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পটভূমি 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর একটি অনানষু্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান। ২৬ এর্প্রল ১৯৬৫ িার্রবে 

র্িক্ষা মন্ত্রণালবয়র এক প্রজ্ঞাপবন ঢাকায় একটি র্বজ্ঞান জাদঘুর প্রর্ির্ষ্ঠি হয়। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

জাদঘুর আইন, ২০১০ অনসুাবর প্রর্িষ্ঠানটি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র আওিাধীন একটি সংর্বর্ধবদ্ধ 

সংস্থা। বিি মাবন ঢাকার আগারগাাঁও-এ র্নজস্ব কমবেবে জাদঘুরটির কাযিক্রম চলবে।  

 

মভশন 

একটি র্বজ্ঞানমনস্ক জার্ি গঠন  

 

মিশন 

র্বজ্ঞান র্বষয়ক প্রদিিনীবস্তুর মাধযবম র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবক জনর্প্রয় করা এবং নবীন ও অবপিাদার 

র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনীমলূক কাবজ উৎসাহ ও সহবযার্গিা প্রদান  
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স াংঠমনক ক ঠ মি  

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর একজন মহাপর্রচালকসহ সবিবমাট ৯৪টি অনবুমার্দি পদ রবয়বে। 

বাংলাবদি সরকাবরর অর্ির্রি সর্চব পদমযিাদার একজন কমিকিি াবক মহাপর্রচালক র্হবসবব পদায়ন করা 
হবয় থাবক।

জনবল 
অনবুমার্দি পবদর সংেযা ৯৪টি। 
 

জ তীয় মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি জ দুঘমেে ক যিক্রি িূলত ৩টি ভ মে ভ ে কে  য য়: 

ক) গযালার্র প্রদিিন 

ে) র্িক্ষা কাযিক্রম 
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গ) প্রকািনা 

জ তীয় মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি জ দুঘমেে প্রধ ন ক যয বমল: 

(ক) জনসাধারবণর মবধয র্বজ্ঞান র্িক্ষার প্রসার ও র্বজ্ঞান সবচিনিা সৃর্ি করা; 

(ে) র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবক জনর্প্রয় করবার লবক্ষ- 

* গযালার্রবি স্থার্পি প্রদিিনী সামগ্রী পর্রদিিবনর বযবস্থা করা ; 

 * র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক র্ির্িও শিা, জনর্প্রয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক বিৃিামালা, শসর্মনার, কুইজ 

প্রর্িবযার্গিা ও র্বজ্ঞান সম্পৃি র্বর্িন্ন অনষু্ঠাবনর আবয়াজন; 

* র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র পৃষ্ঠবপাষকিায় প্রর্িবের সারাবদবি উপবজলা, শজলা পযিাবয় এবং 

শকন্দ্রীয়িাবব ঢাকায় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদযাপন, র্বজ্ঞান শমলা ও র্বজ্ঞান 

অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন করা। এবং প্রকল্প গ্রহবণর মাধযবম নবীন ও শসৌর্েন র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভার্বি 

প্রকবল্পর মান উন্নয়বনর জনয কার্রগর্র ও আর্থিক সহায়িা প্রদাবনর বযবস্থা কবর িাবদর 

উদ্ভাবনীমলূক কাবজ উৎসাহ ও সহবযার্গিা প্রদান করা; 

* শজযার্ির্বিজ্ঞাবন আগ্রহ সৃর্ির লবক্ষয ির্িিালী শটর্লবস্কাবপর মাধযবম আকাবির গ্রহ, নক্ষত্র শদোবনা 

এবং বেবরর র্বর্িন্ন সমবয় শজযার্ির্বিজ্ঞান র্বষয়ক র্বর্িন্ন অনষু্ঠাবনর আবয়াজন করা; 

* র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির র্বর্িন্ন র্বষবয় িথয ও গববষণা এবং প্রকািনার বযবস্থা করা; 

* জাদঘুর এর উন্নয়বন প্রদিিনী বস্তুসমবূহর সাহাবযয গববষণামলূক কমিকাবের বযবস্থা করা; 

* র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক প্রাচীন ও আধুর্নক র্নদিিনাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর প্রাবয়ার্গক 

বযবস্থা করা 

*র্মউজ ুবাবসর মাধযবম সারাবদবি শজলা ও উপবজলা পযিাবয় ভ্রামযমান র্বজ্ঞান প্রদিিনীর বযবস্থা 

করা; 

* সারাবদবির র্বজ্ঞান ক্লাববক র্নবন্ধনিুর্ি ও পৃষ্ঠবপাষকিা প্রদান; 

* বৎসবরর র্ববিষ র্দনগুর্লবি চন্দ্রগ্রহণ, সূযিগ্রহণ, ধূমবকিু, উল্কাপাি ইিযার্দ শটর্লবস্কাবপর মাধযবম  

উম্মুি  পযিববক্ষবণর বযবস্থা করা; 

* র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শক্ষবত্র র্ববিষ আর্বষ্কার ও অবদাবনর জনয স্বীকৃর্ি এবং পুরষ্কার অথবা সম্মানী 

প্রদান করা; এবং 

* উপবর বর্ণিি কাযিার্দর সম্পূরক ও প্রাসর্িক অনযানয কাযি  এবং সরকার কিৃি ক অর্পিি শয শকান 

দার্য়ত্ব সম্পাদন করা। 
 

জ তীয় মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি জ দুঘমেে মবষয়মভমিক েয ল মেসিূহ: 
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(১) শিৌি র্বজ্ঞান গযালার্র  (২) র্িল্প প্রযুু্র্ি গযালার্র  (৩) িথয প্রযুু্র্ি গযালার্র  (৪) জীব 

র্বজ্ঞান গযালার্র  (৫) মজার র্বজ্ঞান গযালার্র (৬) মহাকাি র্বজ্ঞান গযালার্র   (৭) র্িশুবদর 

র্বজ্ঞান গযালার্র 

 
৪-মি িুমভ মিময়ট ে: 
 
র্বজ্ঞান জাদঘুবরর শরামাঞ্চকর ৪-র্ি মরু্ি 

শদোর জনয ৪০ আসন র্বর্িি একটি Theatre 
রবয়বে । শচাবে র্ববিষ ধরবনর চিমা র্দবয় 

শদেবি পাওয়া যাবব আকষিণীয় প্রদিিনী। যাবি 

রবয়বে Air, water,chair movement  
ইিযার্দর Effect সবর্কেুবক মবন হবব বাস্তব ও 

জীবন্ত । ৪-র্ি মরু্ি র্থবয়টার র্নয়র্মি প্রদিিন 

করা হবে। 
 
                                                                                                    র্চত্র: 4-Dমরু্ি র্থবয়টার 

২০১৭-২০১৮ অিয বছমে সাংেৃহীত উমেখময েয প্রদশযনীবস্তুসিূহ: 

জীবববর্চত্রয (Biodiversity) 

আজকাল র্বশ্ববযাপী জীবববর্চত্রয ও প্রাকৃর্িক িারসাময 
রক্ষা এবং পর্রববি সংরক্ষবণর দার্ব ও উবদযাগ প্রবল 

হবয় উবঠবে। র্কন্তু আমরা র্ক পর্রববি, জীবববর্চত্রয, 
প্রাণী র্বলরু্প্ত, পর্রবববির িারসাময কথাগুবলার অথি 
সঠিকিাবব বঝুবি পারর্ে? এেন পযিন্ত আমাবদর শদবির 

অর্ধকাংি শলাক পর্রববি বা জীব রক্ষার বযাপাবর 

কিটুকু সবচিন? এবদবির জীবববর্চত্রয রক্ষা করবি হবল 

এেনই সকল শপিার মানুষবক প্রকৃর্ি ও পর্রববি রক্ষায় 

সজাগ হবি হবব। আর িা না হবল এর ক্ষর্িকর প্রিার 

আমাবদরই বহন করবি হবব। িাই জীবববর্চত্রয সংরক্ষণ 

বা বাংলাবদবির জীবববর্চত্রয সম্প্রবকি  জানা ও গববষনার 

জনয জাদঘুবর মিৃ প্রাণীবক ববজ্ঞার্নক পদ্ধর্িবি 

জীবববর্চত্রয িাবয়ারমা (diorama) উপস্থাপন করা েুবই 

জরুর্র। এোড়াও পরবিী প্রজন্মবক প্রার্নজগৎ সম্পবকি  
জ্ঞান দান ও গববষণার র্বষয়টি মাথায় শরবে জািীয় 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর মিৃপ্রার্ণ সংরক্ষণ কবর 

একটি জীবববর্চত্রয িাবয়ারমা (diorama) উপস্থাপন 

করা হবয়বে। 
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                                                                                                       র্চত্র: জীবববর্চত্রয 

১০০ দদশীয় প্রজ মতে ি ছ প্রদশযন 

বাংলাবদবির স্বাদ ু পার্নর অবনক প্রজার্ির মাে প্রায় 

র্বলরু্প্তর পবথ। এ মােগুর্ল আমাবদর ঐর্িবহযর অংি 

এবং আবহমানকাল শথবক আমাবদর োবল-র্বল নদীবি 

এবদর র্বচরণ। পর্রববি দষূণ, জলািূর্মর পর্রমাণ কবম 

যাওয়া, অর্ধক আহরণসহ নানা কারবণ এ সব প্রজার্ির 

মাবের অর্স্তত্ব হুমর্কর মবুে। এসব মাে সংগ্রহ কবর 

ববজ্ঞার্নক িথযার্দসহ দরৃ্ি নন্দন জাবর প্রদিিন করার 

বযবস্থা করা হবয়বে যাবি আমাবদর পরবিী প্রজন্ম এ 

সম্পবকি  জানবি পাবর ও িাবদর সংরক্ষবণ ও গববষণায় 

উৎসার্হি হয়। 

মিওমেি  বক্স: 

জাদঘুবরর প্রদিিনীবস্তু প্রদিিন শকৌিবলর উপর 

দিিকগবণর আগ্রহ সৃর্ি হয়। আধুর্নক যুবগর সাবথ িাল 

র্মর্লবয় জাদঘুবরর র্বর্িন্ন প্রদিিনীবস্তুসমহূ আরও 

আকষিণীয় ও দরৃ্ি নন্দন করার জনয র্িওবরমা বে 

সংগ্রহ করা হবয়বে। যার ফবল র্িক্ষাথীবদর প্রদিিনীবস্তুর 

প্রর্ি আগ্রহ সৃর্ি হবব। 
 

                                                                                                                 র্চত্র: র্িওবরমা বে 

 

 

েয ল মে পমেদশযন: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর রবয়বে ৭টি 

র্বষয়র্ির্িক গযালার্র। গযালার্রগুবলা র্বজ্ঞান 

র্বষয়ক র্বর্িন্ন প্রদিিনীবস্তু দ্বারা সাজাবনা হবয়বে। 

২০১৭-১৮ অথি বেবর ১২৩০৪৭ (এক লক্ষ শিইি 

হাজার চার সািচর্িি) জন দিিক গযালার্র 

পর্রদিিন কবরন। জাদঘুবরর প্রচর্লি টিবকবটর 
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পািাপার্ি ই-টিবকবটর বযবস্থা রবয়বে। যার ফবল 

িরুণ সমাবজর জাদঘুর পর্রদিিবনর আগ্রহ 

শববড়বে।  ঢাকা িহর ও এর আবি পাবির সু্কলগুবলা 
শথবক আববদবনর র্ির্িবি জাদঘুবরর র্নজস্ব 

পর্রবহন বযবস্থায় র্বনামবূলয পর্রবহন সুর্বধা 
প্রদান করা হয়। যার ফবল দরূবিী ও অস্বেল 

র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠানগুবলা জাদঘুর পর্রদিিবনর সুবযাগ 

লাি করবে। যা জাদঘুবরর র্িিন ও র্মিবনর 

চার্হদা পূরণ কবর। প্রবিযক গযালার্রবি একজন 

কবর গযালার্র সহকারী রবয়বেন যারা আগি 

দিিনাথীবদর কাবে র্বজ্ঞাবনর নানা র্বষয় িুবলা 
ধবরণ এবং হাবি কলবম র্বজ্ঞাবনর নানা সূত্র প্রমাণ 

কবর শদোন যার ফবল র্িক্ষাথীবদর মবধয র্বজ্ঞান 

র্িক্ষার প্রর্ি আগ্রহ সৃর্ি হয়। িারা আবরা শবর্ি 

র্বজ্ঞানমনষ্ক হবয় ওবঠ। জাদঘুবরর প্রর্িটি গযালার্র 

র্বজ্ঞাবনর র্বর্িন্ন র্বষয় র্ির্িক প্রদিিনীবস্তু র্দবয় 

সাজাবনা হবয়বে। প্রায় প্রর্িটি প্রদিিনীবস্তু জািীয় 

পাঠযক্রবমর মাধযর্মক ও উচ্চমাধযর্মক 

কার্রকুলাবমর সম্পৃি। এোড়াও সহকারী 
র্কউবরটরগণ র্নয়র্মি গযালার্রসমবূহ অবস্থান 

কবরন এবং র্িক্ষাথীবদর হাবি কলবম র্বজ্ঞান 

র্িক্ষায় উৎসার্হি কবরন। জাদঘুবরর র্িসবে িাো 
শথবক র্নয়র্মি প্রদিিনীবস্তুগুবলা পযিববক্ষণ করা হয় 

প্রবয়াজবনর র্ির্িবি শমরামি, সংবযাজন ও 

পর্রবিি ন কবরন। 
 

                               র্চত্র: গযালার্র পর্রদিিন 

 

 

িহ ক শ ক যিক্রি: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর 

শটর্লবস্কাবপর সাহাবযয আকাি শমঘমিু থাকা 

সাবপবক্ষ প্রর্ি শুক্র ও ির্নবার সন্ধযায় আকাি 

পযিববক্ষবণর বযবস্থা কবর থাবক। গি অথি 

বেবর ১৪৬৪ (একহাজার চার িি শচৌষর্ি) 

জন দিিক জাদঘুবর স্থার্পি শটর্লবস্কাবপর 

র্চত্র: শটর্লবস্কাবপর মাধযবম আকাি পযিববক্ষণ 
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সাহাবযয আকাি পযিববক্ষণ কবরবে । এ োড়াও 

র্মউজ ু বাবস স্থার্পি শটর্লবস্কাবপর মাধযবম 

শদবির র্বর্িন্ন শজলা/উপবজলায় আগি 

দিিকবদর আকাবির গ্রহ-নক্ষত্র শদোবনা 

হবয়বে। 

                                                                      

ভ্র িযি ণ মবজ্ঞ ন প্রদশযনী (মিউজ ুব স): 

শদবির প্রিযন্ত অঞ্চবলর র্িক্ষাথীবদর 

র্বজ্ঞানমনষ্ক কবর গবড় শিালা ও র্বজ্ঞাবনর 

নানা র্বষবয় হাবি কলবম র্িক্ষা শদয়ার জনয 

জাদঘুর ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান প্রদিিনীর 

আবয়াজন কবর থাবক। এ লবক্ষয জািীয় 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর ইবিামবধয একটি 

র্মউজবুাস সংগ্রহ কবরবে। শদবির র্বর্িন্ন 

শজলা ও উপবজলার র্বর্িন্ন র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন 

ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান প্রদিিনী আবয়াজন কবর । 

ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান প্রদিিনীর বযাপক চার্হদা 

থাকায় জাদঘুর ইবিামবধয “ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান 

প্রদিিনী ও র্বজ্ঞান র্িক্ষা কাযিক্রম 

সম্প্রসারণ” িীষিক একটি প্রকল্প হাবি 

র্নবয়বে।  র্মউজ ুবাবসর মাধযবম ২০১৭-১৮ 

অথি বেবর শদবির র্বর্িন্ন শজলা/উপবজলায় 

১০৮ (একিি আট)টি ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান 

প্রদিিনীর আবয়াজন করা হবয়বে । এোড়া 

জাদঘুবর 4-D মরু্িবাবসর সাহাবযয শদবির 

প্রিযন্ত অঞ্চবল 4-D মরু্ি প্রদিিন করা হয়। 

এোড়া র্মউজবুাবস রর্ক্ষি শটর্লবস্কাবপর 

সাহাবযয আকাি পযিববক্ষণ করাবনা হয়। এর 

র্চত্র: ভ্রামযমান র্বজ্ঞান প্রদিিনী ও 4-D  মরু্ি 

বাস 

র্চত্র: ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান প্রদিিনী 
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দ্বারা মহাকাি সম্পবকি  মানবুষর মবন ধারণা 

শদয়া হয়। এবি মানষু কুসংস্কার মিু থাকবি 

পাবর। 

                                                                                       
মিত্র ঙ্কন প্রমতময মেত : 

জার্ির জনক বিবনু্ধ শিে মরু্জবরু 

রহমাবনর জন্মর্দন ও জািীয় র্িশু র্দবস 

পালন উপলবক্ষ ১৭ মাচি  ২০১৮ িার্রে 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর 

র্িশুবদর মবধয র্বজ্ঞান র্বষয়ক র্চত্রাঙ্কন 

প্রর্িবযার্গিা ও আবলাচনা অনষু্ঠাবনর 

আবয়াজন করা হয়। র্বপুল সংেযক র্িশু-
র্কবিার ও িাবদর অর্িিাবকসহ প্রায় পাাঁচ 

িিার্ধক দিিবকর উপর্স্থর্িবি অিযন্ত 

উৎসাহ-উদ্দীপনার সাবথ এ র্চত্রাঙ্কন 

প্রর্িবযার্গিা অনুর্ষ্ঠি হয়। র্বজয়ীবদর 

মবধয পুরষ্কার র্বিরণ করা হয় এবং 
অংিগ্রহণকারী সবাইবক সনদ প্রদান করা 
হয়। র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র 

মাননীয় মন্ত্রী স্থপর্ি ইয়াবফস ওসমান 

প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উপর্স্থি শথবক 

র্চত্রাঙ্কন প্রর্িবযার্গিার উবদ্বাধন কবরন। 

এোড়ও র্বজয় র্দবসসহ অনযানয 
অনষু্ঠাবনর সাবথ র্চত্রাংকন প্রর্িবযার্গিা 
অনরু্ষ্ঠি হবয়বে। 
 

৬০ টি উপমজল  মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি ক্ল ব েঠন: 
 

শজলা প্রিাসন সবম্মলন ২০১৪ এর র্সদ্ধান্ত 

অনযুায়ী শদবির প্রর্িটি উপবজলায় একটি 

কবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন 

করবি হবব। শসমবি ২০১৭-১৮ অথি 
বেবর উপবজলা র্নবিাহী অর্ফসারবদর 

িত্ত্বাবধাবন ৬০টি উপবজলা র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি ক্লাব গঠিি হবয়বে। 
 

২০১৭-১৮ অিয বছমে জ তীয় মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি জ দঘুমেে প্রক শন ে ত মলক :  
০১। বত্রমার্সক প্রকািনা “নবীন  র্বজ্ঞানী” প্রকািকাল শসবেম্বর-২০১৭ 

০২। বত্রমার্সক প্রকািনা “নবীন র্বজ্ঞানী” প্রকািকাল র্িবসম্বর-২০১৭ 
০৩। বত্রমার্সক প্রকািনা “নবীন র্বজ্ঞানী” প্রকািকাল মাচি -২০১৮ 
০৪। বত্রমার্সক প্রকািনা “নবীন র্বজ্ঞানী” প্রকািকাল জনু-২০১৮ 

র্চত্র: জার্ির জনক বিবনু্ধ শিে মুর্জবরু রহমাবনর জন্মর্দন ও জািীয় র্িশু 

র্দবস  পালন উপলবক্ষ আবয়ার্জি র্চত্রাঙ্কণ প্রর্িবযার্গিা 
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০৫। জাদঘুর প্রর্িষ্ঠার ৫০ বের পূর্িি বি প্রকার্িি সকল প্রকািনার সর্ম্মর্লি সংকলন প্রকাি 
০৬। বালাবদি শবটার্ন অর্লর্ম্পয়াি-২০১৭ নাবম একটি পর্ত্রকা প্রকাি 

০৭। International Botanical Conference 2-3, December,2017  

০৮। Wealth of Bangladesh: Medical Plant একটি  Reference Book 

০৯। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবরর একটি পর্রর্চর্িমলূক র্লফবলট প্রকাি 

১০। ৩৮ িম জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ এবং র্বজ্ঞান শমলার প্রর্িববদন 

১১। Souvenir 7th International Botanical Conference 2017 
 
 
 

 

 

 

 

 

৩৯ তি জ তীয় মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি সপ্ত হ উদয মপত: 

গি ২৪-২৬ জনু, ২০১৮ জািীয় র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি জাদঘুবর ৩৯ িম জািীয় র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি সপ্তাহ উদযাপন করা হয় । র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র দার্য়বত্ব র্নবয়ার্জি 

মাননীয় মন্ত্রী স্থপর্ি ইয়াবফস ওসমান এ 

সপ্তাবহর শুি উবদ্বাধন শঘাষণা কবরন । 

২০১৭-১৮ অথি বেবর শদবির ৪৯০টি 

উপবজলায় র্দ্বিীয়বাবরর মি এবং ৬৪টি 

শজলায় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ 

পালন এবং এ উপলবক্ষ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

শমলা অনরু্ষ্ঠি হয়। এবি সারাবদবির 

র্িক্ষাথী ও স্বর্ির্ক্ষি উদ্ভাবকবনৃ্দ 

বযাপকিাবব অংিগ্রহণ কবর এবং শদবি 

র্বজ্ঞানচচি ায় র্বপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃর্ি 

হয়। আবয়াজবনর চূড়ান্ত পযিাবয় জািীয় 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর শজলা পযিাবয় 

উদযার্পি ৩৯িম জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

সপ্তাহ এবং র্বজ্ঞান শমলায় জরু্নয়র, র্সর্নয়র 

ও র্ববিষ গ্রুবপ ১ম স্থান অর্ধকারীবদর র্নবয় 

র্বজ্ঞান শমলার আবয়াজন করা হয় । এবি 

জাদঘুবরর র্নয়র্মি প্রকািনা “নবীন 

র্বজ্ঞানী” 

র্চত্র: ৩৯ িম জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাবহর শুি উবদ্বাধন করবেন 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী স্থপর্ি ইয়াবফস ওসমান 
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৬৪ টি শজলা শথবক প্রর্িবযাগীরা িাবদর 

উদ্ভার্বি র্বর্িন্ন প্রকল্প র্নবয় অংি গ্রহণ কবর 

। উপবজলা পযিাবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

সপ্তাবহ জরু্নয়র, র্সর্নয়র ও র্ববিষ গ্রুবপ 

প্রথম র্দ্বিীয় ও িৃিীয়  স্থান অর্ধকারীগণ 

শজলা পযিাবয় অনরু্ষ্ঠি জািীয় র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি সপ্তাবহ অংিগ্রহণ কবর । সু্কল, 
কবলবজর র্িক্ষাথীরা, র্বজ্ঞান ক্লাবকমী ও 

িরুণ উদ্ভাবকগণ জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

সপ্তাবহ অংি গ্রহণ কবর থাবক। শকন্দ্রীয় 

পযিাবয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাবহ জরু্নয়র, 
র্সর্নয়র ও র্ববিষ গ্রুবপর জনয প্রথম শথবক 

পঞ্চম স্থান অর্ধকারীবক শমধা পুরস্কার এবং 
৫ম শথবক দিম স্থান অর্ধকারীবক র্ববিষ 

পুরস্কার শদওয়া হবয়বে। পুরস্কার র্হবসবব বই, 
শক্রস্ট ও প্রাইজমার্ন প্রদান করা হবয়বে। 

প্রর্িটি গ্রুবপর র্বজয়ী প্রথম, র্দ্বিীয় ও 

িৃিীয় স্থান অর্ধকারীবক র্ববদি ভ্রমবণ 

পাঠাবনা হবব। 
 
 
 
 
 
 

মিতীয় জ তীয় মবজ্ঞ ন অমলমিয় ি আময় জন:  

 

৩৯ িম জািীয় র্বজ্ঞান প্রযুর্ি সপ্তাহ 

উদযাপবনর অংি র্হবসবব গি ২০১৭-১৮ 

অথি বেবর উপবজলা পযিাবয় ২য় জািীয় 

র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি অনরু্ষ্ঠি হয় । 

মাধযর্মক পযিাবয়র র্িক্ষাথীরা জরু্নয়র গ্রুবপ 

এবং উচ্চ মাধযর্মক পযিাবয়র র্িক্ষাথীরা 

র্সর্নয়র গ্রুপ র্হবসবব এ অর্লর্ম্পয়াবি অংি 

গ্রহণ কবর।  শজলা পযিাবয়র র্বজ্ঞান 

অর্লর্ম্পয়াবি প্রর্ি গ্রুপ শথবক প্রথম ও 

র্দ্বিীয় স্থান অর্ধকারীগণ গি ২৫ জনু 

২০১৮ িার্রবে ঢাকায় অনরু্ষ্ঠি শকন্দ্রীয় 
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পযিাবয়র র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াবি অংিগ্রহণ 

কবরন। র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াবি ১ম শথবক 

৫ম স্থান অর্ধকারীগণবক সাটিি র্ফবকট, 

শক্রস্ট ও প্রাইজমার্ন প্রদান করা হয় । 

র্বজয়ীবদরবক র্ববদি ভ্রমবণ পাঠাবনা হবব ।  

 

     র্চত্র: ২য় জািীয় র্বজ্ঞান অর্লম্পয়াি এর 

পরীক্ষারি প্রর্িবযাগীরা ও প্রবনাির পববি 

অর্ির্থ আবলাচকবৃন্দ 

 

 

 

 
কুইজ প্রমতময মেত ে আময় জন: 
 

শদবির ৬৪ টি শজলায় র্বজ্ঞান র্বষয়ক 

শসর্মনার ও কুইজ প্রর্িবযার্গিায় মাধযর্মক 

পযিাবয়র র্িক্ষাথীরা অংি গ্রহণ কবর। শজলা 
পযিাবয় অনরু্ষ্ঠি কুইজ প্রর্িবযার্গিায় প্রথম, 
র্দ্বিীয় ও িৃিীয় স্থান অর্ধকারীদল 

র্বিাগীয় পযিাবয় অংিগ্রহণ কবর। র্বিাগীয় 

পযিাবয় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্ধকারী দল 

শকন্দ্রীয় পযিাবয়র কুইজ প্রর্িবযার্গিায় 

অংিগ্রহণ কবর। 
র্বগি ২৫ ও ২৬ জনু, ২০১৮ িার্রবে 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর শকন্দ্রীয় 

পযিাবয় কুইজ প্রর্িবযার্গিা অনরু্ষ্ঠি হয়। 

উি প্রর্িবযার্গিায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান 

অর্ধকারী দলবক প্রাইজ মার্ন, সাটিি র্ফবক, 
বই ও শক্রি প্রদান করা হয়। র্বজয়ীবদরবক 

র্ববদি ভ্রমবণ পাঠাবনা হবব । 
 
 

 

                                                                             র্চত্র: ২য় জািীয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক কুইজ প্রর্িবযার্গিা 

মবজ্ঞ ন মবষয়ক মবমভন্ন দসমিন ে/কিযশ ল  আময় জন: 
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র্বজ্ঞানমনস্কিা সৃজবনর লবক্ষ ২০১৭-১৮ 

অথি বেবর শদবির প্রর্িটি শজলায় “পরমাণু 
ির্ির িার্ন্তপূণি বযবহার”  িীষিক শসর্মনার 

আবয়াজন করা হয়। শদবির প্রর্িটি র্বিাবগ 

“অনানষু্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্িক্ষার 

প্রবয়াজনীয়িা” িীষিক শসর্মনার অনুর্ষ্ঠি 

হয়।  এোড়া কেবাজাবরর শজলার রাম ু

উপবজলা, চিগ্রাবমর পটিয়া, ফটিকের্ড়, 
র্মরসরাই উপবজলায়, চিগ্রাম িহবর িা. 
োস্তগীর সরকারী বার্লকা উচ্চ র্বদযালয় 

,োগড়াের্ড়র গুইমার উপবজলায় শজযার্িি র 

র্বজ্ঞান উৎসব-২০১৭ আবয়াজন করা হয়। 

বাংলাবদি শবাটার্নকযাল অর্লর্ম্পয়াি -
২০১৭ বাংলাবদি শবাটার্নকযাল শসাসাইটির 

সাবথ শযৌথিাবব আবয়াজন করা হয়।  

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর এবরা 
অর্লর্ম্পয়াি-২০১৮ শদবির ১৬ টি অঞ্চল 

সহ শকন্দ্রীয় পযিাবয় আবয়াজন করা হয়। 

র্বগি ৭ এর্প্রল,২০১৮ িার্রবে জাদঘুবরর 

অর্িবটার্রয়াবম “র্বজ্ঞাবনর ইর্িহাস” িীষিক 

একটি জনর্প্রয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক 

বিৃিামালার আবয়াজন করা হয়। র্বগি ২৪ 

মাচি , ২০১৮ িার্রবে ঢাকা িহবরর র্বর্িন্ন 

র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর র্িক্ষক ও সারাবদর 

র্বজ্ঞান ক্লাবকমীবদর র্নবয় “ মধযম আবয়র 

শদবি উিরণ: র্বজ্ঞানমনষ্কিা সৃজবন র্িক্ষক 

সমাজ ও র্বজ্ঞানক্লাব কমীবদর করনীয়” 

িীষিক শসর্মনার আবয়াজন করা হয়। 
                                                         

 

 

মিমজট ইমজশমনে অনয নয উমেখময েয ক যযক্রমিে অগ্রেমত : 

 জাদঘুবরর িথয প্রযুর্ি গযালার্রবি বাংলাবদবির প্রথম কর্ম্পউটার আইর্বএম-১৬২০ শথবক শুরু 

কবর পযিায়ক্রবম কর্ম্পউটাবরর র্ববিি নগুবলা শদোবনা হবয় থাবক; 
 

 এোড়া িথয প্রযুর্ি গযালার্রবি smart floor নামক একটি আকষিনীয় প্রদিিনীবস্তুর মাধযবম 

র্িশুবদরবক আনন্দ প্রদান করা হবয় থাবক; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর কযাম্পাস ও ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞানী প্রদিিনী (র্মউজ ুবাস) এ উন্মিু 

ওয়াই ফাই সংযুি করা হবয়বে। এবি র্িক্ষাথী ও সাধারণ দিিনাথীগণ র্ি ইন্টারবনট ব্রাউর্জংবয়র 

সুবযাগ পাবে; 

র্চত্র: জাদরুঘর কিৃি ক আবয়ার্জি শসর্মনাবর র্বজ্ঞান ও 

প্রযুর্ি মন্ত্রণালবয়র মাননীয় মন্ত্রী স্থপর্ি ইয়াবফস ওসমান 

র্চত্র: জাদঘুর ও ঢাকা র্বশ্বর্বদযালয় এর শযৌবথ উবদযাবগ 

আবয়ার্জি র্িউএসএস সাবয়ন্স  শফর্স্টিাল-২০১৭ এর 

অর্ির্থবৃন্দ 



14 

 

 মহাকাি র্বজ্ঞান গযালার্রবি িথয প্রযুর্ির্ির্িক একটি শলজার শিা চাল ুরবয়বে; 
 মহাকাবির র্বর্িন্ন গ্রহ, উপগ্রহ ও নবিাযাবনর মজার র্ির্িও িথয প্রযুর্ির মাধযবম প্রদিিন করা হবয় 

থাবক; 
 মহাকাি র্বজ্ঞান গযালার্রবি র্রবেকটিং শটর্লবস্কাপ র্ির্জটাল র্সবস্টবম র্নয়ন্ত্রণ করা হবয় থাবক ; 
 মহাকাি র্বজ্ঞান গযালার্রবি Guessing the gasses নামক একটি র্ির্জটালাইজি প্রদিিনীবস্তু 

রবয়বে; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর ইবিামবধয ই-ফাইর্লং ও ই-র্জর্প প্রর্ক্রয়া শুরু কবরবে; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর র্বর্িন্ন ধরবনর আববদবনর জনয অনলাইবন শরর্জবেিন প্রদান 

কবর থাবক; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবর ৪-র্ি মরু্ি র্থবয়টার নামক র্ির্জটালাইজি প্রদিিনীর মাধযবম 

একটি স্থায়ী ও অপর একটি ভ্রামযমাণ র্ববনাদবনর বযবস্থা করা হবয় থাবক; এবং 
 সকল র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্ির্িক কমিকাণ্ড একোিার নীবচ আনার লবক্ষ জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

কমবেে স্থাপবনর কাযিক্রম বাস্তবার্য়ি হবে।  
 লাইবব্রর্র অবটাবমিন করা হবয়বে 
 জাদঘুবর র্ির্িও কনফাবরন্স র্সবস্টম চাল ুকরা হবয়বে 
 মরু্িং সাইন/র্ির্জটাল র্িসবে শবািি  সংবযাজন করা হবয়বে 
 ই-টিবকটিং র্সবস্টম চাল ুকরা হবয়বে 
 র্ির্জটাল হার্জরা চাল ুকরা হবয়বে 

 
 
 

সেক ে দিমক প্র প্ত ব মজট বে দ্দ ও খেি 

অথিবের বাবজট বরাদ্দ েরচ উদ্বিৃ 
২০১০-১১ ১,৯৬,০০,০০০ ১,৭৭,৪২,৬৬০ ১৮,৫৭,৩৪০ 
২০১১-১২ ২,৪৫,০০০,০০ ২,২২,২৭,৫৮৮ ২২,৭২,৪১৮ 
২০১২-১৩ ২,২০,০০,০০০ ২,০০,৪৭,২১৩ ১৯,৫২,৭৮৭ 
২০১৩-১৪ ২,৪৩,০০,০০০ ২,২৫,১৮,০০৫ ১৭,৮১,৯৯৫ 
২০১৪-১৫ ৩,২৪,৫৬,০০০ ৩,০৪,০১,০৯৮ ২০,৫৪,৯০২ 
২০১৫-১৬ ৫,০৪,১৯,০০০ ৪,৬৭,৫৮,৫০০ ৩৬,৬০,৫০০ 
২০১৬-১৭ ৭,২১,৮৪,০০০ ৬,৯৮,৭৫,৬২২ ২৩,০৮,৩৭৮ 
২০১৭-১৮ ৯,১৪,৭৫,০০০ ৮,৭৩,২৬,৩২৮ ৪১,৪৮,৬৭২ 

 

 

 

ইনহ উজ প্রমশক্ষণ: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর ২০১৭-১৮ অথি বেবর সকল শগ্রবির কমিচারীবদর জনয র্বর্িন্ন র্বষবয় ৬৬ 

জন ঘন্টা ইনহাউজ প্রর্িক্ষবণর আবয়াবজন কবরবে। 
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মবজ্ঞ ন ও প্রযুমি উন্নয়ন ট্র স্ট: 
জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর ২০১৭-১৮ 

অথি বেবর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি উন্নয়ন ট্রাবস্টর 

আওিায় শদবির ৬৪টি শজলার ১৮৯টি 

অনগ্রসর মাধযর্মক ও উচ্চ মাধযর্মক পযিাবয়র 

সু্কল-কবলবজর র্বজ্ঞানাগাবরর যন্ত্রপার্ি ক্রবয়র 

জনয ১,৮৯,০০,০০০ (এক শকাটি উননব্বই 

লক্ষ) টাকা অনদুান প্রদান কবরবে। এোড়া 
৮টি র্বিাবগ ৮টি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শমলার 

আবয়াজন করা হবয়বে।  
 

 
২০২১ সাবল মধযম আবয়র শদবি পর্রণি হওয়ার সুবণি জয়ন্তী পালন 

উপলবক্ষয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযরু্ি জাদঘুর কিৃি ক গৃহীি কমিপর্রকল্পনা 
 

 ২০১৮ এর মবধয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি কমবেে র্নমিাণ 
 ২০২১ এর মবধয র্বশ্বমাবনর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর স্থাপন 
 ২০২১ এর মবধয  ৪টি র্বিাগীয় সদবর সাবয়ন্স শসন্টার র্নমিাণ  
 ২০১৯ এর মবধয সাবয়ন্স র্সটি র্নমিাণ প্রকল্প গ্রহণ ও  ৩০.০৬.২০২১ এর মবধয প্রকবল্পর 

১ম ধাবপর কাযিসমার্প্ত 
 ২০২১ এর মবধয  শকন্দ্রীয় পযিাবয়র জনয ৬টি র্মউজবুাস ও ৬ টি মুর্িবাস এবং ৬ টি 

পর্রবহন বাস সংগ্রহ 
 ২০১৯ এর মবধয  উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাবসহ সকল র্বজ্ঞান ক্লাব 

ির্িিালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন 
 ২০১৮ এর মবধয আন্তজি ার্িক জাদুঘর বা র্বজ্ঞান শকবন্দ্রর সংগঠবন যুি হওয়া 
 ২০১৯ এর মবধয প্রর্িিাবান িরুণ র্বজ্ঞানী ও উদ্ভাবকবদর জনয জািীয় উদ্ভাবন 

পুরষ্কার প্রবিি ন 
 ২০২১ এর মবধয সকল ইউর্নয়ন পযিাবয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠবনর মাধযবম 

র্বজ্ঞান আবন্দালনবক গ্রাম পযিাবয় শপৌবে শদয়া  
 ২০২০ এর মবধয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাবহর আবয়াজন ইউর্নয়ন পযিাবয় র্বসৃ্তি 

করা  
 ২০২০ এর মবধয র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান পযিাবয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন 
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 ২০১৯ এর মবধয র্বজ্ঞান র্িক্ষা সম্প্রসারণমূলক বর্হ: পাঠযক্রম শযমন, র্িক্ষা প্রর্িষ্ঠান 

ও র্িক্ষাথী পযিাবয় শসর্মনার, ওয়াকি িপ, র্সবম্পার্জয়াম, র্বজ্ঞান নাটক ইিযার্দ 

র্বষয়াবলীর বযাপক র্ির্িক আবয়াজন এবং মাঠ পযিাবয় িা সম্প্রসারণ 
 ২০২১ এর মবধয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর স্থায়ী প্রদিিনীর  দিিনাথীর সংেযা ২ 

লবক্ষ উন্নীিকরণ 
 ২০১৯ এর মবধয শজলা পযিাবয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক কুইজ প্রর্িবযার্গিার কবলবর বৃর্দ্ধ 

এবং ২০২১ এর মবধয উপবজলা পযিাবয়ও এ আবয়াজন সম্প্রসারণ 
 ২০১৯ এর মবধয র্বিাগ, শজলা ও উপবজলা পযিাবয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজবনর 

কবলবর বৃর্দ্ধ এবং র্বষয় র্ির্িক র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন বা অনয প্রর্িষ্ঠানবক 

সহবযার্গিা প্রদান 

২০৩০ সাবল SDG অজি বনর লবক্ষয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযরু্ি জাদঘুর 

কিৃি ক গৃহীি কমিপর্রকল্পনা  

 
 ২০২৪ এর মবধয প্রস্তার্বি কুর্মিা ও ফর্রদপুর র্বিাগসহ ৫টি র্বিাগীয়  সদবর সাবয়ন্স 

শসন্টার র্নমিাণ 
 ২০২৭ এর মবধয সকল বৃহির শজলা সদবর  ও ঢাকার পূবিাচল নিুন িহবর সাবয়ন্স 

শসন্টার র্নমিাণ 
 ২০২৩ এর মবধয আন্তজি ার্িক র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি বা র্বজ্ঞাবনর র্বষয় র্ির্িক 

অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন 
 ২০২৪ এর মবধয প্রর্িটি র্বিাগীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শকবন্দ্রর জনয ২টি র্মউজবুাস ও 

২টি মুর্িবাস সংবযাজন 
 ২০২৬ এর মবধয র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক প্রদিিনীবস্তু সংযুি কবর ৫টি লঞ্চ/স্টীমার 

সংগ্রহ করা হবব। 
 ২০২৫ এর মবধয বেবর কমপবক্ষ ২টি আন্তজি ার্িক র্বজ্ঞান র্বষয়ক কমিিালা/শসর্মনার/ 

র্সবম্পার্জয়াম আবয়াজন। 
 ২০২৫ এর মবধয প্রদিিনীবস্তু প্রস্তুর্িবি  দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবং ৫০% প্রদিিনীবস্তু র্নজ 

ওয়াকি িবপ প্রস্তুিকরণ 
 ২০২৫ এর মবধয মাধযর্মক ও উচ্চ মাধযর্মক পযিাবয়র র্বজ্ঞান র্িক্ষবদর পাঠদান পদ্ধর্ি 

ও বযবহার্রক র্িক্ষা উন্নিকরবণর র্নর্মি প্রর্িক্ষণ প্রদাবনর লবক্ষয র্বজ্ঞান র্িক্ষক 

প্রর্িক্ষণ  কযিক্রম চালু।  
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 ২০২৬ এর মবধয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুরবক একটি গববষণা হাবব 

উন্নীিকরণ 
 ২০২৭ এর মবধয প্রদিিনীবস্তু ও বযবহার্রক র্িক্ষার র্বকল্প উপকরণ প্রস্তুর্ির জনয 

প্রর্িক্ষণ প্রর্িষ্ঠান প্রর্িষ্ঠা 
 ২০২৮ এর মবধয ২০ টি নিুন শজলা সদবর সাবয়ন্স শসন্টার র্নমিাণ 
 ২০৩০ এর মবধয শজলা পযিাবয় প্রর্ির্ষ্ঠি শকন্দ্র সমূবহ দিিনাথীর সংেযা ২০ লবক্ষ 

উন্নীিকরণ 
 ২০৩০ এর মবধয সাবয়ন্স র্সটির দিিনাথীর সংেযা ১০ লবক্ষ উন্নীিকরণ এবং সাবয়ন্স 

র্সটির র্দ্বিীয় পযিাবয়র কাযি সমার্প্তকরণ 
 
 

 
 

২০৪১ সাবলর মবধয উন্নি ও সমদৃ্ধ শদি গঠবন কমিপর্রকল্পনা  
 
 

 ২০৪০ এর মবধয ৩৪টি নিুন শজলায় সাবয়ন্স শসন্টার র্নমিাণ 
 ২০৩৫ এর মবধয শদবির ৪টি স্থাবন ৪টি আন্তজি ার্িক মাবনর মান মর্ন্দর স্থাপন 
 ২০৪১ এর মবধয র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি র্বষয়ক প্রদিিনীবস্তু সংযুর্ি কবর একটি 

বাবয়ািাইিারর্সটি শট্রন চালু করা 
 

 

িয মলঞ্জ এবাং সম্ভ বন : 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবরর অর্জি ি 

সাফবলযর পািাপার্ি উবিেবযাগয র্কেু সমসযা ও 

চযাবলঞ্জ শমাকাববলা কবর এ প্রর্িষ্ঠান অর্পিি 

দার্য়ত্ব র্নস্পর্ি করবে। িার মবধয উবিেবযাগয 

হবলা জনবল স্বল্পিা, অথি বরাবদ্দর অপ্রিুলিা, 

যানবাহন স্বল্পিা, উন্নি প্রদিিনীবস্তু ও 

শটর্লবস্কাবপর অিাব। জাদঘুরটিবক উন্নি 

প্রদিিনীবস্তু সমদৃ্ধ কবর একটি র্বশ্বমাবনর 
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জাদঘুবর রূপান্তর্রি করার প্রকল্প প্রর্ক্রয়াধীন 

আবে । 
 

 

২০১৭-১৮ অথি বেবর আবয়ার্জি শসর্মনার/কমিিালা িার্লকা 
 

বর্রিাল র্বিাগ 
ক্রর্মক নং শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 
০১ বরগুনা শজলা র্িল্পকলা একাবির্ম, বরগুনা, সকাল১০ 

টা 
০৮/০১/২০১৮ 

০২ বর্রিাল শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ৩০/০১/২০১৮ 
০৩ শিালা শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৪/০২/২০১৮ 
০৪ ঝালকাঠী সরকারী শটকর্নকযাল সু্কল, ঝালকাঠী ০৬/০১/২০১৮ 
০৫ পটুয়াোলী শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ২৫/০১/২০১৮ 
০৬ র্পবরাজপুর শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ২০/০২/২০১৮ 

 
চিগ্রাম 
ক্রর্মক নং শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 
০১ বান্দরবান শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৯/১২/১৭ 
০২ ব্রাহ্মনবার্ড়য়া শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ২৯/০১/২০১৮ 
০৩ চাাঁদপুর গর্ন মবিল উচ্চ র্বদযালয়, চাাঁদপুর ০৭/০১/২০১৮ 
০৪ চিগ্রাম শসন্ট োর্সিস সু্কল এে ও কবলজ (দর্ক্ষন) 

চিগ্রাম কবলর্জয়াট সু্কল( উির)  
২৬/০২/২০১৮ 

০৫ কুর্মিা র্জলা সু্কল অর্িটর্রয়াম ৩০/০১/২০১৮ 
০৬ কেবাজার শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৮/০১/২০১৮ 
০৭ শফনী শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৮/০২/২০১৮ 
০৮ োগড়াের্ড় োগড়াের্ড় পুর্লি লাইন হাইসু্কল  ১৪/০১/২০১৮ 
০৯ লহ্মীপুর শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কক্ষ ২৯/০১/২০১৮ 
১০ শনায়াোলী শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৬/০২/২০১৮ 
১১ রািামাটি শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৬/০১/২০১৮ 
ঢাকা র্বিাগ 
ক্রর্মক নং শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 
০১ ঢাকা ঢাকা লযাববরটর্র সু্কল,র্মরপুর (২ টি শিনযু ) ৩০/০১/২০১৮ 
০২ ফর্রদপুর সার্কি ট হাউজ অর্িবটার্রয়াম ২৫/০১/২০১৮ 
০৩ গাজীপুর শজলা পর্রষদ র্মলনায়িন,গাজীপুর ২৫/০১/২০১৮ 
০৪ শগাপালগঞ্জ শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৪/০২/২০১৮ 
০৫ র্কবিারগঞ্জ সরকারী গুরুদয়াল কবলজ অর্িবটার্রয়াম ২০/০১/২০১৮ 
০৬ মাদারীপুর শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৫/০২/২০১৮ 
০৭ মার্নকগঞ্জ শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৩/০১/২০১৮ 
০৮ মনু্সীগঞ্জ শজলা প্রিাসন চত্ত্বর,মনু্সীগঞ্জ ১২/০১/২০১৮ 
০৯ নারায়নগঞ্জ শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৭/০১/২০১৮ 
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১০ নরর্সংদী নরর্সংদী র্বয়াম সু্কল ও শজলা প্রিাসবকর 

সবম্মলন কবক্ষ 
১২/০১/২০১৮ 

১১ রাজবাড়ী শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৬/০২/২০১৮ 
১২ ির্রয়িপুর শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১২/০১/২০১৮ 
১৩ টািাইল শজলা র্িল্পকলা একাবির্ম,টািাইল ২০/০২/২০১৮ 

 
েুলনা 
ক্রর্মক নং শজলার নাম  স্থান ও সময় িার্রে 
০১ বাবগরহাট শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৮/০১/২০১৮ 
০২ চুয়ািািা শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ  
০৩ যবিার যবিার শজলা সু্কল অর্িবটার্রয়াম ১৪/০১/২০১৮ 
০৪ র্ঝনাইদহ ি. শক .আহম্মদ কর্মউর্নটি হল র্ঝনাইদহ ২২/০১/২০১৮ 
০৫ কুর্িয়া শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৯/১২/২০১৭ 
০৬ মাগুরা শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১০/০১/২০১৮ 
০৭ শমবহরপুর শজলা র্িল্পকলা একাবির্ম ১৫/০১/২০১৮ 
০৮ নড়াইল কাবলকটবরট সু্কল ২৪/০১/২০১৮ 
০৯ সািক্ষীরা শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৫/০১/২০১৮ 
১০ েুলনা েুলনা সার্কি ট হাউজ সবন্মলন কক্ষ ০৪/০১/২০১৮ 

 
রাজিাহী র্বিাগ 
ক্রর্মক 

নং 
শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 

০১ বগুড়া  সার্কি ট হাউজ সবম্মলন কক্ষ ২৪/০১/২০১৮ 
০২ চাাঁপাইনবাবগঞ্জ হর্রবমাহন সরকার্র উচ্চ র্বদযালয় 

অর্িবটার্রয়াম 
১২/০১/২০১৮ 

০৩ জয়পুরহাট শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৩/০১/২০১৮ 
০৪ পাবনা শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৬/০১/২০১৮ 
০৫ নওগাাঁ র্জলা সু্কল মাঠ,নওগাাঁ ১৩/০১/২০১৮ 
০৬ নাবটার শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ২৪/০১/২০১৮ 
০৭ রাজিাহী শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ২৫/০১/২০১৮ 
০৮ র্সরাজগঞ্জ িহীদ মনসুর আলী অর্িবটার্রয়াম, 

র্সরাজগঞ্জ 
১৫/০১/২০১৮ 

 
রংপুর র্বিাগ 
ক্রর্মক 

নং 
শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 

০১ র্দনাজপুর শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ২৫/০১/২০১৮ 
০২ গাইবান্ধা সরকারী পাবর্লক লাইবব্ররী িবন ২৭/১২/২০১৭ 
০৩ কুর্ড়গ্রাম শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ১৬/০১/২০১৮ 
০৪ লালমর্নরহাট অনষু্ঠান সম্পন্ন হবয়বে ১৫/০১/২০১৮ 
০৫ নীলফামারী রাববয়া আলী র্বদযা র্নবকিন 

অর্িবটার্রয়াম,নীলফামারী 
১৮/০১/২০১৮ 
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০৬ পঞ্চগড় শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ৩১/০১/২০১৮ 
০৭ রংপুর রংপুর র্জলা সু্কল রংপুর ০৬/০১/২০১৮ 
০৮ ঠাকুরগাাঁও র্বর্ি হল, ঠাকুরগাাঁও ১৪/০১/২০১৮ 

 
র্সবলট র্বিাগ 
ক্রর্মক 

নং 
শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 

০১ হর্বগঞ্জ শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৬/০২/২০১৮ 
০২ শমৌলিীবাজার সার্কি ট হাউস, শমৌলিীবাজার, মনু হল ০৬/০১/২০১৮ 
০৩ সুনামগঞ্জ শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কক্ষ ২৯/০১/২০১৮ 
০৪ র্সবলট শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কক্ষ ২৪/০১/২০১৮ 

 
ময়মনর্সংহ 
ক্রর্মক নং শজলার নাম স্থান ও সময় িার্রে 
০১ ময়মনর্সংহ শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কক্ষ ১৫/০১/২০১৮ 
০২ শিরপুর শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কবক্ষ ০৮/০১/২০১৮ 
০৩ জামালপুর শজলা শির্িয়াম, জামালপুর ১৩/০১/২০১৮ 
০৪ শনত্রবকানা শজলা প্রিাসবকর সবম্মলন কক্ষ ২৮/১২/২০১৭ 

 
র্বিাগীয় পযিাবয় 
ক্রর্মক নং র্বিাবগর নাম স্থান ও সময় িার্রে 
০১ রংপুর  রংপুর শজলা পর্রষদ কর্মউর্নটি শসন্টার ২৫/০১/২০১৮ 
০২ রাজিাহী শলাকপ্রিাসন প্রর্িক্ষন শকন্দ্র ৩০/০১/২০১৮ 
০৩ ময়মনর্সংহ শজলা পর্রষদ সবম্মলন কক্ষ ০৭/০২/২০১৮ 
০৪ র্সবলট র্বিাগীয় কর্মিনার কাযিালবয়র অর্িবটার্রয়াম ১২/০২/২০১৮ 
০৫ েুলনা র্বিাগীয় কর্মিনাবরর সবম্মলন কক্ষ ২৭/০২/২০১৮ 
০৬ বর্রিাল বর্রিাল মবিল সু্কল এে কবলজ ১৮/০৩/২০১৮ 
০৭ চিগ্রাম র্বিাগীয় কর্মিনাবরর সবম্মলন কক্ষ ০৮/০৩/২০১৮ 
০৮ ঢাকা আর্জমপুর গালিস হাই সু্কল, ঢাকা ০৫/০৩/২০১৮ 
 

২০১৭-২০১৮ অথিবেবর র্মউজ ুবাবসর মাধযবম ভ্রামযমান র্বজ্ঞান প্রদিিনীর িার্লকা 

 

ক্রর্ম
ক নং 

িার্রে স্থান , র্বজ্ঞান প্রদিিনী 

র্বজ্ঞান 

প্রদিিনী 
র্মউজ ু

বাস 

দিিক 

সংেযা 
র্মউজবুা
স 

শটর্লবস্কা
প 

প্রদিিনী 

দিিক 

সংেযা 
শটর্লবস্কা
প 

০১ ২৫/০৭/২০১
৭ 

র্ব এ আর আই উচ্চ র্বদযালয়,সদর 

উপবজলা গাজীপুর 
০১ ১৬০০ ০০ ০০ 

০২ ২৬/০৭/২০
১৭ 

শ্রীপুর মবিল সরকার্র উচ্চ র্বদযালয় 

,শ্রীপুর গাজীপুর 
০১ ৭০০ ০০ ০০ 

০৩ ২৬/০৭/২০
১৭ 

শ্রীপুর পাইলট উচ্চ র্বদযালয়, শ্রীপুর 

গাজীপুর 
০১ ৫০০ ০০ ০০ 
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০৪ ২৭/০৭/২০১
৭ 

জার্ির র্পিা বিবনু্ধ সরকার্র হাইসু্কল 

, চন্দ্রা কার্লয়াবকর, গাজীপুর 
০১ ৬৫০ ০০ ০০ 

০৫ ২৯/০৭/২০১
৭ 

কাপার্সয়া পাইলট উচ্চ র্বদযালয়, 
কাপার্সয়া , গাজীপুর 

০১ ১১৫০ ০০ ০০ 

০৬ ২৯/০৭/২০১
৭ 

কাপার্সয়া মবিল সরকার্র প্রাথর্মক 

র্বদযালয় 
০১ ৩০০ ০০ ০০ 

০৭ ৩০/০৭/২০
১৭ 

কালীগঞ্জ শ্রর্মক কবলজ, কালীগঞ্জ 

গাজীপুর 
০১ ৩,৫০০ ০০ ০০ 

০৮ ০৪/০৮/২০
১৭ 

টি.এস.র্স চত্বর, ঢাকা র্বশ্ব র্বদযালয়, 
ঢাকা 

০১ ১২০০ ০১ ২০০০ 

০৯ ১৭/০৮/২০
১৭ 

বসকি বার্লকা উচ্চ র্বদযালয়, র্বমান 

বন্দর সড়ক,কেবাজার 
০১ ১০০০ ০০ ০০ 

১০ ১৮/০৮/২০
১৭ 

ইনার্ন , উর্থয়া ,কেবাজার ০১ ২৫০ ০০ ০০ 

১১ ১৯/০৮/২০
১৭ 

রাম ুর্েজারী উচ্চ র্বদযালয় , রামু ০১ ১১০০ ০০ ০০ 

১২ ২০/০৮/২০
১৭ 

শমাহবেনা মবিল সরকার্র প্রাথর্মক 

র্বদযালয়, পটিয়া , চিগ্রাম 
০১ ৫০০ ০০ ০০ 

১৩ ২০/০৮/২০
১৭ 

পটিয়া সরকারী কবলজ, পটিয়া 
,চট্্্ট্র্রগাম 

০১ ৩০০ ০০ ০০ 

১৪ ২১/০৮/২০
১৭ 

িা.োস্তগীর সরকারী  বার্লকা উচ্চ 

র্বদযালয়,  চিগ্রাম 
০১ ১২০০ ০০ ০০ 

১৫ ২২/০৮/২০
১৭ 

নান ুপুর বার্লকা উচ্চ র্বদযালয় , 
ফটিকেুর্ড় ,চিগ্রাম 

০১ ৫০০ ০০ ০০ 

১৬ ২৩/০৮/২০
১৭ 

গুইমারা  কবলজ , োগড়াের্ড় ০১ ১০০০ ০০ ০০ 

১৭ ২৩/০৮/২০
১৭ 

গুইমারা সরকারী প্রাথর্মক র্বদযালয়, 
োগড়াের্ড় 

০১ ২০০ ০০ ০০ 

১৮ ২৪/০৮/২০
১৭ 

র্মরসরাই মবিল পাইলট উচ্চ 

র্বদযালয়, চিগ্রাম 
০১ ১২০০ ০০ ০০ 

১৯ ১২/০৯/২০১
৭ 

ফর্রদপুর র্জলা সু্কল, ফর্রদপুর সদর, 
ফর্রদপুর 

০১ ৫০০ ০০ ০০ 

২০ ১৩/০৯/২০
১৭ 

র্বল শগার্বন্দপুর উচ্চ র্বদযালয়, 
নগরকান্দা ফর্রদপুর 

০১ ১৩০০ ০১ ৩০০ 

২১ ১৪/০৯/২০১
৭ 

শপৌরসিা চত্বর,িািা, ফর্রদপুর ০১ ১৫০০ ০১ ৫০০ 

২২ ১৬/০৯/২০
১৭ 

মকসুদপুর উপবজলা পর্রষদ, 
মকসুদপুর,শগাপালগঞ্জ 

০১ ৫০০ ০১ ৫০০ 

২৩ ১৭/০৯/২০১
৭ 

উপবজলা পর্রষদ, কার্িয়ানী,  
কার্িয়ানী , শগাপালগঞ্জ 

০১ ১৪০০ ০১ ১৪০ 

২৪ ১৮/০৯/২০
১৭ 

আলফািািা উপবজলা পর্রষদ, 
আলফািািা, ফর্রপুর 

০১ ৩১০০ ০১ ৩০০ 
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২৫ ২০/০৯/২০১
৭ 

 নড়াইল সদর উপবজলা অর্ফস চত্বর, 
নড়াইল 

০১ ৪০০০ ০০ ০০ 

২৬ ২১/০৯/২০১
৭ 

উপবজলা পর্রষদ  িার্লো, মাগুড়া ০১ ১০০০ ০১ ২৫০ 

২৭ ২৩/০৯/২০
১৭ 

 পুরািন শকাটি  িবন, শ্রীপুর , মাগুরা ০১ ৪০০ ০১ ৫০০ 

২৮ ২৪/০৯/২০১
৭ 

শনামানী ময়দান, মাগুরা সদর, মাগুরা ০১ ৫০০ ০০ ০০ 

২৯ ২৫/০৯/২০১
৭ 

মধুোলী পাইলট উচ্চ র্বদযালয় , 
মধুোলী, ফর্রদপুর 

০১ ২০০০ ০১ ০০ 

৩০                                                                                                                                               ২৬/০৯/২০
১৭ 

পদাথি র্বদযা র্বিাগ, ঢাকা 
র্বশ্বর্বদযালয়, ঢকা 

০০ ০০ ০১ ৩০ 

৩১ ০৩/১০/২০
১৭ 

সরদার আলী স্কলাসি ইর্নর্স্টটিউট, 
র্মরপুর ২, ঢাকা । 

০১ ৮০০ ০১ ৮০০ 

৩২ ০৪/১০/২০১
৭ 

সরদার আলী স্কলাসি ইর্নর্স্টটিউট, 
র্মরপুর ২, ঢাকা । 

০১ ৯০০ ০১ ৮০০ 

৩৩ ০৫/১০/২০১
৭ 

সরদার আলী স্কলাসি ইর্নর্স্টটিউট, 
র্মরপুর ২, ঢাকা । 

০১ ১০০০ 
 

০১ ১০০০ 

৩৪ ১২/১০/২০১
৭ 

শগার্বন্দগঞ্জ মর্হলা কবলজ, গাইবান্ধা ০১ ২০০০ ০১ ৫০০ 

৩৫ ১৪/১০/২০১
৭ 

মর্হমাগঞ্জ  বার্লকা উচ্চ র্বদযালয়, 
গাইবান্ধা 

০১ ৩৫০০ ০১ ৩০০ 

৩৬ ১৫/১০/২০১
৭ 

িারপ্রাপ্ত কমিকিি ার কাযিালয়  , 
সদিুাপুর,গাইবান্ধা 

০১ ২০০০ ০০ ০০ 

৩৭ ১৬/১০/২০
১৭ 

উপবজলা র্নবিাহী অর্ফসাবরর 

কাযিালয়,সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা 
০১ ২০০০ ০১ ৬০০ 

৩৮ ১৭/১০/২০১
৭ 

সার্কি ট হাউজ চত্বর, গাইবান্ধা সদর, 
গাইবাব্ধা 

০১ ৪০০০ ০১ ৫০০ 

৩৯ ১৮/১০/২০
১৭ 

পলািবাড়ী এস.এম পাইলট উচ্চ 

র্বদযালয়, পলািবাড়ী , গাইবান্ধা 
০১ ৪৫০০ ০১ ১০০০ 

৪০ ১০/১০/২০১
৭ 

 পীরগঞ্জ উপবজলা মাঠ,  পীরগঞ্জ, 
রংপুর 

০১ ৫০০ ০০ ০০ 

৪১ ২১/১০/২০১
৭ 

উপবজলা মাঠ প্রািণ , র্মঠা পুকুর, 
রংপুর 

০১ ২০০ ০০ ০০ 

৪২ ২২/১০/২০১
৭ 

র্মবলর্নয়াম  িার সু্কল এে কবলজ, 
রংপুর সদর , রংপুর 

০১ ২০০০ ০১ ১৫০ 

৪৩ ২৩/১০/২০
১৭ 

গংগাচড়া উপবজলা চত্বর, গংগাচড়া 
রংপুর 

০১ ১০০০ ০১ ১২০০ 

৪৪ ২৪/১০/২০১
৭ 

কযান্টনবমন্ট পাবর্লক সু্কল এে 

কবলজ, রংপুর সদর, রংপুর  
০১ ২০০০ ০০ ০০ 

৪৫ ২৫/১০/২০১
৭ 

কাবমশ্বর  মবহি র্দ্বমেুী উচ্চ র্বদযালয়, 
কাউর্নয়া, রংপুর 

০১ ২৫০০ ০০ ০০ 
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৪৬ ২৬/১০/২০
১৭ 

থানা হাট এ. ইউ, পাইলট উচ্চ 

র্বদযালয়, র্চলমারী ,কুর্ড়গ্রাম 
০১ ৮০০ ০১ ৪০০ 

৪৭ ২৬/১০/২০
১৭ 

পাাঁচপীর র্ির্গ্র কবলজ, উর্লপুর 

কুর্ড়গ্রাম 
০১ ৫০০০ ০০ ০০ 

৪৮ ২৭/১০/২০১
৭ 

হার্ড়িািা সরকার্র প্রাথর্মক র্বদযা:, 
(হযার্লপযাি মাঠ) রাজারহাট, 
কুর্ড়গ্রাম 

০১ ১৩০০ ০০ ০০ 

৪৯ ২৮/১০/২০
১৭ 

জয়মর্নরহাট সরকারী প্রাথর্মক 

র্বদযালয়, িুরুিামারী, কুর্ড়গ্রাম 
০১ ১০০০ ০১ ৫০০ 

৫০ ২৯/১০/২০১
৭ 

কুর্ড়গ্রাম সরকার্র বার্লকা উচ্চ  

র্বদযালয়, কুর্ড়গ্রাম সদর, কুর্ড়গ্রাম 
০১ ২৫০০ ০১ ২৫০০ 

৫১ ৩০/১০/২০
১৭ 

উপবজলা পর্রসদ চত্বর , ফুলবাড়ী, 
কুর্ড়গ্রাম  

০১ ১৮০০ ০০ ০০ 

৫২ ৩১/১০/২০
১৭ 

উপবজলা পর্রসদ চত্বর , ফুলবাড়ী, 
কুর্ড়গ্রাম  

০১ ২৫০০ ০০ ০০ 

৫৩ ১৩/১১/২০
১৭ 

আন্ধারমার্নক মবিল সরকার্র 

প্রা:র্বদযা: হর্ররামপুর, মার্নকগঞ্জ 
০১ ২০০০ ০১ ৩০০ 

৫৪ ১৪/১১/২০১
৭ 

অেবফািি  একাবিমী, র্িবালয়, 
মার্নকগঞ্জ 

০১ ৩০০০ ০১ ৫০০ 

৫৫ ১৫/১১/২০১
৭ 

বার্নয়াজরুী ইউর্নয়ন সু্কল এে কবলজ ০১ ১০০০ ০০ ০০ 

৫৬ ১৬/১১/২০
১৭ 

শদৌলিপুর োদযগুদাম, শদৌলিপুর, 
মার্নকগঞ্জ 

০১ ৬০০ ০১ ৬০০ 

৫৭ ১৮/১১/২০
১৭ 

মার্নকগঞ্জ সরকারী উচ্চ র্বদযালয়, 
মার্নকগঞ্জ সদর, মার্নকগঞ্জ  

০১ ৮০০ ০১ ৮০০ 

৫৮ ১৯/১১/২০১
৭ 

বার্লয়াটী ঈশ্বরচন্দ্র উচ্চর্বদযালয়, 
সাটুর্রয়া ,মার্নকগঞ্জ  

০১ ৭০০ ০১ ৭০০ 

৫৯ ২০/১১/২০১
৭ 

আফাজউর্দ্দন সু্কল এে কবলজ, 
ধামরাই ঢাকা 

০১ ১৫০০ ০০ ০০ 

৬০ ২১/১১/২০১
৭ 

সািার অধরচন্দ্র উচ্চ র্বদযালয়, 
সািার , ঢাকা 

০১ ২০০০ ০১ ৫০০ 

৬১ ২৭/১১/২০১
৭ 

র্মরপুর ইংর্লিিাসিন সু্কল এে 

কবলজ,ঢাকা 
০১ ৫০০০ ০০ ০০ 

৬২ ২৮/১১/২০
১৭ 

র্মরপুর ইংর্লিিাসিন সু্কল এে 

কবলজ,ঢাকা 
০১ ঐ ০০ ০০ 

৬৩ ২৯/১১/২০১
৭ 

র্মরপুর ইংর্লিিাসিন সু্কল এে 

কবলজ,ঢাকা 
০১ ঐ ০০ ০০ 

৬৪ ৩০/১১/২০
১৭ 

র্মরপুর ইংর্লিিাসিন সু্কল এে 

কবলজ,ঢাকা 
০১ ঐ ০০ ০০ 

৬৫ ০৭/১২/২০১
৭ 

ওয়াইি র্িিন সু্কল , উিরা মবিল 

টাউন, উিরা ঢাকা 
০১ ৮০০ ০০ ০০ 

৬৬ ০৮/১২/২০ ওয়াইি র্িিন সু্কল , উিরা মবিল ০১ ১০০০ ০০ ০০ 
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১৭ টাউন, উিরা ঢাকা 
৬৭ ৩০/১২/২০

১৭ 
শরাবটিে ও শমকাট্রর্নে র্বিাগ, ঢাকা 
র্বশ্বর্বদযালয় 

০০ ০০ ০১ ১০০ 

৬৮ ১১/০১/২০১
৮ 

কুর্িয়া কাবলক্টবরট চত্বর, কুর্িয়া ০১ ৯০০ ০০ ০০ 

৬৯ ১২/০১/২০১
৮ 

কুর্িয়া কাবলক্টবরট চত্বর, কুর্িয়া ০১ ৯০০ ০০ ০০ 

৭০ ১৩/০১/২০
১৮ 

কুর্িয়া কাবলক্টবরট চত্বর, কুর্িয়া ০১ ৯০০ ০০ ০০ 

৭১ ১৪/০১/২০১
৮ 

শধাকড়া শকাল মাধযর্মক র্বদযালয়, 
শোকসা ,কুর্িয়া 

০১ ২০০০ ০০ ০০ 

৭২ ১৫/০১/২০১
৮ 

আিাহর দগিা মাধযর্মক র্বদযালয়, 
শদৌলিপুর কুর্িয়া 

০১ ২৫০০ ০১ ৫০০ 

৭৩ ১৬/০১/২০
১৮ 

র্মরপুর পাইলট উচ্চ র্বদযালয়, 
র্মরপুর, কুর্িয়া 

০১ ৩০০০ ০১ ৩০০০ 

৭৪ ১৭/০১/২০১
৮ 

বাটিকামারা সরকার্র প্রাথর্মক 

র্বদযালয় , কুমারোর্ল, কুর্িয়া 
০১ ৬৭৫ ০০ ০০ 

৭৫ ২৫/০১/২০
৮ 

র্বর্স এস আইআর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

শমলা চত্বর , সাইন্সলযাব, ঢাকা 
০১ ৬০০ ০০ ০০ 

৭৬ ২৬/০১/২০
১৮ 

র্বর্স এস আইআর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

শমলা চত্বর , সাইন্সলযাব, ঢাকা 
০১ ঐ ০০ ০০ 

৭৭ ২৭/০১/২০১
৮ 

র্বর্স এস আইআর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

শমলা চত্বর , সাইন্সলযাব, ঢাকা 
০১ ঐ ০০ ০০ 

৭৮ ৩০/০১/২০
১৮ 

আমিলী সরকার্র কবলজ, বরগুনা ০১ ৫০০ ০০ ৬০০০ 

৭৯ ৩১/০১/২০
১৮ 

বর্রিাল র্বশ্বর্বদযালয়, বর্রিাল  ০১ ৪০০ ০০  

৮০ ০১/০২/২০১
৮ 

ঐ  - ০০ ০০ 

৮১ ০৮/০২/২০
১৮ 

ঢাকা শরর্সবির্ন্সয়াল মবিল কবলজ, 
শমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

০১ ৩০০০ ০০ ০০ 

৮২ ০৯/০২/২০১
৮ 

ঐ  ৩০০০ ০০ ০০ 

৮৩ ১০/০২/২০১
৮ 

ঐ  ৩০০০ ০০ ০০ 

৮৪ ১৭/০২/২০১
৮ 

উদয়ন উচ্চ মাধযর্মক র্বদযালয় ০১ ৪০০০ ০০ ০০ 

৮৫ ১৮/০২/২০
১৮ 

ঐ  - ০০ ০০ 

৮৬ ২২/০২/২০১
৮ 

কার্লহার্ি আার.এস পাইলট মবিল 

উচ্চ র্বদযালয়,কার্লহার্ি,টািাইল 
০১ ৫০০০ ০১ ১৫০০ 
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৮৭ ২৩/০২/২০১
৮ 

ঐ ০১ ৫০০০ ০১ ১৫০০ 

৮৮ ২৪/০২/২০১
৮ 

কার্লহার্ি আার.এস পাইলট মবিল 

উচ্চ র্বদযালয়,কার্লহার্ি,টািাইল 
০১ ৩০০০ ০১ ১০০০ 

৮৯ ২৬/০২/২০
১৮ 

সানোওয়ার মবিল সু্কল, হালয়ুাঘাট, 
ময়মনর্সংহ 

০১ ২০০০ ০১ ২৫০ 

৯০ ২৭/০২/২০১
৮ 

ঐ  ২০০০ ০১ ২৫০ 

৯১ ২৮/০২/২০
১৮ 

উপবজলা পর্রষদ  মিুাগাো, 
ময়মনর্সংহ 

০১ ২০০০ ০০ ০০ 

৯২ ০৩/০৩/২০
১৮ 

সরকার্র সু্কল মাঠ, শিালা সদর, 
শিালা 

০১ ৫৮০০ ০০ ০০ 

৯৩ ০৪/০৩/২০
১৮ 

ঐ  - ০০ ০০ 

৯৪ ০৬/০৩/২০
১৮ 

উপবজল পর্রষদ প্রািণ, শগায়ালন্দ, 
রাজবাড়ী 

০১ ২০০০ ০০ ০০ 

৯৫ ০৭/০৩/২০
১৮ 

ঐ ০১ - ০০ ০০ 

৯৬ ০৮/০৩/২০
১৮ 

উপবজলা পর্রষদ প্রািণ, মধুোলী, 
ফর্রদপুর 

০১ ১৫৬০   

৯৭ ১৪/০৩/২০
১৮ 

শজলা র্িল্পকলা একাবিমী, টািাইল ০১ ৫০০ ০০ ০০ 

৯৮ ১৫/০৩/২০
১৮ 

ঐ ০১ -   

৯৯ ১৬/০৩/২০
১৮ 

ঢাকা র্বশ্বর্বদযালয় ০১ ৬০০ ০০ ০০ 

১০০ ২১/০৩/২০
১৮ 

জাববদ আইর্িয়াল সু্কল মাঠ, 
শকরানীগঞ্জ, ঢাকা 

০১ ৪০০ ০০ ০০ 

১০১ ২৩/০৩/২০
১৮ 

বীরবশ্রষ্ঠ মনু্সী আব্দুর রউফ পাবর্লক 

কবলজ, র্পলোনা, ঢাকা 
০১ ৮০০০ ০০ ০০ 

১০২ ২৪/০৩/২০
১৮ 

ঐ ০১ - ০০ ০০ 

১০৩ ২৯/০৩/২০
১৮ 

গুরুদয়াল কবলজ, র্কবিারগঞ্জ ০১ ২০০০ ০০ ০০ 

১০৪ ৩০/০৩/২০
১৮ 

ঐ ০১ - ০০ ০০ 

১০৫ ৩১/০৩/২০
১৮ 

ঐ ০১ - ০০ ০০ 

১০৬ ০৪/০৫/২০১
৮ 

ফর্রদপুর র্জলা সু্কল ০১ ৪০০০ ০১ ৪০০০ 

১০৭ ০৫/০৫/২০
১৮ 

ঐ ০১ - ০১ - 
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১০৮ ০৬/০৫/২০
১৮ 

ঐ ০১ - ০১ - 

১০৯ ১১/০৫/২০১
৮ 

রাববয়া আলী গালিস সু্কল এে কবলজ, 
চন্দ্রর্দঘর্লয়া, শগাপালগঞ্জ 

০১ ৪০০০ ০১ ৪০০০ 

১১০ ১২/০৫/২০১
৮ 

ঐ ০১ - ০১ - 

 
১৯৯৬-২০০১ সাবল বাস্তবার্য়ি র্বর্িন্ন উন্নয়ন প্রকবল্পর িার্লকা 

 

(১) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর বির্র প্রকল্প ২য় পযিায় (১৯৯৫-২০০০) 
(২) িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনী প্রকল্প 
(৩) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর বির্র প্রকল্প ৩য় পযিায় 
 
 
 

২০০৯- জনু ২০১৮ সাবল বাস্তবার্য়ি র্বর্িন্ন উন্নয়ন প্রকবল্পর িার্লকা 
 

(১)  জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবরর গযালার্র সমবূহর জনয প্রদিিনীবস্তু সংগ্রহ ও িরুণ র্বজ্ঞানীবদর  

উদ্ভাবনী কাবজ  
            উৎসাহ প্রদান (২০০৬-২০১৪) 
(২) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি কমবেে স্থাপন (২০১৪-২০১৮) 
(৩) র্বশ্বমাবনর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুর স্থাপবনর লবক্ষয সর্মক্ষা প্রকল্প (২০১৫-২০১৬) 
 
 

 

বার্ষিক উন্নয়ন কমিসূর্চ বাস্তবায়বনর র্চত্র 
 

(০১)  প্রকবল্পর নাম : জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি কমবেে স্থাপন িীষিক প্রকল্প 
 সময় কাল : শফব্রুয়ার্র ২০১৪- জনু ২০১৮ 
 প্রকবল্পর শমাট বরাদ্দ: ২২৯৮৮.৫৩ লক্ষ টাকা  
  
         
 
 

 
 
 
 
                                                                                   র্চত্র: জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি কমবেে স্থাপন িীষিক 

প্রকল্প 
       
      লক্ষয ও উবদ্দিয : 

 স্থায়ী অবকাঠাবমাগি সুর্বধা প্রদান কবর শদবি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির উন্নর্ি সাধন 
 র্বজ্ঞান একাবির্ম, সর্মর্ি, র্বজ্ঞানবসবী সংগঠন, র্বজ্ঞান ক্লাব ও অনযানয র্বজ্ঞান সম্পৃি সংস্থার 

জনয একটি স্থায়ী োটফমি বির্র করা 
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 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ, র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি ও অনরুূপ কমিকাে আবয়াজবনর জনয স্থায়ী 
অবকাঠাবমাগি সুর্বধার্দ সৃর্ি করা 

 জািীয় এবং আন্তজি ার্িক কনফাবরন্স, শসর্মনার, ওয়াকি িপ, র্সবম্পার্জয়াম এবং অনযানয র্বজ্ঞান 

সম্পৃি সিা আবয়াজবনর জনয যথাযথ সুর্বধার্দ প্রদান করা 
  

 
 
 
২০১৭-১৮ অিয বছমে ব স্তব য়ন অগ্রেমত: 
 
র্ফর্জকযাল অগ্রগর্ি    : ২২.৯০% 
ফাইনযার্ন্সয়াল অগ্রগর্ি: ৫০৭০.৯৮ লক্ষ  

 
(০২)  প্রকবল্পর নাম  : ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান প্রদিিনী ও র্বজ্ঞান র্িক্ষা কাযিক্রম সম্প্রসারণ   
        সময়কাল  : এর্প্রল, ২০১৮ শথবক জনু, ২০২০ 
        প্রকবল্পর শমাট বরাদ্দ : ৩৪৩৩.৭২ লক্ষ টাকা 
  লক্ষয ও উমদ্দশয : 

 র্বজ্ঞান র্িক্ষা প্রসাবরর জনয ভ্রামযমান র্বজ্ঞান প্রদিিনী কাযিক্রম সম্প্রসারণ 
 প্রার্িষ্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্িক্ষার পর্রপূরক র্হবসবব মফস্বল এলাকায় হাবি-কলবম র্বজ্ঞান র্িক্ষার 

অপ্রার্িষ্ঠার্নক সুবযাগ সৃর্ি করা 
 আনবন্দর মাধযবম র্বজ্ঞান র্িক্ষার প্রর্ি উৎসাহ সৃর্ি এবং জনসাধারবণর মাবঝ র্বজ্ঞানমনষ্কিা সৃজন 

উৎসার্হিকরণ 

 
১৯৯৬-২০০১ পযিন্ত সমবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবরর 

উবিেবযাগয অজি ন 
 

 সু্কল-কবলবজর র্িক্ষাথীবদর পর্রদিিবনর জনয প্রগর্ির বির্র ১ টি টাটা বাস সংগ্রহ; 
 ২টি মাইবক্রাবাস সংগ্রহ; 
 ১০০ শকর্িএ শজনাবরটর এর ১টি শসট সংগ্রহ  করা হয়; 
 ১টি অর্িও-র্িজযুয়াল শসট সংগ্রহ করা হয়; 
 শিৌি র্বজ্ঞান গযালার্র ও মজার র্বজ্ঞান গযালার্রদ্বয়বক আকষিণীয় প্রদিিনীবস্তু সমদৃ্ধ কবর চাল ুকরা 

হয়; 
 ১ টি ৫৩ ইর্ঞ্চ টির্ি সংগ্রহ করা হয়; 
 অর্িটর্রয়াবমর জনয আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়; 
 কনফাবরন্স রুবমর আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়; 
 প্রিাসর্নক ব্লক ও প্রদিিনী গযালার্র, লর্ব ও কাবনকটিং কর্রবিার র্নমিাণ করা সম্পন্ন করা হয়; 
 পার্নর পাম্প বসাবনা হয়; 
 সযার্নবটিবনর বযবস্থা করা হয়; 
 অিযন্তরীণ শেবনজ র্সবস্টম চাল ুকরা হয়; 
 অিযন্তরীণ র্বদযুিায়ন করা হয়; 
 জাদঘুবরর কম্পাউেবক লাইটিং করা হয়; 
 আরবর্রকযালচার চাল ুকরা হয়; 
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 জাদঘুবরর ওয়াকি িবপর জনয শলদ শমর্িন, মাইর্লং শমর্িন, কমউি শমর্িনসহ সংর্িি যন্ত্রপার্ি ক্রয় 

করা হয়; 
 র্ির্িও প্রবজক্টর সংগ্রহ করা হয়; 
 কর্ম্পউটার ও ফবটাস্টযান্ট শমর্িন সংগ্রহ করা হয়; 
 র্ির্িও শরকর্িি  র্সবস্টম জনয র্ির্িও কযাবমরা ও শরকিি ার সংগ্রহ করা হয়; 
 বিবনু্ধ শিে মুর্জবর রহমান নবিার্থবয়টার প্রকল্প প্রস্তাব শপ্ররণ ও জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

জাদঘুবরর সহায়িায় শিৌি অবকাঠাবমা র্নমিাণ করা হয়; 
 িারি সরকাবরর কার্রগর্র সহায়িায় ২৫টি প্রদিিনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়; 
 প্রিাসর্নক িবন র্নমিাণ করা হয়; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ শজলা ও শকন্দ্রীয় পযিাবয় উদযাপন করা হয়; এবং 
 জনর্প্রয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক বিৃিামালার আবয়াজন করা হয়। 

 
২০০৯-২০১৮ পযিন্ত সমবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবরর 

উবিেবযাগয অজি ন 
 

 ১৭টি বববদর্িক প্রদিিনীবস্তু সংগ্রহ করা হয়; 
 ৪-র্ি মরু্ি র্থবয়টার স্থাপন ও মরু্ি প্রদিিন করা হবে; 
 র্িলার রাইিার উইথ প্রাইম মিুার সংগ্রহ ও এর সাহাযয শদবির প্রিযন্ত অঞ্চবল র্িক্ষাথীবদর মবধয 

র্বনামবূলয ৪-র্ি মরু্ি প্রদিিন করা হবে; 
 িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনী ির্ি র্বকাবির লবক্ষ আর্থিক ও কার্রগর্র সহায়িা প্রদানপুবিক িরুন 

র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভার্বি ৬০টি প্রকবল্পর মান উর্ন্নি করা হয়; 
 শদবির ৭৯টি র্বজ্ঞান ক্লাববক ১০.০০ লক্ষ টাকা অনদুান প্রদান করা হবয়বে; 
 শদবির প্রিযন্ত অঞ্চবলর জনগবণর শদারবগাড়ায় র্বজ্ঞানবক শপৌবে শদয়ার লবক্ষয ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান 

প্রদিিনী “র্মউজবুাস” সংগ্রহ কবর প্রদিিন করা হবে; 
 র্মউজবুাবসর জনয ২৪টি প্রদিিনীবস্তু,১টি শজনাবরটর ও ১টি ১২ ইর্ঞ্চ শটর্লবস্কাপ সংগ্রহ করা হবয়বে; 
 ১ টি আথি শকাবয়ক র্সমযুবলটর (প্রদিিনীবস্তু) সংগ্রহ করা হবয়বে; 
 মহাকাি র্বজ্ঞান গযালার্র ও র্িশুবদর জনয র্িশু র্বজ্ঞান গযালার্র  চাল ুকরা হবয়বে; 
 উপবজলা, শজলা ও শকন্দ্রীয় পযিাবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদাযাপন করা হবে; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ পালবনর অংি র্হবসবব সু্কল-কবলবজর র্িক্ষাথী ও অবপিাদার 

উদ্ভাবকবদর প্রকল্প র্নবয় র্বজ্ঞান শমলার আবয়াজন করা হবে; 
 ২০১৬-১৭ অথি বের শথবক উপবজলা, শজলা ও শকন্দ্রীয় পযিাবয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি চাল ুকরা 

হবয়বে; 
 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদঘুবরর ৫০ বের পূর্িি বি সুবণিজয়ন্তী পালন করা হবয়বে।  
 ২০১৬-১৭  অথি বের শথবক শজলা ও শকন্দ্রীয় পযিাবয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক শসর্মনার, কুইজ প্রর্িবযার্গিা, 

আবয়াজন করা হবে।  
 জািীয় পযিাবয় কুইজ ও অর্লর্ম্পয়াবি  প্রথম শথবক পঞ্চম স্থান অর্ধকারীগণবক বববদর্িক র্িক্ষা 

সফবর শপ্ররণ করা হবে  
 র্মউজবুাবসর সাহাবযয ৪৪৮টি ভ্রামযমাণ র্বজ্ঞান প্রদিিনীর আবয়াজন করা হবয়বে;  
 ৮৬ টি র্বজ্ঞান র্বষয়ক  শসর্মনার ও বিৃিামালার আবয়াজন করা হবয়বে; 
 ২৮টি র্বজ্ঞান র্বষয়ক প্রদিিনীবস্তু সংগ্রহ করা হবয়বে; এবং 
 শদবির সকল উপবজলায় উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন করা হবয়বে। 
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