
সভাপতি:

জনাব ম াোঃ মেজাউল  াকছুদ জাহেদী

 োপতেচালক (দাতিহে), িথ্য ও ম াগাহ াগ প্রযুতি অতিদপ্তে ও 

প্রকল্প পতেচালক, মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২ি প যাি)

তবহেষ অতিতি:

জনাব োজা মুেম্মদ আব্দুল োই

উপ-প্রকল্প পতেচালক (কাতেগতে)

জনাব ি. মভতনসা েতিক্স

উপ-প্রকল্প পতেচালক (সািােণ)

মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাব স্থাপন প্রকল্প (২ি প যাি)



মেখ োহসল 

তিতজটাল ল্যাব

স্থাপন প্রকল্প (২ি

প যাি) প্রিান 

কা যক্র 



প্রকহল্পে

লক্ষ্য াত্রা



মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাহবে মেহনাহভেন ও ইহেতেিে কাহজ

তনহিাতজি সম্পৃি অংেীদােহদে ভূত কা

তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠান

১। প্রকল্প দপ্তহেে সাহি

সেহ াতগিা চুতি সম্পন্ন কো

২। ল্যাহবে জন্য আহলা-বািাস

পূণ যসুন্দে কক্ষ্ তনব যাচন

৩। তনহদ যতেকা অনু ািী ল্যাব

মেহনাহভেন ও ইহেতেিে

তিজাইন বাস্তবািন

৪। প্রকল্প দপ্তহে সতচত্র

প্রতিহবদন মপ্রেণ

সেকােী মপ্রাগ্রা াে ও

উপহজলা  াধ্যত ক তেক্ষ্া

অতিসাে

১। তনহদ যতেকা অনু ািী সঠিকভাহব

ল্যাব মেহনাহভেন ও ইহেতেিে

তিজাইন বাস্তবািহন কাতেগতে

সেহ াতগিা প্রদান

২। সহেজত হন পতেদে যন পূব যক

তনতদ যষ্ট স হিে  হধ্য সতচত্র

প্রতিহবদন মপ্রেণ

উপহজলা তনব যােী অতিসাে

১। তনহদ যতেকা অনু ািী সঠিকভাহব

ল্যাব মেহনাহভেন ও ইহেতেিে

তিজাইন বাস্তবািহন তনহদ যেনা

প্রদান

২। ল্যাব মেহনাহভেন ও

ইহেতেিে তিজাইন তনহদ যতেকা

অনু ািী  াচাই-বাচাই পূব যক তবল

প্রাতপ্ত সাহপহক্ষ্ বোদ্দকৃি অি য

প্রদান

৩। সতচত্র প্রতিহবদন ও তবল

ভাউচাহেে কতপ প্রকল্প দপ্তহে

মপ্রেহণে জন্য প্রহিাজনীি ব্যবস্থা

গ্রেণ।

প্রকল্প দপ্তে

১। ল্যাব মেহনাহভেন ও

ইহেতেিে তিজাইহনে তনহদ যতেকা

প্রণিন ও  াঠ প যাহি মপ্রেণ

২। তনহদ যতেকা অনু ািী ল্যাব

মেহনাহভেন ও ইহেতেিে

তিজাইহনে জন্য  াঠ প যাহি

বাহজট মপ্রেণ

৩। ল্যাহবে জন্য আইটি সা গ্রী ও

আসবাবপত্র মপ্রেণ



মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাব বাস্তবািহনে জন্য তনব যাতচি তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠান কর্তযক কেণীি

কক্ষ্ তনব যাচন

• ১৮*২২ ফুট বা প্রেস্ত

• আহলা-বািাসপূণ য

• সুন্দে ও  জবুি

অবকাঠাহ াযুি

• চুতি স্বাক্ষ্ে

মেহনাহভেন

• দেজা-জানালা

 জবুিকেণ

• ১টি অতি তনব যাপক 

 ন্ত্র দেজাে পাহে 

স্থাপন কেহি েহব

• স্ট্রাকচাি য ইহলকতরিক

মকবতলং

ইহেতেিে

• মোিাইট মবাি য, 

এতিতভটি মবাি য ও

অন্যান্য সেঞ্জা াতদ

স্থাপন

• ল্যাহবে মলাহগা, 

সাইনহবাি য ইিযাতদ

স্থাপন

• তনহদ যেনা অনু ািী

েংকেণ

• স্ট্যান্ড সংহ াজনসে

প্রহিাজনীি পদ যাে

ব্যবস্থা কেহি েহব।

আসবাবপত্র গ্রেণ

• টিচাস য মটতবল ও

মচিাে গ্রেণ

• স্টুহিে মটতবল ও

মচিাে গ্রেণ

আইটি সা গ্রী গ্রেণ

• ল্যাপটপ, তপ্রোে, 

স্ক্যানাে ও স্মাট যটিতভ

• োউটাে, মনটওিাকয

সুইচ ও ওহিব

কযাহ ো

প্রকল্প দপ্তে েহি বোদ্দকৃি (৬৫০০০/-) 

অি য দ্বাো ক্রি ও স্থাপন কেহি েহব।

তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠান কর্তযক তনজস্ব অি যািহন সম্পন্ন কেহি

েহব।

প্রকল্প দপ্তে েহি মপ্রেণ কো েহব। স্কুল কর্তযপক্ষ্ মভন্ডে মকাম্পাতনে

তনকট েহি গ্রেণ কেহব, তিজাইন অনু ািী স্থাপন কেহব এবং

প্রাতপ্ত স্বীকাে প্রদান কেহব।



তেক্ষ্া প্রতিষ্ঠাহনে তনজস্ব উহযাগ ও অি যািহন সম্পাতদি কা যাবলী

দেজা জানালা

 জবুিকেণ

• ল্যাহবে জন্য 

তনব যাতচি কক্ষ্টিে 

তনোপত্তাে স্বাহি য 

দেজা-জানালা 

 জবুিকেণ ও উন্নি

অবকাঠাহ া তবতেষ্ট 

েহি েহব

কহক্ষ্ে ম হে ও

মদিাল

• কহক্ষ্ে ম হে
টাইলসকৃি, 

ম াজাইক অিবা

নীট তিতনতেং কহে

োখহি েহব। শুধু াত্র 

তসহ হেে দ্বাো নীট 

তিতনতেং কো 

কহক্ষ্ে ম হে 

তপতভতস মলাে ম্যাট 

ব্যবোে কেহি েহব। 

• কহক্ষ্ে মদিাল
চােপাহে প্লাস্ট্াে

কো িাকহি েহব।

ববদ্যযতিক লাইট ও

িযান

• ল্যাহব প যাপ্ত আহলা

বািাহসে জন্য

প্রহিাজনীি সংখ্যক 

ববদ্যযতিক লাইট

এবং িযাহনে ব্যবস্থা 

কেহি েহব।

প্রহিাজনীি

ববদ্যযতিক সংহ াগ

• ১২ টি টু এন্ড থ্রী তপন 
 াতি সহকট উইি 

সুইচ এবং 

প্রহিাজনীি 

ববদ্যযতিক িাে 

সংহ াগ তনহদ যতেকা 

অনু ািী স্থাপন

কেহি েহব।

অতি তনব যাপক  ন্ত্র

• ৫ মকতজ ওজহনে

১টি অতি তনব যাপক 

 ন্ত্র দেজাে পাহে 

স্থাপন কেহি েহব



প্রকল্প দপ্তে মিহক অি য দ্বাো ম সকল দ্রব্যাতদ ক্রি ও ল্যাহব স্থাপন কেহি েহব িাে িাতলকা

ক্রত ক আইহট সংখ্যা তনহদ যেনা

১ তনহদ যতেকা অনু ািী কক্ষ্ েংকেণ - মদিাহলে সা হন/মপছহন েলুদ এবং দ্যই পাহে নীল েং িাকহব (প্লাতস্ট্ক মপইে)

২  াতিপােপাস মসলি/আলত ো ১টি
তনহদ যতেকা অনু ািী ক্রি কেহি েহব (বদর্ঘ যযোঃ ৪ ফুট, প্রস্থোঃ ১.৪ ফুট, উচ্চিাোঃ ৬ ফুট)।

অবশ্যই মদহেে েীষ য স্থানীি ম মকান ব্র্যাহন্ডে েহি েহব।

৩ মোিাইট মবাি য ১টি ৬ ফুট × ৪ ফুট  াহপে

৪ এতিতভটি মবাি য ১টি ৫ ফুট × ৪ ফুট  াহপে

৫
জাতিে তপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতজবুে েে ান 

ও  াননীি প্রিান ন্ত্রীে দাপ্ততেক ছতব
১টি ১৮ ইতি × ২৪ ইতি (২ ইতি  াহপে মগাহেন মে সে)

৬ কালাে মকাহটি িাস্ট্তবন ৪টি মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাহবে ব্র্যাতন্ডং ও তনতদ যষ্ট মলহবলসে

৭ মস্ট্াহনে সাইনহবাি য ১টি
২.৫ ফুট × ১.৫ ফুট  াহপে ইটাতলিান  াহব যল পািহেে উপে নমুনা অনু ািী। (প্রকল্প

দপ্তে েহি প্রদত্ত তনহদ যেনা  হি)

৮
গ্লাস ম্যাহটতেিাহলে উপে মেখ োহসল 

তিতজটাল ল্যাহবে মলাহগা
১টি

১.৫ ফুট × ২ ফুট  াহপে গ্লাস ম্যহটতেিাহলে উপে মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাহবে মলাহগা 

নমুনা অনু ািী বিতে কেহি েহব। (প্রকল্প দপ্তে েহি প্রদত্ত তনহদ যেনা  হি)

৯ মস্ট্াহনে উহদ্বািনী িলক ১টি
২ ফুট × ১.৫ ফুট  াহপে ইটাতলিান  াহব যল পািহেে উপে নমুনা অনু ািী বিতে কেহি 

েহব। (প্রকল্প দপ্তে েহি প্রদত্ত তনহদ যেনা  হি)

১০ দরজা-জানালার পদ দা - মদিাহলে েংহিে সাহি সা ঞ্জস্য মেহখ প্রহিাজনীি সংখ্যক



প্রকল্প দপ্তর থেকক বরাদ্দকৃত ৬৫০০০/=(পঁয়ষট্টি হাজার টাকা) টাকার ট্টবভাজন

** ল্যাব মেহনাহভেন ও তিজাইহনে জন্য প্রদানকৃি অি যব্যহিে মক্ষ্হত্র প্রকল্প দপ্তে েহি প্রদানকৃি তনহদ যেনা, কালােহকাি ও আতি যক তবতি তবিান অনুসেণ

কেহি েহব।

ক্রম ট্টববরণ মূল্য ভযাট ও ট্যাক্স থমাট মূল্য

1 মাট্টিপারপাস থসলফ/আলট্টমরা 9,500 1,710 11,210

2 থহায়াইট থবার্ দ (৬ ফুট × ৪ ফুট) 2,500 450 2,950

3 এট্টিট্টভটি থবার্ দ (৫ ফুট × ৪ ফুট) 3,000 540 3,540

4 জাতিে ট্টপতা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দাপ্তট্টরক ছট্টব 1,500 270 1,770

5 কালার থকাকর্র্ র্াস্টট্টবন ৪টি (৪ রং ট্টবট্টিষ্ট) 4,800 864 5,664

6 থস্টান সাইনকবার্ দ (২.৫ ফুট × ১.৫ ফুট) 8,000 1,440 9,440

7 থিখ রাকসকলর ছট্টব সম্বট্টলত ট্টনউকমট্টনক ট্টসম্বল 1,500 270 1,770

8 থস্টান উকবাধনী ফলক (২ ফুট × ১.৫ ফুট) 7,200 1,296 8,496

9 পদ দা 3,000 540 3,540

১০ ল্যাব কক্ষ রং করণ 14,085 2,535 16,620

সব দকমাট টাকা 55,085 9,915 65,000

কোয়: পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র
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ল্যাহবে ইহলকতরিক মল-

আউট (প্রতিষ্ঠাহনে তনজস্ব

অি যািহন সম্পাদন কেহি

েহব।)
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বোদ্দকৃি অি য দ্বাো ক্রিকৃি সেঞ্জা াতদে তববেণ

ল্যাব কহক্ষ্ে েঙ কেণ

তনহদ যতেকা অনু ািী ল্যাহবে সা হনে এবং মপছহনে মদিাল েলুদ এবং দ্যই 

পাহেে মদিাল নীল তনতদ যষ্টকালাে মকাি অনু ািী) েং কেহি েহব।

 াতিপােপাজ বুক মেলি

তনহদ যতেকা অনু ািী তনতদ যষ্ট  াহপে   াতিপােপাজ বুক মেলি স্থানীিভাহব ক্রি 

কহে ল্যাহব স্থাপন কেহি েহব।

েলুদ েং (Color Code: Regal Summer B-13)

নীল রং (COLOR CODE: CARIBBEAN ESCAPE-208) 

৪’

১’-৬”

৬’



বোদ্দকৃি অি য দ্বাো ক্রিকৃি জাতিে তপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতজবুে েে ান ও  াননীি 

প্রিান ন্ত্রীে দাপ্ততেক ছতব এবং তনওহ তনক তসম্বল

জাতিে তপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতজবুে েে ান ও  াননীি 

প্রিান ন্ত্রীে দাপ্ততেক ছতব

ল্যাহবে অভযন্তহে মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাহবে মলাহগা 

সম্বতলি তনওহ তনক তসম্বল

২ ফুট

১.৫ ফুট



বোদ্দকৃি অি য দ্বাো ক্রিকৃি মোিাইট মবাি য ও এতিতভটি মবাি য এে নমুনা

মোিাইট মবাি য এতিতভটি মবাি য



বোদ্দকৃি অি য দ্বাো ক্রিকৃি উহদ্বািনী িলক ও সাইনহবাহি যে নমুনা

ল্যাহবে সম্মুহখ ইটাতলিান  াহব যল পািহেে উহদ্বািনী 

িলক

স্কুহলে মূলিটহক ইটাতলিান  াহব যল পািহেে 

সাইনহবাি য 



বোদ্দকৃি অি য দ্বাো ক্রিকৃি কালাে মকাহটি িাস্ট্তবহনে

নমুনা

কালাে মকাহটি িাস্ট্তবন

কাগজ ও প্লাতস্ট্ক িািব বজযয পচনেীল বজযয

৫৬৫ ত ত 

৩৫৫ ত ত 

কাঁচ ও িাোহলা  বজযয



প্রতিটি ল্যাহব

প্রকল্প দপ্তে

মিহক

সেবোেকৃি

আসবাবপত্র

ক্র আসবাবপত্র সংখ্যা সেবোেকােী প্রতিষ্ঠাহনে না 

০১ টিচাস য মটতবল ০১ টি

োতিল ক হপ্লক্স তলত হটি এবং

আে এি এল তলত হটি 

০২ টিচাস য মচিাে ০১টি

০৩ স্টুহিেস মটতবল ১৬টি

০৪ স্টুহিেস মচিাে ৩২টি

টিচাস য মটতবল

টিচাস য মচিাে

স্টুহিেস মটতবল

স্টুহিেস মচিাে



প্রকল্প দপ্তে েহি সেবোেকৃি আইটি সেঞ্জা াতদ

ক্রত ক নং আইটি সেঞ্জা াতদ সংখ্যা সেবোেকােী প্রতিষ্ঠাহনে না 

০১ ল্যাপটপ ১৭ টি ওিালটন তিতজহটক ইন্ডাতস্ট্রজ তলত হটি 

০২ তপ্রোে ১ টি

মলাো তলত হটি০৩ স্ক্যানাে ১ টি

০৪ এলইতি স্মাট যটিতভ ১ টি

০৫ ওহিব কযাহ ো ১ টি

ফুনা ইনহিাহটক তলত হটি০৬ োউটাে ১ টি

০৭ মনটওিাকয সুইচ ১ টি



মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাব (২ি প যাি) প্রকহল্পে আইটি সেঞ্জা ও আসবাবপহত্রে

বাস্তব তচত্র

তচত্র ০১ - জাতিে তপিা বঙ্গবন্ধু মেখ মুতজবুে েে ান 

ও  াননীি প্রিান ন্ত্রীে দাপ্ততেক ছতব

তচত্র ০২ - মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাহবে মলাহগা

তচত্র ০৩ – টিচাস য মটতবল, মচিাে ও তপ্রোে তচত্র ০৪ – স্টুহিেস মটতবল ও মচিাে



মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাব (২ি প যাি) প্রকহল্পে আইটি সেঞ্জা ও আসবাবপহত্রে

বাস্তব তচত্র

তচত্র ০৬ – তেক্ষ্ক ও তেক্ষ্ািী সে ল্যাবতচত্র ০৫ – তেক্ষ্ক ও তেক্ষ্ািী সে ল্যাব

তচত্র ০৭ – মস্ট্াহনে সাইনহবাি য তচত্র ০৮ – োউটাে ও ল্যান সংহ াগ



মেখ োহসল তিতজটাল ল্যাব (২ি প যাি) প্রকহল্পে আইটি সেঞ্জা ও আসবাবপহত্রে

বাস্তব তচত্র

তচত্র ১০ – সহকট ও ববদ্যযতিক িােতচত্র ০৯ – ল্যান মপাট য

তচত্র ১১ – তনউহ তনক তসম্বহলে অবস্থান তচত্র ১২ – আসবাবপত্র সমুে



িন্যবাদ


