
৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির চ্যাবেঞ্জ মর্াকাবিোয় জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘবরর কর্ থপশরকল্পনা 

 

১) প্রকবল্পর শিবরানার্ : জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘবর ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির          

সম্পিৃতা 

২)  ক) উবযাগী র্ন্ত্রণােয়               :  শিজ্ঞান ও প্রযুশি র্ন্ত্রণােয় 

     খ)  িাস্তিায়নকারী প্রশতষ্ঠান       :  জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘর 

 

৩)  প্রতযাশিত সর্য়              :  ০১/০৯/২০২২ শরিঃ 

    এিং সর্াবের সর্য়                              :  ৩০/০৬/২০২৪ শরিঃ               

 

সংশ্লিষ্ট খাতে বরাতের প্রাসশ্লিকো:  

র্হাকাবের চ্ক্রযাবনর অগ্রযাত্রায় সঙ্গী হবয় এশগবয় চ্বেবে জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘর। ১৯৬৫ সাবের ২৬ এশপ্রে তদানীন্তন 

পাশকস্তান সরকাবরর এক শনি থাহী আবদবি পৃর্কভাবি ঢাকায় ও োবহাবর জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘর নার্ক প্রশতষ্ঠাবনর সূত্রপাত 

ঘবে।  

তদানীন্তন পূি থ পাশকস্তাবন শিজ্ঞান জাদুঘবরর প্রার্শর্ক কায থক্রর্ শুরু হয় ১৯৬৬ সাবে পািশেক োইবেরীবত। মস সর্বয় জাদুঘবরর 

দাশয়ত্বভার গ্রহণ কবর ঢাকা জাদুঘর। ১৯৭০ সাবের ১০ এশপ্রে শ্যার্েীবত, ১৯৭১ সাবের ১৬ মর্ ধানর্শির ১ নং সড়বক, তৃতীয়িার 

১৯৭৭ সাবের ১ জুোই ধানর্শির ৬ নম্বর সড়বক এিং চ্তুর্ থিার ১৯৮২ সাবের ১ মেব্রুয়াশর কাকরাইবে স্থানান্তশরত হয়। পয থায়ক্রবর্ 

১৯৮৭ সাবের ৩০ মসবেম্বর মিবরিাংো নগরস্থ আগারগাঁওবয় ৫ একর জশর্র উপবর শনজস্ব ভিবন এ সংস্থা স্থায়ী রূপ োভ কবর। এটি 

মদবির প্রর্র্ শিজ্ঞানশভশিক পূণ থাঙ্গ জাদুঘর।  

র্হান জাতীয় সংসবদর "জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘর আইন-২০১০" এর র্াধ্যবর্ এটি শিজ্ঞান ও প্রযুশি র্ন্ত্রণােবয়র শনয়ন্ত্রণাধীন 

একটি রাষ্ট্রায়ি সংশিশধিদ্ধ প্রশতষ্ঠান শহবসবি র্য থাদা োভ কবর। প্রশতষ্ঠানটি শিজ্ঞানর্নস্ক জাশত গঠবন প্রশতশ্রুশতিদ্ধ। শিজ্ঞান ও প্রযুশির 

অনানুষ্ঠাশনক শিক্ষাবকন্দ্র শহবসবি সকে মেণী ও মপিার র্ানুবের জন্য শিজ্ঞান জনশপ্রয়করণ’ এর কাজ কবর র্াবক। তবি মূে েক্ষয হবো 

শিজ্ঞান ও প্রযুশি শিক্ষায় আগ্রহীবদর জন্য প্রাশতষ্ঠাশনক শিক্ষার সর্ান্তরাবে উদ্ভািনী সত্ত্বার শিকাি ঘোবনা। এ েবক্ষয প্রশতষ্ঠানটি 

শনরেসভাবি কাজ কবর যাবে। এ প্রশতষ্ঠাবন সাতটি শিেয়শভশিক গ্যাোশর রবয়বে। (১) মভৌত শিজ্ঞান গ্যাোশর, (২) জীি শিজ্ঞান গ্যাোশর, 

(৩) র্জার শিজ্ঞান গ্যাোশর, (৪) শিশুবতাে শিজ্ঞান গ্যাোশর, (৫) র্হাকাি শিজ্ঞান গ্যাোশর, (৬) শিল্প-প্রযুশি গ্যাোশর,  এিং (৭) তথ্য-

প্রযুশি গ্যাোশর। এসি গ্যাোশরবত চ্ার িতাশধক প্রদি থনীিস্তু রবয়বে। এোড়াও মদিব্যাপী শিজ্ঞান চ্চ্ থা এিং উদ্ভািনী কায থক্রর্বক 

উৎসাশহত করার অশভেক্ষয শনবয় কাজ করবে শিজ্ঞান ও প্রযুশি র্ন্ত্রণােবয়র আওতাধীন জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘর। নিীন 

শিজ্ঞানীবদর দ্বারা পশরবিশিত এই প্রশতষ্ঠান শিক্ষার্ীবদর শনবয় সর্সার্শয়ক, আর্ থসার্াশজক ও বিশিক সংকে শনবয় মসশর্নার, শিজ্ঞান 

িিৃতা ও ওয়াকথিপ আবয়াজবনর পািাপাশি উদ্ভািনী কায থক্রর্বক উৎসাশহত কবর। 

অির্ পঞ্চিাশে থক পশরকল্পনা (জুোই ২০২০-জুন ২০২৫) অনুযায়ী ৪র্ থ শিল্পশিপ্লবির সাবর্ এশগবয় মযবত হবি। চ্তুর্ থ শিল্পশিপ্লিটি শিযর্ান 

ব্যিস্থা মর্বক সম্পূণ থ আোদা। কারণ প্রযুশির ক্রর্িধ থর্ান উন্নয়ন আর্াবদর চ্ারপাবির সিশকছুবক নতুন আশঙ্গবক উপস্থাপন করবি। 

জােীয় শ্লবজ্ঞান ও প্রযুশ্লি জাদুঘর একটি অনানুষ্ঠাশ্লনক শ্লবজ্ঞান শ্লিক্ষা ককন্দ্র। এর প্রধান কাজ হল শ্লবজ্ঞান ও প্রযুশ্লিতক সাধারণ জনগতণর 

মতে জনশ্লপ্রয় কতর কোলা, শ্লবতিষ কতর েরুণ প্রজতের মতে শ্লবজ্ঞাতনর প্রশ্লে আগ্রহ সৃশ্লষ্ট করা। এ প্রসতি জােীয় শ্লবজ্ঞান জাদুঘতরর 

গুরুত্বপূণ ণ ভূশ্লমকা রত ়েতে। এই প্রশ্লেষ্ঠানটিতক ৪র্ ণ শ্লিল্পশ্লবপ্লতবর সাতর্ সম্পৃি করা একান্ত প্রতয়াজন। চ্তুর্ থ শিল্পশিপ্লি একটি গুরুত্বপূণ থ শিেয় 

হবয় দাঁশড়বয়বে। অন্তশন থশহত প্রযুশির শিরার্হীন অগ্রগশত চ্তুর্ থ শিল্পশিপ্লিবক মর্বে ধরবে। চ্যাবেঞ্জ মর্াকাশিোয় ও সুবযাগ কাবজ োগাবত 

অন্তশন থশহত প্রযুশি গুবোবক পশরিীক্ষণ করবত হবি। সংশিি শিেয় গুবো মূল্যায়ন করবত হবি। র্ানি সম্পদ উন্নয়বনর (HR) র্াপকাঠি 

শনধ থারণ করবত হবি। উদ্ভািবনর সুবযাগ গুবো িনাি করবত হবি এিং যর্াযর্ র্ধ্যিশতথতা (ইন্টারবভনিন) গ্রহণ করবত হবি। 

িতথর্ান শিবির িহুে আবোশচ্ত  শিেবয়র র্বধ্য চ্তুর্ থ  শিল্পশিপ্লি অন্যতর্। "চ্তুর্ থ শিল্প শিপ্লি  হবো আধুশনক স্মাে থ প্রযুশি ব্যিহার কবর 

প্রচ্শেত উৎপাদন এিং শিল্প ব্যিস্থার স্বয়ংশক্রয়করবণর একটি চ্ের্ান প্রশক্রয়া।"  



উবেশ্যিঃ 

 আটি থশেশসয়াে ইবন্টশেবজন্স মরািে ও শিশজোে শিভাইস ব্যিহার কবর অশিও শভজুযয়াে মপ্রবজবন্টিবনর র্াধ্যবর্ প্রদি থনী 

সম্পবকথ দি থনার্ীবদর সার্গ্রীক শিেয় উপস্থাপবনর ব্যিস্থা করা।  

 ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির প্রযুশি এিং যন্ত্রাংিসমূহ প্রদি থবনর জন্য একটি শিবিে গ্যাোশর স্থাপন করা। মযখাবন IoT, আটি থশেশসয়াে 

ইবন্টশেবজন্স (AI), মরািটিকস্,  শিশি শপ্রন্টার, মরান, ব্লকবচ্ইন, ন্যাবনাবেকবনােশজ, োংিনাে মপ্রাবোোইপ অি মকায়ান্টার্ 

কশম্পউটিংসহ সকে অগ্রসরর্ান (Fontier) প্রযুশিসমূবহর ব্যিহাশরক প্রবয়াগ ও প্রদি থবনর ব্যিস্থা র্াকবি। 

 IoT সম্পবকথ তরুণ প্রজন্মবক শিস্তাশরত ধারণা মদয়ার জন্য জাদুঘবর একটি শিবিে ধরবণর স্মাে থ মহার্ স্থাপন করা। মযখাবন 

ক্লাউি কশম্পউটিং, শিশভন্ন ধরবণর স্মাে থ IoT শিভাইস ( স্মাে থ মিার েক, মিার মিে, IoT সুইচ্, স্মাে থ োইটিং শসবের্, 

এনভায়রনবর্ন্ট র্শনেশরং অযাি কবরাে শসবের্, স্মাে থ কশে মর্কার, স্মাে থ শর্রর, শিশভন্ন ওয়যাবরিে IoT শিভাইস ইতযাশদ) 

এিং র্শনেশরং এিং কবরাে অযাশপ্লবকিবনর সর্ন্ববয় শসবের্টি কাজ করবি। 

 শিজ্ঞান চ্র্চ্থার প্রসাবর তর্া শিজ্ঞানর্নস্কতা সৃজবন  উৎসাশহতকরণ 

 শিক্ষািান্ধি শিবনাদবনর র্াধ্যবর্ শিজ্ঞান শিক্ষার প্রশত আগ্রহ সৃজন  করা   

 শিক্ষার্ী ও গবিেকবদর জন্য গবিেণার সুবযাগ সৃশি করা 

 

প্রকবল্পর েোেে (Outcome):  তরুণ গবিেক, শিক্ষার্ী ও সাধারণ র্ানুবের র্াবে শিজ্ঞাবন আগ্রহ িাড়বি ও সর্াবজ শিজ্ঞানর্নষ্কতা 

বৃশদ্ধ পাবি।  শিক্ষার্ীবদর জন্য শিজ্ঞান শিেয়ক প্রশিক্ষবণর সুবযাগ এিং গবিেকবদর জন্য নূতন গবিেণার সুবযাগ সৃশি হবি। 

 

প্রকবল্পর শিিরণ 

 শিশজোে শিভাইবসর ব্যিহারিঃ 

জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘবর দি থনার্ীরা প্রদি থনীিস্তুগুবো মদখবত আবস। প্রবতযক প্রদি থনীিস্তুর শেশখত িণ থনা রবয়বে। একসবঙ্গ 

অবনক দি থনার্ী আসবে তাবদর সার্বন একজন মির্নবেেবরর পবক্ষ প্রদি থনীিস্তুগুবোর শেশখত িণ থনা উপস্থাপন করা জটিে হবয় পবড়। 

প্রদি থনীিস্তুগুবোর িণ থনা যশদ শিশজোে শিভাইবসর র্াধ্যবর্ উপস্থাপন করা হয় তাহবে দি থনার্ীবদর বুেবত সহজ হবি।  

 আটি থশেশসয়াে ইবন্টশেবজন্স মরািে িা চ্যােিে ব্যিহারিঃ 

জাদুঘবর আগত দি থনার্ীরা যখন মকাবনা প্রদি থনীিস্তু মদবখ তখন তারা শিশভন্ন প্রশ্ন কবর র্াবক। যা একজন মির্নবেেবরর পবক্ষ 

যর্াযর্ভাবি িণ থনা করা কিসাধ্য হবয় পবড়। এবক্ষবত্র আটি থশেশসয়াে ইবন্টশেবজন্স মরািে িা চ্যােিে ব্যিহার করা মযবত পাবর। 

 আধুশনক প্রযুশি সমৃদ্ধ শিবিে ধরবণর গ্যাোশরর প্রবয়াজনীয়তািঃ 

৪র্ থ শিল্পশিপ্লবির অনুেঙ্গ (AI, Advance Materials, Autonomous Vehicle, Cloud Technology, Big Data, Virtual & 

Augmented Reality, Robot, Blockchain, Biotechnology, 3D Printing, Synthetic Biology, Quantum 

Computing)  শনবয় হাবত কেবর্ কাজ করার অশভজ্ঞতার সুবযাগ প্রদাবনর জন্য একটি শিবেিাশয়ত 4th IR Lab শনর্ থাণ করা একান্ত 

প্রবয়াজন। জাদুঘবর আগত সকে দি থনার্ী অগ্রসরর্াণ প্রযুশিসমূহ যা ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির মূে চ্াশেকা িশি শহবসবি কাজ করবি মস সকে 

প্রযুশি ও যন্ত্র সম্পবকথ িাস্তি এিং ব্যিহাশরক শিিদ ধারনা োবভর পািাপাশি উদ্ভািবন আগ্রহী হবি। 

 

 শিজ্ঞানর্নস্ক কবর মতাোর জন্য এিং শিজ্ঞাবনর প্রশত উৎসাহ িাড়াবনার জন্য পদবক্ষপিঃ 

আর্রা সিাইবক শিজ্ঞানর্নস্ক কবর মতাোর জন্য এিং শিজ্ঞাবনর প্রশত উৎসাহ িাড়াবনার জন্য শিশভন্ন সর্বয় শিজ্ঞান মর্ো এিং 

উদ্ভািনীমূেক প্রশতবযাশগতার আবয়াজন কবর র্াশক। যার র্াধ্যবর্ শিজ্ঞান চ্চ্ থার প্রশত উৎসাহ িাড়াবনা সম্ভি হবেও উদ্ভািকবদর এিং 

শিজ্ঞানবপ্রর্ীবদর শিজ্ঞান ও প্রযুশিগত দক্ষতা িাড়াবনার জন্য খুি মিশি ভূশর্কা রাখা সম্ভি হয় না। যার কারবণ শিজ্ঞান মর্োসহ শিশভন্ন 

প্রশতবযাশগতার র্াধ্যবর্ ময সকে উদ্ভািনী প্রকল্প পাওয়া যাবে মসগুবো গুণগত র্ান সম্মত এিং যুবগাপবযাগী হবে না। এ সকে সর্স্যা 

হবত উবিারবণর জন্য  শিবিে শকছু কায থক্রর্ গ্রহণ করা প্রবয়াজন। 

 



 স্মাে থবহার্ স্থাপন করার প্রবয়াজনীতািঃ 

সারা পৃশর্িীবত IOT (Internet of Things) শনবয় শিশভন্ন ধরবণর গবিেণা পশরচ্াশেত হবে এিং IOT শনভ থর  যন্ত্রপাশত বদনশিন 

জীিবন এিং শিল্পকারখানায় ব্যিহৃত হবে। জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘবর IOT প্রযুশির শিশভন্ন শিেয় যর্াযর্ভাবি উপস্থাপন করার 

জন্য একটি স্মাে থবহার্ স্থাপন করার প্রবয়াজনীতা রবয়বে, মযন দি থনার্ীরা IOT প্রযুশি ও যন্ত্রপাশত সম্পবকথ িাস্তি ধারণা মপবত পাবর। 

 জন সম্পৃিতা িাড়াবনা ও ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি প্রযুশির পরীক্ষণিঃ 

মপ্রাবর্ািনাে শভশিও মর্শকং, মসাস্যাে শর্শিয়া র্াবকথটিং, ওবয়ি মপাে থাবে অনোইন শভশিক টিশভ চ্যাবনে সংবযাজন, পত্র পশত্রকা ও টিশভ 

চ্যাবনবে শিজ্ঞাপন, শিশভন্ন ধরবণর শেশজকযাে কযাবম্পইবনর র্াধ্যবর্ জাদুঘবরর শিশভন্ন কায থক্রর্ সম্পবকথ জন সম্পৃিতা িাড়াবনার জন্য 

পশরকল্পনা ও কর্ থসূশচ্ গ্রহণ। এোড়া ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি প্রযুশিগুবো শিক্ষার্ী ও তরুণ শিজ্ঞানীবদর শনয়শর্ত প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষবণর ব্যিস্থা 

করা মযবত পাবর। যার র্াধ্যবর্  ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি প্রযুশিগুবো েশড়বয় পড়বি। 

 বিবদশিক শিক্ষা সেরিঃ 

িাংোবদবি ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি কায থক্রবর্ যুি হবত যাবে। তারই ধারািাশহকতায় জাতীয় শিজ্ঞান ও প্রযুশি জাদুঘবর  ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি 

কায থক্রবর্র শিশভন্ন প্রযুশি স্থাপন করা প্রবয়াজন। ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি িাস্তিায়নকারী মদিসমূবহ প্রযুশির ব্যিহার ও  জনসাধারবনর জন্য সুেে 

অিবোকন কবর দি থনার্ীবদর মকাবে উপস্থাপন করা।  ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি ধারনা নতুন তাই জাদুঘবরর ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি কায থক্রর্ িাস্তিায়ন 

দাশয়ত্বপ্রাে দেবক আবগ ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি সম্পশকথত শিশভন্ন প্রযুশি পয থবিক্ষণ কবর প্রশিক্ষণ গ্রহবণর র্াধ্যবর্ দি থনার্ীবদর ৪র্ থ শিল্প শিপ্লবির 

সুেে সম্পবকথ জানাবনা এিং উদ্ভািনী র্ানশসকতা বতরী করা।  

      

                                                কর্ থপশরকল্পনা 

ক্র.নং কায থক্রর্ সর্য়সীর্া দাশয়ত্ব র্ন্তব্য 

১ গ্যাোশরর প্রদি থনীিস্তুর মির্নবেিবনর জন্য 

QR মকাি স্থাপন 

 ইবনাবভিন েীর্ িাস্তিাশয়ত 

২ গ্যাোশরর জন্য মির্নবেিন শিভাইস 

সংবযাজন 

৩১/১২/২০২২ ইবনাবভিন েীর্  

৩ গ্যাোশরবত আটি থশেশসয়াে ইবন্টশেবজন্স 

মরািে সংবযাজন 

৩০/৬/২০২৪ ইবনাবভিন েীর্  

৪ ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি (4IR) গ্যাোশর স্থাপন/ 

প্রদি থনী কন থার 

৩১/১২/২০২৩ ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি েীর্ 
িাস্তিাশয়ত 

৫ উদ্ভািবনর গুণগত র্ান বৃশদ্ধর জন্য কর্ থসূশচ্ 

গ্রহণ (বসশর্নার ও ওয়াকথিপ, উদ্ভািনী 

অনুষ্ঠান) 

৩১/১২/২০২২ ইবনাবভিন েীর্ 

িাস্তিাশয়ত 

৬ IoT স্মাে থ মহার্ স্থাপন ৩১/১২/২০২৩ ইবনাবভিন েীর্  

৭ জাদুঘবরর কায থক্রর্ মপ্রাবর্ািবনর জন্য 

কর্ থসূশচ্ গ্রহণ 

চ্ের্ান 

 

শকউবরেশরয়াে েীর্ 

 

 

৮ ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি (4IR) প্রযুশির পরীক্ষণ ৩১/১২/২০২৩   

৯ বিবদশিক শিক্ষা সের (4IR টিবর্র ৫ (পাঁচ্) 

সদবস্যর জন্য জার্ থানী/দশক্ষণ মকাশরয়া/ 

জাপানসহ অন্য মযবকান ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি 

িাস্তিায়নকারী মদি) ১০ (দি) শদবনর জন্য। 

০৪/০৪/২০২৩ ৪র্ থ শিল্প শিপ্লি েীর্  

                                                    মর্াে   

 


