ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তক ক্ষ এয উদেখদমাগ্য কাম কক্রভ
আইটি/আইটিএ সক্টরয ব্যাক কভমংস্থারনয ভাধ্যরভ আথ-ম াভাজিক মৃজি অিমরনয ররযে গণপ্রিাতন্ত্রী ফাংরারদ
যকায ‘ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তক ক্ষ আইন-২০১০’ (আইন নাং-৮) এয দ্বাযা ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তক ক্ষ
প্রজতষ্ঠা করয।
(ক) াই-টেক শল্প শফকাদ অফকাঠাদভা শনভকাণ
ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তক ক্ষ ফতকভাদন ৬টি প্রকল্প ফাস্তফায়ন কযদে। এ কর প্রকদল্পয ভাধ্যদভ ২৮টি াই-টেক
াকক/পেওয়যায টেকদনারশি াদককয অফকাঠাদভা ততযীয কাি চরভান যদয়দে। এয ভাধ্যদভ নূতন কভকাংস্থান সৃশি ও
দক্ষ ভানফম্পদ সৃশি কযা দফ।
(১) টখ াশনা পেওয়যায টেকদনারশি াকক, মদায
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১০ জিরম্বয, ২০১৭ তাজযখ ‘সখ াজনা পটওয়োয সটকরনারজি াকম, মরায’ উরবাধন করযন।
প্রকৃতদক্ষ াককটি ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয গত ২৭ শিদম্বয ২০১০ তাশযদখ প্রদত্ত প্রশতশ্রুশতয ফাস্তফায়ন। মরারয ১২.১৩ একয
ক ১৫তরা), একটি
িজভয উয ২৫৩.৪৮ টকাটি োকা ব্যদয় াকমটিরত একটি ভাজি-সটন্যান্ট জফজডং ( ২,৩২,০০০ফগফুে,
ক
ক
িযজভটজয জফজডং ( ৯৮,০০০ফগফুে, ১২তরা), একটি কোজন্টন ও অোজিজথরয়টায ( ২৫,৫০০ফগফুে) এফং অন্যান্য ায়ক
ইউটিজরটি াজবম  টদশ-শফদদশ শফশনদয়াগকাযীদদয িন্য উযুক্ত শযদফ ততশয কযা দয়দে। াককটিদত এ h©ন্ত ৩৬টি
টকাম্পাশনদক টে ফযাদ্দ টদয়া দয়দে। এখাদন প্রায় ৫০০০ িদনয প্রতযক্ষ কভকাংস্থান সৃশিয াদথ আদযা শফপুর শযভান
ায়ক কভকাংস্থাদনয সুদমাগ সৃশি দফ।
(২) িনতা োওয়ায পেওয়যায টেকদনারশি াকক, ঢাকা
ক
প্রধানভন্ত্রীয তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুশক্ত শফলয়ক ভাননীয় উদদিা কর্তক
ক গত ২৭ জুরাই, ২০১৬ তাশযদখ ৭২,০০০ ফগফুে
শফশি িনতা োওয়ায পেওয়যায টেকদনারশি াককটি উদদ্বাধন কযা য়। ফতকভাদন বফনটিদত টে প্রাপ্ত ১৫টি প্রশতষ্ঠান
কাি কযদে। একটি টলাদয শফনা বাড়ায় ১০টি স্টাে -ক আ টকাম্পানীদক টে এফাং ৪০টি স্টাে -ক আ টকাম্পানীদক টকা টে ফযাদ্দ প্রদান কযা দয়দে। ফতকভাদন াককটিদত প্রায় ৮০০ িনফর কাি কযদে।
(৩) বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি, কাসিয়াককর
গািীপুরযয কাজরয়াককরয ৩৫৫ একর জসির উপর স্থাপিত দে “ফঙ্গফন্ধু াই-সটক জটি ”। ফঙ্গফন্ধু াই-সটক জটিয
প্ররয়ািনীয় কর অফিাইট ইনফ্রাস্ট্রাকচার জনভমারণয কাি ভাপ্ত রয়রে। ইদতাভদধ্য যকাশয-টফযকাশয অাংীদাশযত্ব
ভদিদর (PPP) ২টি সিবরায প্রজতষ্ঠারনয ভাধ্যরভ শতনটি বফন শনভকাণ কাি চরভান যরয়রে। ১ভ ম মারয় একটি
টিদবরায টকাম্পানী (াশভে টেকদনাশর শফশি শর.) এয ভাধ্যদভ একটি শ্রীরাংকান প্রশতষ্ঠাদনয উদযাদগ ল্যাে
ক টেশফশি বফন শনভকাণ প্রায় ভাপ্ত দয়দে এফাং একটি জগরনচায বফন
আদম্বশরাং কাযখানায ৬০,০০০ফগফুে
ম শনভকাদণয কাি দ্রুত এশগদয় চদরদে। অন্য টিদবরায টকাম্পানীয (টেকদনাশটি শফশি শর.) ১,৮৬,০০০
(১,৬৫,০০০ফগফুট)
ম
ফগফুটশফশি
একটি ভাজি-সটন্যান্ট জফজডং জনভমাণ কাি প্রায় সল ম মারয়।
াককটিদত একটি াশবক শফশডাং(২৭,২৬০
ক
ফগফুে) শনভকাণ কযা দয়দে। টমখাদন IOT শনদয় দুটি আইটি প্রশতষ্ঠান কাি কযদে এফাং তাদদয Product ফািাযিাত
কযদে।
(৪) বঙ্গবন্ধু শেখ মুপিব হাই-শটক িাকক, রািোহী
ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী গত ১৪ টদেম্বয, ২০১৭ তাশযখ প্রায় ৩১ একয িায়গায উয শনশভকতব্য ফঙ্গফন্ধু টখ মুশিফ াই-টেক
ক শফশি আইটি ইনকুদফেয কাভ টেশনাং টন্টায এয শনভকাণ
াকক এয শবশত্তপ্রস্তয স্থান কদযন। ফতকভাদন ৬২,০০০ ফগফুে
ক শফশি ১০ তরা শশরকন োওয়ায, াফদস্টন ও টিনাদযেয
কাি চরভান যদয়দে। অন্যশদদক ভূশভ উন্নয়ন, ২ রক্ষ ফগফুে
বফন অন্যান্য আনুলশঙ্গক কাি শনধ কাশযত ভদয়য ভদধ্য টল কযায রদক্ষয কাি চরদে। উদেখ্য, াককটি ফাস্তফায়দনয
ভাধ্যদভ প্রায় ১৪,০০০ ভানুদলয প্রতযক্ষ কভকাংস্থাদনয সুদমাগ সৃশি দফ।

(৫) হাই-শটক িাকক, পিলেট (পিলেট ইলেক্ট্রপিক্স পিটি)
শদরদেয টকাম্পানীগঞ্জ উদিরায় ১৬২.৮৩ একয িশভয উয গদড় উঠদে ‘াই-টেক াকক , শদরে (শদরে ইদরক্ট্রশনক্স
শটি)’। ফতকভাদন প্রকদল্পয ভূশভ উন্নয়দনয প্রায় ৪৫% কাি ভাপ্ত দয়দে। ইদতাভদধ্য একটি আইটি ইনপযদভন টন্টায
ক
ক
(৪০০০ ফগফুে)
শনভকাণ কযা দয়দে এফাং একটি ৩তরা শফশি আইটি শফিদন টন্টায (৩১,০৭৭ ফগফুে),
শিি ও
অবযন্তযীন যাস্তা শনভকাণ কাি চরভান যদয়দে। এ াদকক প্রা য় ৫০,০০০ দক্ষ িনশক্তয প্রতযক্ষ কভমংস্থান শফপুর শযভাণ
কভকাংস্থাদনয সুরমাগ সৃজি রফ।
(৬) টেখ কািাি আইটি টেসনিং এন্ড ইনসকউববেন টিন্টার
আইটি খাদত দক্ষ ভানফম্পদ ততশযয রদক্ষয টদদয াতটি স্থাদন টখ কাভার আইটি টেশনাং অযান্ড ইনশকউদফন টন্টায
স্থান কযা দে। ইদতাভদধ্য শদরদেয টকাম্পানীগঞ্জ , চট্টগ্রাভ ফন্দয , নাদোদযয শাংড়া , কুশভো দয, টনত্রদকানা দয ,
ক আয়তন শফশি ৬তরা বফন
ফশযার দয ও ভাগুযা দদয স্থান শনফ কাচন কযা দয়দে। প্রশতটি স্থাদন ৩৬,০০০ ফগফুে
ায়ক অফকাঠাদভা শনভকাণ কযা দফ। এ প্রকদল্পয আওতায় ১৭,৫০০ িনদক আইটি শফলদয় প্রশক্ষণ প্রদান কযা দফ।
(৭) টজিা পর্ যাবয় (১২টি টজিায়) আইটি/হাই-টেক পাকয স্থাপন
ফাংরারদ াই-সটক াকম কর্তম য ১২ টি সিরায় আইটি াকম স্থারনয ররযে প্রকল্প গ্রণ করযরে । সিরামূ রে যংপুয,
নারটায (জংড়া), খুরনা (কুরয়ট), ফজযার (দয), ঢাকা (সকযানীগঞ্জ), সগাারগঞ্জ ( ফঙ্গফন্ধু টখ মুশিবুয যভান শফজ্ঞান ও
প্রযুশক্ত শফশ্বশফযারয়), ভয়ভনজং (দয), িাভারপুয (দয), কুজভল্লা (দয দজযণ), চট্টগ্রাভ (দয), কক্সফািায (যামু) ও
ক
জররট। শনফ কাশচত প্রশতটি টিরায় একটি কদয ভাশি টেন্যান্ট বফন
(১,০৫,০০০ ফগফুে,
৭ তরা); কোজন্টন ও
ম ৩ তরা) শনভকাণ কযা দফ। ট াদথ শনধ কাশযত টিরামূদয ভদধ্য ৮টি সিরা য
অোজিজথরয়টায বফন (২১,০০০ ফগফুট,
ম জনভমাণ কযা রফ। এই প্রকদল্পয আওতায় টদদয
প্রশতটিদত একটি কদয ৩ তরা শফশি িযরভটজয বফন (১৮,০০০ ফগফুট)
০৯টি জফশ্বজফদ্যারটয় জফরলাজয়ত ল্যাফ স্থান কযা রফ। জুন ২০২০ এয ভদধ্য ফাস্তফায়নাধীন াকমগুররারত সভাট ৬০ ািায
তরুন-তরুনীয কভকাংস্থাদনয সুদমাগ ততশয দফ।
(৮) চট্টগ্রাম প্রলকৌেে ও প্রযুপি পবশ্বপবদ্যােলে আইটি পবিলিি এন্ড ইিপকউলবটর শিন্টার
চট্টগ্রাভ শফজ্ঞান ও প্রযুশক্ত শফশ্বশফযারদয় আইটি শফিদন এন্ড ইনশকউদফেয টন্টায স্থাদনয িন্য একটি শিওশফ প্রকল্প
একদনক টথদক অনুদভাশদত দয়দে। প্রকল্পটি ফাস্তফাশয়ত দর শফশ্বশফযারয়শবশত্তক আইটি টক্টদয নতুন উদযাক্তা সৃশি কযা
ক ১০ তরা), প্রশক্ষণ বফন (৩৬,০০০ ফগফুে,
ক ৬তরা)
ম্ভফ দফ। এখাদন থাকদে ইনশকউদফন াউ (৫০,০০০ ফগফুে,
ক ৪তরা)।
এফাং নাযী ও পুরুলদদয িন্য পৃথক দুটি িযদভেশয বফন (টভাে ৪০,০০০ ফগফুে,
(৯) খুেিা প্রলকৌেে ও প্রযুপি পবশ্বপবদ্যােলে আইপিটি ইিকুলবটর কাম শেপিিং শিন্টার
ক শফশি একটি আইশটি ইনকুদফেয কাভ টেশনাং টন্টায এফাং
খুরনা প্রদকৌর ও প্রযুশক্ত শফশ্বশফযারদয় ৬২,০০০ ফগফুে
ায়ক অফকাঠাদভা ততযীয কাি এশগদয় চরদে। শফশ্বশফযারদয়য োত্রদদয গদফলণা, গদফলণারব্ধ জ্ঞান
কভাশকয়ারাইদিদনয সুদমাগ সৃশি দফ।
(১০) সখ কাভার আইটি সেজনং এন্ড ইনজকউরফন সন্টায, নারটায
নাদোদয পুযাতন কাযগাযদক াংস্কাদযয ভাধ্যদভ একটি দৃশিনন্দন আইটি টেশনাং এন্ড ইনকুদফন টন্টায ততযী কযা দয়দে।
এ টন্টাদয প্রশক্ষদণয াাাশ টেদরদভদয়দদয আউে টাশ কাং এয সুদমাগ যাখা দয়দে। ফতকভদন েয় তরা পাউদন্ডন
শফশষ্ে আইটি টেশনাং এন্ড ইনশকউদফন বফদনয দুই তরা ম কন্ত শনভকাণ কাি প্রায় টল ম কাদয় যদয়দে।
(১১) শফশ্বশফযারদয় শফদলাশয়ত ল্যাফ স্থান
শফশ্বশফযারয় ও আইশটি /াই-টেক ইন্ডাশিয ভদধ্য টতুফন্ধন সৃশিয ভাধ্যদভ ভানফম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষতা বৃশিয রদক্ষয
ফাাংরাদদ াই -টেক াকক কর্তক ক্ষ শফশবন্ন শফশ্বশফযারদয় শফদলাশয়ত ল্যাফদযেশয স্থান কযদে। ইদতাভদধ্য শফশবন্ন
শফশ্বশফযারদয় ৭টি ল্যাফ স্থান কযা দয়দে। এ ল্যাফগুদরা শক্ষাদাদনয াাাশ োত্র -শক্ষক অন্যান্য গদফলকদদয
গদফলণায কাদি ব্যফহৃত দে। এোড়াও ৫টি প্ররকৌর ও প্রমৄজি জফশ্বজফদ্যাররয় ল্যাফ সৃজিয প্রজিয়া চরভান যরয়রে ।

অন্যশদদক সিরা ম মারয় (১২টি সিরায়) আইটি/াই-সটক াকম স্থান
জফরলাজয়ত ল্যাফ স্থান কযা রফ।

প্রকদল্পয ভাধ্যদভ আদযা

৯টি শফশ্বশফযারদয়

(১২) টফযকাশয পেওয়যায টেকদনারশি াকক টঘালণা
ফাাংরাদদ াই -টেক াকক কর্তক ক্ষ আইদনয আওতায় প্রদত্ত ক্ষভতাফদর টফযকাশয পেওয়যায টেকদনারশি াকক
টঘালণায রদক্ষয প্রস্তুতকৃত গাইি রাইন অনুযদণ ইদতাভদধ্য
১৩টি টফযকাযী আইটি প্রশতষ্ঠানদক ‘পেওয়যায
টেকদনারশি াকক’ শদদফ টঘালণা কযা দয়দে। এযভাধ্যদভ কভকাংস্থাদনয ব্যাক সুদমাগ সৃশি দে।
(খ) ভানফম্পদ উন্নয়ন কাম কক্রভ
(১) প্রশক্ষণ
ফাংরারদ াই-সটক াকম কর্তম য কর্তক
ম আইটি/আইটিইএ সক্টরয ভানফম্পদ উন্নয়রনয ররযে ‘‘ারাট ম টু
সিরবররভন্ট অফ কাজরয়াককয াই-সটক াকম (এফং অন্যান্য াই-সটক াকম) এয উন্নয়ন প্রকরল্প”য আওতায় প্রায় ৬০০০
িনদক প্রশক্ষণ প্রদান কযা দয়দে। আইটি/আইটিইএ প্রশতষ্ঠাদনয CEO, COO, CTO Level এয ২৫ িন কভককতকাদক
আইটি ব্যফায শফশ্বগশতধাযা ম্পদকক ম্যক অফশশতয িন্য াংকাং শফশ্বশফযারদয় Advanced Management শফলদয়
প্রশক্ষণ প্রদান কযা য়। উক্ত ২৫ িনদক প্রশক্ষক শদদফ দাশয়ত্ব শদদয় একই টকা ক কাশযকুরাভ শনদয় টদদ আদযা ৬৫
িন CEO, COO, CTO টক প্রশক্ষত কযা য়। Mid Level Training Program এয ১০৭২ িনদক শফশবন্ন শফলদয় প্রশশক্ষত
কযা য়। অন্যশদদক, Skill enhancement Program এয ভাধ্যদভ প্রায় ৪৭৩৫ িন নফশনদয়াগ প্রাপ্ত ফা গ্রাজুদয়েদদযদক
প্রশশক্ষত কযা য়। এোড়াও ফাাংরাদদদ প্রথভফাদযয ভত Lean Six Sigma, Oracle e suit , PMP শফলদয় প্রশশক্ষত কযা
দয়দে।
এোড়া টদদয ৭টি স্থাদন শনশভকতব্য টখ কাভার আইটি টেশনাং এন্ড ইনশকউদফন টন্টাদয প্রায় ১৭,৫০০ িনদক
এফাং টিরা ম কাদয় আইটি াকক স্থান প্রকল্প (১২টি টিরায়) এয আওতায় আদযা ৩০ ািায িনদক প্রশক্ষণ টদওয়া দফ।
নাদোদয টখ কাভার আইটি টেশনাং এন্ড ইনশকউদফন টন্টাদযয ভাধ্যদভ ইদতাভদধ্য ১৮৫ িনদক প্রশক্ষণ প্রদান কযা
দয়দে, ২১২ িদনয প্রশক্ষণ টল ম কাটয় এফাং আদযা ৮৩ িনদক প্রশক্ষণ এয িন্য ফাোই কযা দয়দে।
(গ) শফশনদয়াগ শযদফ সৃশি
(১) আইটি টক্টদযয শফশবন্ন টকাম্পানীমূদয ক্ষভতা বৃশি
ম
আইটি টক্টয উন্নয়দন টকাম্পানীমূদয ক্ষভতা বৃশিয রদক্ষয ৪০টি প্রজতষ্ঠানরক াটিজপরকরনয
িন্য ায়তা প্রদান কযা
ক
রয়রে। এ কাম কক্রদভয আওতায় দুটি টকাম্পানী শএভএভআই টরদবর -৫ াটিশপদকন প্রাপ্ত দয়দে। এোড়ও ১০টি
ক
টকাম্পানী শএভএভআযই টরদবর-৩, ২৫টি টকাম্পানী আইএও ৯০০১ এফাং ৩টি প্রশতষ্ঠান আইএও ২৭০০১ াটিশপদকন
ম
প্রাপ্ত দয়টে। জবতীয় ম মারয় আরযা ৩০টি আইটি প্রজতষ্ঠানরক াটিজপরকন
প্রদারনয কযা রে, এয ভরধ্য ০৯টি প্রজতষ্ঠারনয
ম
াটিজপরকন
ইরতাভরধ্যই ম্পন্ন রয়রে।
(২) ওয়াকক, টশভনায ও টভরায আদয়ািন
আইটি টক্টদযয ক্ষভতা বৃশিয রদক্ষয স্টাে ক-আদদয টভন্টশযাং এয িন্য ওয়াকক ও টশভনাদযয আদয়ািন কযা দয়দে।
টখ াশনা পেওয়যায টেকদনারশি াকক, মদাদয একটি চাকযী টভরা গদতা ৫ অদক্টাফয, ২০১৭ তাশযদখ আদয়ািন কযা
দয়দে।
আইটি টক্টয শফদল কদয াই -টেক াককগুদরায ভাদককটিাং এয িন্য শফশবন্ন আন্তিকাশতক টভরায় অাংগ্রদণয
ভাধ্যদভ ফাাংরাদদদ ফতকভান শফশনদয়াগ ম্ভফনা তুদর ধযা দয়দে। শফগত ফেযগুদরাদত শনয়শভত িাভকানীয শশফে দেরন ,

িাাদনয আইটি প্তা , বাযদত নাকভ শরিাযশ টপাযাদভ টমাগদান কযা দয়দে। এোড়াও টকারকাতা , শনউইয়কক ও
শশরকন বযারীদত শফশনদয়াগকাযীদদয শনদয় “ইনদবস্টয শভে“ কযা দয়দে।
ফাংরারদ াই-সটক াকম কর্তম য গত ১৮-২০ অরক্টাফয, ২০১৭ইং তাজযখ ফঙ্গফন্ধু আন্তিমাজতক রেরন সকরে
ফাংরারদ কজম্পউটায জভজত এয ারথ সমৌথবারফ সদরয অন্যতভ বৃৎ প্রমৄজি সভরা ‘আইজটি এক্সরা-২০১৭’ এয
পর আরয়ািন করয। সভরায় জফজবন্ন স্থারন জনজভমত/জনজভমতব্য াই-সটক াকম ম্পরকম আগত দমনাথীরদয তথ্য প্রদান করয।
(৩) ওয়ান স্ট াশবক
াই-টেক াদকক শফশনদয়াগ আকল কদণয শনশভত্ত টিদবরায /আইটি টকাম্পানীমূদয িন্য শফশবন্ন সুশফধা সৃশি কযা দয়দে।
শফশনদয়াগকাযীদদয টকাম্পানী টযশিদিন শফশবন্ন রাইদন্স াযশভে ইতযাশদ প্রাশপ্ত য টফা িীকযদণয িন্য এফাং
একটি স্থান টথদক টফা প্রদাদনয িন্য াই-টেক াদকক ওয়ান স্ট াশবক প্রদাদনয ব্যফস্থা গ্রণ কযা দয়দে।
(৪) প্রদণাদনা সুশফধা
ফাাংরাদদ াই-টেক াকক কর্তক ক্ষ এয প্রদচিায় শফশনদয়াগকাযী এফাং টিদবরাযদদয অনুকূদর িাতীয় যািস্ব টফাি ক টথদক
১১টি প্রদণাদনা প্যাদকি (এআযও) িাযী কযা দয়দে। এয ভদধ্য উদেখদমাগ্যগুদরা দরা :
১. টিদবরাযগদণয িন্য ১২ ফেদযয কয অব্যাশত।
২. আইটি/আইটিইএ টকাম্পাশন মূদয িন্য ১০ ফেদযয কয অব্যাশত।
৩. শফদদশ শফশনদয়াগকাযীদদয িন্য ১০০% ভাশরকানা।
৪. ২টি শিউটি শি গাশড়য সুশফধা।
৫. শিউটি শি কযাশোর টভশনাশযি আভদানী।

