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প্রেবফজ্ঞবি 

Vibrant Software (BD) Ltd. ও াবভট প্রটকননাবর বর. এয ভনে ল্যান্ড বরজ এবিনভন্ট স্বাক্ষয 
 

 Vibrant Software (BD) Ltd. এয ানথ াবভট প্রটকননাবর বর. এয একটি ল্যান্ড বরজ এবিনভন্ট আজ 

বুধফায (২৪ প্রভ, ২০১৭ ইং) তাবযনে স্বাক্ষবযত য়। প্রানটর ম যা বডন-এ অনুবিত এই চুবি স্বাক্ষয অনুিানন তথ্য 

ও প্রমাগানমাগ েযুবি বফবানগয ভাননীয় েবতভন্ত্রী জনাফ জুনাইদ আনভদ রক, এভব েধান অবতবথ বননফ 

উবিত বিনরন। 

Vibrant Software Ltd. ‘ফঙ্গফন্ধু াই-প্রটক বটি’ এয ব্লক নং ০৫-এ ০৫ একয জবভনত ডাটা প্রন্টায এফং 

াড যওয়যায প্রজান িান কযনফ।  েবতিানটি এই  েকনে ৪০-৪৫ বভবরয়ন ভাবকযন ডরায বফবননয়াগ কযনফ। চুবিটি 

ম্পাবদত নর েকনেয কাজ আনযা দ্রুত এবগনয় প্রনওয়া ম্ভফ নফ ফনর আা কযা নে। চুবি স্বাক্ষয অনুিানন 

বফনল অবতবথ বননফ উবিত বিনরন তথ্য ও প্রমাগানমাগ েযুবি বফবানগয বিফ জনাফ সুফীয বকনায প্রিৌধুযী, 

ফাংরানদ াই-প্রটক াকয কর্তযক্ষ-এয ভাননীয় ব্যফিানা বযিারক (অবতবযি দাবয়ত্ব) জনাফ সুান্ত কুভায 

াা (অবতবযি বিফ) এফং াবভট াওয়ায বর. এয বাই প্রিয়াযম্যান জনাফ প্রভাাম্মাদ রবতপ োন বফনল 

অবতবথ বননফ উবিত বিনরন।  

ফঙ্গফন্ধু াই-প্রটক বটি, কাবরয়াককয ৩৫৫ একয জবভয উয যকাবয প্রফযকাযী অংীদাবযনত্বয 

বববিনত বনবভ যত ফাংরানদনয েথভ াই-প্রটক াকয। উি াই-প্রটক াকয ফাস্তফাবয়ত নর োয় ১ (এক) রক্ষ 

ভানুনলয কভ যংিাননয সুনমাগ সৃবি নফ। ফবণ যত াই-প্রটক ানকযয ৩৫৫ একয জবভয ভনে ২৩২ একয জবভনক 

০৫টি ব্লনক বাগ কনয তাযভনে ব্লক নং ০২ ও ০৫ াবভট প্রটকননাবর বর. এয অনুুকূনর এফং ব্লক নং ০৩ 

ফাংরানদ প্রটকননাবটি বর. এয অনুকূনর Design, Build, Finance, Own Operate and Transfer  (DBFOOT) 

ভনডনর ফযাদ্দ েদান কযা নয়নি। এিাড়া যকাবয অথ যায়নন োথবভক অফকাঠানভা তথা অভ্যন্তরীন রাস্তা ননর্ মাণ , 

সুয়াররজ লাইন ননর্ মাণ, সড়ক বানি, সুযয়ানযজ বিটনভন্ট প্ল্যান্ট, অভ্যন্তরীণ নবদুৎ লাইন স্থাপন,পানন সরবরাহ লাইন 

বনভ যাণ ম্পন্ন কযা নয়নি। ফঙ্গফন্ধু াই-প্রটক বটিয বননয়াগকৃত প্রডনবরাযগণ চুবিয তয প্রভাতানফক ১০ ফিনযয 

ভনে অফকাঠানভা বনভ যানণয কাম যক্রভ ম্পন্ন কযনফ। 

 এিাড়া একটি িায তাযকা প্রানটর বনভ যাণ এয জন্য indigo.bd, ল্যাট এফং ট্যাফনরনটয াড যওয়যায 

বে িাননয জন্য EWIS Tech Manufacturing Company Ltd., Renewable Energy and Green Technology 

Related LED Lightings, Solar Plant and Smart City ম্ববরত াড যওয়যায বে িাননয জন্য WAO Sun-E-LED 

Co. Ltd. নাভীয় েবতিাননয ানথ ব্লক নং ২ ও ৫ এয বনফ যাবিত প্রডনবরায াবভট প্রটকননাবর বর. এয ানথ 

চুবি ম্পাদননয বফলনয় োথবভক অনুনভাদন েদান কযা নয়নি। অবিনযই এ বফলনয় চুবি স্বাক্ষয কযা নফ। 
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