উন্নয়ন প্রকল্প/কভমসূচচয চফস্তাচযত চফফযণ:
১ভ ম মায়:
(ক) প্রকল্পল্পয চল্পযানাভ: “ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককল্পেয কাল্পের বফন চনভমাণ” প্রকল্প।

(খ) টভূচভ: ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককল্পেয চনজস্ব বফন স্থাল্পনয চনচভত্ত জুরাই, ২০১০ ল্পত চডল্পম্বয,
২০১২ কভয়াল্পদ ১২ তরা চবচত্ত চফচষ্ট ৫তরা বফন চনভমাণ ম্পন্ন কযা ল্পয়ল্পছ। ২০১৩ াল্পরয জানুয়াচয
ল্পত ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককে এ বফল্পন কাম মক্রভ শুরু কল্পযল্পছ।
গ) প্রকল্পল্পয কভাট অনুল্পভাচদত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) : ১০১৭.২১ রক্ষ

ঘ) এক নজল্পয প্রকল্পল্পয অধীল্পন কাম মক্রভ:
১) ৩২ আন চফচষ্ট ডযচভটযী স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
২) ৩৬ টি কচম্পউটায চফচষ্ট ১টি আধুচনক কচম্পউটায ল্যাফ, ১ টি ল্পেরন কক্ষ, ১টি প্রচক্ষণ কক্ষ এফং
দাপ্তচযক কক্ষ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
৩) ১০০ আন চফচষ্ট ১টি বৃৎ ডাইচনং কক্ষ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
৪) ২টি চরপট ৫ভ তরা ম মন্ত স্থান এফং ৪০০ ককচফএ বফদ্যুচতক াফ-কেন স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
(ঙ) কভাট প্রকৃত ব্যয় (রক্ষ টাকায়) : ৯৬৮.৪৮ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্পল্পয কভাট কবৌত অজমন ১০০%।

২য় ম মায়:
ক) প্রকল্পল্পয চল্পযানাভ: “ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককল্পেয ৬ষ্ঠ ল্পত ১২ তরা ম মন্ত উর্ধ্মমূখী ম্প্রাযণ চনভমাণ
প্রকল্প”।
খ) টভূচভ: ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককল্পেয ৬ষ্ঠ ল্পত ১২ তরা ম মন্ত উর্ধ্মমূখী ম্প্রাযণ চনভমাণ প্রকল্পটি ফাস্তফাচয়ত
য় জুরাই ২০১৬ ল্পত জুন ২০১৯ ম মন্ত। ফচণ মত প্রকল্পল্পয মূর রক্ষু ও উল্পেশ্য চছর ভূচভ চফলয়ক প্রচক্ষল্পণ আগত
কভমকতমা/কভমচাযীল্পদয আফাচক ও প্রচক্ষণ সুল্পমাগ সুচফধা বৃচি কযা ।
(গ) প্রকল্পল্পয কভাট অনুল্পভাচদত ব্যয় : ১৪২৮.৪০ রক্ষ টাকা।
ঘ) এক নজল্পয প্রকল্পল্পয অধীল্পন কাম মক্রভ :
১) ৬ষ্ঠ ল্পত ১২ তরা ম মন্ত ৭ টি কলায চনভমাণ কযা ল্পয়ল্পছ।
২) ৩৭ টি নতুন ডযচভটচয কক্ষ ও ১ টি বৃত্তয কচম্পউটায ল্যাফ চনভমাণ কযা ল্পয়ল্পছ।
৩) ২টি নতুন প্রচক্ষণ কক্ষ, ১টি বৃৎ রাইল্পেযী, ১টি কভমারা ও কচভনায কক্ষ, ব্যায়াভাগায, ইনল্পডায কগইভ
কক্ষ, ১টি টিচব কক্ষ, ১টি প্রাথচভক স্বাস্থু কফা কক্ষ ও নাভাজ কক্ষ স্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
৪) ২ টি চরপট ১২ তরা ম মন্ত ম্প্রাযণ ও ৮০০ ককচফএ বফদ্যুচতক াফ-কেন পুনস্থান কযা ল্পয়ল্পছ।
৫) নতুন অফকাঠাল্পভায জন্য প্রল্পয়াজনীয় আফাফত্র চফএপআইচডচ ল্পত ক্রয় কযা ল্পয়ল্পছ।
৬) বফল্পনয নীচ তরা কথল্পক ৫ভ তরা ম মন্ত চফচবন্ন কক্ষ ংস্কায কযা ল্পয়ল্পছ।
(ঙ) প্রকল্পল্পয কভাট প্রকৃত ব্যয় (রক্ষ টাকায়): ১২৮৯.০০ রক্ষ টাকা এফং প্রকল্পল্পয কভাট কবৌত অজমন ১০০%।
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চচত্র মূ :

ছচফ : ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককল্পেয ৬ষ্ঠ তরা ল্পত ১২তভ তরা ম মন্ত ঊর্ধ্মুখী ম্প্রাচযত অংল্পয নাভপরক উল্পবাধন
কল্পযন ভাননীয় ভূচভভন্ত্রী জনাফ াইফুজ্জাভান কচৌধুযী, এভচ (তাচযখ : ১১ ভাচ ম, ২০২০ চি:)
ভাননীয় ভূচভভন্ত্রী জনাফ াইফুজ্জাভান কচৌধুযী, এভচ। (তাচযখ: ১১ ভাচ ম ২০২০ চি:)

G:\: ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ
\
ছচফ
ককল্পেয.docx
৬ষ্ঠ তরা ল্পত ১২তভ তরা ম মন্ত ঊর্ধ্মুখী ম্প্রাচযত অংল্পয শুব উল্পবাধন
কঘালণা কল্পযন ভাননীয় ভূচভভন্ত্রী জনাফ াইফুজ্জাভান কচৌধুযী, এভচ। (তাচযখ : ১১ ভাচ ম, ২০২০ চি:)

ছচফিঃ ভূচভ প্রান প্রচক্ষণ ককে বফন (১২তরা চফচষ্ট)

ছচফিঃ ল্পেরন কক্ষ
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ছচফিঃ ডযচভটযী কলায ও ডযচভটযী কক্ষ

ছবি : কবিউটার ল্যাি
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ছবি : ব্যায়ামাগার
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ছবি : ইনড ার গগমস কক্ষ

রাইল্পেযীল্পত অধ্যায়নযত প্রচক্ষণাথীগণ
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