
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

doict.lohagara.chittagong.gov.bd 

 

 

স্মারক নাংংঃ ৫৬.০৪.১৫৪৭.০৩.০০.০০৮.২২-০১                                                                    তাক্তরখংঃ ১৯/০৪/২০২২ ক্তি 

 

ক্তবষয়ংঃ “যশখ রাদসল ক্তিক্তজটাল ল্যাব স্থাপন (২য় প যায়)” শীষ যক প্রকদের আওতায় ক্তনব যাক্তচত ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন ল্যাবকক্ষ যরদনাদেশন 

এবাং ইদেক্তরয়র ক্তিজাইন বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কাদজর প্রক্ততদবেন যপ্ররণ। 

 

সূত্রংঃ উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তিসাদরর কা যালয়, যলাহাগাড়া এর স্মারকংঃ ০৫.৪২.১৫৪৭.০৩.০০.০০৮.২২-২১৬,তাক্তরখংঃ ১৮/০৪/২০২২ক্তি  

 

       উপযু যি ক্তবষয় ও সূদত্রর যপ্রক্তক্ষদত জানাদনা  াদে য , তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর কর্তযক বাস্তবায়নািীন “যশখ রাদসল 

ক্তিক্তজটাল ল্যাব স্থাপন (২য় প যায়)” শীষ যক প্রকদের আওতায় ক্তনব যাক্তচত ক্তশক্ষা প্রক্ততষ্ঠাদন ল্যাবকক্ষ যরদনাদেশন এবাং ইদেক্তরয়র ক্তিজাইন 

বাস্তবায়ন সাংক্রান্ত কাদজর  অগ্রগক্তত সদরজক্তমদন পক্তরেশ যন কদর পক্তরেশ যন ছক মদহােদয়র সেয় অবগক্ততর জন্য যপ্ররণ করা হদলা। 

 

  সাংযুক্তিংঃ পক্তরেশ যন ছক ৬(ছয়) িে য।                                                      

 

   

 

১৯/০৪/২০২২  

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 

উপদজলা ক্তনব যাহী অক্তিসার 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 



পরিদর্ শন ছক-০১ 

 

1.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাম ও ঠিকানা : উত্তর পদুয়া উচ্চ ক্তবদ্যালয় 

2.  বতশমান পরিদর্ শননি তারিখ : ১৩/০৪/২০২২ক্তি. 

3.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাননি নাম : মমাোঃ িরিক উরিন 

4.  রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি মমাট ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা : ৫২০ 

5.  মেণী : ৬ষ্ঠ যেদক ১০ম 

6.  মর্খ িানসল রিরিটাল ল্যানব প্রাপ্ত বিাি মমাতানবক রবস্তারিত রববিণোঃ  

 

  

   

ক্তববরণ অগ্রগক্তত মন্তব্য 

মাক্তিপারপাস যসলি/আলক্তমরা ক্রয় করা হদয়দছ  

যহায়াইট যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

 এক্তিক্তেটি যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

জাক্ততর ক্তপতা এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর োপ্তক্তরক ছক্তব ক্রয় করা হদয়দছ  

কালার যকাদিি িাস্টক্তবন ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান সাইনদবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

যশখ রাদসল এর ছক্তব সম্বক্তলত ক্তনউদমক্তনক ক্তসম্বল ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান উদবািনী িলক ক্রয় করা হদয়দছ  

পে যা এবাং ল্যাব কক্ষ রাংকরণ সম্পন্ন হদয়দছ  

 

 

সাক্তব যক মন্তব্যংঃ  উপদরাি ক্রয়কৃত সামগ্রীসমূহ ল্যাবকদক্ষ ক্তনদে যশনা অনুসাদর সাজাদনা হয়ক্তন এবাং  ো ে উদদ্যাগ যনয়া হয়ক্তন। 

ক্তবদ্যালদয়র সাক্তব যক অবস্থা যমাটামুটি এবাং ল্যাদবর ক্তনরাপত্তা  দেষ্ঠ নয়। 

 

  

  

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 



পরিদর্ শন ছক-০২ 

 

7.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাম ও ঠিকানা : কলাউজান শাহ রক্তশক্তেয়া িাক্তজল মাদ্রাসা 

8.  বতশমান পরিদর্ শননি তারিখ : ১৩/০৪/২০২২ক্তি. 

9.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাননি নাম : মুহাম্মে ইউছুি 

10.  রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি মমাট ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা : ৫৫০ 

11.  মেণী : িাক্তজল মাদ্রাসা 

12.  মর্খ িানসল রিরিটাল ল্যানব প্রাপ্ত বিাি মমাতানবক রবস্তারিত রববিণোঃ  

 

  

   

ক্তববরণ অগ্রগক্তত মন্তব্য 

মাক্তিপারপাস যসলি/আলক্তমরা ক্রয় করা হদয়দছ  

যহায়াইট যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

 এক্তিক্তেটি যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

জাক্ততর ক্তপতা এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর োপ্তক্তরক ছক্তব ক্রয় করা হদয়দছ  

কালার যকাদিি িাস্টক্তবন ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান সাইনদবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

যশখ রাদসল এর ছক্তব সম্বক্তলত ক্তনউদমক্তনক ক্তসম্বল ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান উদবািনী িলক ক্রয় করা হদয়দছ  

পে যা এবাং ল্যাব কক্ষ রাংকরণ সম্পন্ন হদয়দছ  

 

 

সাক্তব যক মন্তব্যংঃ  উপদরাি ক্রয়কৃত সামগ্রীসমূহ ল্যাবকদক্ষ ক্তনদে যশনা অনুসাদর সাজাদনা হয়ক্তন এবাং  ো ে উদদ্যাগ যনয়া হয়ক্তন।  

 

 

  

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 



পরিদর্ শন ছক-০৩ 

 

13.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাম ও ঠিকানা : পুটিক্তবলা উচ্চ ক্তবদ্যালয় 

14.  বতশমান পরিদর্ শননি তারিখ : ১৩/০৪/২০২২ক্তি. 

15.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাননি নাম : মুহাম্মে নাক্তছর উক্তিন 

16.  রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি মমাট ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা : ৮৫০ 

17.  মেণী : ৬-১০ম 

18.  মর্খ িানসল রিরিটাল ল্যানব প্রাপ্ত বিাি মমাতানবক রবস্তারিত রববিণোঃ  

 

  

   

ক্তববরণ অগ্রগক্তত মন্তব্য 

মাক্তিপারপাস যসলি/আলক্তমরা ক্রয় করা হদয়দছ  

যহায়াইট যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

 এক্তিক্তেটি যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

জাক্ততর ক্তপতা এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর োপ্তক্তরক ছক্তব ক্রয় করা হদয়দছ  

কালার যকাদিি িাস্টক্তবন ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান সাইনদবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

যশখ রাদসল এর ছক্তব সম্বক্তলত ক্তনউদমক্তনক ক্তসম্বল ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান উদবািনী িলক ক্রয় করা হদয়দছ  

পে যা এবাং ল্যাব কক্ষ রাংকরণ সম্পন্ন হদয়দছ  

 

 

সাক্তব যক মন্তব্যংঃ   ল্যাদবর সামক্তগ্রক অবস্থা োদলা এবাং  ো ে উদদ্যাগ যনয়া হদয়দছ। িাইনাক্তমক প্রক্ততষ্ঠান।  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 



পরিদর্ শন ছক-০৪ 

 

19.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাম ও ঠিকানা : যগৌড়স্থান উচ্চ ক্তবদ্যালয় 

20.  বতশমান পরিদর্ শননি তারিখ : ১৩/০৪/২০২২ক্তি. 

21.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাননি নাম : যমাহাম্মে আজম খান 

22.  রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি মমাট ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা : ৫৫০ 

23.  মেণী : ৬-১০ম 

24.  মর্খ িানসল রিরিটাল ল্যানব প্রাপ্ত বিাি মমাতানবক রবস্তারিত রববিণোঃ  

 

  

   

ক্তববরণ অগ্রগক্তত মন্তব্য 

মাক্তিপারপাস যসলি/আলক্তমরা ক্রয় করা হদয়দছ  

যহায়াইট যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

 এক্তিক্তেটি যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

জাক্ততর ক্তপতা এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর োপ্তক্তরক ছক্তব ক্রয় করা হদয়দছ  

কালার যকাদিি িাস্টক্তবন ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান সাইনদবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

যশখ রাদসল এর ছক্তব সম্বক্তলত ক্তনউদমক্তনক ক্তসম্বল ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান উদবািনী িলক ক্রয় করা হদয়দছ  

পে যা এবাং ল্যাব কক্ষ রাংকরণ সম্পন্ন হদয়দছ  

 

 

সাক্তব যক মন্তব্যংঃ   ল্যাদবর সামক্তগ্রক অবস্থা োদলা এবাং  ো ে উদদ্যাগ যনয়া হদয়দছ। িাইনাক্তমক প্রক্ততষ্ঠান। ক্তনরাপত্তা সদন্তাষজনক। 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 



পরিদর্ শন ছক-০৫ 

 

25.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাম ও ঠিকানা : িাদতমা বতুল মক্তহলা আক্তলম মাদ্রাসা 

26.  বতশমান পরিদর্ শননি তারিখ : ১৩/০৪/২০২২ক্তি. 

27.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাননি নাম : মুহাম্মে আবদুল্লাহ 

28.  রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি মমাট ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা : ৪৫৩ 

29.  মেণী : আক্তলম মাদ্রাসা 

30.  মর্খ িানসল রিরিটাল ল্যানব প্রাপ্ত বিাি মমাতানবক রবস্তারিত রববিণোঃ  

 

  

   

ক্তববরণ অগ্রগক্তত মন্তব্য 

মাক্তিপারপাস যসলি/আলক্তমরা ক্রয় করা হয়ক্তন দ্রুত যকনার 

ক্তনদে যশনা 

যহায়াইট যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

 এক্তিক্তেটি যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

জাক্ততর ক্তপতা এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর োপ্তক্তরক ছক্তব ক্রয় করা হদয়দছ  

কালার যকাদিি িাস্টক্তবন ক্রয় করা হয়ক্তন দ্রুত যকনার 

ক্তনদে যশনা 

যস্টান সাইনদবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

যশখ রাদসল এর ছক্তব সম্বক্তলত ক্তনউদমক্তনক ক্তসম্বল ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান উদবািনী িলক ক্রয় করা হদয়দছ  

পে যা এবাং ল্যাব কক্ষ রাংকরণ সম্পন্ন হদয়দছ  

 

 

সাক্তব যক মন্তব্যংঃ   উপদরাি ক্রয়কৃত সামগ্রীসমূহ ল্যাবকদক্ষ ক্তনদে যশনা অনুসাদর সাজাদনা হয়ক্তন এবাং  ো ে উদদ্যাগ যনয়া হয়ক্তন। 

 

  

 

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 



পরিদর্ শন ছক-০৫ 

 

31.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি নাম ও ঠিকানা : ক্তব ক্তজ যসদনর হাট উচ্চ ক্তবদ্যালয় 

32.  বতশমান পরিদর্ শননি তারিখ : ১৩/০৪/২০২২ক্তি. 

33.  পরিদর্ শনকৃত রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠান প্রধাননি নাম : মুহাম্মে নাক্তজমুক্তিন 

34.  রর্ক্ষা প্ররতষ্ঠাননি মমাট ছাত্র/ছাত্রীি সংখ্যা : ৯০০ 

35.  মেণী : ৬-১০ম 

36.  মর্খ িানসল রিরিটাল ল্যানব প্রাপ্ত বিাি মমাতানবক রবস্তারিত রববিণোঃ  

 

  

   

ক্তববরণ অগ্রগক্তত মন্তব্য 

মাক্তিপারপাস যসলি/আলক্তমরা ক্রয় করা হদয়দছ  

যহায়াইট যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

 এক্তিক্তেটি যবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

জাক্ততর ক্তপতা এবাং মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর োপ্তক্তরক ছক্তব ক্রয় করা হদয়দছ  

কালার যকাদিি িাস্টক্তবন ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান সাইনদবাি য ক্রয় করা হদয়দছ  

যশখ রাদসল এর ছক্তব সম্বক্তলত ক্তনউদমক্তনক ক্তসম্বল ক্রয় করা হদয়দছ  

যস্টান উদবািনী িলক ক্রয় করা হদয়দছ  

পে যা এবাং ল্যাব কক্ষ রাংকরণ সম্পন্ন হদয়দছ  

 

 

সাক্তব যক মন্তব্যংঃ   উপদরাি ক্রয়কৃত সামগ্রীসমূহ ল্যাবকদক্ষ ক্তনদে যশনা অনুসাদর সাজাদনা হয়ক্তন । সাক্তব যক অবস্থা োদলা। 

 

 

 

 

 

  

আদনায়ার যহাসাইন 

সহকারী যপ্রাগ্রামার 

তথ্য ও য াগাদ াগ প্রযুক্তি অক্তিেপ্তর 

যলাহাগাড়া,চট্টগ্রাম 

   palash.cuet@gmail.com 


