
সরকারর কলেজসমূলে রিজ্ঞান রিক্ষার সুল াগ সম্প্রসারণ প্রকল্প 

তথ্য ছক 

১ প্রকলল্পর নাম সরকারর কলেজসমূলে রিজ্ঞান রিক্ষার সুল াগ সম্প্রসারণ প্রকল্প 

২ প্রকল্প পররচােলকর নাম, ফ ান, ই-

ফমইে এিং ওলেিসাইট ঠিকানা 

প্রল সর ড. খন্দকার মুজারেদুে েক 

৪১০৫০১৩৭ 

fosep200clg@gmail.com 

৩ প্রকলল্পর উলেশ্য  Ôজাতীে রিক্ষা নীরত (NEP) ২০১০Õ এিং ‘ফটকসই উন্নেন েক্ষযমাত্রা (SDG) ২০৩০Õ 

অজজলনর রনরমত্ত ফেলির ২০০ সরকারর কলেলজ রিজ্ঞান রিক্ষার রিদ্যমান সুল াগ 

সম্প্রসারণসে অিকাঠালমা উন্নেন, রিদ্যমান আইটি সরঞ্জাম এিং আরও উন্নতমালনর 

তথ্য প্রযুরি রিষেক বিজ্ঞারনক  ন্ত্রপারত সরিরাে, রিক্ষকলের সক্ষমতা বৃরি, 

রিজ্ঞালনর রিরিন্ন রিষলে রিক্ষলকর পে সৃজন, সরকারর কলেজসমূলের মলে আঞ্চরেক 

অসমতা দূরীকরণ, ক্রমির্ জমান রিক্ষার্থীর চারেো পূরণ, অরর্কতর রিখন-রিক্ষণ 

সুল াগ সৃরি, ফেলির দুগ জম এোকার কলেজসমূলে ৪৭টি ছাত্র/ছাত্রী ফোলেে রনম জাণ ও 

বিদুযরতক সরঞ্জামারে সরিরালের মােলম েক্ষ মানি সম্পে বতরর।  

৪ প্রকল্প িাস্তিােনকাে ০১ জুোই ২০১৮ ফর্থলক ৩০ জুন ২০২২ 

৫ প্রকল্প এোকা সমগ্র িাংোলেি 

৬ অলর্থ জর উৎস (পররমাণসে) রজওরি (২৫১১৫১.৩৪ েক্ষ টাকা) 

৭ প্রাক্করেত ব্যে ২৫১১৫১.৩৪ েক্ষ টাকা 

 

       প্রকলল্পর কলম্পালনন্টসমূে এিং ব্যে:         

ক্ররমক 

নং 

কলম্পালনন্ট রিিরণ সংখ্যা/পররমাণ প্রাক্করেত ব্যে (েক্ষ টাকাে) 

১ অর সারলের ফিতন ০৮ জন ২৩০.৪০ 

২ কম জচারীলের ফিতন ০৩ জন ৩৭.৩২ 

৩ িাতারে ১১ জন ২১৭.০৬ 

৪ প্রকল্প পররচােন ব্যে - ৭৭৫.৩৭ 

৫ করমটি রমটিং (ফেিনারর ও ররলেিলমন্ট ইতযারে) - ১৫.০০ 

৬ সম্মানী/র /পাররলতারষক - ৯৫.০০ 

৭ রপআইইউ এর জন্য ফমাটর- ানিােন ফমরামত - ৮.৭০ 

৮ রপআইইউ এর জন্য  ারন জচার ও র ক্সচার ফমরামত - ১.৫৬ 

৯ রপআইইউ এর জন্য করম্পউটার ফমরামত - ৫.০৪ 

১০ রপআইইউ এর জন্য অর স সরঞ্জামারে ফমরামত - ৩.০০ 

                                                                                            ফমাট 

রাজস্ব 

১৩৮৮.৪৫ 

 

মূের্ন খাত 

১১  ানিােন (জীপ গারি) ০১টি ৮৫.০০ 

১২ অর স সরঞ্জামারে ২০৮টি ৭০৭.০০ 

১৩ কযালমরা ও আনুষরিক সরঞ্জামারে ২০১টি ১৩০.৬৫ 

১৪ ফটরেল াগাল াগ সরঞ্জামারে (ফোলেেসে) ০৬টি ১০.৮৫ 

১৫ বিদুযরতক সরঞ্জামারে (ফোলেেসে) ৬৯৪টি ৩৪৮.৭০ 

১৬ িীতাতপ রনেন্ত্রণ  ন্ত্র ৪০১টি ৬০১.৫০ 

১৭ করম্পউটার ও আনুষরিক সরঞ্জামারে ৯৬১৮টি ২০৯১৭.৪৬ 

১৮ আসিািপত্র ২১৯৪৪৬টি ২৬০০৬.৬০ 

১৯ ল্যাি  ন্ত্রপারত/উপকরণ ১০০ ফসট ১২০০.০০ 

২০ অন্যান্য িিলনর অিকাঠালমা রনম জাণ (একালডরমক িিন ও ফোলেে) ২৪৭টি ১৯৫৮৩৮.৩৫ 

                                                                        ফমাট মূের্ন ২৪৫৮৪৬.১১ 

২১ প্রাইস করন্টনলজরি ১%  ১৯৫৮.৩৮ 

২২ র রজকযাে করন্টনলজরি ১%  ১৯৫৮.৩৮ 

                                                           সি জলমাট প্রাক্করেত ব্যে  ২৫১১৫১.৩৪ 

                                                                                              

                                                                                       প্রল সর ড. খন্দকার মুজারেদুে েক 

                                                                                         প্রকল্প পররচােক 

                                                                                          ফ ান: ৪১০৫০১৩৭ 
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