
শিক্ষার মানোন্নয়নের লনক্ষে জেলা সদনর অবশিত সরকাশর জ াস্ট গ্র্োজুনয়ট কনলেসমূনের 

উন্নয়ে প্রকল্প (২য় সংনিাশিত) 

তথ্য ছক  

1 প্রকল্পের নাম  

 

শিক্ষার মাল্পনান্নয়ল্পনর লল্পক্ষে জেলা সদল্পর অবশিত সরকাশর জ াস্ট গ্রাজুল্পয়ট 

কল্পলেসমূল্পের উন্নয়ন প্রকে (২য় সংল্পিাশিত) 

2 প্রকে  শরচালল্পকর নাম, 

জ ান, ই-জমইল এবং 

ওল্পয়ব সাইল্পটর ঠিকানা 

প্রল্প সর মুেম্মদ নাশসর উশিন (৭৩৭৮), জ ান নং ০২-৯৫১৪১১৬, ই-জমইল: 

pgcollege70@gmail.com, ওল্পয়ব সাইট: Not use at present 

3 প্রকল্পের উল্পিশ্য শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লনক্ষে জেলা সদনর অবশিত  সরকাশর জ াস্ট-

গ্র্োজুনয়ট কনলেসমূনের অবকাঠানমাগত মানোন্নয়ে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা 

উ করণ সরবরাে 

4 প্রকল্প এলাকা শেব বাশিত ৬২টি জেলা সদনর ১টি কনর কনলে 

ঢাকা জেলায় ৫টি এবং িট্টগ্র্াম জেলায় ৩টি কনলে, জমাট ৭০ টি কনলে 

5 প্রকে বাস্তবায়নকাল আগস্ট, ২০১০ েল্পত জুন, ২০২৩ 

6 অল্পথ ের উৎস ( শরমাণসে) (সম্পূণ ব শেওশব) ১৬৯০৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা 

7 প্রাক্কশলত ব্যয় ১৬৯০৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা 

৮ প্রকনল্পর সংশক্ষপ্ত  টভূশম োতীয় শবশ্বশবদ্যালনয়র  াঠক্রম েীশতমালা অনুযায়ী  শরিাশলত বতবমানে 

২৫১টি সরকাশর কনলে রনয়নে। তন্মনে জেলা  য বানয়র সরকাশর কনলেসমূনে 

শবশিন্ন শবষনয় অোস ব ও জ াস্ট-গ্র্াজুনয়ট োত্র/োত্রীনদর শিক্ষাদাে করা েয়। 

জদনির সরকাশর কনলেসমূনের উন্নয়ে তথা সাশব বক কায বক্রম শিক্ষামন্ত্রণালয় 

কর্তবক শেয়শন্ত্রত। শিক্ষা প্রশতষ্ঠােগুনলার জিৌত অবকাঠানমাগত সুশবধাসে 

অন্যান্য সুশবধাশদ জযমে- শবজ্ঞাে শিক্ষা, কশিউটার শিক্ষা, জোনস্টল সুশবধা 

ইতোশদ জক্ষনত্র অসামঞ্জস্যতা রনয়নে। এ  য বানয় জেলা সদনরর ঐশতেেবােী 

সরকাশর কনলেসমূনে গ্র্ানমর দশরদ্র ও জমধাবী শিক্ষাথীনদর শিক্ষার সুনযাগ 

শেশিত করার লনক্ষে ঐ সকল শিক্ষা প্রশতষ্ঠােগুনলার অবকাঠানমাগত সুনযাগ-

সুশবধা বৃশি (নযমে- রীক্ষার েল শেম বাণ, প্রিাসশেক িবে, শবজ্ঞাে িবে, 

বাশণেে িবে, লাইনেশর, মাশি ার াস েল, জোনস্টল সু ার জকায়াট বার, 

অেনক্ষর বাসিবে, োত্রাবাস, োত্রী শেবাস শেম বাণ, আসবাব ত্র ও ততেস ত্র 

সরবরাে ইতোশদ ) এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের ( শবশসএস সাধারণ শিক্ষা 

কোডার কম বকতবাগনণর প্রশিক্ষণ প্রদাে, কশিউটার সরবরাে ) লনক্ষে প্রকল্পটি 

প্রণয়ে করা েনয়নে। 

৯ প্রকনল্পর মূল কায বক্রম ➢ একানডশমক কাম এক্সাশমনেিে েল শেম বাণ 
➢ ১০ তলা িীতশবশিষ্ট একানডশমক িবে শেম বাণ 

➢ োত্র ও োত্রী জোনস্টল িবে শেম বাণ 

➢ োত্রী জোনস্টনলর সীমাো প্রািীর ও জগট শেম বাণ 

➢ সীমাো প্রািীরসে অেনক্ষর বাসিবে িাোন্তর 

➢ সীমাো প্রািীরসে সু ানরর বাসিবে শেম বাণ 

➢ প্রিাসশেক িবনের উল্লম্ব বশধ বতকরণ 

➢ সীমাো প্রািীর, প্রধাে ফটক ও অিেন্তরীণ রাস্তা শেম বাণ 

➢ একানডশমক িবে ও জোনস্টনলর আসবাব ত্র সরবরাে 

➢ জেোনরটর ও শলফট সরবরাে 

➢ অশফস সরঞ্জাম সরবরাে 

➢ তবজ্ঞাশেক যন্ত্র াশত সরবরাে 



➢ কশিউটার সামগ্র্ী সরবরাে ও কশিউটার ল্যাব িা ে 

➢ কনলনের েন্য বই পুস্তক ও জরফানরন্স সামগ্র্ী সরবরাে 

➢ জোনস্টনলর ততেস ত্র সরবরাে 

➢ শিক্ষক প্রশিক্ষণ 

১০ শনম োণ কাল্পের ছশব 

 

1১ কম েকতোল্পদর তাশলকা ১. প্রল্প সর মুেম্মদ নাশসর উশিন, প্রকে  শরচালক 

২. মুেঃ আসা -উদ-জদৌলা, সেকারী প্রকে  শরচালক 

৩. মুোঃ মুনাল্পেরুর রিীদ, সেকারী প্রকে  শরচালক 

১২ কম েচারীল্পদর তাশলকা ১. আব্দুল গফুর জিখ, জস্টার শক ার 

 

প্রকল্পের কল্পপাল্পনন্টসমূে এবং ব্যয়  

 

ক্রশমক নং কল্পপাল্পনল্পন্টর শববরণ সংখ্যা/  শরমাণ প্রাক্কশলত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) 

ক. রােস্ব   

1.  অশ সারল্পদর জবতন ০৩ েন ১৯৫.০০ 

2.  কম েচারীল্পদর জবতন ০৩ েন ১০.০০ 

3.  ভাতাশদ  ০৩ েন ১৭৫.০০ 

4.  প্রকে  শরচালন ব্যয়  জথাক ২২০.০০ 

5.  শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যয়  ৪০০০ েন ১৪৬৮.৩৫ 

6.  জমরামত ও সংরক্ষণ  জথাক ২০.০০ 

 রােস্ব জমাট= ২০৮৮.৩৫ 

খ. মূলধে   

7.  শ আইইউ এর আসবাব ত্র জথাক ৩.৩২ 

8.  শ আইই্উ এর অশ স যন্ত্র াশত জথাক ২৩.২০ 

9.  জমাটরযান ০২টি ৭৮.৮০ 

10.  কল্পলল্পের অশ স সরঞ্জাম  ০১ প্যাল্পকে ২৬৯.২১ 

11.  কল্পলল্পের ববজ্ঞাশনক সরঞ্জাম  ০১ প্যাল্পকে ৪৯০.০০ 

12.  কল্পলল্পের কশপউটার সরঞ্জাম  ০৫ প্যাল্পকে ৩০২৫.৭৮ 

13.  কল্পলল্পের বই-পুস্তক ৮০ প্যাল্পকে ৪৯০.০০ 

14.  শনম োণ ও পূতে  ২০৮ টি ১৩৮১৯৪.৯১ 

 



15.  ববদ্যেশতক সরঞ্জাম (শল ট)  ২২ প্যাল্পকে ৩৩৮০.০০ 

16.  ববদ্যেশতক সরঞ্জাম  (ল্পেনাল্পরটর)  ২২ প্যাল্পকে ১০৮০.০০ 

17.  জোল্পস্টল্পলর ইউল্পটশিল/ অন্যান্য  ০৮ প্যাল্পকে ৮০.০০ 

18.  কল্পলল্পের আসবাব ত্র ১৫১ প্যাল্পকে ১৬৫২৬.৫২ 

 মূলিন জমাট= ১৬৩৬৪১.৭৪ 

19.  প্রাইস কশন্টনল্পেশি ১% ১৬৫৭.৩০ 

20.  শ শেকোল কশন্টনল্পেশি ১% ১৬৫৭.৩০ 

  সব েল্পমাট প্রাক্কশলত ব্যয় ১৬৯০৪৪.৬৯ 
  

* বতবমানেেঃ  বাস্তবায়ে অগ্র্গশতেঃ ৯০% 

আশথ বক অগ্র্গশতেঃ ৭৫% 

 

 

 

 

 

 (প্রল্প সর মুেম্মদ নাশসর উশিন) 

প্রকে  শরচালক 

জ ান: ০২-৯৫১৪১১৬ (অশ স) 

 

 


