োআ-টের্ োর্ক - মফমনল্লয়োগ ও র্ভকংস্থোল্লনয ম্ভোফনোয দ্বোয
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি োআ-টের্/অআটি/অআটিআএ মল্লেয মফর্ো ও মফস্তোয,
টদম মফল্লদম মফমনল্লয়োগ অর্ল ক ণ, মফপুর র্ভকংস্থোন সৃমি ও দি ভোনফম্পদ উন্নয়ল্লনয রল্লিয
োযো টদল্ল মফমবন্ন স্থোল্লন োআ-টের্ োর্ক, পেওয়যোয টের্ল্লনোরমজ োর্ক , অআটি হেক্ষনং এন্ড
ইনক্ষর্উভবশন হসন্টার স্থান র্রভে। উক্ত ার্কসমূভে ক্ষবক্ষেন্ন ধরভণর োই-হের্ ক্ষশল্প ও ব্যবসা
টমভন- জ্ঞোন ও পমূঁ জ মনবকয , মযল্লফ ফোন্ধফ আনপযল্লভন টের্ল্লনোরমজ , পেওয়যোয টের্ল্লনোরমজ,
ফোল্লয়ো-টের্ল্লনোরমজ, ক্ষরক্ষনউএবল এনাক্ষজক, ক্ষিন হের্ভনালক্ষজ, আইটি োে কও যার, আইটিইএস এবং
ক্ষরসার্ ক এন্ড হেভেলভেন্ট ইতযাক্ষদ ক্ষশল্প স্থান ও ক্ষরর্ালনার সুভ াগ রভ ভে।

উল্লেখল্লমোগ্য োর্কমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যাক্ষদিঃ
ক্রমভর্
১

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ

ছমফ

ফঙ্গফন্ধু োআ-টের্ মটি, র্োমরয়োকর্য
জমভয
মযভোনঃ
ফস্থোনঃ

ঢোর্ো টথল্লর্
ভ্রভণ ভয়ঃ
মফদ্যভোন
স্থোনোঃ

র্ভকংস্থোন
রিভোত্োঃ
োর্ক
উন্নয়নর্োযীঃ
ফতকভোল্লন
মফমনল্লয়োগর্োযী
প্রমতষ্ঠোল্লনয
ংখ্োঃ
বোড়োয োয

৩৫৫ এর্য
র্োমরয়োকর্য উল্লজরো, গোজীপুয
ঢোর্ো টথল্লর্ ৪০ মর্ল্লরোমভেোয উত্তল্লয
োজোরোর অন্তজকোমতর্ মফভোনফন্দয টথল্লর্
মর্ল্লরোমভেোয দূল্লয।

২৫

ড়র্ ল্লথ ১.৩০ ঘন্টো;
টযরল্লথ ১ ঘন্টো;
টমরর্ন্ফোয টমোল্লগ ১৫ মভমনে
ক
পযোক্টময মফমডং (৫৮,৯৬০ ফগফুে),
আন্ডোমিয়োর
ক
(মল্লেচোয) মফমডং (১,৫৩,১৮৫ ফগফুে), আন্ডোমিয়োর
ক
(টোরোমযজ) মফমডং (২,০০,০০০ ফগফুে),
আন্ডোমিয়োর
ক
মফমডং (২৫,০০০ ফগফুে),
প্রোমনর্ বফন (৩ তরো),
টফো বফন (২ তরো), ও টপোয েোয়োয ডোেো টন্টোয
১,০০,০০০ (এর্ রি)
র্) ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি
খ) ার্ক হেভেলার এবং ক্ষবক্ষনভ াগর্ারী প্রক্ষতষ্ঠান

২৫ টি

ক টযমড টে ৩০-৫০ েোর্ো প্রমত ভো;
প্রমত ফগফুে
ক
প্রমত ফগমভেোয
ভূমভ ৪-৫ ভোমর্কন ডরোয প্রমত ফছয;

ক্রমভর্
২

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ

ছমফ

টখ োমনো পেওয়যোয টের্ল্লনোল্লরোমজ োর্ক, মল্লোয
জমভয মযভোনঃ
ফস্থোনঃ

ঢোর্ো টথল্লর্ ভ্রভণ ভয়ঃ
মফদ্যভোন স্থোনো

১২.১৩ এর্য
দয উল্লজরো, মল্লোয
মল্লোয ল্লযয টর্ন্দ্র টথল্লর্ ২.৪ মর্ঃমভঃ
পল্লফ ক
মল্লোয মফভোনফন্দয টথল্লর্ ৮ মর্ল্লরোমভেোয
দূল্লয।
ড়র্ ল্লথ ৬ ঘন্টো;
টযরল্লথ ৮ ঘন্টো;
মফভোনল্লথ ৩০ মভমনে
১৫ তরো ভোমি ট্যোল্লনন্ট বফন (২,৩২,০০০
ক ;
ফগফুে)
ক ;
১২ তরো ডযমভেময বফন (৯৮,০০০ ফগফুে)
৩ তরো র্যোমন্টন ও এভমপমথল্লয়েোয বফন।
৫,০০০ (াঁচ োজোয)
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি

র্ভকংস্থোন রিভোত্োঃ
োর্ক উন্নয়নর্োযীঃ
হপ্রাভজক্ট ম্যাভনজভেন্ট হর্াম্পানী
োর্ক ব্যফস্থোনোর্োযী
মফমনল্লয়োগর্োযী/উল্লদ্যোক্তোয ৪৮ টি
ংখ্োঃ
ক ১০ েোর্ো প্রমত ভো;
বোড়োয োয
টযমড টে প্রমত ফগফুে
ক ২ েোর্ো প্রমত ভো;
োমবক চোজক প্রমত ফগফুে
(২ বের র র োড়া বৃক্ষি াভব)

ক্রমভর্
৩

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ

জনতো েোওয়োয পেওয়যোয টের্ল্লনোল্লরোমজ োর্ক, ঢোর্ো
ফস্থোনঃ

মফদ্যভোন স্থোনো
ফতকভোন র্ভকংস্থোনঃ
োর্ক উন্নয়ন ও
ব্যফস্থোনো
মফমনল্লয়োগর্োযী/
উল্লদ্যোক্তোয ংখ্োঃ
বোড়োয োয

র্োওযোন ফোজোয, ঢোর্ো
ঢোর্ো মজল্লযো ল্লয়ন্ট টথল্লর্ ৫.৪ মর্ঃমভঃ উত্তল্লয
মযত োজোরোর অন্তজকোমতর্ মফভোনফন্দয
টথল্লর্ ১৪ মর্ল্লরোমভেোয দূল্লয।
ক
১২ তরো বফন (৭২,০০০ ফগফুে)
৮৭০ (অেত ত্তয)
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি
১৮ টি
+ ১৩ টি স্টোে ক অ টর্োম্পোনী
ক ৩০ েোর্ো প্রমত ভো;
টযমড টে প্রমত ফগফুে
ক ৫ েোর্ো প্রমত ভো;
োমবক চোজক প্রমত ফগফুে
(৩ বের র র োড়া বৃক্ষি াভব)

ছমফ

ক্রমভর্
৪

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ

ছমফ

ফঙ্গফন্ধু টখ মুমজফ োআ-টের্ োর্ক, যোজোী (মনভকোণোধীন)
জমভয মযভোনঃ
ফস্থোনঃ

ঢোর্ো টথল্লর্ ভ্রভণ
ভয়ঃ
স্থানা (ক্ষনেকাণাধীন) :

র্ভকংস্থোন
রিভোত্োঃ
োর্ক উন্নয়ন ও
ব্যফস্থোনো

৩০.৬৭ এর্য
যোজোী মটি র্ল্লকোল্লযন এরোর্ো
যোজোী ল্লযয মজল্লযো ল্লয়ন্ট টথল্লর্ ৩
মর্ঃমভঃ মিল্লভ
মযত োভখদুভ মফভোনফন্দয টথল্লর্
৮
মর্ল্লরোমভেোয দূল্লয।
ড়র্ ল্লথ ৬ ঘন্টো;
টযরল্লথ ৬ ঘন্টো;
মফভোনটথ ৩০ মভমনে
১০ তরো ভোমি ট্যোল্লনন্ট বফন
(২,৭০,০০০
ক
ফগফুে),
ক
৮ তরো ডযমভেময বফন (৮৭,২৬৫ ফগফুে);
১৪,০০০ (টচৌদ্দ োজোয)
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি

প্রমিণ রিযভোত্ো ৩৩৩৭ জন।
(প্রর্ল্লেয অওতোয়):

ক্রমভর্
৫

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ

োআ-টের্ োর্ক, মল্লরে (মল্লরে আল্লরর্ট্রমনক্স মটি)
জমভয মযভোনঃ
ফস্থোনঃ

ঢোর্ো টথল্লর্
ভ্রভণ ভয়ঃ

(মনভকোণোধীন)
১৬২.৮৩ এর্য
টর্োম্পোনীগঞ্জ, মল্লরে
মল্লরে ল্লযয টর্ন্দ্র টথল্লর্ ২২ মর্ঃমভঃ উত্তল্লয
ওভোনী অন্তজকোমতর্ মফভোনফন্দয টথল্লর্
১৮
মর্ল্লরোমভেোয দূল্লয।
ড়র্ ল্লথ ৬ ঘন্টো;
টযরল্লথ ৬ ঘন্টো;
মফভোনল্লথ ৩০ মভমনে

স্থানা
(ক্ষনেকানাধীন):

ক
৩ তলা প্রসাশক্ষনর্ েবন (৩১০৭৭ বগফুে)

র্ভকংস্থোন
রিভোত্োঃ
োর্র্ উন্নয়ন ও
ব্যফস্থোনো
বোড়োয োয

৫০,০০০ (ঞ্চো োজোয)
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি
ক
প্রমত ফগমভেোয
ভূমভ ১.৫ ভোমর্কন ডরোয প্রমত ফছয;

ছমফ

ক্রমভর্
৬

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ
টখ র্োভোর অআটি টট্রমনং এন্ড আনমর্উল্লফেয টন্টোয, নোল্লেোয

জমভয মযভোনঃ
ফস্থোনঃ

১.২৩৯ এর্য
নোল্লেোয দয
নোল্লেোয ল্লযয টর্ন্দ্র টথল্লর্ ০.৫
মর্ঃমভঃ
ড়র্ ল্লথ ৫ ঘন্টো;
টযরল্লথ ৫ ঘন্টো;
২ তরো আনমর্উল্লফন বফন
ক
(১০,০০০ ফগফুে),
প্রমিণ বফন
ক
২টি (১৪০০ ফগফুে)
৭৯৯ জন।
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি

ঢোর্ো টথল্লর্ ভ্রভণ ভয়ঃ
ক্ষবদ্যোন স্থানািঃ

ফতকভোন র্ভকংস্থোনঃ
োর্ক উন্নয়ন ও
ব্যফস্থোনো
প্রমিণ (র্েকসূর্ীর
আওতা ):
ক্রমভর্
৭

ছমফ

৪৮০ জনল্লর্ প্রমিণ প্রদোন র্যো
ল্লয়ল্লছ।

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ

ছমফ

হশখ র্াোল আইটি হেক্ষনং এন্ড ইনক্ষর্উভবশন হসন্টার
(মনভকোণোধীন)
প্রমতটিটত ৬ তরো বফন (৩৫,৫৪০
ক
ফগফুে)

মল্লরে (টর্োম্পোনীগঞ্জ)
নোল্লেোয (মংড়ো)
টনত্ল্লর্োনো (দয)

ফমযোর (দয)
ভোগুযো (দয)
কুমভেো (লালোই)
চট্টগ্রোভ (ক্ষসটি র্ভকাভরশন)

প্রমিণ রিযভোত্োঃ ১৫,০০০
জন ( এএম ও এআচএম
ভভোল্লনয ছোত্-ছোত্ীল্লদয জন্য)।
৩১০০ জল্লনয প্রমিণ চরভোন।

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ
ক্রমভর্
৮

টজরো ম কোল্লয় অআটি/োআ-টের্ োর্ক (১২ টি টজরোয়)
(মনভকোণোধীন)
যংপুয (দয)
নোল্লেোয (মংড়ো)
খুরনো
ফমযোর (দয)
ঢোর্ো (টর্যোনীগঞ্জ)
টগোোরগঞ্জ
(ফল্লমুযমফপ্রমফ)
ভয়ভনমং (দয)
জোভোরপুয (দয)
কুমভেো (দয দমিণ)
চট্টগ্রোভ (দয)

প্রমতটিটত ৭ তরো ভোমিট্যোল্লনন্ট
ক
বফন (১,০৫,০০০ ফগফুে);
৩ তরো র্যাক্ষন্টন ও অ্যাক্ষিক্ষথভ োর
ক
েবন (২১,০০০ বগফুে)।

র্ক্সবাজার (রামু)

Learning, Cyber security, Data
Science) হদও া েভব।

মল্লরে
(টর্োম্পোনীগঞ্জ)

র্েকসংস্থান লিোত্ািঃ ৬০,০০০
(লোে োজোয)

প্রমিণ লিযোত্ািঃ ৩০ োজোয
এবং ১০০ জনল্লর্ উচ্চতয
প্রমিণ (AI, IOT, Machine

ছমফ

ক্রমভর্
৯

োল্লর্কয নোভ ও ংমিপ্ত তথ্যোমদ
অআটি মফজল্লন আনমর্উল্লফেয, চুল্লয়ে (মনভকোণোধীন)
জমভয মযভোনঃ
৪.৭০ এর্য
ফস্থোনঃ
চট্টগ্রোভ প্রল্লর্ৌর ও প্রযুমক্ত
মফশ্বমফদ্যোরয় (চুল্লয়ে)
চট্টগ্রোভ টযর টস্টন টথল্লর্
২৭.১মর্ঃমভঃ
চট্টগ্রোভ ফন্দয টথল্লর্ ২৯.৮ মর্ঃ
মভঃ
মযত ো অভোনত অন্তজকোমতর্
মফভোনফন্দয টথল্লর্ ৪২.৯ মর্ঃ
মভঃ।
ঢোর্ো টথল্লর্ ভ্রভণ
ড়র্ ল্লথ ৬ ঘন্টো;
ভয়ঃ
টযরল্লথ ৬ ঘন্টো;
মফভোনল্লথ ৩০ মভমনে
স্থোনো মনভকোণোধীনঃ ১০ তরো আনমর্উল্লফন বফন
ক
(৫০,০০০ ফগফুে),
৪ তরো
ডযমভেময ২টি (২×২০,০০০
ক
ফগফুে),
৬ তরো প্রমিণ বফন
ক
(৩৬,০০০ ফগফুে)
র্ভকংস্থোন
ইভনাভেশন ও উভদ্যাক্তা ততরীর
রিভোত্োঃ
োধ্যভে র্েকসংস্থান সৃক্ষির লভিয
আল্লর্োমল্লস্টভ ততযীর্যণ
োর্ক উন্নয়নঃ
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি
ব্যফস্থোনোঃ
চট্টগ্রোভ প্রল্লর্ৌর ও প্রযুমক্ত
মফশ্বমফদ্যোরয় (চুল্লয়ে) এবং
ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি
প্রমিণ লিযোত্া
২০০ জন।
(প্রর্ল্লেয অওতোয়):

ছমফ

োল্লর্কযনোভ ও ংমিপ্ততথ্যোমদ

ছমফ

ক্রমভর্
১০

ফঙ্গফন্ধু টখ মুমজফ োআ-টের্ োর্ক, যোজোীল্লত
অআমটি আনকুল্লফেয র্োভ টট্রমনং টন্টোয
ফঙ্গফন্ধু টখ
মুমজফ োআটের্ োর্ক,
যোজোী

(মনভকোণোধীন)
ক
৭২ োজোয ফগফুল্লেয
এর্টি ৫ তরো বফন
ততযী র্যো ল্লে মো অগোভী জুন/২০১৯
এয ভটে ভোপ্ত ল্লফ।
এ বফল্লন স্টোে ক অ টর্োম্পোনীল্লদয জন্য
মফনোমূল্লর ফর্োঠোল্লভোগত সুমফধো টদয়ো
ল্লফ।
এছোড়োও মনয়মভত মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয
জন্যও টে ফযোল্লদ্দয সুল্লমোগ থোর্ল্লফ।
দি ভোনফ ম্পদ ততযীয জন্য এখোল্লন
এর্টি টট্রমনং টন্টোয স্থোন র্যো ল্লফ।

১১

প্রল্লর্ৌর ও প্রযুমক্ত খুরনোটত অআমটি
আনকুল্লফেয র্োভ টট্রমনং টন্টোয
(মনভকোণোধীন)
ক
খুরনো প্রল্লর্ৌর ৭২ োজোয ফগফুল্লেয
এর্টি ৫
ও প্রযুমক্ত
তরো বফন ততযী র্যো ল্লে মো
মফশ্বমফদ্যোরয়,
অগোভী ল্লক্টোফয/২০১৯ এয
ভল্লে ভোপ্ত ল্লফ।
এ বফল্লন স্টোে ক অ
টর্োম্পোনীল্লদয জন্য মফনোমূল্লর
ফর্োঠোল্লভোগত সুমফধো টদয়ো
ল্লফ।
এছোড়োও মনয়মভত
মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয জন্যও
টে
দি ভোনফ ম্পদ ততযীয জন্য
এখোল্লন এর্টি টট্রমনং টন্টোয
স্থোন র্যো ল্লফ।
এ বফল্লন মূরত মফশ্বমফদ্যোরয়
টর্মন্দ্রর্ গল্লফলণো এফং গল্লফলণো
রব্ধ প্রযুমক্ত জ্ঞোনল্লর্
র্ভোমকয়োরোআল্লজন র্যোয
জন্য মফমবন্ন সুল্লমোগ ততযী র্যো
ল্লফ।

স্টাে ক আ
োই-হের্/তথ্য প্রযুক্ষক্ত ক্ষশভল্প নতুন উভদ্যাক্তা সৃক্ষির লভিয প্রক্ষতটি াভর্ক এর্টি হলার এর সংস্থান রাখা েভ ভে।
হ খাভন স্টাে ক আ হর্াম্পানী/ব্যক্ষক্তভদর জন্য ক্ষবনামূভে হেস বরাদ্দ প্রদান র্রা েভে। এোড়াও, স্টাে ক আ উন্ন ভনর জন্য
হেন্টরক্ষশ হসবাসে ক্ষবক্ষেন্ন ক্ষবক্ষনভ াগর্ারী ও অ্থ কা নর্ারী প্রক্ষতষ্ঠাভনর সাভথ সম্পর্ক স্থাভন সো তা প্রদান র্রা েভে।

োআ-টের্ োল্লর্ক টদম-মফল্লদম মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয জন্য মফল্লল প্রল্লনোদনোমূ













োর্ক টডল্লবরোল্লযয জন্য ১২ ফছয ম কন্ত ম কোয় মবমত্তর্ আ র্র ব্যোমত;
অআটি/অআটিআএ টর্োম্পোনীমূল্লয জন্য ১০ ফছয ম কন্ত ম কোয়মবমত্তর্ অয়র্য ব্যোমত;
স্থোনীয়বোল্লফ এটিএভ টভমন ও মম র্যোল্লভযো উৎোদল্লনয জন্য শুল্ক অ্ব্যােক্ষত;
প্রল্লতযর্টি োআ-টের্ োর্ক ফল্লন্ডড ওয়যোয োউজ মল্লল্লফ মফল্লফমচত ল্লফ;
মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয জন্য মডমবল্লডন্ট, টয়োয ট্রোন্পপোয, যল্লয়রটি এফং র্োমযগময মপ এয টিল্লত্ অয়র্য ব্যোমত;
তফল্লদমর্ প্রর্ভী মনল্লয়োল্লগয টিল্লত্ অল্লয়য উয ম কোয়ক্রমভর্ অয়র্য ব্যোমত;
টডল্লবরোযল্লদয জন্য মুনোপোয উয অয়র্য ব্যোমত;
মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয উৎোদন ম কোল্লয় মূর্ ব্যোমত;
মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয মূরধনী মন্ত্রোমত এফং মনভকোণ োভগ্রী অভদোনীয টিল্লত্ শূল্ক ব্যোমত;
টডল্লবরোযল্লদয জন্য মনভকোণ োভগ্রী অভদোনীয টিল্লত্ শূল্ক ব্যোমত;
মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয মোনফোন অভদোনীয টিল্লত্ শূল্ক ব্যোমত;
ভূক্ষে/ হেস বরাভদ্দর ইজারা দক্ষলল/ বিক্ষর্ দক্ষলল সম্পাদভনর হিভত্ স্টযাম্প ক্ষেউটি অ্ব্যােক্ষত;

ওয়োন স্ট োমবক
োই-হের্ াভর্ক হদক্ষশ-ক্ষবভদক্ষশ ক্ষবক্ষনভ াগর্ারীভদর ক্ষবক্ষনভ াগ সংক্ষিি সর্ল হসবা দ্রুত মনমিতর্যল্লণয স্বোল্লথ ক ওয়োন
স্ট োমবক হসন্টার স্থান এবং অ্নলাইভন হসবা প্রদাভনর জন্য ও ান স্ট সাক্ষেসক হাে কাল ( https://ossbhtpa.org/) ততরী
র্রা েভ ভে। বতকোভন ১৪৮টি টফো মচমিত র্যো ল্লয়ল্লছ, তন্ল্লে ০৭ টি টফো নরোআল্লনয ভোেল্লভ প্রদোন র্যো ল্লে।
 কা ক্রভে অ্ন্যান্য হসবাসমূে হাে কাভল অ্ন্তভূকক্ত র্রা েভব।

আন্তজকাক্ষতর্ স্বীকৃক্ষত (ISO Certified)

ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ল্লিয জকন ও োপল্য মফল্লফচনোয় গত ২৫/০২/২০১৯ মি: তোমযল্লখ আন্তজকাক্ষতর্
ক
ISO 9001:2015 োটিপোআড
ল্লয়ল্লছ। ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক ি র্র র্োল্লজ ও টফো প্রদোল্লনয টিল্লত্
অন্তজকোমতর্ ভোন যিো র্যল্লছ মফধোয় টদম-মফল্লদম মফমনল্লয়োগর্োযীযো মফমবন্ন োল্লর্ক মফমনল্লয়োল্লগ অকৃি ল্লে।

ক্ষেক্ষজোল বাংলাভদশ ম্মোননো-২০১৮
উচ্চ প্রযুমক্ত তথ্য ও টমোগোল্লমোগ প্রযুমক্তয মফর্োল্ল োভোন্য ফদোন, ভোনফম্পদ উন্নয়ন, র্ভকংস্থোল্লনয সুল্লমোগ
সৃমি, টদম-মফল্লদম মফমনল্লয়োগর্োযীল্লদয অকৃির্যল্লণ ফদোন যোখোয় ফোংরোল্লদ োআ-টের্ োর্ক র্র্তক িল্লর্ ২০১৮ োল্লর
জোতীয় মডমজেোর মদফল্ল ক্ষেক্ষজোল বাংলাভদশ ম্মোননো-২০১৮ প্রদোন র্যো য়।

