
 

 

(১) প্রকল্পের সার-সংল্পেপঃ 

১) প্রকল্পের নামঃ 
“সুবিধা িবিত প্রতযন্ত অিল্পের সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যােল্পের বিো ব্যিস্থা বিবিটােকরণ” 

িীর্ ষক প্রকে 

২) উল্পদ্যাগী মন্ত্রণােে/বিভাগঃ িাক ও টটবেল্প াগাল্প াগ বিভাগ; িাক, টটবেল্প াগাল্প াগ ও তথ্যপ্রযুবি মন্ত্রণােে। 

৩) িাস্তিােনকারী সংস্থাঃ টটবেল্প াগাল্প াগ অবধদপ্তর 

৪) িাস্তিােন কােঃ ০৪ আগষ্ট ২০২০ বরঃ হল্পত ৩০ জুোই ২০২২ বরঃ 

৫) প্রাক্কবেত ব্যেঃ টাকা ৮৩.২৫ টকাটি (বতরাবি টকাটি পঁবিি েে)  

প্রকে সাহায্যঃ শূন্য 

৬) প্রকে এোকাঃ সমগ্র িাংোল্পদল্পির ৮টি বিভাগ, ৬২টি টিো, ১০৩টি উপল্পিো 

৭) প্রকল্পের উল্পেশ্যঃ (১) আধুবনক সুবিধা িবিত বিবভন্ন অিল্পের ৬৫০টি সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যােে ও পাি ষতয অিল্পের 

২৮টি পাড়া টকন্দ্র, টমাট ৬৭৮টি বিো প্রবতষ্ঠাল্পনর ১৯৭৮টি টেবণকল্পে ট্যাি, ল্যাপটপ, স্মাট ষ বিসল্পে 

বিভাইস ও ব্রিব্যান্ড ইন্টারল্পনট সহল্প াল্পগ আধুবনক বিোর উপল্প াগী বিবিটাে ক্লাসরুম স্থাপন; 

(২) বিবিটাে িাংোল্পদি বিবনম ষাল্পনর গবতল্পক ত্বরাবিত করার িন্য আধুবনক সুবিধা িবিত টদল্পির 

বিবভন্ন অিল্পের ছাত্র-ছাত্রীল্পদর বিবিটাে বিভাইল্পসর মাধ্যল্পম বিো প্রদান কল্পর প্রযুবি সমৃদ্ধ নাগবরক 

বহল্পসল্পি গল্পড় টতাো; 

(৩) বিো প্রদাল্পনর টেল্পত্র বিবিটাে কল্পন্টন্ট ব্যিহাল্পরর সেমতা ততরী করা। 

৮) প্রকল্পের প্রধান কা ষক্রল্পমর েেযমাত্রা • আধুবনক সুবিধা িবিত বিবভন্ন অিল্পের ৬৫০টি সরকাবর প্রাথবমক বিদ্যােে ও পাি ষতয অিল্পের 

২৮টি পাড়া টকন্দ্রর ১৯৭৮টি টেবণকল্পে ল্যাপটপ, বিবিটাে বিসল্পে সহল্প াল্পগ আধুবনক বিোর 

উপল্প াগী বিবিটাে ক্লাসরুম স্থাপন; 

• টদল্পির সকে এোকার আধুবনক সুবিধা িবিত প্রবতটি বিোথীল্পক ট াগ্য নাগবরক বহল্পসল্পি গল্পড় 

টতাো হল্পি; 

• বিো প্রদান/গ্রহন আির্ ষণীে ও কা ষকর করার িন্য বিবিটাে কল্পন্টন্ট ব্যিহার করা; 

• টেণী কল্পের িন্য Digital Text books এর মাধ্যল্পম বিো প্রদাল্পনর ব্যিস্থা করা; 

• বিবিটাে  ন্ত্রপাবতর ব্যিহাল্পরর উপর বিেক-বিবেকাগণল্পক প্রবিেণ প্রদান করা। 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(২) প্রকল্পের িনিল্পের তথ্যঃ 

প্রকল্পের নামঃ সুবিধা িবিত প্রতযন্ত অিল্পের সরকারী প্রাথবমক বিদ্যােল্পের বিো ব্যিস্থা বিবিটােকরণ 

প্রকে পবরিােল্পকর তথ্যাবদ উপ-প্রকে পবরিােল্পকর তথ্যাবদ অন্যান্য কম ষকতষার তথ্যাবদ ( বদ থাল্পক) মন্তব্য 

নাম : িনাি টমাঃ আব্দুে ওহাি নাম : িনাি টমাঃ টগাোম সাল্পরাওোর নাম : িনাি টমাঃ িবরফুে ইসোম  

পদিী : প্রকে পবরিােক পদিী : উপ-প্রকে পবরিােক পদিী : সহকারী প্রল্পকৌিেী  

টগ্রি : ৪ টগ্রি : ৫ টগ্রি : ৭  

টমািাইে : ০১৫৫০ ১৫১২৬৭ টমািাইে : ০১৫৫০ ১৫১৩৬৯ টমািাইে : ০১৫৫৫ ১৫৫০৭৯  

   

 

   নাম : িনাি টমাঃ আতাউর রহমান  

   পদিী : সহকারী পবরিােক (অ. দা.)  

   টগ্রি : ১০  

   টমািাইে : ০১৫৫২ ৩৩৫৭৬২  

 

 

নাম : িনাি টমাঃ মাহবুবুে আেম  

পদিী : উপ-সহকারী প্রল্পকৌিেী  

টগ্রি : ১১  

টমািাইে : ০১৯০৬ ০৪৬৮৮২  

 

 

নাম : িনাি টমাঃ িহুরুে হক  

পদিী : কবণষ্ট বহসাি রেক  

টগ্রি : ১০  

টমািাইে : ০১৫৫২ ৪৯১৪৪৯  

 

 

নাম : িনাি টমাঃ মাসুদুর রহমান  

পদিী : উচ্চমান সহকারী/কবি.অপা:  

টগ্রি : ১৩  

টমািাইে : ০১৫৫২ ৪৯১১৬৬  

   

 

নাম : িনাি খন্দকার হাবিবুে হক  

পদিী : উচ্চমান সহকারী  

টগ্রি : ১৪  

টমািাইে : ০১৫৫২ ৩০৩২৬০  

 

 

নাম : 
িনাি হাবদ আব্দুল্লাহ আে 

মামুন 
 

পদিী : 
টষ্টল্পনা টাইবপষ্ট-কাম 

কবিউটার অপা: 
 

টগ্রি : ১০  

টমািাইে : ০১৫১৭ ৩৮১৬১৬  

 


