
আইটি ইনকিউবেশন িাম ট্রেইকনিং ট্রসন্টাট্রেে কিকি প্রস্তে স্থান িরলেন 

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী: 

গত ৩ মার্ চ, ২০১৮ শকনোে খুলনা সাকিচট হাউজ মাবে এি জনসিায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 

ট্রশখ হাকসনা খুলনা য় অন্যান্য  উন্নয়ন প্রি ল্পের সালে খুলনা প্রবিৌশল ও প্রযুকি 

কেশ্বকেদ্যালবয় অেকস্থত আইটি ইনকিউবেশন িাম ট্রেইকনিং ট্রসন্টাট্রেে কিকি প্রস্তে স্থান 

িবেন। খুলনা প্রবিৌশল ও প্রযুকি কেশ্বকেদ্যালয় প্রদি ৫ এিে জকমবত তথ্য প্রযুকি 

কেিাবগে অধীবন োিংলাবদশ হাইবটি ািচ ির্তচক্ষ ির্তচি এ প্রিল্পটি  োস্তোকয়ত হবে। 
বিশ্ববিদ্যালয় কেবিে গবিষণা ও স্টার্ টআপ  Ecosystem গবে ক ালার জন্য খুলনা 

প্রবিৌশল ও প্রযুকি কেশ্বকেদ্যালবয় ৭২ হাজাে েগ চফুট কেকশষ্ট আইটি ইনকিউবেশন িাম 

ট্রেইকনিং ট্রসন্টাে কনম চাণ িো হবে।  ইবতামবে োিংলাবদশ হাই-ট্রটি ািচ ির্তচক্ষ ির্তচি 

োস্তোকয়ত িাকলয়াকিে হাই-ট্রটি ািচ (এেিং অন্যান্য হাইবটি ািচ)- এে উন্নয়ন (৩য় 

সিংবশাকধত শীষ টে cÖK‡íi আও ায় এই  ইনকিউবেশন ট্রসন্টাে কের্ালনাে জন্য 

অেিাোবমা ট্রেমন অিযন্তেীণ োস্তা , সীমানা প্রার্ীে ও ট্রগইট , সডি োকত , ট্রেনসহ 

অন্যান্য অেিাোবমা কনম চাণ শুরু হবেবে। ইনকিউকেশন ট্রসন্টােটিবত খুলনা প্রবিৌশল ও 

প্রযুকি কেশ্বকেদ্যালবয় কশক্ষাথীসহ অন্যান্য ট্রদে উচ্চতে গবেষণা ও প্রকশক্ষবণে সুবোগ ও 

স্টাট চ-আ এেিং উবদ্যািো কেবশষ িবে নতুন উবদ্যািাো ব্যেসা কের্ালনাে উযুি 

উন্নত কেবেশ কনকিত িো হবে। এ প্রিল্প োস্তোয়বনেমােবম ৫০০ জবনে িম চসিংস্থান 

হবে।  
  



Hon’ bl e Pr i me Mi ni st er  Shei kh Hasi na has l ed 
t he f oundat i on st one of  I T I ncubat i on cum 
Tr ai ni ng Cent er ,  Khul na:  

 
On 3rd March, 2018 in a public meeting at Circuit House Field Hon’ble 

Prime Minister Sheikh Hasina has led the foundation stone of IT 
Incubation cum Training Center along with 100 projects for the 

development of Khulna. An IT Incubation cum Training Centre is 

establishing by Bangladesh Hi-Tech Park Authority under ICT Division 
on 5 acr land dedicated by Khulna University of Engineering & 

Technology. 

To build a University based Ecosystem for research and start-up, this 72 
thousand sft Incubation cum Training Center is being established along 

with other off-site infrastructure such as internal road, boundary wall & 

gate, street light, drain under Support to Development of Kaliakoir (and 
others) Hi-Tech Park Project under Bangladesh Hi-Tech Park Authority. 

This IT Incubation cum Training Center will create research and training 

opportunity for the students, Start-up and Entrepreneurs. Job opportunity 
for 500 persons will also create through this project. 


