
ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ 

তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুক্তি ক্তফবাগ 

ডাক, টটক্তরদমাগাদমাগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভন্ত্রণারয় 
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স্মাযক নাং-৫৬.০২.০০০০.০০৮.০৩৩.৫৫.১৭-৬৪৮                                            তাক্তযখঃ০৩/০৫/২০১৮ ক্তরঃ 

 

ক্তফলয়ঃ টখ কাভার আইটি টেক্তনাং এন্ড ইনক্তকউদফন টন্টায, নাদটায স্থান ীল কক কভ কসূক্তচয আওতাধীন টে ফযাদ্দ   

         প্রদে 

 

ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ কর্তকক ফাস্তফায়নাধীন টখ কাভার আইটি টেক্তনাং এন্ড ইনক্তকউদফন 

টন্টায, নাদটায স্থান ীল কক কভ কসূক্তচয আওতায় ২য় তরা নতুন বফদন প্রাক্ততষ্ঠাক্তনক উদযািাদদয জন্য ১০ টি 

ইনক্তকউদফন টর ফযাদ্দ প্রদাদনয উদযাগ গ্রণ কযা দয়দছ। আগ্রী ক্তিল্যান্সায/আইটি টকাম্পানী মূদক ফাাংরাদদ 

াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ক্তনধ কাক্তযত পযদভ আদফদন কযায জন্য অনুদযাধ জানাদনা মাদে। আদফদন পযভটি ফাাংরাদদ 

াই-টটক াকক কর্তকদক্ষয ওদয়ফ াইদট (www.bhtpa.gov.bd) এফাং টখ কাভার আইটি টেক্তনাং এন্ড 

ইনক্তকউদফন টন্টায, নাদটায  এ াওয়া মাদফ। টে ফযাদ্দ াংক্রান্ত তথ্যাক্তদয জন্য উ-কভ কসূক্তচ ক্তযচারক, টখ 

কাভার আইটি টেক্তনাং এন্ড ইনক্তকউদফন টন্টায, নাদটায স্থান ীল কক কভ কসূক্তচ,  (টভাফাইরঃ ০১৮৩৯৬৭৯০৯০) এয 

াদথ টমাগাদমাগ কযা টমদত াদয।   
 

 

 

 

(এ. এভ. আর- ভামুন) 

যক্ষণাদফক্ষণ প্রদকৌরী (তথ্য প্রযুক্তি)  

টভাফাইরঃ ০১৮৩৯৬৭৯০৯০ 

  

http://www.bhtpa.gov.bd/
http://www.bhtpa.gov.bd/


Bangladeshi Hi-Tech Park Authority 
Information & Communication Technology Division 

Ministry of Posts, Telecommunications and Information Technology 

ICT Tower, Agargon, Dhaka-1207 

www.bhtpa.gov.bd 

 

Form for Space allocation of Sheikh Kamal IT Training & Incubation Center, Natore  

To, 

Managing Director  

Bangladeshi Hi-Tech Park Authority 

Information & Communication Technology Division 

9
th

 floor, ICT Tower, Agargaon, Dhaka. 

   

 

1. Name of the applicant organization  

 

2. Address Of Head Office  

Office Tel:                  E-mail:                   

Mobile:  Website: 

3. Name of Owner and NID No.  

4. Trade License (Mandatory)    

5. VAT Registration No.  (if any)                                                      

6. TIN Registration No. (if any)     

7. Nature of the Proposed Business  

(if required use separate sheet) 

 

8. Number of Existing employees (a) IT Professional:           (b) Supporting Staff: 

9. Proposed Business Plan for next 2 

years (use separate sheet) 

  

10. Planned Employment for next 2 years (a) IT Professional:             (b) Supporting Staff: 

11. Space Required (Number & sft) Incubation Cell, 

 

Number:                        sft: 

  

12. Bank Statement of the Organization 

(last year)/Bank Solvency Certificate  

 

 

13. Employee salary statement (if any)  

14. Audited Reports (up to date) (if any)  

15.  Trade Body Membership No. 

 (if any) 

Name of Organization    

No.    

 

N.B: All documents should be submitted 

 

Attached: Terms and Conditions 

 

 

Application will be submitted in favour of Managing Director, Bangladeshi Hi-Tech Park Authority, 9
th

 floor, ICT 

Tower, Agargaon, Dhaka on or before 31 May, 2018. The authority reserves the right to accept or reject any or all 

applications or annul the process  at any time. For more clarification or query may contact to Cell: 01839679090, e-mail: 

mamun@bhtpa.gov.bd  

 

 

 

 

(S.M. Al-Mamun) 

Maintenance Engineer (IT) 

Bangladeshi Hi-Tech Park Authority 

 

 

http://www.bhtpa.gov.bd/
mailto:mamun@bhtpa.gov.bd


 

ইনক্তকউদফন টদরয সুক্তফধা ও তকাফরীঃ 

 

১। ইনক্তকউদফন টদরয সুক্তফধা: 

(ক) ক্তনক্তভ কত টে প্রদান। 
(খ) ক্তনধ কাক্তযত পাক্তণ কচায (টচয়ায, টটক্তফর), এক্ত, ইন্টাযকভ সুক্তফধা প্রদান। 
 

২। ইনক্তকউদফন টদরয তকাফরীঃ 

 

(ক) ইক্তকউদফন টরগুদরা দফ কাচ্চ ২ ফছদযয জন্য ফযাদ্দ প্রদান কযা দফ এফাং ২ ফছয  দয টকান আদফদন নফায়ন কযা দফনা। 
(খ) একটি প্রক্ততষ্ঠান টকফর ভাত্র একটি ইনক্তকউদফন টর/রুভ এয জন্য আদফদন কযদত াযদফন। ফড় াইদজয রুটভয জন্য  

একাক্তধক প্রক্ততষ্ঠান একদত্র আদফদন কযদত াযদফ ফা যফতীদত প্রক্ততষ্ঠানমূ  JV কযদত াযদফ।    

 

(গ) ইনক্তকউদফন টে বাড়ায ায প্রক্তত ভাদ ৫ টাকা (প্রক্তত ফগ কফুট) এফাং াক্তন, কভন টে ক্তযস্কায ক্তযছন্নতা ফাফদ 

াক্তব ক চাজক প্রক্তত ভাদ ৫ টাকা (প্রক্তত ফগ কফুট) প্রদান কযদত দফ।  
 

(ঘ) রটাযীয ভাধ্যদভ টর/রুভ ফযাদ্দ প্রদান কযা দফ। টদক্ষদত্র আদফদদনয ভয় টর/রুভ ক্তনধ কাযণ কযায টকান প্রদয়াজন টনই। 
 

(ঙ) ফযাদ্দ আদদদয অনক্তধক ৩০ (ক্তত্র) ক্তদদনয ভদধ্য ফযাদ্দকৃত স্থাদন ব্যফাক্তয়ক কাম কক্রভ শুরু কযদত দফ। 
 

(চ) বাড়া গ্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠানদক ৩ (ক্ততন) ভাদয ভক্তযভাণ অথ ক জাভানত ক্তদদফ কর্তকক্ষ ফযাফদয অক্তগ্রভ জভা প্রদান কযদত 

দফ।  
 

(ছ) প্রক্ততভাদয বাড়া চরক্তত ভাদয ৭ (াত) তাক্তযদখয ভদধ্য ক্তযদাধ কযদত দফ। ৩ ভা ফা তদুর্ধ্ক ভদয়য জন্য বাড়া 

ফদকয়া থাকদর এ ফযাদ্দ আদদ ফাক্ততদরয কাম কক্রভ গ্রণ কযা দফ। 
 

(জ) বাড়ায টভয়াদকার চুক্তিদত্রয তাক্তযখ টথদক কাম ককয দফ।   
 

(ঝ) ক্তফদুুৎ, টজনাদযটয, ইন্টাযদনট চাজক/ক্তপ/ক্তফর বাড়া গ্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠান ফন কযদফ। উি প্রক্ততষ্ঠানদক প্রক্ততভাদ ক্তনয়ক্তভত 

ইউটিক্তরটি চাজক/ক্তপ/ক্তফর মথামথ কর্তকদক্ষয ক্তনকট প্রদান কযদত দফ। 
 

(ঞ) ফযাদ্দ প্রক্ততষ্ঠাদনয ফাফাক্তয়ক কাম কক্রভ দন্তালজনক না দর ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ ফযাদ্দ আদদ ফাক্ততর 

কযদত াযদফ। 
 

(ট) ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ বাড়া গ্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠানদক ০১ (এক) ভাদয টনাটি প্রদান কদয চুক্তিয অফান ঘটাদত 

াযদফ। এ টক্ষদত্র বফন তুাগ কযায পূদফ ক কর প্রকায ফদকয়া ারনাগাদ বাড়া/চাজক/ক্তপ/ইউটিক্তরটি ক্তফর ইতুাক্তদ ক্তযদাধ 

কযদত দফ। এছাড়া পাক্তণ কচায (টচয়ায, টটক্তফর), এক্ত,  প্রদানকৃত অন্যান্য মন্ত্রাাং চর অফস্থায় স্তান্তয কযদত দফ।  
 

(ঠ) বফদুক্ততক ক্তফর ও ইন্টাযদনট ক্তফর ফযাদ্দগ্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠান মথামথ ক্তনয়ভানুমায়ী প্রদান কযদফ। 
 

(ড) কর্তকক্ষ দত গ্রণকৃত এক্ত ও পাক্তণ কচায অন্যান্য কর ভারাভার/মন্ত্রাাং ক্তনজ দাক্তয়দে টভযাভত ও াংযক্ষণ কযদত 

দফ। 
 

(ঢ)  ফাাংরাদদ াই-টটক াকক কর্তকক্ষ ইনক্তকউদফন টন্টায/াদককয াক্তফ কক ক্তনযাত্তা ও ক্তযেন্নতায ক্তফলয় ক্তনক্তিত কযদফ। 
অন্যক্তদদক বাড়া গ্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠান টর/রুদভয অবুন্তযীণ ক্তনযাত্তা ও ক্তযেন্নতায ক্তফলয় ক্তনক্তিত কযদফ। 
 

(ণ) বাড়া গ্রণকাযী প্রক্ততষ্ঠানদক জাতীয় ও স্থানীয় কর্তকদক্ষয ক্তফক্তধক্তফধান টভদন চরদত দফ এফাং জাতীয়, জনস্বাথ ক ক্তফদযাধী ফা 

াদককয াক্তফ কক স্বাথ ক ক্তফদযাধী কাদজয জন্য ফযাদ্দ আদদ কর্তকক্ষ ফাক্ততর কযদত াযদফ। 



 

(ত) ফযাদ্দকৃত প্রক্ততষ্ঠান ক্তিল্যানন্সায/আইটি/আইটিইএ/আইটি কনারদটক্তন্স কাম কক্রভ ব্যতীত অন্য টকান ব্যফাক্তয়ক কাম কক্রভ 

গ্রণ/ক্তযচারনা কযদত াযদফ না। 
 

(থ) টখ কাভার আইটি টেক্তনাং এণ্ড ইনক্তকউদফন টন্টায, নাদটায এয কুাক্তন্টন বফন অন্যান্য স্থানায় টকান ক্ষক্তত াধন 

কযা মাদফ না।  
 

(দ) টখ কাভার আইটি টেক্তনাং এণ্ড ইনক্তকউদফন টন্টায ম্পূণ ক ধুভানমুি যাখদত দফ এফাং ক্তনক্তলদ্ধ টনা জাতীয় টকান খাফায 

গ্রণ কযা মাদফ না।  
 

(ধ) টখ কাভার আইটি টেক্তনাং এণ্ড ইনক্তকউদফন টন্টায, নাদটায এয ক্তবতদয মত্রতত্র ভয়রা-আফজকনা না টপদর ক্তনক্তদষ্ট স্থাদন 

টপরদত দফ। 
 

(ন) উি ফযাদ্দ অন্য টকান র্ততীয় দক্ষয ক্তনকট স্তান্তয কযা মাদফ না। 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


