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১.০ পটভূর্ি 

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

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

প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র আওিাধীন একটি সাংর্বর্ধবদ্ধ সাংস্থা র্হসাবব কার্ িক্রি শুরু কবর। বিিিাবন ঢাকার আগারগাঁও-এ র্নজস্ব 

কিবেবে জাদুঘরটির কার্ িক্রি চলবে।  

 

২.০ রুপকল্প (Vision) 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবি সমৃদ্ধ জার্ি গঠন। 

৩.০ অর্িলক্ষয (Mission) 

র্বজ্ঞান র্বষয়ক প্রদে িনীবস্তুর িাধ্যবি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবক জনর্প্রয়করণ এবাং নবীন ও অবপোদার র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনীমূলক কাবজ 

উৎসাহ ও সহবর্ার্গিা প্রদান  

 

৪.০ জনবলঃ 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর একজন িহাপর্রচালকসহ সব িবিাট ৯৪টি অনুবিার্দি পদ রবয়বে এবাং বিিিাবন ৭৭ জন 

কি িকিিা/কি িচারী কি িরি রবয়বেন। বাাংলাবদে সরকাবরর অর্ির্রি সর্চব পদির্ িাদার একজন কি িকিিাবক িহাপর্রচালক র্হবসবব 

পদায়ন করা হবয় থাবক। 

 

৫.০ জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর প্রধান কার্ িাবর্ল: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর কার্ িক্রিবক মূলি ৩টি িাবগ িাগ করা র্ায়, র্থা: ক) গ্যালার্র প্রদে িন, ে) র্েক্ষা কার্ িক্রি 

এবাং গ) প্রকােনা কার্ িক্রি।  

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর প্রধান কার্ িাবর্ল র্নম্নরূপ: 

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

(ে) র্বজ্ঞান ও প্রযুর্িবক জনর্প্রয়করবণর লবক্ষয- 

 গ্যালার্রবি স্থার্পি প্রদে িনী সািগ্রী প্রদে িবনর ব্যবস্থা করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক র্ির্িও শো, জনর্প্রয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক বিৃিািালা, শসর্িনার, কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা ও র্বজ্ঞানসম্পৃি 

র্বর্িন্ন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র পৃষ্ঠবপাষকিায় প্রর্িবের সারাবদবে উপবজলা, শজলা এবাং শকন্দ্রীয় পর্ িাবয় ঢাকায় জািীয় 

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

নবীন ও শসৌর্েন র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভার্বি প্রকবল্পর িান উন্নয়বনর জন্য কার্রগর্র ও আর্থ িক সহায়িা প্রদাবনর ব্যবস্থা কবর 

িাবদর উদ্ভাবনীমূলক কাবজ উৎসাহ ও সহবর্ার্গিা প্রদান করা; 

 শজযার্ির্ব িজ্ঞাবন আগ্রহ সৃর্ির লবক্ষয ের্িোলী শটর্লবকাবপর িাধ্যবি আকাবের গ্রহ, নক্ষত্র শদোবনা এবাং বেবরর র্বর্িন্ন 

সিবয় শজযার্ির্ব িজ্ঞানর্বষয়ক র্বর্িন্ন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির র্বর্িন্ন র্বষবয় িথ্য ও গববষণা এবাং প্রকােনার ব্যবস্থা করা; 

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

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক প্রাচীন ও আধুর্নক র্নদে িনাবর্ল সাংগ্রহ, সাংরক্ষণ ও এর প্রবয়াবগর ব্যবস্থা করা; 

 র্িউজু বাবসর িাধ্যবি সারাবদবে শজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনীর ব্যবস্থা করা; 

 সারাবদবের র্বজ্ঞান ক্লাববক র্নবন্ধনভুর্ি ও পৃষ্ঠবপাষকিা প্রদান করা; 

 বৎসবরর র্ববেষ র্দনগুর্লবি (শর্িন-চন্দ্রগ্রহণ, সূর্ িগ্রহণ, ধূিবকতু, উল্কাপাি ইিযার্দ) শটর্লবকাবপর িাধ্যবি উমু্মি  

পর্ িববক্ষবণর ব্যবস্থা করা; 

 র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শক্ষবত্র র্ববেষ আর্বষ্কার ও অবদাবনর জন্য স্বীকৃর্ি এবাং পুরকার অথবা সম্মানী প্রদান করা; এবাং 

 ওপবর বর্ণ িি কার্ িার্দর সম্পূরক ও প্রাসর্িক অন্যান্য কার্ ি  এবাং সরকার কর্তিক অর্প িি শর্ শকান দার্য়ত্ব সম্পাদন করা। 
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৫.১ গ্যালার্র প্রদে িন কার্ িক্রিঃ 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর প্রায় ৪০০টি র্বজ্ঞানর্বষয়ক প্রদে িনীবস্তু রবয়বে। ৮টি র্বষয়র্ির্িক গ্যালার্রবি প্রদে িনীবস্তুসমূহ 

প্রদে িন করা হয়। গ্যালার্রসমূহ হবে (১) শিৌি র্বজ্ঞান গ্যালার্র, (২) র্েল্প প্রযুু্র্ি গ্যালার্র, (৩) িথ্য প্রযুু্র্ি গ্যালার্র, (৪) জীব 

র্বজ্ঞান গ্যালার্র, (৫) িজার র্বজ্ঞান গ্যালার্র, (৬) িহাকাে র্বজ্ঞান গ্যালার্র এবাং (৭) র্েশু গ্যালার্র (৮) ইবনাবিেন গ্যালার্র।  

 

৫.১.১ গ্যালার্র পর্রদে িন: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ৮টি র্বষয়র্ির্িক গ্যালার্র 

র্বজ্ঞানর্বষয়ক র্বর্িন্ন প্রদে িনীবস্তু দ্বারা সাজাবনা হবয়বে। ২০১৮-১৯ 

অথ িবেবর ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬০৭ জন দে িক গ্যালার্র পর্রদে িন 

কবরবেন। জাদুঘবরর প্রচর্লি টিবকবটর পাোপার্ে ই-টিবকবটর 

ব্যবস্থা রবয়বে, র্ার ফবল িরুণ সিাবজর জাদুঘর পর্রদে িবনর আগ্রহ 

শববড়বে।  ঢাকা েহর ও এর আবেপাবের স্কুলগুবলা শথবক আববদবনর 

র্ির্িবি জাদুঘবরর র্নজস্ব পর্রবহণ ব্যবস্থায় র্বনামূবে পর্রবহণ 

সুর্বধা প্রদান করা হয়। এ কারবণ দূরবিী ও অস্বেল র্েক্ষা 

প্রর্িষ্ঠানগুবলা জাদুঘর পর্রদে িবনর সুবর্াগ লাি করবে, র্া জাদুঘবরর 

র্িেন ও র্িেবনর চার্হদা পূরণ কবর। প্রবিযক গ্যালার্রবি একজন 

কবর গ্যালার্র সহকারী রবয়বেন, র্ারা আগি দে িনাথীবদর কাবে 

র্বজ্ঞাবনর নানা র্বষয় তুবলা ধবরন এবাং হাবি কলবি র্বজ্ঞাবনর নানা 

সূত্র প্রিাণ কবর শদোন র্ার ফবল র্েক্ষাথীবদর িবধ্য র্বজ্ঞান র্েক্ষার 

প্রর্ি আগ্রহ সৃর্ি হয় ও িারা আবরা শবর্ে র্বজ্ঞানিনক হবয় ওবঠ। 

প্রায় প্রর্িটি প্রদে িনীবস্তু জািীয় পাঠ্যক্রবির িাধ্যর্িক ও উচ্চিাধ্যর্িক 

কার্রকুলাবির সাবথ সম্পৃি। এোড়াও, সহকারী র্কউবরটরগণ 

র্নয়র্িি গ্যালার্রসমূবহ অবস্থান কবরন এবাং র্েক্ষাথীবদর হাবি 

কলবি র্বজ্ঞান র্েক্ষায় উৎসার্হি কবরন। জাদুঘবরর র্িসবে োো 

শথবক র্নয়র্িি প্রদে িনীবস্তুগুবলা পর্ িববক্ষণ করা হয় এবাং প্রবয়াজবনর 

র্ির্িবি শিরািি, সাংবর্াজন ও পর্রবিিন করা হয়। 

                               র্চত্র: গ্যালার্র পর্রদে িন 

৫.১.২ ৪-র্ি মুর্ি র্থবয়টার: 

 

র্বজ্ঞান জাদুঘবর শরািাঞ্চকর ৪-র্ি মুর্ি শদোর জন্য ৪০ আসন র্বর্েি 

একটি র্থবয়টার রবয়বে। শচাবে র্ববেষ ধরবনর চেিা ব্যবহার কবর 

আকষ িণীয় এই প্রদে িনী শদোবনা হয়। এ প্রদে িনীবি Air, water, 

chair movement ইিযার্দর effect এিনিাবব শদোবনা হয় 

র্াবি সবর্কছুবক বাস্তব ও জীবন্ত িবন হয়। ৪-র্ি মুর্ি র্থবয়টার 

র্নয়র্িি প্রদে িন করা হবে। 

 

 

৫.১.৩ জীবববর্চত্রয (Biodiversity) 

আজকাল র্বশ্বব্যাপী জীবববর্চত্রয ও প্রাকৃর্িক িারসাম্য রক্ষা এবাং পর্রববে 

সাংরক্ষবণর দার্ব ও উবযাগ প্রবল হবয় উবঠবে। র্কন্তু পর্রববে, জীবববর্চত্রয, 

র্বলুপ্তপ্রায় প্রার্ণ সাংরক্ষণ, পর্রবববের িারসাম্য রক্ষার র্বষবয় শদবের 

অর্ধকাাংে শলাক পুবরাপুর্রিাবব সবচিন নয়। িাই জীবববর্চত্রয সাংরক্ষণ বা 

বাাংলাবদবের জীবববর্চত্রয সম্পবকি জানা ও গববষণার জন্য জাদুঘবর মৃি 

প্রার্ণবক ববজ্ঞার্নক পদ্ধর্িবি জীবববর্চত্রয িাবয়ারিা (diorama) র্হসাবব 
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উপস্থাপন করা খুবই জরুর্র। এোড়াও, পরবিী প্রজন্মবক প্রার্ণজগৎ সম্পবকি 

জ্ঞান দান ও গববষণার র্বষয়টি িাথায় শরবে জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

জাদুঘবর মৃিপ্রার্ণ সাংরক্ষণ কবর একটি জীবববর্চত্রয িাবয়ারিা (diorama) 

উপস্থাপন করা হবয়বে। জাদুঘবর প্রদর্ে িি গ্যবেটিক িলর্ফনটি নষ্ঠ হবয় 

র্াওয়ায় এর কঙ্কাল র্দবয় নতুন প্রদে িনী বির্র কবর প্রদর্ে িি হবে।  

                                                                                                                               

 

 

            র্চত্র: জীবববর্চত্রয 

৫.১.৪ ১০০ শদেীয় প্রজার্ির িাে প্রদে িন 

বাাংলাবদবের স্বাদু পার্নর অবনক প্রজার্ির িাে প্রায় র্বলুর্প্তর পবথ। এ িােগুর্ল আিাবদর ঐর্িবহযর অাংে এবাং আবহিানকাল 

শথবক আিাবদর োল-র্বল নদীবি এবদর র্বচরণ র্েল। পর্রববে দূষণ, জলাভূর্ির পর্রিাণ কবি র্াওয়া, অর্ধক আহরণসহ নানা 

কারবণ এ সব প্রজার্ির িাবের অর্স্তত্ব এেন হুির্কর মুবে রবয়বে। এ সব িাে সাংগ্রহ কবর ববজ্ঞার্নক িথ্যার্দসহ দৃর্ি নন্দন জাবর 

প্রদে িন করার ব্যবস্থা করা হবয়বে, র্াবি আিাবদর পরবিী প্রজন্ম এ সম্পবকি জানবি এবাং সাংরক্ষণ ও গববষণায় উৎসার্হি হবি 

পাবর। িােগুবলার দৃর্িনন্দনিাবব উপস্থাপবনর লবক্ষয নতুন ৪ টি র্িসবে বে বিরী করা হবয়বে।  

 

র্িওবরিা বে: 

জাদুঘবরর প্রদে িনীবস্তু প্রদে িন শকৌেবলর ওপর দে িকগবণর আগ্রহ 

সৃর্ি হয়। আধুর্নক যুবগর সাবথ িাল র্ির্লবয় জাদুঘবরর র্বর্িন্ন 

প্রদে িনীবস্তুসমূহ আরও আকষ িণীয় ও দৃর্ি নন্দন করার জন্য 

র্িওবরিা বে সাংগ্রহ করা হবয়বে, ফবল র্েক্ষাথীবদর প্রদে িনীবস্তুর 

প্রর্ি আগ্রহ সৃর্ি হবে। 

                                                                                                                                                            

 

র্চত্র: র্িওবরিা বে 

৫.১.৫ িহাকাে কার্ িক্রি: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর শটর্লবকাবপর সাহাবে আকাে 

শিঘমুি থাকা সাবপবক্ষ প্রর্ি শুক্রবার ও ের্নবার সন্ধযায় আকাে 

পর্ িববক্ষবণর ব্যবস্থা কবর থাবক। গি অথ িবেবর ৩,৪০৮ জন দে িক 

জাদুঘবর স্থার্পি শটর্লবকাবপর সাহাবে আকাে পর্ িববক্ষণ 

কবরবেন । এোড়াও, র্িউজু বাবস স্থার্পি শটর্লবকাবপর িাধ্যবি 

শদবের র্বর্িন্ন শজলা/উপবজলায় আগি দে িকবদর আকাবের গ্রহ-

নক্ষত্র শদোবনা হবয়বে। 

 

 

৫.১.৬ ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনী (র্িউজু বাস): 

শদবের প্রিযন্ত অঞ্চবলর র্েক্ষাথীবদর র্বজ্ঞানিনক কবর গবড় শিালা ও র্বজ্ঞাবনর নানা র্বষবয় হাবি কলবি র্েক্ষা শদয়ার জন্য 

জাদুঘর ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনীর আবয়াজন কবর থাবক। এ লবক্ষয জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর র্িউজুবাবসর িাধ্যবি শদবের 

র্বর্িন্ন শজলা ও উপবজলার র্বর্িন্ন র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবন ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনী আবয়াজন করা হয়। র্িউজুবাবস রর্ক্ষি শটর্লবকাবপর 

সাহাবে আকাে পর্ িববক্ষণ  িহাকাে সম্পবকি িানুবষর িবন ধারণা শদয়া হয়। এবি িানুষ কুসাংকার মুি থাকবি পাবর। এোড়া, 

জাদুঘবর 4D মুর্িবাবসর সাহাবে শদবের প্রিযন্ত অঞ্চবল 4D মুর্ি প্রদে িন করা হয়। র্িউজু বাবসর িাধ্যবি ২০১৮-১৯ অথ িবেবর 

শদবের র্বর্িন্ন শজলা/উপবজলায়, ১২৯টি ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনীর আবয়াজন করা হবয়বে । ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনীর ব্যাপক 

র্চত্র: শটর্লবকাবপর িাধ্যবি আকাে পর্ িববক্ষণ 
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চার্হদা থাকায় জাদুঘর ইবিািবধ্য “ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনী ও র্বজ্ঞান র্েক্ষা কার্ িক্রি সম্প্রসারণ” েীষ িক একটি প্রকল্প গ্রহণ 

কবরবে। প্রকবল্পর আওিায় ৪টি র্িউজুবাস, ৩টি মুর্িবাস এবাং ২টি শিাবাইল অবজারবিটরী সাংগ্রহ করা হবব। ইবিািবধ্য ৪টি 

র্িউজুবাস এবাং ২টি শিাবাইল অবজারবিটরী সাংগ্রহ করা হবয়বে।  

                                                                                       

৫.২ র্েক্ষা কার্ িক্রি 

র্েক্ষা কার্ িক্রবির আওিায় প্রর্িবের সারা শদবে উপবজলা, শজলা এবাং জািীয় পর্ িাবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন, 

র্বজ্ঞান শিলা, র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি, জনর্প্রয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক বিৃিািালা, শসর্িনার, কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা, র্চত্রাঙ্কন প্রর্িবর্ার্গিা 

ও র্বজ্ঞানসম্পৃি র্বর্িন্ন অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। এোড়া, শদবের প্রর্িটি উপবজলায় একটি কবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

ক্লাব গঠন করা হবয়বে। শদবের সকল ইউর্নয়বন ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন করা হবব র্ার অাংের্হবসবব ২০১৮-১৯ 

অথ িবেবর ৪০টি ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন করা হবয়বে ।  

 

৫.২.১ র্চত্রাঙ্কন প্রর্িবর্ার্গিা: 

জার্ির জনক বিবন্ধু শেে মুর্জবুর রহিাবনর জন্মর্দন ও জািীয় 

র্েশু র্দবস পালন উপলবক্ষয ১৭ িাচ ি ২০১৯ িার্রে জািীয় র্বজ্ঞান 

ও প্রযুর্ি জাদুঘবর র্েশুবদর িবধ্য র্বজ্ঞানর্বষয়ক র্চত্রাঙ্কন 

প্রর্িবর্ার্গিা ও আবলাচনা অনুষ্ঠাবনর আবয়াজন করা হয়। র্বপুল 

সাংখ্যক র্েশু-র্কবোর ও িাবদর অর্িিাবকসহ প্রায় পাঁচ 

েিার্ধক দে িবকর উপর্স্থর্িবি অিযন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাবথ এ 

র্চত্রাঙ্কন প্রর্িবর্ার্গিা অনুর্ষ্ঠি হয়। র্বজয়ীবদর িবধ্য পুরকার 

র্বিরণ এবাং অাংেগ্রহণকারী সবাইবক সনদ প্রদান করা হয়। 

র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র িাননীয় িন্ত্রী স্থপর্ি ইয়াবফস 

ওসিান প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উপর্স্থি শথবক র্চত্রাঙ্কন 

প্রর্িবর্ার্গিার উবদ্বাধন কবরন। এোড়াও র্বজয় র্দবসসহ অন্যান্য 

অনুষ্ঠাবনর সাবথ র্চত্রাাংকন প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন করা হবয়বে। 

এরই ধারাবার্হকিায় ১৫ আগস্ট, ২০১৮ জার্ির জনক বিবন্ধু 

শেে মুর্জবুর রহিাবনর োহাদাৎ বার্ষ িকী উপলবক্ষয র্ববেষ 

র্চত্রাঙ্কন ও শদায়া িাহর্ফবলর আবয়াজন করা হয়।  

 

 

৫.২.২ উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন: 

 

শজলা প্রোসক সবম্মলন ২০১৪ এর র্সদ্ধান্ত অনুর্ায়ী পর্ িায়ক্রবি শদবের প্রর্িটি উপবজলায় একটি কবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি 

ক্লাব গঠন করা হবে। শসিবি উপবজলা র্নব িাহী অর্ফসারবদর িত্ত্বাবধাবন ৪৯১ টি উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠিি হবয়বে। 

২০১৮-১৯ অথ িবেবর উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি  ক্লাবগুবলার উন্নয়বন প্রর্িটি উপবজলায় ৬১,১০০/- কবর শিাট ৩,০০০,০০০০/-

(র্িন শকাটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হবয়বে। এোড়া  ২০১৮-১৯ অথ িবেবর ৪০টি ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন করা হবয়বে 

।  ৪০ টি ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাবগুবলার উন্নয়বন প্রর্িটি ক্লাববক ৫৭,৫০০/- টাকা কবর শিাট ২৩,০০০০০/-(বিইে লক্ষ 

টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হবয়বে। 

 

 

 

 

৫.২.৩ জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন:     

 র্চত্রাঙ্কন প্রর্িবর্ার্গিার উবদ্বাধনী অনুষ্ঠাবন িাননীয় িন্ত্রী 

স্থপর্ি ইয়াবফস ওসিান 
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গি ২৫-২৭ জুন, ২০১৯ জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর 

৪০িি জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন করা হয়। 

র্বগি ২৫ জুন, ২০১৯ িথ্যিন্ত্রণালবয়র িাননীয় িন্ত্রী ি. হাসান 

িাহমুদ এ সপ্তাবহর শুি উবদ্বাধন শঘাষণা কবরন এবাং ২৭ জুন, 

২০১৯   র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র িাননীয় িন্ত্রী স্থপর্ি 

ইয়াবফস ওসিান এ সপ্তাবহর সিাপনী অনুষ্ঠাবন শর্াগদান 

কবরন । 

                                                                              

                                                                           

২০১৮-১৯ অথ িবেবর র্তিীয়বাবরর িি শদবের ৪৯০টি 

উপবজলায় , ৬৪টি শজলায় , ৮টি র্বিাবগ  এবাং শকন্দ্রীয়িাবব 

ঢাকাবি শিাট ৫৬৩টি জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ  পালন 

এবাং এ উপলবক্ষয র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শিলা আবয়াজন করা হয়। 

এবি সারাবদবের স্কুল, কবলবজর র্েক্ষাথী, র্বজ্ঞান ক্লাবকিী 

ও িরুণ উদ্ভাবকগণ িাবদর উদ্ভার্বি র্বর্িন্ন প্রকল্প র্নবয় অাংে 

গ্রহণ কবর। এর িাধ্যবি শদবে র্বজ্ঞান চচ িায় র্বপুল উৎসাহ-

উদ্দীপনা সৃর্ি হবয়বে। 

  

উপবজলা পর্ িাবয় জুর্নয়র, র্সর্নয়র ও র্ববেষ গ্রুবপ 

প্রথি, র্দ্বিীয় ও র্তিীয়  স্থান অর্ধকারী উদ্ভাবকগণ শজলা 

পর্ িাবয় অনুর্ষ্ঠি র্বজ্ঞান শিলায় অাংেগ্রহণ কবর। এবদর িবধ্য 

জুর্নয়র, র্সর্নয়র ও র্ববেষ গ্রুবপ ১ি স্থান অর্ধকারীবদর র্নবয় 

ঢাকায় জািীয় র্বজ্ঞান শিলার আবয়াজন করা হয় । এবি 

৬৪টি শজলা শথবক প্রর্িবর্াগীরা িাবদর উদ্ভার্বি র্বর্িন্ন প্রকল্প 

র্নবয় অাংে গ্রহণ কবর। জািীয় পর্ িাবয় জুর্নয়র, র্সর্নয়র ও 

র্ববেষ গ্রুবপ প্রথি শথবক পঞ্চি স্থান অর্ধকারী প্রর্িবর্াগীবক 

শিধা পুরকার এবাং পঞ্চি শথবক দেি স্থান অর্ধকারী 

প্রর্িবর্াগীবক র্ববেষ পুরকার শদয়া হবয়বে। পুরকার র্হবসবব 

বই, শক্রস্ট ও প্রাইজিার্ন (১ি ৩০০০০ টাকা-, ২য় ২৫০০০ 

টাকা এবাং ৩য় ২০০০০ টাকা) প্রদান করা হয়। এোড়া, 

প্রর্িটি গ্রুবপর  র্বজয়ীবদরবক র্ববদবে র্বজ্ঞান জাদুঘর 

পর্রদে িবন পাঠাবনা হবব। 

 

 

৫.৩.৪ জািীয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন:  

 

৪০িি জািীয় র্বজ্ঞান প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপবনর অাংে র্হবসবব ২০১৮-১৯ অথ িবেবর উপবজলা পর্ িাবয় ৩য় জািীয় র্বজ্ঞান 

অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন করা হয়। িাধ্যর্িক পর্ িাবয়র র্েক্ষাথীরা জুর্নয়র গ্রুবপ এবাং উচ্চ িাধ্যর্িক পর্ িাবয়র র্েক্ষাথীরা র্সর্নয়র গ্রুবপ 

এ অর্লর্ম্পয়াবি অাংে গ্রহণ কবর। শজলা পর্ িাবয়র র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াবি প্রর্ি গ্রুপ শথবক প্রথি ও র্দ্বিীয় স্থান অর্ধকারীগণ ২৫ জুন, 

২০১৯ িার্রে ঢাকায় অনুর্ষ্ঠি জািীয় পর্ িাবয়র র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াবি অাংেগ্রহণ কবর। র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াবি প্রর্ি গ্রুবপ  ১ি শথবক 

৬ষ্ঠ স্থান অর্ধকারীগণবক সাটি ির্ফবকট, শক্রস্ট ও প্রাইজিার্ন  (১ি ৩০০০০ টাকা , ২য় ২৫০০০ টাকা, ৩য় ২০০০০ টাকা  এবাং ৪থ ি-

৬ষ্ঠ ৫০০০ টাকা কবর)  প্রদান করা হয় এবাং র্বজয়ীবদরবক র্ববদে ভ্রিবণ পাঠাবনা হবব। 

 

র্চত্র: ৪০ িি জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ ও শিলার শুি উবদ্বাধন কবরন ি. 

হাসান িাহমুদ, িাননীয় িন্ত্রী , িথ্য িন্ত্রণালয় তথ্যমন্ত্রণালয় 
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৫.৩.৫ কুইজ প্রর্িবর্ার্গিার আবয়াজন: 

শদবের ৬৪টি শজলায় র্বজ্ঞানর্বষয়ক শসর্িনার ও কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন করা হয়। এ প্রর্িবর্ার্গিায় িাধ্যর্িক পর্ িাবয়র 

র্েক্ষাথীরা অাংে গ্রহণ কবর। শজলা পর্ িাবয় অনুর্ষ্ঠি কুইজ প্রর্িবর্ার্গিায় প্রথি, র্দ্বিীয় ও র্তিীয় স্থান অর্ধকারীদল র্বিাগীয় 

পর্ িাবয় অাংেগ্রহণ কবর এবাং র্বিাগীয় পর্ িাবয় ১ি, ২য় ও ৩য় স্থান অর্ধকারী দল জািীয় পর্ িাবয়র কুইজ প্রর্িবর্ার্গিায় অাংেগ্রহণ 

কবর। র্বগি ২৫ ও ২৬ জুন ২০১৯ িার্রে জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর জািীয় পর্ িাবয় কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা অনুর্ষ্ঠি হয়। 

উি প্রর্িবর্ার্গিায় ১ি, ২য় ও ৩য় স্থান অর্ধকারী দলবক প্রাইজ িার্ন (১ি ৩০০০০ টাকা-, ২য় ২৫০০০ টাকা এবাং ৩য় ২০০০০ 

টাকা), সাটি ির্ফবকট, বই ও শক্রি প্রদান করা হয়। এোড়া, র্বজয়ীবদরবক র্ববদে ভ্রিবণ পাঠাবনা হবব । 

 

৫.৩.৬ র্বজ্ঞানর্বষয়ক শসর্িনার/কি িোলা আবয়াজন: 

র্বজ্ঞানিনক জার্ি গঠবনর লবক্ষয ২০১৮-১৯ অথ িবেবর জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর কর্তিক র্নম্নবর্ণ িি র্বজ্ঞানর্বষয়ক 

শসর্িনার/কি িোলা আবয়াজন করা হয়: 

১। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর কর্তিক র্বগি ২০ র্িবসম্বর ২০১৮ র্রঃ িার্রে Science and engineering 

research in US-Pole of the government, National labs and Universities,  

Living robotics and new field of research েীষ িক র্বজ্ঞান র্বষয়ক বিৃিািালা আবয়ার্জি হয়। উি 

অনুষ্ঠাবন মূখ্য আবলাচক র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন যুিরাবের ইর্লনর র্বশ্বর্বযালবয়র অধ্যাপক ি. িাবহর আবু সাইফ। উি 

আবয়াজবন প্রধান অর্ির্থ র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র সর্চব জনাব শিাঃ আবনায়ার শহাবসন এবাং 

সিাপর্িত্ব কবরন জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর িহাপর্রচালক জনাব স্বপন কুিার রায়। এ োড়া সরকার্র-ববসরকারী 

শিদর্িবকল র্কবলবজর অধ্যক্ষ, র্েক্ষক, র্েক্ষাথী, ঢাকা র্বশ্বর্বযলাবয়র র্বর্িন্ন র্বিাবগর র্বিাগীয় প্রধান, র্েক্ষক, র্েক্ষাথী, 

বাাংলাবদে প্রবকৌেল র্বশ্বর্বযআলবয়র র্বর্িন্ন ৩টি র্বিাগীয় প্রধান, র্েক্ষক, র্েক্ষাথীগণ এ বিৃিািালায় উপর্স্থি র্েবলন।  

 

 

 

 

 

 

 

2| RvZxq বিজ্ঞান I cÖhyw³ Rv`yNi KZ©„K weMZ 24 Ryb 2019 ZvwiL e„n¯úwZevi mKvi 10.00 Uvq bewbwg©Z weÁvb I 

cÖhyw³ fe‡b Gait intelligent Technologies welqK weÁvb e³…Zvi Av‡qvRb Kiv nq| 
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D³ Abyôv‡b   প্রধান অর্ির্থ ও সিাপর্ি র্হবসবব উপর্স্থি র্েবলন র্থাক্রবি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালবয়র সর্চব জনাব শিাঃ 

আবনায়ার শহাবসন এবাং জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর িহাপর্রচালক জনাব স্বপন কুিার রায়  g~L¨ Av‡jvPK wn‡m‡e 

A‡óªwjqvi †gj‡evb© ’̄ wf‡±vwiqv BDwbfvwm©wUi wewkó wkÿK evsjv‡`‡ki K…wZ mšÍvb cÖ‡dmi W. BwÄwbqvi †iRvDj 

Kwig †eM উপর্স্থি র্েবলন। র্ি. শবগ Gait intelligent Technologies wefv‡M  Biomechanics Ges 

Bio- robotics cÖhyw³ Dbœq‡b Ges  Stroke, Diabetes, knee ostheoarthritis, Ageing  

cÖwZ‡iv‡a ব্যবহাবরর  wel‡q Av‡jvKcvZ K‡ib|  cÖ‡dmi W. BwÄwbqvi †iRvDj Kwig †eM- Gi M‡elYv mnKvwi W. bvMvby 

Av‡jvPK wn‡m‡e  উি অনুষ্ঠাবন অাংেগ্রহণ কবরন।  

৩। জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর weMZ 4 gvP© 2019 wLª: †mvgevi র্বকাল 3.00 Uvq bewbwg©Z RvZxq বিজ্ঞান ও প্রযুবি 

fe‡b RbwcÖq weÁvb welqK e³…Zvi Av‡qvRb K‡i।   

 

 

 

 

 

 

 

 

D³ Abôv‡b g~L¨ Av‡jvPK wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb evsjv‡`‡ki K…wZ mšÍvb hy³iv‡óªi Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) Gi Aa¨vcK BwÄwbqvi wgRvbyj GBP †PŠayix| wZwb  MIT Zero 

Robotics Tournament G evsjv‡`‡ki বিক্ষার্থীদের AskMÖnY I wKfv‡e বিক্ষার্থীiv বিশ্ববিখ্যাত MIT ‡Z 

Aa¨q‡bi my‡hvM †c‡Z cv‡I Ges “Internet of Thing’s” Gi wbivcËv I †MvcbxqZvi P¨v‡jÄ wel‡q Av‡jvKcvZ 

K‡ib| Abyôv‡b cÖavb AwZw_ wn‡m‡e Dcw¯’Z wQ‡jb গণপ্রজাতন্ত্রী evsjv‡`k miKv‡ii weRvb I cÖhyw³ মন্ত্রYvj‡qi gvbbxq 

মন্ত্রী ¯’cwZ Bqv‡dm Imgvb ,Abyôv‡b mfvcwZZ¡ K‡ib Rbve †gv: Av‡bvqvi †nv‡mb, mwPe বিজ্ঞান I প্রযুবি মন্ত্রণালয়| 

 শদবের প্রর্িটি র্বিাগ এবাং শজলায়  “র্বজ্ঞান র্েক্ষাই র্বজ্ঞান িনক জার্ি গঠবনর র্নয়ািক ের্ি” েীষ িক একটি কবর 

শসর্িনার আবয়াজন করা হয়; 

 বাাংলাবদে শবাটার্নকযাল শসাসাইটির সাবথ শর্ৌথিাবব বাাংলাবদে শবাটার্নকযাল অর্লর্ম্পয়াি-২০১৮ আবয়াজন করা হয়; 

 শদবের ১৬টি অঞ্চলসহ জািীয় পর্ িাবয় অযাবরা-অর্লর্ম্পয়াি ২০১৯ আবয়াজন করা হয়; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর “র্বজ্ঞান র্েক্ষা সহজীকরবণ প্রদে িনীবস্তু “েীষ িক একটি কবর শসর্িনার আবয়াজন করা 

হয়; 

 

 

 

 

৫.৪ প্রকােনা কার্ িক্রি 
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জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ২০১৮-১৯ অথ িবেবর ৪টি বত্রিার্সক নবীন র্বজ্ঞানী সহ শিাট ১২ টি প্রকােনা প্রকার্েি 

হয়।  

    

৬.০ র্ির্জটাইবজেবনর উবেেবর্াগ্য কার্ িক্রি: 

(১) শিাবাইল অযাপস চালু   

(২) এে-বর ব্যাগ কযানার শির্েন সাংগ্রহ  

(৩) র্ির্িও কনফাবরর্সাং এর আবয়াজন  

(৪) ওবয়ব সাইট হালনাগাদ   

শিাবাইল অযাপসঃ    

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর ২০১৮-১৯ অথ ি-বেবর র্ির্জটাইবজেন কার্ িক্রবির অাংে র্হবসবব একটি শিাবাইল অযাপস চালু 

করা হবয়বে। উি শিাবাইল অযাপস ব্যবহারকারীগণ র্বজ্ঞান জাদুঘবরর র্বর্িন্ন  গ্যালার্রর প্রদে িনীবস্তুগুর্ল সম্পবকি সর্চত্র বণ িনাসহ 

সঠিক ধারণা লাি করবি পারবব। এোড়াও  অযাপসটির িাধ্যবি জাদুঘবরর র্নয়র্িি প্রকােনা বত্রিার্সক নবীন র্বজ্ঞানী পর্ত্রকাটিও 

পড়বি পারবব। অযাপসটিবি জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ওবয়বসাইবটর র্লাংক যুি আবে শর্োবন র্ক্লক করবল জাদুঘবরর 

ওবয়ব সাইটটি ওবপন হবব। শিাবাইল অযাপসটি চালু করার ফবল জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর প্রচার-প্রচারণা অবনকাাংবে 

বৃর্দ্ধ শপবয়বে। 

এে-বর ব্যাগ কযানার শির্েনঃ 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর ২০১৮-১৯ অথ ি-বেবর র্ির্জটাইবজেন কার্ িক্রবির অাংে র্হবসবব এে-বর ব্যাগ কযানার শির্েন 

সাংগ্রহ করা হবয়বে। র্ার িাধ্যবি জাদুঘবর আগি দে িনাথীবদর ব্যাগ কযাবনর িাধ্যবি র্নরাপিা র্নর্িি করা হবে।  

র্ির্িও কনফাবরর্সাং এর আবয়াজনঃ  

চলর্ি অথ ি-বেবর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি িন্ত্রণালয় এবাং বাাংলাবদে পরিাণু ের্ি কর্িেবনর সাবথ পাঁচটি র্ির্িও কনফাবরর্সাং এর 

আবয়াজন করা হবয়বে।   

ওবয়ব সাইট হালনাগাদঃ 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ওবয়বসাইবট নতুন চারটি শসবাবে (১) বার্ষ িক কি িসম্পাদন চুর্ি (২) শুদ্ধাচার (৩) িথ্য 

অর্ধকার এবাং (৪) অর্িবর্াগ যুি করা হবয়বে। এোড়াও ৩ (র্িন) টি নতুন ব্যানার যুি করা হবয়বে। ইবনাবিেন কণ িাবর 

ইবনাবিেন সাংক্রান্ত সকল িথ্য আপবলাি করা হবয়বে। ওবয়বসাইবটর শনাটিবের িবধ্য র্বর্িন্ন ধরবনর র্বজ্ঞর্প্ত প্রকাে করা হবয়বে। 

চলর্ি অথ ি-বেবর জাদুঘবর র্নবয়ার্জি নতুন কি িকিিাবদর িথ্য আপবলাি করা হবয়বে। এোড়াও শসবাবেগুর্লর িথ্য হালনাগাদ 

করা হবয়বে।  

ইবনাবিেন কার্ িক্রিঃ 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর বার্ষ িক উদ্ভাবন কি িপর্রকল্পনা অনুর্ায়ী ৪ (চার) টি উদ্ভাবনী আইর্িয়ার িবধ্য ৩ (র্িন)টি সম্পন্ন 

হবয়বে। ৪ (চার) জন কি িকিিাবক ৫ (পাঁচ) র্দবনর প্রর্েক্ষবণ বাাংলাবদে র্বজ্ঞান র্েল্প ও গববষণা পর্রষবদ পাঠাবনা হবয়বে। 

জাদুঘবরর ১০ (দে) জন কি িকিিাবক র্নবয় ‘নাগর্রক শসবায় উদ্ভাবন’ র্বষয়ক প্রর্েক্ষবণর আবয়াজন করা হবয়বে। িাঠ পর্ িাবয় 

চলিান প্রকল্প সবরজর্িবন পর্রদে িবনর জন্য ২ (দুই) জন কি িকিিাবক বাাংলাবদে র্বজ্ঞান ও র্েল্প গববষণা পর্রষদ, ধানির্ি, ঢাকাবি 

শপ্ররণ করা হবয়বে। একর্দবনর ২(দুই)টি ইবনাবিেন ওর্রবয়বেেবনর আবয়াজন করা হবয়বে। জাদুঘবরর র্বর্িন্ন স্থাবনর 

পর্রর্চর্িসূচক শনিবেট স্থাপবনর িাধ্যবি শসবা সহর্জকরণ করা হবয়বে। নবলজ শেয়ার্রাং-এর জন্য ৪ (চার) জন কি িকিিাবক 

এর্েয়াটিক শসাসাইটি ঐর্িহয জাদুঘবর শপ্ররণ করা হবয়বে এবাং ৮ (আট) জন কি িকিিাবক মুর্িযুদ্ধ জাদুঘবর শপ্ররণ করা হবয়বে। 
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চলর্ি অথ ি-বেবরর ৪ (চার) টি উদ্ভাবনী উবযাগ আইর্িয়া ব্যাাংবক জিা রাো হবয়বে। এোড়াও বার্ষ িক উদ্ভাবন কি িপর্রকল্পনা 

অনুর্ার্য় অর্ধকাাংে কার্ িক্রি সম্পন্ন করা হবয়বে । িথ্য প্রযুর্ি গ্যালার্রবি ২ (দুই)টি নতুন প্রদে িনীবস্তু সাংগ্রহ করা হবয়বে। (১) 

শরান এবাং (২) শগর্িাং িল 

শরানঃ  

শরান হবে চালকর্বহীন দূর  এক ধরবনর উবড়াজাহাজ। শরান এর িাধ্যবি িাসিান অবস্থায় র্বর্িন্ন র্ির্িও কযাপচার করা র্ায়।  

শরান দ্বারা আজকাল র্সবনিার শুটিাং, র্বর্িন্ন উড়ন্ত েট , শগাবয়ন্দা অর্ির্াবনও শরাবনর কার্ িকার্রিা অবনক শবর্ে। জাদুঘবর আগি 

দে িনাথীরা শরান সম্পবকি বাস্তব ধারণা লাি করবি পাবর।     

শগর্িাং িলঃ  

শগর্িাং িল এক ধরবনর টয় শগি । শর্টি শিাবাইল অযাপবসর িাধ্যবি কবরাল করা র্ায়। শগর্িাং িলটিবি র্বর্িন্ন ধবনর িযার্ঞ্চাং 

ইবফক্ট রবয়বে। জাদুঘবর আগি র্েশু দে িনাথীরা শগর্িাং িলটির িাধ্যবি অবনক আনন্দ উপবিাগ কবর।   

৭.০ বাবজট বরাদ্দ ও ব্যয় 

২০১০-১১ হবি ২০১৭-১৮ অথ িবেবরর জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর বাবজট বরাদ্দ এবাং ব্যবয়র র্চত্র র্নবম্ন প্রদান করা 

হবলা:                                                                                                               (অাংকসমূহ হাজার টাকায়) 

অথ িবের বাবজট বরাদ্দ ব্যয় উদ্বৃি বাস্তবায়ন হার % 

২০১০-১১ ১৯৬০০ ১৭৭৪৩ ১৮৫৭ ৯০.৫২ 

২০১১-১২ ২৪৫০০ ২২২২৮ ২২৭২ ৯০.৭২ 

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 
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৮.০ ইনহাউজ প্রর্েক্ষণ: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর ২০১৮-১৯ অথ িবেবর সকল শগ্রবির কি িচারীবদর জন্য র্বর্িন্ন র্বষবয় ৭২ জন ঘো ইনহাউজ 

প্রর্েক্ষবণর আবয়াবজন কবরবে। 

 

৯.০ র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি উন্নয়ন ট্রাস্ট 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর ২০১৮-১৯ অথ িবেবর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি উন্নয়ন ট্রাবস্টর আওিায় শদবের ৬৪টি শজলার ৪৪টি 

অনগ্রসর িাধ্যর্িক ও উচ্চ িাধ্যর্িক পর্ িাবয়র স্কুল-কবলবজর র্বজ্ঞানাগাবরর র্ন্ত্রপার্ি ক্রবয়র প্রর্িটি র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠাবনর জন্য ০১ 

লক্ষ টাকা কবর অনুদান প্রদান কবরবে। এোড়া, এ ট্রাবস্টর আওিায় ৮টি র্বিাবগ ৮টি র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শিলার আবয়াজন করা 

হবয়বে।  

১০.০ বাস্তবার্য়ি উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ 

১০.১ ১৯৯৬-২০০১ সিবয় বাস্তবার্য়ি র্বর্িন্ন উন্নয়ন প্রকবল্পর িার্লকা 

(১) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর বির্র প্রকল্প ২য় পর্ িায় (১৯৯৫-২০০০) 

(২) িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনী প্রকল্প 

(৩) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর বির্র প্রকল্প ৩য় পর্ িায় 

 

১০.২ ২০০৯- জুন ২০১৯ সিবয় বাস্তবার্য়ি র্বর্িন্ন উন্নয়ন প্রকবল্পর িার্লকা  

(১) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর গ্যালার্রসমূবহর জন্য প্রদে িনীবস্তু সাংগ্রহ ও িরুণ র্বজ্ঞানীবদর  উদ্ভাবনী কাবজ  

      উৎসাহ প্রদান (২০০৬-২০১৪) 

(২) জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি কিবেে স্থাপন (২০১৪-২০১৮) 

(৩) র্বশ্বিাবনর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর স্থাপবনর লবক্ষয সিীক্ষা প্রকল্প (২০১৫-২০১৬) 

(৪) ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান র্েক্ষা কার্ িক্রি সম্প্রসারণ প্রকবল্পর আওিায় ৩টি মুর্ি বাস এবাং ২টি শিাবাইল অবজারবিটরী 

সাংগ্রহ করা হবয়বে।  

 

১০.৩ বার্ষ িক উন্নয়ন কি িসূর্চ বাস্তবায়বনর র্চত্র 

 

(০১) প্রকবল্পর নাি  : জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি কিবেে স্থাপন প্রকল্প 

      বাস্তবায়ন শিয়াদ : শফব্রুয়ার্র ২০১৪- জুন ২০১৮ 

      শিাট বরাদ্দ : ২২,৯৮৮.৫৩ লক্ষ টাকা  

০

২০০০০

৪০০০০

৬০০০০

৮০০০০

১০০০০০

১২০০০০

১৪০০০০

২০১০-

১১

২০১১-

১২

২০১২-

১৩

২০১৩-

১৪

২০১৪-

১৫

২০১৫-

১৬

২০১৬-

১৭

২০১৭-

১৮

২০১৮-

১৯

বাজেট

বযয়

উদ্বৃত্ত
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 লক্ষয ও উবদ্দশ্য : 

 স্থায়ী অবকাঠাবিাগি সুর্বধা প্রদান কবর শদবে র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির উন্নর্ি সাধন; 

 র্বজ্ঞান একাবির্ি, সর্ির্ি, র্বজ্ঞানবসবী সাংগঠন, র্বজ্ঞান ক্লাব ও অন্যান্য র্বজ্ঞানসম্পৃি সাংস্থার জন্য একটি স্থায়ী 

োটফি ি বির্রকরণ; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ, র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি ও অনুরূপ কি িকাে আবয়াজবনর জন্য স্থায়ী অবকাঠাবিাগি 

সুর্বধার্দ সৃর্িকরণ; 

 জািীয় এবাং আন্তজিার্িক কনফাবরস, শসর্িনার, ওয়াকিেপ, র্সবম্পার্জয়াি এবাং অন্যান্য র্বজ্ঞানসম্পৃি সিা আবয়াজবন 

র্থার্থ সুর্বধার্দ প্রদান। 

 ভ্রাম্যিাণ কার্ িক্রি বৃর্দ্ধ এবাং ত্বরার্িি করা  

       

(০২)  প্রকবল্পর নাি  : ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনী ও র্বজ্ঞান র্েক্ষা কার্ িক্রি সম্প্রসারণ   

        বাস্তবায়ন শিয়াদ : এর্প্রল, ২০১৮ শথবক জুন, ২০২০ 

        প্রকবল্পর শিাট বরাদ্দ : ৩,৪৩৩.৭২ লক্ষ টাকা 

  লক্ষয ও উবদ্দশ্য: 

 র্বজ্ঞান র্েক্ষা প্রসাবর ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনী কার্ িক্রি সম্প্রসারণ; 

 প্রার্িষ্ঠার্নক র্বজ্ঞান র্েক্ষার পর্রপূরক র্হবসবব িফস্বল এলাকায় হাবি-কলবি র্বজ্ঞান র্েক্ষার অপ্রার্িষ্ঠার্নক সুবর্াগ 

সৃর্িকরণ; এবাং 

 আনবন্দর িাধ্যবি র্বজ্ঞান র্েক্ষার প্রর্ি উৎসাহ সৃর্ি এবাং জনসাধারবণর িাবে র্বজ্ঞানিনকিা সৃজবন উৎসার্হিকরণ। 

 

১১. জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর উবেেবর্াগ্য অজিন 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ১৯৯৬ সাল হবি ২০০১ পর্ িন্ত এবাং ২০০৯ সাল হবি ২০১৮ পর্ িন্ত উবেেবর্াগ্য অজিন র্নবম্ন 

উবেে করা হবলা: 

১১.১ ১৯৯৬-২০০১ পর্ িন্ত উবেেবর্াগ্য অজিন 

 ১টি বাস, ২টি িাইবক্রাবাস, ১টি ১০০ শকর্িএ শজনাবরটর, ১টি অর্িও-র্িজুযয়াল শসট, ১টি ৫৩ ইর্ঞ্চ টির্ি, র্ির্িও 

প্রবজক্টর, কর্ম্পউটার ও ফবটাস্টযাট শির্েন এবাং র্ির্িও শরকর্ি িাং র্সবস্টবির জন্য র্ির্িও কযাবিরা ও শরকি িার সাংগ্রহ 

করা হয়; 

 শিৌি র্বজ্ঞান গ্যালার্র ও িজার র্বজ্ঞান গ্যালার্র দুবটাবক 

  আকষ িণীয় প্রদে িনীবস্তুসমৃদ্ধ কবর চালু করা হয়; 

 অর্িটর্রয়াি এবাং কনফাবরস রুবির জন্য আসবাবপত্র সাংগ্রহ করা হয়; 

 প্রোসর্নক িবন ও প্রদে িনী গ্যালার্র, লর্ব ও কাবনকটিাং কর্রবিার, টয়বলট, অিযন্তরীণ শরবনজ র্সবস্টি র্নি িাণ সম্পন্ন 

করা হয়; 

 পার্নর পাম্প স্থাপন হয় এবাং অিযন্তরীণ র্বদুযিায়ন কাজসহ জাদুঘবরর কম্পাউিবক লাইটিাং করা হয়; 

 আরবর্রকযালচার চালু করা হয়; 

 জাদুঘবরর ওয়াকিেবপর জন্য শলদ , িাইর্লাং শির্েনসহ অন্যান্য র্ন্ত্রপার্ি ক্রয় করা হয়; 

 বিবন্ধু শেে মুর্জবর রহিান নবিার্থবয়টার প্রকবল্পর প্রস্তাব শপ্ররণ ও জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর সহায়িায় 

শিৌি অবকাঠাবিা র্নি িাণ করা হয়; 

 িারি সরকাবরর কার্রগর্র সহায়িায় ২৫টি প্রদে িনীবস্তু সাংগ্রহ করা হয়; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ শজলা ও শকন্দ্রীয় পর্ িাবয় উদর্াপন করা হয়; এবাং 

 জনর্প্রয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক বিৃিািালার আবয়াজন করা হয়। 

 

১১.২ ২০০৯-২০১৯ পর্ িন্ত উবেেবর্াগ্য অজিন 

 ১৭টি বববদর্েক প্রদে িনীবস্তু সাংগ্রহ করা হয়; 

 ৪-র্ি মুর্ি র্থবয়টার স্থাপন ও র্নয়র্িি মুর্ি প্রদে িন; 

 র্িলার রাইিার উইথ প্রাইি মুিার সাংগ্রহ ও এর সাহাে শদবের প্রিযন্ত অঞ্চবল র্েক্ষাথীবদর িবধ্য র্বনামূবে ৪-র্ি মুর্ি 

প্রদে িন; 
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 িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভাবনী ের্ি র্বকাবের লবক্ষয আর্থ িক ও কার্রগর্র সহায়িা প্রদানপুব িক িরুণ র্বজ্ঞানীবদর উদ্ভার্বি 

৬০টি প্রকবল্পর িান উন্নিকরণ; 

 শদবের ৭৯টি র্বজ্ঞান ক্লাববক ১০.০০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান; 

 শদবের প্রিযন্ত অঞ্চবলর জনগবণর শদারবগাড়ায় র্বজ্ঞানবক শপৌৌঁবে শদয়ার লবক্ষয ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনী “র্িউজুবাস” 

সাংগ্রহ কবর র্নয়র্িি প্রদে িন; 

 র্িউজুবাবসর জন্য ২৪টি প্রদে িনীবস্তু, ১টি শজনাবরটর ও ১টি ১২ ইর্ঞ্চ শটর্লবকাপ সাংগ্রহ; 

 ১টি আথ ি শকাবয়ক র্সমুযবলটর (প্রদে িনীবস্তু) সাংগ্রহ; 

 িহাকাে র্বজ্ঞান গ্যালার্র ও র্েশুবদর জন্য র্েশু র্বজ্ঞান গ্যালার্র  চালুকরণ; 

 উপবজলা, শজলা ও শকন্দ্রীয় পর্ িাবয় জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ উদর্াপন; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি সপ্তাহ পালবনর অাংে র্হবসবব স্কুল-কবলবজর র্েক্ষাথী ও অবপোদার উদ্ভাবকবদর প্রকল্প র্নবয় 

র্বজ্ঞান শিলার আবয়াজন; 

 ২০১৬-১৭ অথ িবের শথবক উপবজলা, শজলা ও শকন্দ্রীয় পর্ িাবয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি চালুকরণ; 

 জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ৫০ বের পূর্িিবি সুবণ িজয়ন্তী পালন; 

 ২০১৬-১৭  অথ িবের শথবক শজলা ও শকন্দ্রীয় পর্ িাবয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক শসর্িনার, কুইজ প্রর্িবর্ার্গিা আবয়াজন;  

 জািীয় পর্ িাবয়র কুইজ ও অর্লর্ম্পয়াি প্রর্িবর্ার্গিায় প্রথি শথবক পঞ্চি স্থান অর্ধকারীগণবক বববদর্েক র্েক্ষা সফবর 

শপ্ররণ;  

 র্িউজুবাবসর সাহাবে ৫৭৭ টি ভ্রাম্যিাণ র্বজ্ঞান প্রদে িনীর আবয়াজন;  

 ৩২৩ টি র্বজ্ঞানর্বষয়ক শসর্িনার ও বিৃিািালার আবয়াজন; 

 ২৮টি র্বজ্ঞানর্বষয়ক প্রদে িনীবস্তু সাংগ্রহ; এবাং 

 শদবের সকল উপবজলায় উপবজলা র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন। 

 ৪০টি ইউর্নয়ন র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন।  

 

১১.৩ বববদর্েক র্েক্ষা সফর 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর ২০১৭-১৮ অথ ি বেবর শদবের সকল শজলা র্বিাগ ও শকন্দ্রীয় পর্ িাবয় র্বজ্ঞান র্বষয়ক কুইজ, 

র্বজ্ঞান শিলা ও র্বজ্ঞান র্বষয়ক অর্লর্ম্পয়াি অনুর্ষ্ঠি হয়। শকন্দ্রীয় পর্ িাবয়র র্বজয়ীবদর পুরস্কৃি করা হয়। নীর্িিালা অনুর্ার্য় 

র্বজয়ী োত্র/োত্রী এবাং র্বজয়ী দবলর গাইি র্েক্ষকবক র্ববদবে র্েক্ষা সফবর শপ্ররণ করা হয়। শস সাবথ শসরা আবয়াজনকারী 

শজলা প্রোসবনর  কি িকিিাবকও শপ্ররণ করা হয়। 

 

 

 

 

 

র্েক্ষাসফর র্হবসবব িারবির পর্িিববির রাজধানী র্হবসবব খ্যাি কলকািা ভ্রিণ করা হয়। এ সফবর োত্র-োত্রী, গাইি র্েক্ষক 

অর্ির্রি শজলা প্রোসক ও জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর কি িকিিাসহ শিাট ৩৫ জনবক শপ্ররণ করা হয়। ভ্রিণকাবল িারা 

কলকািার সাবয়সর্সটি, র্বড়লা ইিােীয়াল এি শটকবনালর্জ র্িউর্জয়াি, িাদার ওয়াে র্িউর্জয়ািসহ দে িনীয় স্থানসমূহ পর্রদে িন 

কবরন।  
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১২. ির্বষ্যৎ কি িপর্রকল্পনা 

২০২১ সাবলর িবধ্য িধ্যি আবয়র শদবে উন্নীি হওয়া, ২০৩০ সাবলর িবধ্য SDG অজিন এবাং ২০৪১ সাবলর িবধ্য উন্নি ও  

সমৃদ্ধ শদে গঠবন জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর কর্তিক গৃহীি ির্বষ্যৎ কি িপর্রকল্পনা র্নবম্ন উবেে করা হবলা: 

১২.১ ২০২১ সাবলর িবধ্য িধ্যি আবয়র শদবে উন্নীি হওয়ার জন্য গৃহীি কি িপর্রকল্পনা 

 ২০১৯ সাবলর িবধ্য  

o ফর্রদপুবরর িািায় বিবন্ধু শেে 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 ের্িোলীকরণ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; 

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

o র্বজ্ঞান র্েক্ষা সম্প্রসারণমূলক বর্হ:পাঠ্যক্রি শর্িন, র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠান ও র্েক্ষাথী পর্ িাবয় শসর্িনার, ওয়াকিেপ, 

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

o শজলা পর্ িাবয় র্বজ্ঞানর্বষয়ক কুইজ প্রর্িবর্ার্গিার কবলবর বৃর্দ্ধ এবাং ২০২১ এর িবধ্য উপবজলা পর্ িাবয়ও এ 

আবয়াজন সম্প্রসারণ; 

o র্বিাগ, শজলা ও উপবজলা পর্ িাবয় র্বজ্ঞান অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজবনর কবলবর বৃর্দ্ধ এবাং র্বষয়র্ির্িক র্বজ্ঞান 

অর্লর্ম্পয়াি আবয়াজন বা অন্য প্রর্িষ্ঠানবক সহবর্ার্গিা প্রদান; 

 ২০২০ সাবলর িবধ্য  

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

o র্েক্ষা প্রর্িষ্ঠান পর্ িাবয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি ক্লাব গঠন; 

 ২০২১ সাবলর িবধ্য  

o র্বশ্বিাবনর র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘর র্নি িাণ; 

o ৪টি র্বিাগীয় সদবর সাইস শসোর র্নি িাণ;  

o শকন্দ্রীয় পর্ িাবয়র জন্য ৬টি র্িউজুবাস, ৬টি মুর্িবাস এবাং ৬টি পর্রবহণ বাস সাংগ্রহকরণ; 

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

o জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবর স্থায়ী প্রদে িনীর দে িনাথীর সাংখ্যা ২ লাবে উন্নীিকরণ। 

 

১২.২ SDG অজিবনর লবক্ষয গৃহীি কি িপর্রকল্পনা  

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

 ২০২৪ সাবলর এর িবধ্য  

o প্রস্তার্বি কুর্িো ও ফর্রদপুর র্বিাগসহ ৫টি র্বিাগীয় সদবর সাইস শসোর র্নি িাণ; 

o প্রর্িটি র্বিাগীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি শকবন্দ্রর জন্য ২টি র্িউজুবাস ও ২টি মুর্িবাস সাংবর্াজন; 

 ২০২৫ সাবলর িবধ্য  

o বেবর কিপবক্ষ ২টি আন্তজিার্িক র্বজ্ঞানর্বষয়ক কি িোলা/শসর্িনার/ র্সবম্পার্জয়াি আবয়াজন; 

o প্রদে িনীবস্তু বির্রবি দক্ষিা বৃর্দ্ধ এবাং ৫০% প্রদে িনীবস্তু র্নজ ওয়াকিেবপ প্রস্তুিকরণ; 
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o িাধ্যর্িক ও উচ্চ িাধ্যর্িক পর্ িাবয়র র্বজ্ঞান র্েক্ষকবদর পাঠদান পদ্ধর্ি ও ব্যবহার্রক র্েক্ষা উন্নিকরবণর 

র্নর্িি প্রর্েক্ষণ প্রদাবনর লবক্ষয র্বজ্ঞান র্েক্ষক প্রর্েক্ষণ কার্ িক্রি চালুকরণ;  

 ২০২৬ সাবলর িবধ্য  

o র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক প্রদে িনীবস্তু সাংযুি কবর ৫টি লঞ্চ/স্টীিার সাংগ্রহকরণ; 

o জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘরবক একটি গববষণা হাবব উন্নীিকরণ; 

 ২০২৭ সাবলর িবধ্য  

o সকল বৃহির শজলা সদবর  ও ঢাকার পূব িাচল নতুন েহবর সাইস শসোর র্নি িাণ; 

o প্রদে িনীবস্তু ও ব্যবহার্রক র্েক্ষার র্বকল্প উপকরণ বির্রর জন্য প্রর্েক্ষণ প্রর্িষ্ঠান র্নি িাণ; 

 ২০২৮ এর িবধ্য ২০টি নতুন শজলা সদবর সাইস শসোর র্নি িাণ; 

 ২০৩০ সাবলর িবধ্য  

o শজলা পর্ িাবয় প্রর্ির্ষ্ঠি শকন্দ্রসমূবহ দে িনাথীর সাংখ্যা ২০ লবক্ষ উন্নীিকরণ; এবাং 

o সাইস র্সটির দে িনাথীর সাংখ্যা ১০ লবক্ষ উন্নীিকরণ এবাং সাইস র্সটির র্দ্বিীয় পর্ িাবয়র কার্ িসিার্প্তকরণ। 

১২.৩ ২০৪১ সাবলর িবধ্য উন্নি ও সমৃদ্ধ শদে গঠবন গৃহীি কি িপর্রকল্পনা  

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

 ২০৪০ এর িবধ্য ৩৪টি  শজলায় সাইস শসোর র্নি িাণ; এবাং 

 ২০৪১ এর িবধ্য র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ির্বষয়ক প্রদে িনীবস্তু সাংযুর্ি কবর একটি বাবয়ািাইিারর্সটি শট্রন চালুকরণ। 

১৩.০ চযাবলে এবাং সম্ভাবনা: 

জািীয় র্বজ্ঞান ও প্রযুর্ি জাদুঘবরর অর্জিি সাফবের পাোপার্ে শবে র্কছু সিস্যা ও চযাবলে শিাকাববলা কবর এ প্রর্িষ্ঠান অর্প িি 

দার্য়ত্ব পালন করবে। উবেেবর্াগ্য হবলা অর্িজ্ঞ ও দক্ষ জনববলর স্বল্পিা, অথ ি বরাবদ্দর অপ্রতুলিা, র্ানবাহন স্বল্পিা, উন্নি 

প্রদে িনীবস্তু ও শটর্লবকাবপর অিাব ইিযার্দ। জাদুঘরটিবক উন্নি প্রদে িনীবস্তুসমৃদ্ধ কবর একটি র্বশ্বিাবনর জাদুঘবর রূপান্তর্রি করার 

প্রকল্প প্রর্ক্রয়াধীন আবে । 

 

 


