্র প্রদর্ শনী ও ক্তিত্ররাংকন প্রক্তিয রক্তিির  

 

২০১৯ সরযে জরিীয় ক্তিজ্ঞরন ও প্রযুক্তি জরদুঘযর ক্তিজয় ক্তদিস উপেযে ‘মুক্তিযুদ্ধ এিাং ক্তিজ্ঞরন ও প্রযুক্তিযি স্বরধীনিরর সুফে’ র্ীষ শক 

এক আযেরিনর সভর , ক্তিত্ররঙ্কন প্রক্তিয রক্তিির এিাং মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক ক্তিরক্তিত্র প্রদর্ শনী অনুক্তিি হয়। অনুিরযন ররজধরনীর ২৭ ক্তর্ের 
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প্রক্তিিরযনর ৭ র্িরক্তধক ক্তর্েরর্থী এিাং িরযদর অক্তভভরিকরর অাংর্গ্রহণ কযরন। এ প্রক্তিয রক্তিিরয় মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষযয় শ্রেি ক্তিত্ররঙ্কযনর 

জন্য ১৭ জন ক্তর্েরর্থীযক পুরস্কৃি করর হয়।  

 

৯.৪.২ উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন 

 

দজলা প্রশাসক সবম্মলন ২০১৮ এর র্সদ্ধান্ত অনুর্ায়ী পর্ িায়ক্রবি দদবশর প্রর্িটি উপবজলায় একটি কবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

ক্লাব গঠন করার উবযাগ গ্রহণ করা হবয়বে। এ লবক্ষয উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসারবদর িত্ত্বাবধাবন ৪৯১ টি উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

ক্লাব গঠিি হবয়বে। ২০১৯-২০ অথ িবেবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি  ক্লাবগুবলার উন্নয়বন প্রর্িটি উপবজলায় ৬১,১০০/- কবর দিাট 

৩,০০০,০০০০/-(র্িন দকাটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হবয়বে। এোড়া  ২০১৯-২০ অথ িবেবর ৫০টি ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব 

গঠন করা হবয়বে ।   

 

৯.৪.৩ ৪১িি জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ , জািীয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি এবং কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা 

২০১৯-২০ অর্ িবিয়ি সািা কদয়ি ৩৮৭টি কজলা ও উপয়জলাে ৪১িি জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ ও র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি এবং 

সািা কদয়িি রবরভন্ন উপয়জলা, কজলা ও রবজ্ঞান জাদুঘি রমরলয়ে সব িয়মাট ৫৩২টি কুইজ প্ররতয়যারগতা এবং ২টি রচত্রাঙ্কন 

প্ররতয়যারগতা অনুর্ষ্ঠি হয়।  

৯.৪.৪ র্বজ্ঞানর্বষয়ক দসর্িনার/কি িশালা 

র্বজ্ঞানিনক জার্ি গঠবনর লবক্ষয ২০১৯-২০ অথ িবেবর সািা কদয়িি রবরভন্ন উপয়জলা, কজলা ও রবজ্ঞান জাদুঘয়ি ২৩৬টি 

দসর্িনার/কি িশালা আবয়ার্জি হয়। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর পৃষ্ঠবপাষকিায় উবেেবর্াগ্য র্নেবর্ণ িি র্বজ্ঞানর্বষয়ক 

দসর্িনার/কি িশালা আবয়াজন করা হয়: 

 

 আন্তজাৃবতক কোন্সার বেিসঃ প্লাবিক পবলবথন িজৃননর িপথ 

 যনিানর বিজ্ঞান স্পসবমনারঃ প্রকৃবত পবরনিি রিার আহিান 

 বিজ্ঞান জাদুঘনর স্পসবমনারঃ স্পমািাইল টাওয়ানরর স্পরবেনয়িন সম্পনক ৃসতকতৃার আহ্বান 

 বিজ্ঞান জাদুঘর জলিায়ু সনেলন: কািণৃ কমাও, জীিন িাঁচাও 

 খানে স্পভজাল: বিজ্ঞানই প্রবতকার 
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৯.৫ প্রকাশনা কার্ িক্রি 

অতীয়তি কযয়োন সময়েি তুলনাে এ প্ররতষ্ঠায়নি প্ররত মানুয়ষি আেষ িণ বাড়য়ি রবধাে এ প্ররতষ্ঠায়ন রে ঘটয়ি এবং 

আগামীয়ত েী ঘটয়ব তাি রচত্র রবিদভায়ব তুয়ল ধিয়ত বতিমান মহাপরিচালয়েি রনয়দ িিনাে “রবজ্ঞান ও প্রযুরি জাদুঘি 

দপ িন” নায়ম এেটি রবয়িষ ত্রত্রমারসে প্রোিনা সংয়যারজত হয়েয়ি যাি দুইটি সংখ্যা (অয়টা-নয়ভম্ব-রর্য়স-১৯) ও (জানু-

কিব্রু-মাচ ি-২০) ইয়তাময়ে প্রোরিত হয়েয়ি এবং ৩ে সংখ্যাটি প্রোরিতব্য (এরপ্রল-কম-জুন-২০ হয়ব) 

 

১০.০ র্ির্জটাইবজশবনর উবেেবর্াগ্য কার্ িক্রি: 

 

১০.১ ইন্টানরকটিভ স্মাট ৃবেসনপ্ল বসসনটম 

জাদুঘনরর গ্যালারীনত স্থাবপত প্রেিনৃীিস্তুর তিজ্ঞাবনক বসমুনলিন প্রেিনৃনর জন্য অতোধুবনক মাননর ৪টি হাই স্পেবেননিন 

ইন্টানরকটিভ স্মাট ৃবেসনপ্ল স্থাপন করা হনয়নি। 

  

১০.২ স্পসন্সর স্পিইজে স্লাইবেং অনটা স্পোর 

জাদুঘর ভিননর েিনৃাথী প্রনিনির মুনখ একটি স্পসন্সর স্পিইজে স্লাইবেং স্পোর স্থাপন করা হনয়নি। আগত ব্যবক্তনের স্বয়ংবিয়ভানি 

বচবিত করনত সিম এ স্পোর। স্পসন্সর স্পিইজে স্লাইবেং স্পোর স্থাপননর েনল িাবহনরর ধুলািাবল বভতনর প্রনিি করনত পানর না। 

১০.৩ মাবি োংিনাল এলইবে ক্লক 

জাদুঘনরর প্রিাসবনক ভিননর প্রনিিমুনখ একটি বৃহোকৃবতর মাবি োংিনাল এলইবে ক্লক স্থাপন করা হনয়নি। একই সানথ ঘবড় 

এিং স্পযনকান বভবেও প্রেিনৃন সিম এ মাবি োংিনাল এলইবে ক্লক। 

 

১০.৪ স্পেিীয় প্রযুবক্তর স্পরান 

জাতীয় পযাৃনয় পুরস্কারপ্রাপ্ত নিীন উদ্ভািক কর্তকৃ উদ্ভাবিত একটি স্পেিীয় প্রযুবক্তর স্পরান জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত জাদুঘনর সংনযাজন 

করা হনয়নি। স্পরান সম্পনক ৃআগত বিিাথীনেরনক িাস্তবিক ধারনা বেনত এ সংনযাজন। 

 

১০.৫ ইননানভিন কাযিৃম  

১০.৫.১ F-6 বিমান আধুক্তনকরয়ন 

F-6 যুদ্ধ বিমানটি বিমান পবরচালনায় অবভজ্ঞ প্রনকৌিলীনের 

তত্ত্বািধানন যাবন্ত্রক আিহ সৃবি কনর েিনৃাথীনের জন্য 

আকষণৃীয়ভানি উপস্থাপন করা হনয়নি। 

 

 

 

১০.৫.২ বেবজটাল ইনেরনমিন স্পেস্ক 

ইননানভিন কমসৃূবচর আওতায় জাদুঘনরর প্রনিিমুনখ দুটি বেবজটাল ইনেরনমিন স্পেস্ক স্থাপন করা হয়। জাদুঘনর আগত েিনৃাথীনের 

জাদুঘর সম্পবকতৃ তথ্য প্রোনন সিম এই বেবজটাল ইনেরনমিন স্পেস্ক। 
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১০.৫.৩ বহম্যাননাইে স্পরািট 

জাদুঘনর আগত েিনৃাথীনের স্বাগত জানানত এিং প্রনয়াজনীয় 

তথ্য বেনয় সহায়তার জন্য জাদুঘনরর প্রনিিমুনখ স্থাপন করা 

হনয়নি একটি বহম্যাননাইে স্পরািট। রাজিাহী প্রযুবক্ত ও 

প্রনকৌিল বিশ্ববিোলনয়র (RUET) কবতপয় স্পমধািী 

বিিাথীনের উদ্ভাবিত এ স্পরািট। 

 

 

১০.৫.৪ ISO 9001: 2015 Certification কার্ িক্রি 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘরবক একটি আন্তজিার্িক িাবনর প্রর্িষ্ঠান র্হবসবব উন্নীিকরবণর লবক্ষয ইবিািবধ্য ISO 9001: 

2015 Certification  এর কার্ িক্রি শুরু হবয়বে। এ কাবজ R&G consulting র্নয়র্িির্াবব িাবদর কার্ িক্রি চার্লবয় র্াবে। 

িহািারীকালীন অত্র প্রর্িষ্ঠাবনর কি িকিিাগণ র্র্র্িও কনফাবরর্সং এর িাধ্যবি র্নয়র্িির্াবব সংর্িি প্রর্শক্ষণ সমূবহ অংশগ্রহণ 

করবে। 

 

১১.০ ইনহাউজ প্রর্শক্ষণ: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর ২০১৯-২০ অথ িবেবর সকল দগ্রবির কি িকিিা-কি িচারীবদর জন্য র্বর্র্ন্ন র্বষবয় ৬০ ঘন্টা ইনহাউজ 

প্রর্শক্ষবণর আবয়াজন কবরবে। 

 

১২.০ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি উন্নয়ন ট্রাস্ট 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর প্রর্ি অথ িবেবর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি উন্নয়ন ট্রাবস্টর আওিায় িাধ্যর্িক ও উচ্চিাধ্যর্িক পর্ িাবয় 

অনগ্রসর স্কুল কবলবজর র্বজ্ঞানাগাবরর র্ন্ত্রপার্ি ক্রবয় প্রর্িটি র্শক্ষাপ্রর্িষ্ঠাবনর জন্য ১ (এক) লক্ষ টাকা কবর অনুদান প্রদান কবর 

আসবে। এোড়া এ ট্রাবের আওিায় ৮টি র্বর্াবগ ৮টি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি দিলা আবয়াজন করা হয়। র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি উন্নয়ন ট্রাবস্টর 

১৬ সদস্যর্বর্শি কর্িটির সুপার্রবশ ৩২টি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান সহ প্রর্ি দজলা দথবক ২টি কবর দিাট ১২৮টি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান এবং কার্রগর্র 

র্শক্ষাববাবি ির র্নয়ন্ত্রণাধীন ৮টি র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন র্নয়র্িির্াবব বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এোড়াও দজলা প্রশাসক িবহাদবয়র সুপার্রবশর 

দপ্রর্ক্ষবি র্ববশষ র্কছু প্রর্িষ্ঠাবন অনুদান প্রদাবনর সুবর্াগ রবয়বে।  

১৩.০ বাস্তবার্য়ি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ 

১৩.১        প্রকবল্পর নাি: ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনী ও র্বজ্ঞান র্শক্ষা সম্প্রসারণ কার্ িক্রি 

বাস্তবায়ন দিয়াদ: এর্প্রল, ২০১৮ দথবক জুন, ২০২১ 

প্রকবল্পর দিাট বরাদ্দ: ৩৪৩৩.৭২ লক্ষ 

লক্ষয ও উবদ্দশ্য 

 র্বজ্ঞান র্শক্ষা প্রসাবর ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনী কার্ িক্রি সম্প্রসারণ। 

 প্রার্িষ্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্শক্ষার পর্রপূরক র্হবসবব িফস্বল এলাকায় হাবি কলবি র্বজ্ঞান র্শক্ষার অপ্রার্িষ্ঠার্নক 

সুবর্াগ সৃর্িকরণ এবং 

 সাধারবণর িাবে র্বজ্ঞান িনকিা ও আনবন্দর িাধ্যবি র্বজ্ঞান র্শক্ষার প্রর্ি উৎসাহ সৃর্ি।  

 

১৪.০ ১৯৯৬-২০০১ পর্ িন্ত উবেেবর্াগ্য অজিন 

 ১টি বাস, ২টি িাইবক্রাবাস, ১টি ১০০ দকর্র্এ দজনাবরটর, ১টি অর্িও-র্র্জুযয়াল দসট, ১টি ৫৩ ইর্ঞ্চ টির্র্, র্র্র্িও প্রবজক্টর, 

কর্ম্পউটার ও ফবটাস্টযাট দির্শন এবং র্র্র্িও দরকর্ি িং র্সবস্টবির জন্য র্র্র্িও কযাবিরা ও দরকি িার সংগ্রহ করা হয়; 

 দর্ৌি র্বজ্ঞান গ্যালার্র ও িজার র্বজ্ঞান গ্যালার্র দুবটাবক  আকষ িণীয় প্রদশ িনীবস্তুসমৃদ্ধ কবর চালু করা হয়; 

 অর্িটর্রয়াি এবং কনফাবরস রুবির জন্য আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়; 

 প্রশাসর্নক র্বন ও প্রদশ িনী গ্যালার্র, লর্ব ও কাবনকটিং কর্রবিার, টয়বলট, অর্যন্তরীণ দেবনজ র্সবস্টি র্নি িাণ সম্পন্ন করা 

হয়; 
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 পার্নর পাম্প স্থাপন  এবং অর্যন্তরীণ র্বদুযিায়ন কাজসহ জাদুঘবরর কম্পাউন্ডবক লাইটিং করা হয়; 

 আরবর্রকযালচার চালু করা হয়; 

 জাদুঘবরর ওয়াকিশবপর জন্য দলদ , িাইর্লং দির্শনসহ অন্যান্য র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় করা হয়; 

 বিবন্ধু দশে মুর্জবুর রহিান নবর্ার্থবয়টার প্রকবল্পর প্রস্তাব দপ্ররণ ও জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর সহায়িায় দর্ৌি 

অবকাঠাবিা র্নি িাণ করা হয়; 

 র্ারি সরকাবরর কার্রগর্র সহায়িায় ২৫টি প্রদশ িনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ দজলা ও দকন্দ্রীয় পর্ িাবয় উদর্াপন করা হয়; এবং 

 জনর্প্রয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক বিৃিািালার আবয়াজন করা হয়। 

 

১৪.১ ২০০৯-২০১৯ পর্ িন্ত উবেেবর্াগ্য অজিন 

 ১৭টি বববদর্শক প্রদশ িনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়; 

 ৪-র্ি মুর্র্ র্থবয়টার স্থাপন ও র্নয়র্িি মুর্র্ প্রদশ িন; 

 র্িলার রাইিার উইথ প্রাইি মুর্ার সংগ্রহ ও এর সাহাে দদবশর প্রিযন্ত অঞ্চবল র্শক্ষাথীবদর িবধ্য র্বনামূবে ৪-র্ি মুর্র্ 

প্রদশ িন; 

 িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনী শর্ি র্বকাবশর লবক্ষয আর্থ িক ও কার্রগর্র সহায়িা প্রদান পুব িক িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভার্বি 

৬০টি প্রকবল্পর িান উন্নিকরণ; 

 দদবশর ৭৯টি র্বজ্ঞান ক্লাববক ১০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান; 

 দদবশর প্রিযন্ত অঞ্চবলর জনগবণর দদারবগাড়ায় র্বজ্ঞানবক দপৌৌঁবে দদয়ার লবক্ষয ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনী “র্িউজুবাস” 

সংগ্রহ কবর র্নয়র্িি প্রদশ িন; 

 র্িউজুবাবসর জন্য ২৪টি প্রদশ িনীবস্তু, ১টি দজনাবরটর ও ১টি ১২ ইর্ঞ্চ দটর্লবকাপ সংগ্রহ; 

 ১টি আথ ি দকাবয়ক র্সমুযবলটর (প্রদশ িনীবস্তু) সংগ্রহ; 

 িহাকাশ র্বজ্ঞান গ্যালার্র ও র্শশুবদর জন্য র্শশু র্বজ্ঞান গ্যালার্র  চালুকরণ; 

 উপবজলা, দজলা ও দকন্দ্রীয় পর্ িাবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ পালবনর অংশ র্হবসবব স্কুল-কবলবজর র্শক্ষাথী ও অবপশাদার উদ্ভাবকবদর প্রকল্প র্নবয় 

র্বজ্ঞান দিলার আবয়াজন; 

 ২০১৬-১৭ অথ িবের দথবক উপবজলা, দজলা ও দকন্দ্রীয় পর্ িাবয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি চালুকরণ; 

 ২০১৬-১৭  অথ িবের দথবক দজলা ও দকন্দ্রীয় পর্ িাবয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক দসর্িনার, কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন;  

 ২০১৭-১৮ অথ িবেবর জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ৫০ বের পূর্িি উপলবক্ষ সুবণ িজয়ন্তী পালন করা হয় ; 

 জািীয় পর্ িাবয়র কুইজ ও অর্লর্ম্পয়াি প্রর্িবর্ার্গিায় প্রথি দথবক পঞ্চি স্থান অর্ধকারীগণবক র্ববদশ র্শক্ষা সফবর দপ্ররণ;  

 র্িউজুবাবসর সাহাবে ৫৭৭ টি ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদশ িনীর আবয়াজন;  

 ৩২৩ টি র্বজ্ঞানর্বষয়ক দসর্িনার ও বিৃিািালার আবয়াজন; 

 ২৮টি র্বজ্ঞানর্বষয়ক প্রদশ িনীবস্তু সংগ্রহ; এবং 

 দদবশর সকল উপবজলায় উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন। 

 ৪০টি ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন।  

 

১৫.০ বববদর্শক র্শক্ষা সফর 

 ক্তিজ্ঞরন ও প্রযুক্তি জরদুঘযরর উযযরযি ০৮জন ক্ষুযদ ক্তিজ্ঞরনী মরেযয়ক্তর্য়রর কুয়রেরেরমপুযর ন্যরর্নরে সরযয়ন্স শ্রসন্টরর, 

ন্যরর্নরে  প্লরযনটক্তরয়রম, ইসেরক্তমক আট শ ক্তমউক্তজয়রম ও অন্যরন্য দর্ শনীয় িরন পক্তরদর্ শন কযর ।  

 XXIV International Astronomy Olympiad এ শ্রররমরক্তনয়রর ক্তপযয়ট্রর ক্তনম র্হযর ১৯ - ২৬ অযটরির, ২০১৯ এ 

অনুক্তিি হয়। উি প্রক্তিয রক্তিিরয় জুক্তনয়র গ্রুযপ ৩জন এিাং ক্তসক্তনয়র গ্রুযপ ২ জন ক্তর্েরর্থী অাংর্ শ্রনয়। জরিীয় ক্তিজ্ঞরন ও 

প্রযুক্তি জরদুঘর ক্তনজস্ব অর্থ শরয়যন িরাংেরযদর্ দেযক শ্রররমরক্তনয়রয় শ্রপ্ররণ কযর। 

 বিজ্ঞান ও প্রযুবক্ত জাদুঘনরর উনোনগ ০৬ জন বিশু-বকনিার বিিাথী ইনন্দাননবিয়ার ইউগাটাৃ নগরীর বিবভন্ন জাদুঘর 

পবরেিনৃ কনরন। সেরসঙ্গী বহনসনি বিনলন তসয়েপুর উপনজলা বনিাৃহী অবেসার ও বিজ্ঞান জাদুঘনরর ০৩ জন কমকৃতাৃ। 

অংিগ্রহণকারীনের মনে বেনাইেনহর সবলমুনন্নিা পাইলট মােবমক িাবলকা বিোলয় এিং হবিগনির িানয়স্তাগি ইসলাবম 

একানেবম অোন্ড হাই স্কুনলর ০৬ জন বিিাথী। 
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১৬.০ র্র্বষ্যৎ কি িপর্রকল্পনা 

২০২১ সাবলর িবধ্য িধ্যি আবয়র দদবশ উন্নীি হওয়া, ২০৩০ সাবলর িবধ্য SDG অজিন এবং ২০৪১ সাবলর িবধ্য উন্নি ও  

সমৃদ্ধ দদশ গঠবন জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর কর্তিক গৃহীি র্র্বষ্যৎ কি িপর্রকল্পনা র্নবে উবেে করা হবলা: 

 

১৬.১ ২০২১ সাবলর িবধ্য িধ্যি আবয়র দদবশ উন্নীি হওয়ার জন্য গৃহীি কি িপর্রকল্পনা 

 ২০১৯ সাবলর িবধ্য  

o ফর্রদপুবরর র্ািায় বিবন্ধু দশে মুর্জবুর রহিান িান ির্ন্দর স্থাপন;  

o সাইস র্সটি র্নি িাণ প্রকল্প গ্রহণ ও  ২০২১ এর িবধ্য প্রকবল্পর ১ি ধাবপর কার্ িসিার্প্তকরণ; 

o উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাবসহ সকল র্বজ্ঞান ক্লাব শর্িশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

o প্রর্ির্াবান িরুণ র্বজ্ঞানী ও উদ্ভাবকবদর জন্য জািীয় উদ্ভাবন পুরকার প্রবিিন; 

o র্বজ্ঞান র্শক্ষা সম্প্রসারণমূলক বর্হ:পাঠ্যক্রি দর্িন র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান ও র্শক্ষাথী পর্ িাবয় দসর্িনার, ওয়াকিশপ, 

র্সবম্পার্জয়াি, র্বজ্ঞান নাটক ইিযার্দ র্বষয়াবর্লর আবয়াজন এবং িাঠ পর্ িাবয় িা সম্প্রসারণ; 

o দজলা পর্ িাবয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক কুইজ প্রর্িবর্ার্গিার কবলবর বৃর্দ্ধ এবং ২০২১ এর িবধ্য উপবজলা পর্ িাবয়ও এ 

আবয়াজন সম্প্রসারণ; 

o র্বর্াগ, দজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজবনর কবলবর বৃর্দ্ধ এবং র্বষয়র্র্র্ত্তক র্বজ্ঞান 

অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন বা অন্য প্রর্িষ্ঠানবক সহবর্ার্গিা প্রদান; 

 ২০২০ সাবলর িবধ্য  

o জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাবহর আবয়াজন ইউর্নয়ন পর্ িাবয় র্বস্তৃিকরণ;  

o র্শক্ষা প্রর্িষ্ঠান পর্ িাবয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন; 

 ২০২১ সাবলর িবধ্য  

o র্বশ্বিাবনর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর র্নি িাণ; 

o ৪টি র্বর্াগীয় সদবর সাবয়স দসন্টার র্নি িাণ;  

o দকন্দ্রীয় পর্ িাবয়র জন্য ৬টি র্িউজুবাস, ৬টি মুর্র্বাস এবং ৬টি পর্রবহন বাস সংগ্রহকরণ; 

o ইউর্নয়ন পর্ িাবয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠবনর িাধ্যবি র্বজ্ঞান আবন্দালনবক গ্রাি পর্ িাবয় সম্প্রসারণ এবং 

o জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর স্থায়ী প্রদশ িনীর দশ িনাথীর সংখ্যা ২ লাবে উন্নীিকরণ। 

 

১৬.২ SDG অজিবনর লবক্ষয গৃহীি কি িপর্রকল্পনা  

 ২০২৩ সাবলর িবধ্য আন্তজিার্িক র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি বা র্বজ্ঞাবনর র্বষয়র্র্র্ত্তক অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন; 

 ২০২৪ সাবলর িবধ্য  

o প্রস্তার্বি কুর্িো ও ফর্রদপুর র্বর্াগসহ ৫টি র্বর্াগীয় সদবর সাবয়স দসন্টার র্নি িাণ; 

o প্রর্িটি র্বর্াগীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি দকবন্দ্রর জন্য ২টি র্িউজুবাস ও ২টি মুর্র্বাস সংবর্াজন; 

 ২০২৫ সাবলর িবধ্য  

o বেবর কিপবক্ষ ২টি আন্তজিার্িক র্বজ্ঞানর্বষয়ক কি িশালা/দসর্িনার/ র্সবম্পার্জয়াি আবয়াজন; 

o প্রদশ িনীবস্তু বির্রবি দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবং ৫০% প্রদশ িনীবস্তু র্নজ ওয়াকিশবপ প্রস্তুিকরণ; 

o িাধ্যর্িক ও উচ্চ িাধ্যর্িক পর্ িাবয়র র্বজ্ঞান র্শক্ষকবদর পাঠদান পদ্ধর্ি ও ব্যবহার্রক র্শক্ষা উন্নিকরবণর র্নর্িত্ত 

প্রর্শক্ষণ প্রদাবনর লবক্ষয র্বজ্ঞান র্শক্ষক প্রর্শক্ষণ কার্ িক্রি চালুকরণ;  

 ২০২৬ সাবলর িবধ্য  

o র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক প্রদশ িনীবস্তু সংযুি কবর ৫টি লঞ্চ/স্টীিার সংগ্রহকরণ; 

o জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘরবক একটি গববষণা হাবব উন্নীিকরণ; 

 ২০২৭ সাবলর িবধ্য  

o সকল বৃহত্তর দজলা সদবর  ও ঢাকার পূব িাচল নতুন শহবর সাবয়স দসন্টার র্নি িাণ; 

o প্রদশ িনীবস্তু ও ব্যবহার্রক র্শক্ষার র্বকল্প উপকরণ বির্রর জন্য প্রর্শক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্নি িাণ; 

 ২০২৮ এর িবধ্য ২০টি নতুন দজলা সদবর সাবয়স দসন্টার র্নি িাণ; 
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 ২০৩০ সাবলর িবধ্য  

o দজলা পর্ িাবয় প্রর্ির্ষ্ঠি দকন্দ্রসমূবহ দশ িনাথীর সংখ্যা ২০ লবক্ষ উন্নীিকরণ; এবং 

o সাইস র্সটির দশ িনাথীর সংখ্যা বেবর ১০ লবক্ষ উন্নীিকরণ এবং সাবয়স র্সটির র্দ্বিীয় পর্ িাবয়র কার্ িসিার্প্তকরণ। 

 

১৬.৩ ২০৪১ সাবলর িবধ্য উন্নি ও সমৃদ্ধ দদশ গঠবন গৃহীি কি িপর্রকল্পনা  

 ২০৩৫ এর িবধ্য দদবশর ৪টি স্থাবন ৪টি আন্তজিার্িক িাবনর িানির্ন্দর স্থাপন; 

 ২০৪০ এর িবধ্য ৩৪টি  দজলায় সাবয়স দসন্টার র্নি িাণ; এবং 

 ২০৪১ এর িবধ্য র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক প্রদশ িনীবস্তু সংযুি কবর একটি বাবয়ািাইর্ারর্সটি দট্রন চালুকরণ। 

 

১৭.০ চযাবলঞ্জ এবং সম্ভাবনা: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর অর্জিি সাফবের পাশাপার্শ দবশ র্কছু সিস্যা ও চযাবলঞ্জ দিাকাববলা কবর এ প্রর্িষ্ঠান অর্প িি 

দার্য়ত্ব পালন করবে।  এর িবধ্য উবেেবর্াগ্য হবলা অর্র্জ্ঞ ও দক্ষ জনববলর স্বল্পিা, অথ ি বরাবদ্দর অপ্রতুলিা, র্ানবাহন স্বল্পিা, 

উন্নি প্রদশ িনীবস্তু ও দটর্লবকাবপর অর্াব ইিযার্দ। জাদুঘরটিবক উন্নি প্রদশ িনীবস্তুসমৃদ্ধ কবর একটি র্বশ্বিাবনর জাদুঘবর রূপান্তর্রি 

করার প্রকল্প প্রর্ক্রয়াধীন আবে । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


