বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ
ভূমিকা
টেদশ হাই-টেক মশল্প তথা তথ্য উন্নয়দের প্রযুমি মের্কর মশদল্পর মবকাশ ও িাধ্যদি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ষ্টিষ্টনয় াগ
িান্ধি পষ্টিয়িশ তৈষ্টি কিাি লয়যে ২০১০ সাদল িাংলায়েশ হাই-টেক পাকম কর্তপম য প্রষ্টৈষ্ঠা কিা হয় য়ে। প্রমতষ্ঠালগ্ন হদত
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ টেদশর মবমর্ন্ন স্থাদে হাই-টেক পাকক/সফেওয়যার টেকদোলমি পাকক/ আইটি টেমোং
এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার স্থাপদের িাধ্যদি টেদশর মবপুল যুবশমির কিকসাংস্থাে মেমিত করা ও েক্ষ িােবসম্পে সৃমি
কদর আথ ক সািামিক উন্নয়দে কাি কদর যাদে। প্রশাসমেক কাঠাদিা অনুযায়ী বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর
ব্যবস্থাপো পমরচালক প্রধাে মেব কাহী কিককতকা। প্রমতষ্ঠােটির কায কক্রি তোরমক ও মেক মেদে কশো প্রোদের িন্য তথ্য ও
টযাগাদযাগ প্রযুমি মবর্াদগর িন্ত্রী/প্রমতিন্ত্রীর সর্াপমতদে মেব কাহী কমিটি এবাং িােেীয় প্রধােিন্ত্রীর সর্াপমতদে টবার্ ক অব
গর্ে করস (মবওমি) রদয়দে। ঢাকার আগারগাঁও, আইমসটি োওয়াদরর ১০ি তলায় বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর
প্রধাে কায কালয় অবমস্থত। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ সারাদেদশ ২৮টি হাই-টেক পাকক (এইচটিমপ)/সফেওয়যার
টেকদোলমি পাকক(এসটিমপ)/আইটি টেমোং এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার স্থাপদের উদ্যাগ গ্রহণ কদরদে। ইদতািদধ্য ৩টি
পাদককর মেিকাণ কাি টশষ হদয়দে ও ব্যবসাময়ক কায কক্রি চলদে। বাকী পাককগুদলার মেিকাণ কাি চলিাে রদয়দে।

রূপকল্প: বাাংলাদেদশ আইটি/হাই-টেক মশদল্পর টেকসই উন্নয়ে ও মবকাশ
অমর্লক্ষয: তথ্য-প্রযুমি মশদল্পর িন্য আন্তিকামতক িাদের অবকাঠদিা/স্থাপো প্রমতষ্ঠা; তথ্য-প্রযুমি ব্যবসাদয়র অনুকূল ও
টেকসই পমরদবশ এবাং তথ্য-প্রযুমি মের্কর মশদল্পর ইদকামসদেি ততমর; তথ্য-প্রযুমি মশল্প ও ব্যবসাদয়র সকল টসবা ওয়াে
েপ সামর্কদসর িাধ্যদি সম্পন্ন করা।
অগ্রামধকার ও উদ্শ্যসমূহ
বতকিাে সরকার আগািী ২০২১ এর িদধ্য টেশদক িধ্যি আদয়র টেশ এবাং ২০৪১ সদের িদধ্য উন্নত টেদশ উন্নীত করার
ট াষণা মেদয়দে। সরকাদরর এ রূপকল্প বাস্তবায়দের িন্য আইমসটি টসক্টরদক যুদগাপদযাগী করা, টসবাসমূহদক িেগদের
টোড় টগাড়ায় টপ দৌঁ ে টেয়া, তরুে িেদগামষ্ঠর কিকসাংস্থাে সৃমি করা, েক্ষ িােব সম্পে ততমর করা এবাং টেমশ-মবদেমশ
মবমেদয়াগকারীদের আকৃি করার িন্য বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ োোমুখী পেদক্ষপ গ্রহে কদরদে।
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর প্রধাে কায কাবমল
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বাাংলাদেদশ হাই-টেক পাকক মেিকাদণ পমরকল্পো গ্রহণ এবাং বাস্তবায়ে।
পাদককর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপো ও পমরচালো
হাই-টেক পাদকক মবশ্বিাদের মবমেদয়াগ বান্ধব পমরদবশ মেমিতকরণ।
মবদেশী মবমেদয়াগকারীদের হাই-টেক পাদকক মবমেদয়াদগ আকৃিকরণ।
হাই-টেক পাকক বাস্তবায়দে টবার্ ক অব গর্ে করস এবাং মেব কাহী কমিটির মেদে কশো পালে।
েক্ষ িােব সম্পে উন্নয়ে।

প্রশাসমেক কাঠাদিা ও িেবল
প্রশাসমেক কাঠাদিাদত ব্যবস্থাপো পমরচালক, পমরচালক (২ িে), উপ-পমরচালক (৪ িে) সহ টিাে অনুদিামেত িেবল
৭৬ িে। বতকিাদে কিকরত আদেে ৭১ িে, যাদের িদধ্য ১-১০ টগ্রর্ভুি ১৭ িে ও ১১-২০ টগ্রর্ভুি ৫৪ িে। শূন্য পদের
সাংখ্যা ০৫ টি, যার িদধ্য ১-১০ টগ্রদর্র ০৩ িে ও ১১-২০ টগ্রদর্র ০২ িে।

বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ সম্পমককত আইে, মবমধিালা ও গাইর্লাইে
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ সম্পমককত আইে, মবমধিালা ও গাইর্লাইেসমূহ মেম্নরূপঃ
ক। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ আইে, ২০১০ (সাংদশামধত -২০১৪)
খ। ওয়াে েপ সামর্কস আইে, ২০১৮
গ। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ মবমধিালা, ২০১৫
। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ (কিককতকা ও কিকচারী) চাকুরী প্রমবধােিালা, ২০১১
ঙ। টবসরকামর সফেওয়যার টেকদোলমি পাকক ট াষণা সম্পমককত গাইর্লাইে
চ। ওয়াে েপ সামর্কস মবমধিালা-২০১৯
২০১৮-১৯ অথ ক বেদরর বামষ কক কিকসম্পােে চুমির বাস্তবায়ে অগ্রগমত

বতকিাে সরকাদরর রূপকল্প ২০২১ বাস্তাবায়দের লদক্ষয বাাংলাদেশ হাইদেক পাকক কর্তপক ক্ষ আইমসটি খাদতর উন্নসয়দে
উদযাগ গ্রহণ কদরদে। আইষ্টসটি খায়ৈ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিি লয়যে টেয়শি প্রষ্টৈটি ষ্টিভায়গ পয কায়ক্রদি প্রমতটি টিলায়
আইটি/হাই-টেক পাকক স্থাপয়নি কার্ মক্রর্ চলর্ান িয় য়ে। গাজীপুি টজলাি কাষ্টল াককয়ি ‘িঙ্গিন্ধু হাই-টেক ষ্টসটি’,
ষ্টসয়লয়ে “িঙ্গিন্ধু টশখ মুষ্টজি হাই-টেক পাকম, ষ্টসয়লে এিং এিং িাজশাহীয়ৈ “িঙ্গিন্ধু টশখ মুষ্টজি হাই-টেক পাকম,
িাজশাহী”এিং টেদশর ১২টি টিলায় ১২ আইটি পাকক স্থাপদের কাজ চলর্ান িয় য়ে। ৭টি টজলা ৭টি আইটি টেষ্টনং এন্ড
ইনষ্টকউয়িশন টসন্টাি স্থাপয়নি কাজ চলর্ান িয় য়ে। র্য়শায়ি ‘টশখ হাষ্টসনা সফেও োি টেকয়নালষ্টজ পায়কম ৪৮টি আইটি
টকাম্পাষ্টন, ঢাকার কারওয়াে বািারস্থ ১২ তলা মবমশি িেতা োওয়ার সফেওয়যার টেকদোলমি পায়কম ১৪টি আইটি
টকাম্পাষ্টনসহ মেব কামচত ১০টি Start-up টকাম্পামে ব্যবসাময়ক কায কক্রি পমরচালো করদে। নায়োি সেয়িি টশখ
কার্াল আইটি টেষ্টনং এন্ড ইনষ্টকউয়িশন টসন্টায়ি ৭ টি আইটি টকাম্পানী ব্যিসা কিয়ে। ২০১৮-১৯ অথ কবেদর বাাংলাদেশ
হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ কর্তক
ক ২,৭৯০ িে প্রমশক্ষণাথীদক আইটি/আইটিইএস মবষদয় প্রমশক্ষণ টেয়া হদয়দে।
ম
আইটি খায়ৈ েয র্ানি সম্পে সৃষ্টিি লয়যে ২০১৮-১৯ অথ কবেদর ১.২৯ লয িগফুয়েি
টেষ্টনং টেস তৈষ্টি হয় য়ে,
ষ্টিষ্টভন্ন ষ্টিশ্বষ্টিদ্যালয় ১৫টি ষ্টিয়শষাষ্ট ৈ ল্যাি (IoT, Robotic, Big Data, AI, AR/VR/MR etc labs.) স্থাপন
ক মবিদেস টেস
কিা হয় য়ে। ২০১৮-১৯ অথ কবেদরর বামষ কক কিকসম্পােে চুমি অনুযায়ী মবমর্ন্ন পাদকক ২,৪৪,০০০ বগফুে
সম্পন্ন হদয়দে। আইটি খাদতর ব্যাপক প্রচার ও প্রসাদরর িন্য বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ কর্তক
ক বাাংলাদেশরামশয়া আইটি সামিেসহ টেমশ-মবদেমশ/েে-টরমসদর্ন্ট বাাংলাদেমশ মবমেদয়াগকারীদের মেদয় মবমর্ন্ন মবষদয়
ওয়াককসপ/দসমিোর আদয়ািে করা হদয়দে এবাং টেদশর বাইদর মবমর্ন্ন টিলায় (China Int.Import Export2018; CeBiT Thailand-2018; USA-ICT Fair-2018; Japan IT Week-2019) অাংশগ্রহে করা
হদয়দে।
আবমশ্যক টক শলগত উদ্শ্য বাস্তবায়দের অাংশ মহদসদব বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ যথাযথর্াদব কিককতকা ও
কিকচারীদের বামষ কক কিকসম্পােে চুমি মবষদয় প্রমশক্ষণসহ মবমর্ন্ন মবষদয় ইে-হাউি প্রমশক্ষণ প্রোে কদরদে; ই-ফাইমলাং
পদ্ধমত বাস্তবায়ে, ক্ষুদ্র উন্নয়ে প্রকল্প (SIP) বাস্তবায়ে, মসটিদিে চাে কার বাস্তবায়ে, অমর্দযাগ প্রমতকার ব্যবস্থা (GRS)
বাস্তবায়ে,অেলাইে টসব চালু করা, অমর্ে আপমি মেষ্পমি করা স্থাবর ও অস্থাবর সম্পমির হালোগাে তামলকা প্রস্তুত
করা, বামষ কক উন্নয়ে কিকসূমচ বাস্তবায়ে, বদকয়া মবদ্যযৎ মবল পমরদশাধ করা, শূন্য পদের মবপরীদত মেদয়াগ প্রোে করা,
িাতীয় শুদ্ধাচার কিকপমরকল্পো প্রেয়ে ও পমরবীক্ষণ কাঠাদিা বাস্তবায়ে কদরদে।

িাতীয় শুদ্ধাচার টক শল বাস্তবায়দে ২০১৮-১৯ অথ কবেদরর অিকে
িাতীয় শুদ্ধাচার টক শল বাস্তবায়দের মেমিি ২০১৮-১৯ অথ কবেদর কিককতকা/কিকচারীদের প্রমশক্ষণ প্রোে করা হদয়দে।
িাংলায়েশ হাই-টেক পাকম কর্তপম য়যি তথ্য বাতায়ে হালোগােকরণ, ই-ফাইমলাং পদ্ধমত প্রবতকে, অমর্দযাগ মেষ্পমিকরণ,
টসবা প্রতযাশী এবাং েশকোথীদের িন্য পমরেন্ন েয়দলেসহ অদপক্ষাগার (waiting room) চালুকরণ এবাং টসবার িাে
সম্পদকক টসবাগ্রহীতাদের িতািত পমরবীক্ষদণর িন্য অমর্দযাগ/পরািশক বক্স চালু করা হদয়দে। আইটি/আইটিইএস মশদল্পর
ব্যাপক প্রসাদরর লদক্ষয বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকম কর্তপম য ষ্টিষ্টভন্ন টেয়শ অনুষ্টষ্ঠৈ আইটি টর্লা এবাং বাাংলাদেদশ
প্রমতবের অনুমষ্ঠত মর্মিোল ওয়াদডক অাংশগ্রহণ কদর। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর আওতাধীে সকল প্রকদল্পর
অমধকাাংশ ক্রয় প্রমক্রয়া ই-টেন্ডার/ই-মিমপ-এর িাধ্যদি সম্পােে করা হদয়দে। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর
টর্মরফাইর্ টফসবুক টপি এর িাধ্যদি োগমরক সিস্যার সিাধাে এবাং মবমর্ন্ন প্রদের উির প্রোেসহ মবমর্ন্ন তথ্য টেওয়া
হদে। মবমর্ন্ন ইদর্দন্টর টপ্রসমবজ্ঞমি আপদলার্ করা হদে।
উদেখদযাগ্য পাককসমূটহি সংষ্টযপ্ত ৈথ্যাষ্টেিঃ
ক্রমিক
১

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটি, কামলয়াককর
িমির
পমরিােঃ
অবস্থােঃ

৩৫৫ একর
কামলয়াককর উপদিলা, গািীপুর

ঢাকা টথদক ৪০ মকদলামিোর উিদর
হযরত শাহিালাল আন্তিকামতক মবিােবন্দর টথদক ২৫
মকদলামিোর দূদর।
ঢাকা টথদক
ভ্রিণ সিয়ঃ
মবযিাে
স্থাপোঃ

কিকসাংস্থাে
লক্ষযিাত্াঃ
পাকক
উন্নয়েকারীঃ

সড়ক পদথ ১.৩০ ন্টা;
টরলপদথ ১ ন্টা;
টহমলকপ্টার টযাদগ ১০ মিমেে
ক
ফযাক্টমর মবমডাং (৫৮,৯৬০ বগফুে),
ইন্ডামিয়াল
ক
(মসদগ্নচার) মবমডাং (১.৬৫ লক্ষ বগফুে), ইন্ডামিয়াল
ক
(দসালামরি) মবমডাং (২,০০,০০০ বগফুে),
ইন্ডামিয়াল
ক
মবমডাং (২৫,০০০ বগফুে),
প্রশাসমেক র্বে (৩ তলা),
টসবা র্বে (২ তলা), ও টফার োয়ার র্াো টসন্টার
১,০০,০০০ (এক লক্ষ)
ক) বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ
খ) সাষ্টর্ে টেকয়নাপষ্টলশ ষ্টল. ষ্টিষ্টি (২টি ব্লক ষ্টপষ্টপষ্টপ
র্য়িয়ল টিয়ভলপ কিয়ে)
গ) টেকয়নাষ্টসটি ষ্টিষ্টি (২টি ব্লক ষ্টপষ্টপষ্টপ র্য়িয়ল টিয়ভলপ
কিয়ে)

বতকিাদে
২৯ টি
মবমেদয়াগকারী
প্রমতষ্ঠাদের
সাংখ্যাঃ
ক টরমর্ টেস ৩০-৫০ োকা প্রমত িাস;
র্াড়ার হার
প্রমত বগফুে
ক
প্রমত বগমিোর
ভূমি ২-৬ িামককে র্লার প্রমত বের;

েমব

ক্রমিক
২

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

েমব

টশখ হামসো সফেওয়যার টেকদোদলামি পাকক, যদশার
িমির পমরিােঃ
অবস্থােঃ

ঢাকা টথদক ভ্রিণ সিয়ঃ
মবযিাে স্থাপো

১২.১৩ একর
সের উপদিলা, যদশার
যদশার শহদরর টকন্দ্র টথদক ২.৪ মকঃমিঃ
পূদব ক
যদশার মবিােবন্দর টথদক ৮ মকদলামিোর
দূদর।
সড়ক পদথ ৬ ন্টা;
টরলপদথ ৮ ন্টা;
মবিােপদথ ৩০ মিমেে
১৫ তলা িামি ট্যাদেন্ট র্বে (২,৩২,০০০
ক ;
বগফুে)
ক ;
১২ তলা র্রমিেমর র্বে (৯৮,০০০ বগফুে)
৩ তলা কযামন্টে ও এিমফমথদয়োর র্বে
ক ।
(২১,০০০ বগফুে)
৫,০০০ (পাঁচ হািার) বতকিাদে (১০০০)
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপ
ক ক্ষ

কিকসাংস্থাে লক্ষযিাত্াঃ
পাকক উন্নয়েকারীঃ
টপ্রায়জক্ট ম্যায়নজয়র্ন্ট টকাম্পানী
পাকক ব্যবস্থাপোকারী
বতকিাদে
৪৮ টি
মবমেদয়াগকারী/উদযািার
সাংখ্যাঃ
ক ১০ োকা প্রমত িাস;
র্াড়ার হার
টরমর্ টেস প্রমত বগফুে
ক ২ োকা প্রমত িাস;
সামর্কস চািক প্রমত বগফুে
(২ িেি পি পি ভাড়া বৃষ্টি পায়ি)

ক্রমিক
৩

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

িেতা োওয়ার সফেওয়যার টেকদোদলামি পাকক, ঢাকা
অবস্থােঃ

মবযিাে স্থাপো
বতকিাে কিকসাংস্থােঃ
পাকক উন্নয়ে ও
ব্যবস্থাপো
বতকিাদে
মবমেদয়াগকারী/
উদযািার সাংখ্যাঃ
র্াড়ার হার

কাওরাে বািার, ঢাকা
ঢাকা মিদরা পদয়ন্ট টথদক ৫.৪ মকঃমিঃ উিদর
হযরত শাহিালাল আন্তিকামতক মবিােবন্দর
টথদক ১৪ মকদলামিোর দূদর।
ক
১২ তলা র্বে (৭২,০০০ বগফুে)
১০৫০ (এক হািার পঞ্চাশ িে)
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপ
ক ক্ষ
১৪ টি
+ ১০ টি োে ক আপ টকাম্পােী
ক ৩০ োকা প্রমত িাস;
টরমর্ টেস প্রমত বগফুে
ক ৫ োকা প্রমত িাস;
সামর্কস চািক প্রমত বগফুে
(৩ িেি পি পি ভাড়া বৃষ্টি পায়ি)

েমব

ক্রমিক
৪

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

েমব

বঙ্গবন্ধু টশখ মুমিব হাই-টেক পাকক, রািশাহী (মেিকাণাধীে)
িমির পমরিােঃ
অবস্থােঃ

ঢাকা টথদক ভ্রিণ
সিয়ঃ
স্থাপনা (ষ্টনর্মাণাধীন):

৩০.৬৭ একর
রািশাহী মসটি কদপকাদরশে এলাকা
রািশাহী শহদরর মিদরা পদয়ন্ট টথদক ৩
মকঃমিঃ পমিদি
হযরত শাহিখদ্যি মবিােবন্দর টথদক ৮
মকদলামিোর দূদর।
সড়ক পদথ ৬ ন্টা;
টরলপদথ ৬ ন্টা;
মবিােপদথ ৩০ মিমেে
১০ তলা িামি পারপাস র্বে (২,৭০,০০০
ক
বগফুে),
ক
৫ তলা ইেমকউদবের র্বে (৭২০০০ বগফুে)
১৪,০০০ (দচ ্ হািার)

কিকসাংস্থাে
লক্ষযিাত্াঃ
পাকক উন্নয়ে ও
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপ
ক ক্ষ
ব্যবস্থাপো
প্রমশক্ষণ লক্ষযিাত্া ৩৩৩৭ জন।
(প্রকদল্পর আওতায়):
ক্রমিক
৫

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

বঙ্গবন্ধু টশখ মুমিব হাই-টেক পাকক, মসদলে (মেিকাণাধীে)
িমির পমরিােঃ
অবস্থােঃ

ঢাকা টথদক
ভ্রিণ সিয়ঃ

১৬২.৮৩ একর
টকাম্পােীগঞ্জ, মসদলে
মসদলে শহদরর টকন্দ্র টথদক ২২ মকঃমিঃ উিদর
ওসিােী আন্তিকামতক মবিােবন্দর টথদক ১৮
মকদলামিোর দূদর।
সড়ক পদথ ৬ ন্টা;
টরলপদথ ৬ ন্টা;
মবিােপদথ ৩০ মিমেে

স্থাপনা
(ষ্টনর্মানাধীন):

ম
৩ ৈলা প্রসাশষ্টনক ভিন (৩১০৭৭ িগফুে)

কিকসাংস্থাে
লক্ষযিাত্াঃ
পাকক উন্নয়ে ও
ব্যবস্থাপো
র্াড়ার হার

৫০,০০০ (পঞ্চাশ হািার)

ক্রমিক
৬

েমব

বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপ
ক ক্ষ
ক
প্রমত বগমিোর
ভূমি ১.৫ িামককে র্লার প্রমত বের;
পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

টশখ কািাল আইটি টেমোং এন্ড ইেমকউদবের টসন্টার, োদোর

িমির পমরিােঃ
অবস্থােঃ

১.২৩৯ একর
োদোর সের
োদোর শহদরর টকন্দ্র টথদক ০.৫ মকঃমিঃ
ঢাকা টথদক ভ্রিণ সিয়ঃ সড়ক পদথ ৫ ন্টা;
টরলপদথ ৫ ন্টা;
ষ্টিদ্যর্ান স্থাপনািঃ
২ তলা ইেমকউদবশে র্বে (১০,০০০
ক
বগফুে),
প্রমশক্ষণ র্বে ২টি (১৪০০

েমব

ক্রমিক

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে
ক
বগফুে)
বতকিাে কিকসাংস্থােঃ
পাকক উন্নয়ে ও
ব্যবস্থাপো
প্রমশক্ষণ (কর্মসূচীি
আওৈা ):

ক্রমিক
৭

েমব

৭৯৯ জন।
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপ
ক ক্ষ
৪৮০ িেদক প্রমশক্ষণ প্রোে করা
হদয়দে।

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

েমব

টশখ কার্াল আইটি টেষ্টনং এন্ড ইনষ্টকউয়িশন টসন্টাি
(মেিকাণাধীে)
প্রমতটিদত ৬ তলা র্বে (৩৬,০০০
ক
বগফুে)

মসদলে (দকাম্পােীগঞ্জ)
োদোর (মসাংড়া)
টেত্দকাো (সের)

বমরশাল (সের)
িাগুরা (সের)
কুমিো (লালর্াই)
চট্টগ্রাি (ষ্টসটি কয়পমায়িশন)

ক্রমিক
৮

প্রমশক্ষণ লক্ষযিাত্াঃ ১৫,৫০০
িে (এসএসমস ও এইচএসমস
সিিাদের োত্-োত্ীদের িন্য)।
১৮০০ িদের প্রমশক্ষণ সিাি।

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে

েমব

টিলা পয কাদয় আইটি/হাই-টেক পাকক (১২ টি টিলায়)
(মেিকাণাধীে)
রাংপুর (সের)
োদোর (মসাংড়া)
খুলো
বমরশাল (সের)
ঢাকা (দকরােীগঞ্জ)
টগাপালগঞ্জ
(বদশমুরমবপ্রমব)
িয়িেমসাংহ (সের)
িািালপুর (সের)
কুমিো (সের েমক্ষণ)
চট্টগ্রাি (সের)

প্রমতটিদত ৭ তলা িামিট্যাদেন্ট
ক
র্বে (১,০৫,০০০ বগফুে);
৩ তলা কোষ্টন্টন ও অোষ্টিষ্টিয় োি
ম
ভিন (২১,০০০ িগফুে)।
৮টি টৈ
ম
িিষ্টর্েষ্টি ভিন (১৮০০০ িগফুে)

কক্সিাজাি (িামু)

IOT, Machine Learning,
Cyber security, Data Science)

মসদলে
(দকাম্পােীগঞ্জ)
ক্রমিক
৯

কর্মসংস্থান লযর্াত্ািঃ ৬০,০০০
(ষাে হািার)

প্রমশক্ষণ লযের্াত্ািঃ ৩০ হািার
িেদক উচ্চতর প্রমশক্ষণ (AI,
টেও া হয়ি।

পাদককর োি ও সাংমক্ষি তথ্যামে
আইটি মবিদেস ইেমকউদবের, চুদয়ে (মেিকাণাধীে)
িমির
৪.৭০ একর
পমরিােঃ
অবস্থােঃ
চট্টগ্রাি প্রদক শল ও প্রযুমি মবশ্বমবযালয়
(চুদয়ে)
চট্টগ্রাি টরল টেশে টথদক ২৭.১মকঃমিঃ
চট্টগ্রাি বন্দর টথদক ২৯.৮ মকঃ মিঃ
হযরত শাহ আিােত আন্তিকামতক মবিােবন্দর
টথদক ৪২.৯ মকঃ মিঃ।

েমব

ঢাকা টথদক
ভ্রিণ সিয়ঃ
স্থাপো
মেিকাণাধীেঃ
কিকসাংস্থাে
লক্ষযিাত্াঃ
পাকক উন্নয়েঃ
ব্যবস্থাপোঃ
প্রমশক্ষণ
লযের্াত্া
(প্রকদল্পর
আওতায়):

সড়ক পদথ ৬ ন্টা;
টরলপদথ ৬ ন্টা;
মবিােপদথ ৩০ মিমেে
১০ তলা ইেমকউদবশে র্বে (৫০,০০০
ক
বগফুে),
৪ তলা র্রমিেমর ২টি (২×২০,০০০
ক
বগফুে),
৬ তলা প্রমশক্ষণ র্বে (৩৬,০০০
ক
বগফুে)
ইয়নায়ভশন ও উয়দ্যাক্তা তৈিীি র্াধ্যয়র্
কর্মসংস্থান সৃষ্টিি লয়যে ইদকামসদেি
ততরীকরণ
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপ
ক ক্ষ
চট্টগ্রাি প্রদক শল ও প্রযুমি মবশ্বমবযালয়
(চুদয়ে) এিং বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক
কর্তপক ক্ষ
২০০ িে।

িােবসম্পে উন্নয়ে
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ কর্তক
ক বাস্তবায়োধীে ‘টশখ কািাল আইটি টেমোং এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার’ ও
‘কামলয়াককর হাই-টেক পাকক (এবাং অন্যান্য হাই-টেক পাকক) এর উন্নয়ে প্রকল্প’ এর আওতায় ২০১৮-১৯ অথ ক বেদর
আাইটি/আইটিইএস এর মবমর্ন্ন মবষদয় (দযিে: Internet of Things (IoT), Oracle Business Intelligence, Lean
Six Sigma, Oracle e suit, PMP, Graphic Design, Web App Development, Digital Merketing, ECommerce, Software Quality Assurance & Testing ইতযামে) ২৭৯০ িেদক প্রমশক্ষণ প্রোে করা হদয়দে;

প্রমশক্ষণপ্রািদের িদধ্য ৬৩১ িদের মবমর্ন্ন আইটি প্রমতষ্ঠাদে কিকসাংস্থাে হদয়দে।
বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ েক্ষতা বৃমদ্ধদত টেদশ-মবদেদশ মবমর্ন্ন প্রমশক্ষদণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। টেদশর
মর্তদর মবমর্ন্ন োিকরা প্রমতষ্ঠাে টযিে, মবমপএটিমস, এেএমপমর্, আরমপএটিমসদত কিককতকা/কিকচারীদের প্রমশক্ষণ গ্রহদণর
িন্য টপ্ররণ করা হয়। এোড়া ইে-হাউস প্রমশক্ষদণরও আদয়ািে করা হয়।

বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর অিকে:
১। ০৩টি পাকক মেিকাণ কাি সম্পন্ন:
িেতা োওয়ার সফেওয়যার টেকদোলমি পাকক।
টশখ হামসো সফেওয়যার টেকদোলমি পাকক, যদশার ।
টশখ কািাল আইটি টেমোং এযান্ড ইেমকউদবশে টসন্টার, োদোর
০২। আগািী অদক্টাবর/২০১৯ এর িদধ্য মেদম্নর ৩টি পাদককর মেিকাণ কাি সম্পন্ন হদব।
হাই-টেক পাকক, মসদলে (মসদলে ইদলকেমেক্স মসটি) ।
আইটি ইেমকউদবশে এযান্ড টেমোং টসন্টার, রািশাহী।
আইটি ইেমকউদবশে এযান্ড টেমোং টসন্টার, খুলো।

০৩। বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটি, কামলয়াককর:
ক
সামিে টেকদোপমলশ মলঃ এর ৬০ হািার বগফুদের
ইন্ডামিয়াল র্বে সম্পন্ন।
ক মবমশি মসগদেচার র্বদের ৭০% কাি সম্পন্ন।
সামিে টেকদোপমলস মলঃ এর ১.৬৫ লক্ষ বগফুে
যুিরািযমর্মিক টকাম্পামে র্াইদেন্ট সফেওয়যার মলঃ এর মেিকাণাধীে র্বদের ৬০% কাি সম্পন্ন।
ক মবমশি ০৮ তলা র্বদের ৮০% কাি সম্পন্ন।
বাাংলাদেশ টেকদোমসটি মলঃ এর ২ লক্ষ বগফুে
বাাংলাদেশ টেকদোমসটি মলঃ এর অপর একটি র্বে এর মেিকাণ কাি ২০% সম্পন্ন।
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটিদত ২৯টি টেশী মবদেশী মবমেদয়াগকারী প্রমতষ্ঠাদের অনুকূদল িমি/দেস বরা্ প্রোে করা
হদয়দে। টকাম্পােীসমূহ ল্যাপেপ, টিাবাইল টফাে, মপমস ও মবমর্ন্ন একদসসমরি ততরী বা এযাদসদেলীাং করদব।
০৪। কিকসাংস্থাে সৃমি ও প্রমশক্ষণ:
বাস্তবাময়ত ০৩টি পাকক ও বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটি এবাং ১৩টি টবসরকামর সফেওয়যার টেকদোলমি পাদকক এ পয কন্ত
৮০০০ এর অমধক কিকসাংস্থাে হদয়দে।
প্রমশক্ষদণর িাধ্যদি মবমর্ন্ন আইটি টকাম্পােীদত ৪৪৭৬ িদের কিকসাংস্থাে হদয়দে।
ইদতািদধ্য ১১ হািার এর অমধক িদের প্রমশক্ষণ সম্পন্ন হদয়দে। ৩১০০ িদের প্রমশক্ষণ চলিাে এবাং আরও ৪৫
হািার িদের প্রমশক্ষণ প্রোে করা হদব।
ক
আইটি টকাম্পামের সক্ষিতা বৃমদ্ধর িন্য ৬৬টি প্রমতষ্ঠােদক সাটিমফদকশদে
সহায়তা প্রোে করা হদয়দে।
০৫। অন্যান্য অিকে:
র্াো সফে োিীয় প্রমতষ্ঠােটি বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটিদত উৎপামেত water tank management
system (IOT device) টস মে আরদব রিামে কদরদে এবাং মবিদেস অদোদিশে Kiosk machion
সাংদযািেপূব কক টেশীয় বািাদর (হাসপাতাল ও ব্যাাংক টসক্টদর) মবপণে করদে।
িােেীয় প্রধােিন্ত্রীর মেদে কশো/প্রমতশ্রুমত বাস্তবায়দে গৃহীত পেদক্ষপ
র্াননী প্রধানর্ন্ত্রীি প্রষ্টৈশ্রুষ্টৈ/ষ্টনয়ে মশনা
২। ষ্টিভাগী কর্মসংস্থান সৃষ্টিি লয়যে
ষ্টিভাগী শহিসহ িড় িড় শহয়ি হাইয়েক
পাকম স্থাপন কার্ মক্রর্ ত্বিাষ্টিৈ কিয়ৈ
হয়ি এিং একটি র্য়িল প্রস্তুৈপূি মক সকল
জা গা একই র্য়িয়লি হাইয়েক পাকম
স্থাপয়নি উয়দ্যাগ গ্রহণ কিয়ৈ হয়ি।

১৬। আইষ্টসটি ব্যিহায়িি র্াধ্যয়র্ ব্যাপক
কর্মসংস্থান সৃষ্টিি লয়যে টেয়শি প্রষ্টৈটি
ষ্টিভায়গ হাই-টেক পাকম স্থাপন কিয়ৈ
হয়ি এিং পিিৈীয়ৈ প্রষ্টৈটি টজলা
পর্ মা ক্রয়র্ হাই-টেক পাকম স্থাপন কিয়ৈ
হয়ি।

প্রষ্টৈশ্রুষ্টৈ/ ষ্টনয়ে মশনাি
ৈাষ্টিখ
১৫.০৩.২০১৫

১৫.০৩.২০১৫

িাস্তিা ন অগ্রগষ্টৈ
আইষ্টসটি খায়ৈ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিি লয়যেটেদশর প্রথি ও সব কবৃহৎ হাই-টেক পাকক মহদসদব ঢাকার অদূদর
কাষ্টল াককয়ি ‘িঙ্গিন্ধু হাই-টেক ষ্টসটি’ স্থাপে কায কক্রি চলিাে রদয়দে।
ষ্টিভাগী শহিসহ িড় িড় শহি টর্র্ন, িাজশাহীয়ৈ “িঙ্গিন্ধু টশখ
মুষ্টজি হাই-টেক পাকম”, িয়িেমসাংদহ আইটি পাকক, িািালপুদর আইটি
পাকক, রাংপুদর আইটি পাকক, বমরশাদল আইটি পাকক, চট্টগ্রাদি আইটি পাকক,
খুলোয় আইটি পাকক, োদোদর আইটি পাকক, কুমিোয় আইটি পাকক,
কক্সবািাদর আইটি পাকক এবাং ষ্টসয়লয়ে ‘িঙ্গিন্ধু টশখ মুষ্টজি হাই-টেক
পাকম, ষ্টসয়লে ইয়লকেষ্টনক্স ষ্টসটি’স্থাপয়নি কাজ চলর্ান িয় য়ে।
‘টজলা পর্ মায় আইটি/ হাই-টেক পাকম স্থাপন (১২ টি টজলা ) প্রকল্প’
হয়ৈ একই র্য়িয়লি আইটি পাকম এিং ‘টশখ কার্াল আইটি টেষ্টনং এন্ড
ইনষ্টকউয়িশন টসন্টাি (৭ আইটি) স্থাপন’ প্রকল্প হয়ৈ একই র্য়িয়লি
টেষ্টনং এন্ড ইনষ্টকউয়িশন টসন্টাি স্থাপন কাজ চলর্ান িয় য়ে।
আইষ্টসটি ব্যিহায়িি র্াধ্যয়র্ ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টিি লয়যেটেদশর প্রথি ও সব কবৃহৎ হাই-টেক পাকক মহদসদব ঢাকাি অদূয়ি
কাষ্টল াককয়ি ‘িঙ্গিন্ধু হাই-টেক ষ্টসটি’ স্থাপে কায কক্রি চলিাে রদয়দে।
মবর্াগীয় পয কাদয়ঃ িাজশাহীয়ৈ “িঙ্গিন্ধু টশখ মুষ্টজি হাই-টেক পাকম,
িাজশাহী”, িয়িেমসাংদহ আইটি পাকক, রাংপুদর আইটি পাকক, বমরশাদল
আইটি পাকক, চট্টগ্রাদি আইটি পাকক, খুলোয় আইটি পাকক, ষ্টসয়লয়ে

র্াননী প্রধানর্ন্ত্রীি প্রষ্টৈশ্রুষ্টৈ/ষ্টনয়ে মশনা

১৭। টেয়শি ষ্টিষ্টভন্ন উপয়জলা সািটজলসমূহ অব্যিহৃৈ অিস্থা িয় য়ে।
প্রয় াজয়ন উক্ত সাি-টজলসমূয়হি
জা গা হাই-টেক পাকম/সফেও োি
টেকয়নালজী পাকম স্থাপন কিা টর্য়ৈ
পায়ি।
১২। কাষ্টল াককি হাই-টেক পায়কমি
ষ্টিষ্টভন্ন ব্লয়ক অষ্টৈ দ্রুৈ অিকাঠায়র্া
তৈিীি র্াধ্যয়র্ কর্মসংস্থান সৃষ্টি কিয়ৈ
হয়ি।
গাজীপুি টজলাি কাষ্টল াককি এ ২৩২
একি জষ্টর্য়ৈ একটি হাইয়েক পাকম
স্থাপয়নি ষ্টসিান্ত গৃহীৈ হ ।

প্রষ্টৈশ্রুষ্টৈ/ ষ্টনয়ে মশনাি
ৈাষ্টিখ

িাস্তিা ন অগ্রগষ্টৈ

‘িঙ্গিন্ধু টশখ মুষ্টজি হাই-টেক পাকম, ষ্টসয়লে’ স্থাপে কায কক্রি চলিাে
রদয়দে এবাং
টিলা পয কাদয়ঃ িািালপুর সেদর আইটি পাকক, টগাপালগদঞ্জ বঙ্গবন্ধু টশখ
মুমিবুর রহিাে মবজ্ঞাে ও প্রযুমি মবশ্বমবযালদয় আইটি পাকক, কুমিো
সের েমক্ষদণ আইটি পাকক, ঢাকার টকরােীগদঞ্জ আইটি পাকক,
কক্সবািাদরর রামুদত আইটি পাকক, োদোদরর মসাংড়ায় আইটি পাকক স্থাপে
কায কক্রি চলিাে রদয়দে। র্য়শাি সেয়ি ‘টশখ হাষ্টসনা সফেও োি
টেকয়নালষ্টজ পাকম’ এি ষ্টনর্মাণ কাজ টশষ হয় য়ে, গৈ ১০-১২-১৭
ৈাষ্টিয়খ র্াননী প্রধানর্ন্ত্রী পাকমটিি উয়বাধন কয়িন। পাকমটিয়ৈ িৈমর্ায়ন
টেস িিাদ্দকৃৈ টকাম্পানীি সংখ্যা ৪৮টি।
৭টি টিলায় “টশখ কািাল আইটি টেমোং এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার”
োিীয় ০৭টি আইটি টেমোং এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার স্থাপদের কায কক্রি
চলিাে রদয়দে।
১৫.০৩.২০১৫
োদোর টিলার সের উপদিলায় অব্যবহৃত সাব-টিদল “টশখ কািাল
আইটি টেমোং এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার” োিীয় একটি আইটি টেমোং
এন্ড ইেমকউদবশে টসন্টার স্থাপদের কাি সম্পন্ন হদয়দে। কিকসূমচর
আওতায় ৪৮০ িদের প্রমশক্ষণ সম্পন্ন হদয়দে। ৪৮০ িদের িদধ্য ১৬০
িদের কিকসাংস্থাে হদয়দে। গত ২২-০৯-২০১৮ তামরদখ িােেীয়
প্রমতিন্ত্রী, তথ্য ও টযাগাদযাগ প্রযুমি মবর্াগ পাকমটি উয়বাধন কয়িন।
টসন্টািটিয়ৈ ৬টি আইটি টকাম্পানী ব্যিসা পষ্টিচালনা কিয়ে।
১৫.০৩.২০১৫
কামলয়াককর হাই-টেক পাকক এর বতকিাে োি ‘িঙ্গিন্ধু হাই-টেক ষ্টসটি’,
টেয়শি প্রির্ হাই-টেক পাকম। প্রািষ্টর্কভায়ি এ পায়কমি জন্য ২৩২ একি
জষ্টর্ িিাদ্দ টে া হ । পিিৈীয়ৈ সিকাি আয়িা ৯৭ একি জষ্টর্ পায়কমি
জন্য িিাদ্দ প্রোন কয়িয়ে। ষ্টপষ্টপষ্টপ র্য়িয়ল িাস্তিা য়নি জন্য
১৭.০৬.১৯৯৯
প্রািষ্টর্কভায়ি িিাদ্দ প্রাপ্ত ২৩২ একর িমিদক ষ্টনম্নরূপ ০৫ টি ব্লয়ক ভাগ
(র্াননী প্রধানর্ন্ত্রীি কিা হ :
সভাপষ্টৈয়ত্ব অনুষ্টষ্ঠৈ ব্লক ১: ৬৫ একি টিষ্টসয়িনষ্টস াল, টহায়েল, এোিষ্টর্ষ্টনয়েশন
ষ্টিষ্টনয় াগ টিায়িমি
এিং টসাসাল এষ্টর্ষ্টনটিস এি উয়দ্দয়ে ব্যিহৃৈ
১২ৈর্ সভা )
হয়ি;
ব্লক ২: ৬২ একি এর্টিষ্টি, কনয়ভনশন টসন্টাি এিং ইন্ড্রাষ্টে াল
এষ্টি া;
ব্লক ৩: ৪০ একি এর্টিষ্টি এিং ইন্ড্রাষ্টে াল এষ্টি া;
ব্লক ৪: ৩৬ একি এর্টিষ্টি এিং ইন্ড্রাষ্টে াল এষ্টি া;
ব্লক ৫: ২৯ একি ইন্ড্রাষ্টে াল এষ্টি া;
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটিদত ইদতািদধ্য ২টি টর্দর্লপার মেদয়াগ করা
হদয়দে। টর্দর্লাপারদ্বয় তাদের অনূকুদল বরা্কৃত ব্লক োং ২,৩ ও ৫ এ
অবকাঠাদিা মেিকাণ করদে এবাং ১০টি (েশ) আইটি প্রমতষ্ঠােদক
িমি/দেস বরা্ কদরদে।

িঙ্গিন্ধু হাই-টেক ষ্টসটিি অষ্টৈষ্টিক্ত প্রাপ্ত ৯৭ একি জষ্টর্ র্ািাি প্লান
টর্াৈায়িক ১৯টি ষ্টিষ্টনয় াগকািী আইটি প্রষ্টৈষ্ঠায়নি অনূকুয়ল জষ্টর্
িিাদ্দ প্রোন কিা হয় য়ে। ইয়ৈার্য়ধ্য ২টি (দুই) প্রষ্টৈষ্ঠান ৈায়েি
কার্ মক্রর্ শুরু কয়িয়ে এিং িাষ্টক প্রষ্টৈষ্ঠানসমূহ দ্রুৈৈর্ সর্য় ি র্য়ধ্য
কার্ মক্রর্ শুরু কিয়ি র্য়র্ম জাষ্টনয় য়ে।
টেয়শি সুষর্ উন্ন ন ষ্টনষ্টিৈকয়ল্প র্য়শায়ি ২৭.১২.২০১০
র্য়শাি টজলা ১২.১৩ একি জষ্টর্ি উপি টশখ হাষ্টসনা সফেও োি
একটি সফেও োি টেকয়নালষ্টজ পাকম (র্াননী প্রধানর্ন্ত্রীি টেকয়নালষ্টজ পাকম ষ্টনর্মাণ কাজ সর্াপ্ত হয় য়ে। ইয়ৈার্য়ধ্য ৪৮ টি আইটি
স্থাপয়নি ট াষণা টেন।
র্য়শাি সফিকায়ল)
টকাম্পানীয়ক টেস িিাদ্দ প্রোন কিা হয় য়ে, ৈন্ময়ধ্য কয় কটি
টকাম্পানী ৈায়েি ব্যিসাষ্ট ক কাজ শুরু কয়িয়ে। গৈ ১০-১২-২০১৭
ৈাষ্টিয়খ র্াননী প্রধানর্ন্ত্রী পাকমটি উয়বাধন কয়িন।
টেয়শ সফেও োি ষ্টশয়ল্পি উন্ন ন ও ৩.০৮.
২০১০ ঢাকার কারওয়াে বািারস্থ ‘সফেওয়যার টেকদোলমি পাদকক’ ১০টি

র্াননী প্রধানর্ন্ত্রীি প্রষ্টৈশ্রুষ্টৈ/ষ্টনয়ে মশনা

প্রষ্টৈশ্রুষ্টৈ/ ষ্টনয়ে মশনাি
িাস্তিা ন অগ্রগষ্টৈ
ৈাষ্টিখ
ষ্টিকায়শি লয়যে কািও ান িাজায়ি (ষ্টিষ্টজোল িাংলায়েশ Start-up টকাম্পামে কায কক্রি পমরচালো করদে এবাং ৪০টি Start-up
অিষ্টস্থৈ জনৈা োও ািয়ক সফেও োি োস্কয়ফায়সমি ১র্ সভা) টকা-ওয়ামককাং টেস ব্যবহার করদে। ১৪টি আইটি/আইটিইএস টকাম্পােী
টেকয়নালষ্টজ পায়কম রুপান্তয়িি ট াষণা টেন।
ব্যবসায় কায কক্রি পমরচালো করদে।
িাজশাহীয়ৈ একটি আইটি ষ্টভয়লজ ২৪.১১.২০১১ (িাজশাহী রািশাহী টিলার পবা উপদিলার েবীেগর টি িায় ৩০.৬৭ একর
স্থাপয়নি ট াষণা টেন।
টজলাি
হায়ফষ্টজ া িমিদত ‘বঙ্গবন্ধু টশখ মুমিব হাই-টেক পাকক, রািশাহী’ োদি একটি
র্াদ্রাসা র্ায়ঠ িক্তব্য হাই-টেক পাকক স্থাপদের লদক্ষয টি মলক অবকাঠাদিা টযিে-ভূমি উন্নয়ে
প্রোয়নি সর্ )
কাি সিাি হদয়দে এবাং এিমপমব র্বে মেিকাদণর লদক্ষয ৫৬,০০০
ক
বগফুদের
টেস মেিকাণ কাি সম্পন্ন হদয়দে। এোড়াও, অর্যন্তরীে রাস্তা,
গ্যাস সাংদযাগ লাইে, টগে ও ব্যারাক, বাউন্ডামর ওয়াল, মর্পটিউবওদয়ল,
সাব-টিশে র্বে, পামে সরবরাদহর লাইে ও 33 KV HT লাইে
মেিকাদণর কাি চলিাে রদয়দে।
গত ২৯/০৩/২০১৮ তামরদখ িােেীয়
২৯/০৩/২০১৮
ঠাকুরগাঁও টিলায় আইটি পাকক স্থাপদের মেমিি প্রস্তামবত িমিটি
প্রধােিন্ত্রী
ঠাকুরগাঁও
টিলা
তামরখ
বদন্দাবস্ত প্রোদের লদক্ষয প্রদয়ািেীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর িন্য ভূমি
সফরকাদল উি টিলায় একটি
িন্ত্রণালয় হদত গত ১৩/০৬/২০১৯ ইাং তামরদখ টিলা প্রশাসক
আইটি পাকক স্থাপদের প্রমতশ্রুমত প্রোে
ঠাকুরগাঁও টক পত্ টেয়া হদয়দে।
কদরে।

উন্ন ন প্রকল্প সংক্রান্ত
উন্ন ন প্রকয়ল্পি অি ম িিাদ্দ ও ব্য সংক্রান্ত ৈথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ টিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ মন্ত)
প্রতিবেদনাধীন
েছবে ম াট
প্রকবেে সংখ্যা
ও নতুন
প্রকল্পের সংখ্যা

প্রকবেে না

1
“কাতিয়াককে হাই-মটক িাকত (এেং
অন্যান্য হাই-মটক িাকত)- এে উন্নয়ন
প্রকে (৩য় সংবশাতধি)” শীর্ তক

প্রকে
হাই-মটক িাকত, তসবিট (তসবিট
ইবিক্ট্রতনক্স তসটি)-এে প্রার্ত ক
অেকাঠাব া তন তান শীর্ তক প্রকে
“েঙ্গেন্ধু মশখ মুতিে োিশাহী হাইমটক িাকত (েবেন্দ্র তসতিকন তসটি)
স্থািন” শীর্ তক প্রকে
“মশখ কা াি আইটি মেতনং এন্ড
ইনতকউবেশন মসন্টাে” শীর্ তক প্রকে
মিিা ির্ তাবয় আইটি/ হাই-মটক িাকত
স্থািন (১২ টি মিিায়)
চট্টগ্রা প্রবকৌশি ও প্রযুতি
তেশ্বতেদ্যািবয় আইটি তেিবনস
ইনতকউবেটে স্থািন প্রকে
ম াট

েিত ান অর্ ত েছবে
এতিতিবি েোদ্দ (মকাটি
টাকায়)

ব্যবয়ে িতে াণ
েোবদ্দে তেিেীবি
শিকো হাে (%)

2
50.00 (পঞ্চাশ ককাটি
টাকা)

৪৫.০৫
৯০.১০%

70.০০ (সত্তর ককাটি
টাকা মাত্র)

৬৯.৩১
৭১.৪২%

৬৩৯৭.(ছয় হাজার
তিনশি সািানব্বই ককাটি
টাকা)
৬২.৬৮(বাষতি ককাটি
আটষতি লক্ষ টাকা)
৪১৪৮.০০(চারশি হাজার
একশি আটচতিশ হাজার
ককাটি টাকা)
৫.২২ (পাঁচ ককাটি বাইশ
লক্ষ)

৬৩৫৭.৩০
৯৯.০০%

107৩২.৯০

3

59.10
84.73%
৪২৬.৫৬
১০.২৮%
5.2০
99.৩০%

প্রতিবেদনাধীন
াবস স াপ্ত
প্রকবেে
িাতিকা
4

প্রতিবেদনাধীন
াবস ন্ত্রণািবয়
এতিতি তেতিউ
সিাে িাতেখ
5

১৫.২ প্রকয়ল্পি অিস্থা (০১ জুলাই ২০১৮ টিয়ক ৩০ জুন ২০১৯ পর্ মন্ত)
প্রষ্টৈয়িেনাধীন
িেয়ি সর্াপ্ত
প্রকয়ল্পি ৈাষ্টলকা

প্রদযািয েদহ

প্রষ্টৈয়িেনাধীন িেয়ি
উয়বাধনকৃৈ সর্াপ্ত
প্রকয়ল্পি ৈাষ্টলকা

প্রদযািয েদহ

প্রষ্টৈয়িেনাধীন িেয়ি চলর্ান প্রকয়ল্পি কয়ম্পায়নন্ট ষ্টহসায়ি সর্াপ্ত গুরুত্বপূণ ম অিকাঠায়র্া
(১) কামলয়াককর হাই-টেক পাকক (এবাং অন্যান্য হাই-টেক পাকক) এর উন্নয়ে প্রকদল্পর
আওতায় রািশাহী আইটি ইেমকউদবশে টেমোং টসন্টার এর বাউন্ডারী ওয়াল, লাইটিাং, টগইে
এবাং র্বদের চার তলা পয কন্ত মেিকাণ কাি সম্পন্ন; খুলো হাই-টেক পাদককর বাউন্ডারী ওয়াল
এবাং টগইে মেিকাণ এবাং পামে সরবরাহ লাইে মেিকাদণর কাি সিাি হদয়দে।
(২) বঙ্গবন্ধু টশখ মুমিব হাই-টেক পাকক, মসদলে এ টিাে-১ এর ৭১ একর এবাং টিাে-২ এর
৪০ একর ভূমি উন্নয়ে কাি টশষ হদয়দে। ৬.৫ একর অর্যন্তরীে টলক মেিকাণ সম্পন্ন হদয়দে।
প্রকদল্পর চারপাদশ ৪ মক.মি. বন্যা মেয়ন্ত্রণ বাধ মেিকাণ কাি টশষ হদয়দে। মসদলে শহর টথদক
২৫ মক.মি. পৃথক তবদ্যযমতক লাইে স্থাপে করা হদয়দে। আইটি মবিদেস টসন্টাদরর ৬০ র্াগ
কাি টশষ হদয়দে। ৫৩ মিোর েী ক মেদির মেিকাণ কাি ৬০ র্াগ সিাি হদয়দে।
(৩) রািশাহী টিলার পবা উপদিলার েবীেগর টি িায় ৩০.৬৭ একর িমিদত ‘বঙ্গবন্ধু টশখ
মুমিব হাই-টেক পাকক, রািশাহী’ োদি একটি হাই-টেক পাকক স্থাপদের লদক্ষয টি মলক
অবকাঠাদিা টযিে-ভূমি উন্নয়ে কাি সিাি হদয়দে এবাং এিমপমব র্বে মেিকাদণর লদক্ষয
ক
৫৬,০০০ বগফুদের
টেস মেিকাণ কাি সম্পন্ন হদয়দে।
(৪) কামলয়াককর হাই-টেক পাকক (এবাং অন্যান্য হাই-টেক পাকক) এর উন্নয়ে প্রকদল্পর
আওতায় মসইমস মবর্াগ িাতীয় কমব েিরুল ইসলাি মবশ্বমবযালয়; মসএসই মবর্াগ বমরশাল
মবশ্বমবযালয়; মসএসই মবর্াগ কুমিো মবশ্বমবযালয়; মসএসই মবর্াগ যদশার মবজ্ঞাে ও
প্রযুমি মবশ্বমবযালয়; মসএসই মবর্াগ, খুলো প্রদক শল ও প্রযুমি মবশ্বমবযালয়; এবাং মসএসই
মবর্াগ, িগন্নাথ মবশ্বমবযালয় এ মবদশষাময়ত ল্যাব স্থাপে করা হদয়দে।
(৫) “চট্টগ্রাি প্রদক শল ও প্রযুমি মবশ্বমবযালদয় আইটি মবিদেস ইেমকউদবের স্থাপে”
প্রকদল্পর আওতায় সাব সদয়ল ইেদর্মেদগশে সম্পন্ন হদয়দে।

প্রদণােো প্যাদকি
হাই-টেক পাদকক টেমশ-মবদেমশ মবমেদয়াগকারীদের আকৃি করার িাধ্যদি কিকসাংস্থাে সৃমি, রিােী আয় বৃমদ্ধর উদ্দশ্য
মবমেদয়াগকারীদের মবমর্ন্ন ধরদণর প্রদণােো প্রোে করা হদে। মবমেদয়াগকারীদের িন্য ইদতািদধ্য ১৪ ধরদণর প্রদণােোর
ব্যবস্থা গ্রহণ করা হদয়দে। তন্মদধ্য মেদম্নাি প্রদণােোসমূহ উদেখদযাগ্য:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

পাকক টর্দর্লপাদরর িন্য ১২ বের পয কন্ত পয কায়মর্মিক ট্যাক্স িওকুফ;
ইউটিমলটি সামর্কদসর উপর র্যাে িওকুফ;
পুেঃমবমেদয়াদগর টক্ষদত্ লর্যাাংদশর উপর ট্যাক্স িওকুফ;
তবদেমশক কিী মেদয়াদগর টক্ষদত্ আদয়র উপর ৩ বেদরর আয়কর িওকুফ সুমবধা;
লর্যাাংশ/মুোফার উপর ৫০% পয কন্ত কর অব্যাহমত;
মবদেশী মবমেদয়াগকারীদের ১০০% িামলকাোর সুদযাগ;
প্রদতযকটি হাই-টেক পাকক ওয়যার হাউি টেশে মহদসদব মবদবমচত হদব;
মূলধেী যন্ত্রপামত ও মেিকাণ উপকরদণর উপর আিোমে শুল্ক িওকুফ;
আইটি/আইটিইএস পণ্য রিামে আদয়র টক্ষদত্ ২০২৪ পয কন্ত ট্যাক্স িওকুফ;
টয টকাদো িমি বা টেদসদর ইিারা টেওয়ার টক্ষদত্ েযাম্প শুল্ক োড়;
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটি, কামলয়াককর-এ টেে েদপি এর ব্যবস্থা;
১০ বেদরর িন্য আয়কর িওকুফ (প্রথি ৭ বেদরর িন্য ১০০%);

ওয়াে েপ সামর্কস
হাই-টেক পায়কম টেষ্টশ-ষ্টিয়েষ্টশ ষ্টিষ্টনয় াগকািীয়েি ষ্টিষ্টনয় াগ সংষ্টিি সকল টসিা দ্রুত মেমিতকরদণর স্বাদথ ক ওয়াে েপ
সামর্কস টসন্টাি স্থাপন এিং অনলাইয়ন টসিা প্রোয়নি জন্য ও ান স্টপ সাষ্টভসম টপাে মাল (https://ossbhtpa.org/) তৈিী
কিা হয় য়ে। িৈমর্ায়ন ১৪৮টি টসবা মচমিত করা হদয়দে, তন্মদদ্ধ ০৭ টি টসবা অেলাইদের িাধ্যদি প্রোে করা হদে।
পর্ মা ক্রয়র্ অন্যান্য টসিাসমূহ টপাে মায়ল অন্তর্ভমক্ত কিা হয়ি। অনলাইয়ন প্রোনকৃৈ টসিাসমূহ হয়ে :
১। প্রকল্প মেবন্ধে

২। প্রদিক্ট মিয়াদরন্স

৩। ভূমি বরা্

৪। স্থাে বরা্

৫।মর্সা সুপামরশ

৬। মর্সা সহায়তা

৭। ওয়াকক পারমিে
আন্তজমাষ্টৈক স্বীকৃষ্টৈ (ISO Certified)

বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর অিকে ও সাফল্য মবদবচোয় গত ২৫/০২/২০১৯ মি: তামরদখ আন্তজমাষ্টৈক
ক
ISO 9001:2015 সাটিফাইর্
হদয়দে। বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ সকল কাদি ও টসবা প্রোদের টক্ষদত্
আন্তিকামতক িাে রক্ষা করদে মবধায় টেমশ-মবদেমশ মবমেদয়াগকারীরা মবমর্ন্ন পাদকক মবমেদয়াদগ আকৃি হদে।
ষ্টিষ্টজোল িাংলায়েশ সম্মােো-২০১৮
উচ্চ প্রযুমিসহ তথ্য ও টযাগাদযাগ প্রযুমির মবকাদশ অসািান্য অবোে, িােবসম্পে উন্নয়ে, কিকসাংস্থাদের
সুদযাগ সৃমি, টেমশ-মবদেমশ মবমেদয়াগকারীদের আকৃিকরদণ অবোে রাখায় বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষদক ২০১৮
সাদল িাতীয় মর্মিোল মেবদস ষ্টিষ্টজোল িাংলায়েশ সম্মােো-২০১৮ প্রোে করা হয়।

ব্যিস্থাপনা পষ্টিচালক (সষ্টচি)-টক ষ্টিষ্টজোল িাংলায়েশ সম্মােো-২০১৮ প্রোে করদেে
িােেীয় অথ কিন্ত্রী
আদয়ামিত মবমর্ন্ন ইদর্ন্ট
(ক) আগািী মেেগুদলাদত বাাংলাদেদশর হাই-টেক পাককগুদলাদত মবমেদয়াগসহ আইমসটি খাদত টয থর্াদব কাি করদব
র্ারত। গত ১৯ জুে ২০১৯ তামরখ বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর সর্াকদক্ষ এক িতমবমেিয় সর্ায় র্ারতীয়
হাই-কমিশোর শ্রীিতী রীর্া গাঙ্গুমল োশ একথা বদলে।

িতমবমেিয় সর্া টশদষ র্ারতীয় হাই-কমিশোরদক শুদর্ো স্মারক তুদল মেদেে িােেীয় আইমসটি প্রমতিন্ত্রী

(খ) বাাংলাদেদশর আইটি টসবা ও পণ্যসমূহ মবশ্ববািাদর সম্প্রসারণ, আইটি টসক্টদর েক্ষ িােবসম্পে সৃমি, িাপাে ও
বাাংলাদেমশ আইটি টকাম্পামেসমূদহর িদধ্য সহদযামগতা বৃমদ্ধসহ আদরা মকছু ইসুযদত বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ ও
ফুমিৎসু মরসাচ ক ইন্সটিটিউে একদযাদগ কাি করদব। গত ১৭ জুে, ২০১৯ তামরখ টহাদেল ইন্টারকমন্টদেন্টাদল এই িদিক
একটি সিদ াতা স্মারক স্বাক্ষমরত হয়।

সর্য় াৈা স্মািয়ক স্বাযি কিয়েন ব্যবস্থাপো পমরচালক (সমচব) িোব টহাসদে আরা টবগি এেমর্মস এবাং িাপাে ফুমিৎসু
মরসাচ ক ইন্সটিটিউে এর টপ্রমসদর্ন্ট এবাং মরদপ্রদিদন্টটির্ র্াইদরক্টর মি. মশেদিা কাগাওয়া

(গ) িহাে স্বাধীেতা ও িাতীয় মেবস ২০১৯ উেযাপে উপলদক্ষয তথ্য ও টযাগাদযাগ প্রযুমি মবর্াদগর উদযাদগ গত ২৭
িাচ ক ২০১৯ তামরদখ আইমসটি োওয়াদরর অমর্দোমরয়াদি এক আদলাচো সর্ার আদয়ািে করা হয়। রািধােীর
আগারগাঁও-এ আইমসটি মবর্াদগর পদক্ষ এই অনুষ্ঠাদের আদয়ািে কদর বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ।

আদলাচো সর্ায় বিব্য প্রোে করদেে িেেীয় আইমসটি প্রমতিন্ত্রী

( ) গািীপুদরর কামলয়াককদর বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটির ইন্ডামিয়াল টিাদে সম্প্রমত টেমশ-মবদেমশ ১৮ টি টকাম্পামে প্রায়
৩২০ মিমলয়ে িামককে র্লার মবমেদয়াগ করদব িদিক চুমিবদ্ধ হদয়দে। ইদতািদধ্য ওই টকাম্পামেগুদলার সদঙ্গ চুমি কদর
তাদের প্লে বুম দয় টেওয়া হদয়দে।

বঙ্গবন্ধু হাই-টেক মসটিদত িমি বরাদ্র চুমি স্বাক্ষর অনুষ্ঠাে

(ঙ) বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর উদযাদগ চট্টগ্রাি মবশ্বমবযালদয় মেমিকত হদব ‘চট্টগ্রাি মবশ্বমবযালয় আইটি
পাকক’। গত ২২ টি, ২০১৯ তামরখ বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক দক্ষর সর্াকদক্ষ এই িদিক একটি সিদ াতা স্মারক
স্বাক্ষর হয়। এই সিদ াতার আওতায় চট্টগ্রাি মবশ্বমবযালয় ১০০ একর িমি আইটি পাকক স্থাপদের িন্য বাাংলাদেশ হাইটেক পাকক কর্তপক ক্ষদক প্রোে করদব।

বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্তপক ক্ষ ও চট্টগ্রাি মবশ্বমবযালদয়র িদধ্য সিদ াতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠাে

