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৩।
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জনাব মমাঃ মহলাল খান
মূল্যায়ন কমশকর্শা

৪। অধ্যাপক ডঃ মমাঃ মুডজবুর রহমান
পডরসংখ্যানডবদ

গণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাকদর্ সরকার
পডরকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবভাগ
পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন মসক্টর-০৭
এবং

মাইকরা ইন্ডাডিজ মডকভলপকমন্ট এযাডসকেন্স এযান্ড সাডভশকসস (মাইডাস)
জুন ২০১৮

সূচিপত্র
রডমক নং

প্রথম অধ্যায়
ডির্ীয় অধ্যায়
তৃর্ীয় অধ্যায়
চতুথ শ অধ্যায়
পঞ্চম অধ্যায়
ষষ্ঠ অধ্যায়
সপ্তম অধ্যায়
অষ্টম অধ্যায়
নবম অধ্যায়
দর্ম অধ্যায়

ডবষয়
Acronyms (র্ব্দ সংকক্ষপ)
ডনব শাহী সার সংকক্ষপ
ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর আওর্ায় গৃহীর্ প্রককল্পর ডববরণ
পরামর্শক প্রডর্ষ্ঠাকনর কার্ শপডরডধ (TOR)ও ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর কমশ
পদ্ধডর্ (Methodology)
প্রককল্পর সাডব শক এবং অংগডভডিক (বাস্তব ও আডথ শক) লক্ষযমাত্রা ও অজশন
রয় কার্ শরম পর্ শাকলাচনা
লক্ষয ও উকেশ্য অজশকনর অবস্থা পর্ শাকলাচনা
প্রককল্পর সুফলকভাগীকদর আথ শ-সামাডজক অবস্থার পডরবর্শন ডবকেষণ
একই রকম অন্য প্রককল্পর সাকথ এ প্রককল্পর তুলনামূলক ডবকেষণ
প্রককল্পর সবল ও দুব শলডদক এবং সুকর্াগ ও ঝডুঁ ক ডবকেষণ (SWOT Analysis)
পর্ শকবক্ষণ
সুপাডরর্ ও উপসংহার
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ডববরণ
হাই-মেক পাককশর নাম ও অবস্থান
প্রককল্পর অনুকমাদন/সংকর্াধন ও বাস্তবায়ন সময়
হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর জন্য ব্যয় বরাে
অথ শবছর ডভডিক আরডডডপডপর সংস্থান, বরাে, অথ শছাড় ও বাস্তবায়ন অগ্রগডর্
প্রককল্পর অধীকন অনুকমাডদর্ পদ ও ডনকয়াডজর্ জনবল
ডবকর্ষজ্ঞ ফামশ ও ব্যডি ডবকর্ষজ্ঞ
সুফলকভাগীকদর আনুপাডর্ক সংখ্যা
গুরুত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকার এর সংখ্যা (KII)
মুি দলীয় আকলাচনায় অংর্গ্রহণকারীকদর ডবন্যাস
নমুনার আকার ডবন্যাস
প্রককল্পর উকেশ্য অজশন পর্ শাকলাচনার কাঠাকমা
র্াডরখ ডভডিক কমশ-পডরকল্পনা
প্রককল্পর সাডব শক এবং অংগডভডিক (বাস্তব ও আডথ শক) সব শকমাে লক্ষযমাত্রা ও অজশন
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক চিটিতে িম্পাচিে কাতের চববরণ
ব্লক ডভডিক জডম বন্টন
বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটির ডবডনকয়াগকাডরগকণর র্াডলকা
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার পাককশ বরােকৃর্ জায়গায় প্রডর্ষ্ঠান সমূকহর নাম ও জনবকলর ডববরণ
প্রককল্পর অধীকন চলমান পূর্শ কাকজর ডববরণ
প্রককল্পর অধীকন ভডবষ্যর্ পূর্শ কার্ শরম
প্রককল্পর অধীকন সমাপ্ত প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম
প্রককল্পর আওর্ায় বাস্তবায়কনর জন্য গৃহীর্ প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম
মূল ফাকন্ডর আওর্ায় স্থাডপর্ ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব
অডর্ডরি ফাকন্ডর আওর্ায় স্থাডপর্ ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব
পাবডলক ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপকনর দরপত্র কার্ শরম
ডবডভন্ন পডরদর্শন ও মরাড মর্ার সংডক্ষপ্ত বণ শনা
ডবডভন্ন মসডমনার/ওয়াকশর্কপর সংডক্ষপ্ত বণ শনা
i
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ডববরণ
প্রককল্পর অধীকন রয়কৃর্ মালামাকলর দরপত্র পর্ শাকলাচনা
ডনরীক্ষা আপডি ডনষ্পডি সংরান্ত র্থ্য
লক্ষয অজশকনর মাত্রা
প্রককল্পর উকেশ্য অজশকনর অবস্থা পর্ শাকলাচনা
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডলঙ্গ ডবন্যাস
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডর্ক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বববাডহক অবস্থা
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বছর ডভডিক প্রডর্ক্ষণ গ্রহকণর হার
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর অথ শননডর্ক পডরবর্শন
সুফলকভাগী প্রডর্ক্ষণাথীকদর আকয়র সীমা
প্রডর্ক্ষকণর ফকল মপর্াগর্ পডরবর্শন
উিরদার্াগকণর ডলঙ্গ ডবন্যাস
ডবডনকয়াগকাডরকদর ডর্ক্ষাগর্ অবস্থান
উিরদার্ারগকণর বর্শমান মপর্া
হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর উকেশ্য সম্পডকশর্ মর্ামর্
ডবডনকয়াকগর মক্ষত্রসমূহ
উৎপাডদর্ পকের রপ্তাডন অবস্থা
হাইকেক পাককশর ডবডনকয়াকগর ডবপরীকর্ প্রাপ্ত সুডবধাসমূকহর অবস্থান
উৎপাডদর্ পকের পডরকবর্ বান্ধবগর্ অবস্থা
হাই-মেক পাককশর জন্য ডনব শাডচর্ স্থাকনর অবস্থান
অন্যান্য মদকর্র তুলনায় বাংলাকদকর্র হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর পডরকবর্গর্ অবস্থান
মদকর্র ডবকর্ষাডয়র্ অথ শননডর্ক অঞ্চকলর তুলনায় হাই-কেক পাককশ ডবডনকয়াকগর অবস্থা
ডবকদর্ী ডবডনকয়াগকাডর আকৃষ্ট করার উপায়সমূহ
স্থানীয় জনগকণর ডলঙ্গগর্ অবস্থা
স্থানীয় জনগকণর মপর্া
স্থানীয় সুফলকভাগীকদর পাডরবাডরক জীবকনর প্রর্যাডর্র্ উন্নয়ন
প্রককল্পর অধীকন বাস্তবাডয়র্ কাকজর অগ্রগডর্
সাক্ষাৎকারকৃর্ ব্যডিকদর মকর্ প্রককল্পর কাজ বাস্তবায়কনর গুণগর্ মান
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ডববরণ
কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-কেক পাকশ) এর উন্নয়ন র্ীষ শক প্রকল্পভুি
এলাকা
ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর প্রবাহ-ডচত্র
বারচাকে শ কমশ-পডরকল্পনা
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ডববরণ
ডজওডব, ডবশ্বব্যাংক ও ডডএফআইডড কতৃশক অথ শায়কনর আনুপাডর্ক হার
প্রককল্পর অংগডভডিক অগ্রগডর্ পর্ শাকলাচনা
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডলঙ্গ
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডর্ক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বববাডহক অবস্থা
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বছর ডভডিক প্রডর্ক্ষণ গ্রহকণর হার
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর অথ শননডর্ক পডরবর্শন
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর গড় আকয়র পডরবর্শন
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর আকয়র সীমা
ডবডনকয়াগকাডরকদর ডর্ক্ষাগর্ অবস্থান
উিরদার্ার বর্শমান মপর্া
হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর উকেশ্য সম্পডকশর্ মর্ামর্
ডবডনকয়াকগর মক্ষত্রসমূহ
উৎপাডদর্ পকের রপ্তাডন অবস্থা
হাইকেক পাককশর ডবডনকয়াকগর ডবপরীকর্ প্রাপ্ত সুডবধা সমূকহর অবস্থান
উৎপাডদর্ পকের পডরকবর্
হাই-মেক পাককশর জন্য ডনব শাডচর্ স্থাকনর অবস্থান
অন্যান্য মদকর্র তুলনায় বাংলাকদকর্র হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর পডরকবর্গর্ অবস্থান
স্থানীয় জনগকণর ডলঙ্গগর্ অবস্থা
স্থানীয় জনগকণর মপর্া
পাডরবাডরক আকয়র অবস্থা
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ডনব শাহী সার- সংকক্ষপ
র্থ্য প্রযুডি খাকর্ উন্নয়ন ত্বরাডির্ করার জন্য “ Support to Development of Kaliakoir High-Tech
Park” প্রকল্পটি ২২,২৩৬.৩৩২ লক্ষ োকা ব্যকয় ( ডজওডব ১১৭৫.১১ লক্ষ োকা এবং ডপএ ২১০৬১.২২ লক্ষ োকা) ২০১২-২০১৩
হকর্ ২০১৫-২০১৬ অথ শ বছর পর্ শন্ত বাস্তবায়কনর জন্য অনুকমাদন করা হয়। প্রকল্পটি কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর সহায়ক (off-site
and in-site) অবকাঠাকমা উন্নয়ন / ডনমশাকণর লকক্ষয প্রণীর্ হকলও পরবর্ী সমকয় আরও ৬টি স্থাকন (ঢাকা, র্কর্ার, রাজর্াহী,
ডসকলে, খুলনা এবং চট্টগ্রাম) হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর ডসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। অর্ঃপর ডবশ্বব্যাংক অডর্ডরি ১৭.৪৩ ডমডলয়ন ডলার প্রদাকন
সম্মডর্ প্রকার্ করকল প্রকল্প প্রস্তাবনা সংকর্াধন ককর ডডকসম্বর ২০১৯ সাল পর্ শন্ত মময়াদ বৃডদ্ধ করা হয়।
প্রকল্পটির লক্ষয হকে বাংলাকদকর্ জ্ঞান ডভডিক উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প স্থাপন এবং ডবশ্বমাকনর ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ বর্ডর ককর অথ শননডর্ক
উন্নয়ন সাধন; প্রককল্পর ডভর্কর এবং বাইকর ডবডনকয়াগ ববডর্ষ্টয সম্পন্ন মভৌর্ অবকাঠাকমা ডনমশাণ; সফেওয়যার প্রযুডি-পাকশ সৃডষ্টর
মাধ্যকম মবসরকাডর খাকর্ সহায়র্া প্রদান;মানব-সম্পদ উন্নয়কনর প্রডর্ক্ষণ প্রদান; এবং পডরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণর জন্য আন্তজশাডর্ক
খ্যাডর্ সম্পন্ন মবসরকাডর ডনমশাণকারী প্রডর্ষ্ঠানকক ডপডপডপ মকডকলর ডভডিকর্ ডনকয়াগদান।মূল ডডডপডপ অনুর্ায়ী প্রককল্পর অঙ্গসমূহ হকে
জার্ীয় ডবডনকয়াগ সুডবধা (PIF) সৃডষ্ট, গৃহাঙ্গণ ও বডহরাঙ্গণ অবকাঠাকমা ডনমশাণ; মেকসই প্রযুডিগর্ ডবডনকয়াগ এবং প্রাডর্ষ্ঠাডনক
উদ্ভাবকনর জন্য অনুদাকনর ব্যবস্থা করা। প্রকল্পটি ডনডবড় পডরবীক্ষকণর জন্য ৭টি হাই-কেক পাকশ পডরদর্শন ককর ডনমশাণ ডবষয়ক প্রকয়াজনীয়
র্থ্য সংগ্রহ, ডবডভন্ন ডবশ্বডবদ্যালকয় স্থাডপর্ ল্যাবকরেডর এবং প্রডর্ক্ষণ প্রদান সংরান্ত র্থ্য প্রকল্প পডরচালককর দপ্তর, ইন্টারকনে এবং
ওকয়ব সাইে হকর্ সংগ্রহ করা হকয়কছ। এছাড়া গুণগর্ এবং সংখ্যাগর্ র্থ্য সংগ্রকহর জন্য সুফলকভাগী জডরপ, FGD, KII এবং
একটি স্থানীয় কমশর্ালা অনুডষ্ঠর্ হকয়কছ।
আরডডডপডপ অনুর্ায়ী ডনব শাহী প্রককৌর্লী ও সহকাডর প্রককৌর্লী এবং ডবকর্ষজ্ঞ পর্ শাকয় ডডজাইন এযান্ড সুপারডভর্ন ইডিডনয়ার ও সামাডজক
ডবকর্ষজ্ঞ ব্যর্ীর্ অন্যান্য পকদ প্রককল্পর অধীকন কমশকর্শা ও ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ করা হকয়কছ। প্রককল্পর ডবডভন্ন রয় কার্ শরম পর্ শাকলাচনা
ককর মদখা র্ায় মর্ ডপডপএ ২০০৬ এবং ডপডপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হকয়কছ। পর্ শকবক্ষণকৃর্ অডধকাংর্ (৭৫%) পূর্শকাজ সম্পাদকন
২-৩ মাস পর্ শন্ত সময় বৃডদ্ধ এবং ৮০% কাজ প্রাক্কডলর্ মূকল্যর ২.৫% হকর্ ১৭.০৩% ডনম্নমূকল্য ও অবডর্ষ্ট কাজ ৭.৮২% উদ্ধশমূকল্য
সম্পাদন করা হকয়কছ।
মূল ডডডপডপ অনুর্ায়ী কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর গৃহাঙ্গণ ও বডহরাঙ্গণ অবকাঠাকমা ডনমশাণ কাজ সমাপ্ত হকয়কছ। হাই-কেক পাকশটির
৩৫৫ একর জায়গা ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান স্থাপন, প্রর্াসডনক এবং আবাডসক ভবন ডনমশাকণর জন্য ৫টি ব্লকক ভাগ করা হকয়কছ। ককয়কটি ডবকদডর্
প্রডর্ষ্ঠান ডর্ল্প-কারখানা স্থাপন করকছ। সাডমে মেককনাপডলস ডলঃ এবং বাংলাকদর্ মেকডসটি ডলঃ নামক দুটি প্রডর্ষ্ঠানকক পাকশটির
মডকভলপার ডহকসকব ডনকয়াগদান করা হকয়কছ।
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর মমরামর্/ নবায়ন এবং সকল গৃহাঙ্গণ কাজ সমাপ্ত হকয়কছ। বর্শমাকন ১৬টি আইটি
/কসবা প্রদানকারী সংস্থাকক ভাড়া মদয়া হকয়কছ। পডরদর্শনকাকল মদখা র্ায় মর্, জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর ডনরাপিা
ব্যবস্থা দুব শল, ১টি ডলফে প্রায়র্ঃ অকককজা থাকক, কমশরর্কদর ডবকনাদকনর ব্যবস্থা মনই, মকন্দ্রীয় মকডন্টন চালু হয়ডন, োওয়াকরর সম্মুকখ
পাইকাডর ও খুচরা বাজার, ট্রাক-ভযান এর অনবধ েযান্ড এবং স্থানটি মকালাহলপূণ শ। উি অবকাঠাকমা ও পডরকবকর্র উন্নয়ন প্রকয়াজন।
মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ, র্কর্াকর মাডি-কেন্যান্ট ভবকনর ৪থ শ র্লা পর্ শন্ত এ প্রককল্পর অথ শায়কন ডনডমশর্ হকয়কছ।
ডজওডবর অথ শায়কন এ পাককশর অবডর্ষ্ট off-site and in-site অবকাঠাকমা বর্ডর করা হকয়কছ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১০ ডডকসম্বর
২০১৭ সাকল পাকশটি উকিাধন ককরকছন। পাকশ ভবকনর অভযন্তকরর জায়গা ২০টি ডবডনকয়াগকাডর প্রডর্ষ্ঠানকক বরাে মদয়া হকয়কছ। ডপডপডপ
মকডকল ব্যবস্থাপনা ও পডরচালনার জন্য মেকডসটি বাংলাকদর্ ডলঃ মক ডনকয়াগদান করা হকয়কছ। পডরদর্শনকাকল মদখা র্ায় মর্, মাডিমেন্যান্ট ভবকনর মবজকমকন্ট ইকলকডট্রক কযাবল ডবপদজনক, ফায়ার এযালামশ, ডসডস কযাকমরা সম্পূণ শ রূকপ চালু হয়ডন এবং পাককশর
ডনরাপিা ব্যবস্থা এবং প্রাঙ্গণ আরও উন্নয়ন করা প্রকয়াজন।
রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-মেক পাককশর (বর্শমান নাম বঙ্গবন্ধু ডসডলকন ডসটি) ভূডম উন্নয়ন কাজ প্রথম পর্ শায় সমাপ্ত হকয়কছ,
ইনকুকবর্ন মসন্টার, অডফস কাম প্রডর্ক্ষণ মসন্টার, সীমানা প্রাচীর এবং রাস্তা ডনমশাণ ও সড়ক বাডর্ স্থাপকনর কাজ চলমান আকছ (২০৩৫% সম্পন্ন হকয়কছ) । ভডবষ্যকর্ প্লে আকাকর জডম বর্ডর, রাস্তা ডনমশাণ, ফুেপার্ ডনমশাণ, পাডন সরবরাহ ও সুয়যাকরজ লাইন এবং
ইনকডার/ আউেকডার মাঠ ডনমশাকণর পডরকল্পনা আকছ।
বর্শমান প্রককল্পর অধীকন ডসকলে হাই-মেক পাককশর (বর্শমান নাম ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি) ৭.০ একর ভূডম উন্নয়ন এবং ডবদুযৎ লাইন
ডনমশাকণর জন্য ৫০৩.০০ লক্ষ োকা বাংলাকদর্ পল্লী ডবদুযৎ উন্নয়ন মবাড শ (ডবআরইডব) মক প্রদান করা হকয়কছ। এ পাকশটির উন্নয়ন কাজ
১২টি মজলায় হাই-মেক পাকশ ডনমশাণ প্রককল্পর অধীকন ন্যস্ত করা হকয়কছ।
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খুলনা হাই-মেক পাককশর ভূডম উন্নয়কনর কাজ সমাপ্ত হকয়কছ, অভযন্তরীণ রাস্তা, সীমানা প্রাচীর, সড়ক বাডর্ স্থাপন এবং ইনকুকবর্ন ও
প্রডর্ক্ষণ মকন্দ্র ডনমশাকণর কাজ চলমান আকছ। খুলনা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালকয় হাইকডডফকনর্ন ডভজুয়যাল কডম্পউটিং ল্যাবকরেডর
স্থাপকনর কাজ চলকছ।
চট্টগ্রাম হাই-মেক পাকশঃ একটি ডবদ্যমান ভবকনর উপকর ৪টি মলার ডনমশাণ এবং এর প্রথম মলাকরর নবায়ন ও আধুডনকায়ন চলকছ এবং
সীমানা প্রাচীর ডনমশাকণর জন্য দরপত্র মূল্যায়ন করা হকে। সকল পাককশর ডনমশাণ/অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন কাকজর মান সকন্তাষজনক বকল
ডবকবডচর্ হকয়কছ।
প্রককল্পর অধীকন দক্ষর্া উন্নয়কনর জন্য ২৫টি মকাস শ ডনধ শারণ করা হকয়ডছল এবং এ পর্ শন্ত সব শকমাে ৮,৩০৯ জনকক প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা
হকয়কছ। এর মকধ্য দক্ষর্া বৃডদ্ধ প্রডর্ক্ষণ মপকয়কছন ৪৩৭৫ জন, প্রকণাদনামূলক কমশসংস্থান প্রডর্ক্ষণ মপকয়কছন ১৮৯১ জন, মাধ্যডমক
স্তকরর প্রডর্ক্ষণ মপকয়কছন ১০৭২ জন এবং অন্যান্য প্রডর্ক্ষণ মপকয়কছন (C-Level, Java, Six Sigma, Oracle, SAP)
৫৯৬ জন। মমাে ৩২টি প্রডর্ষ্ঠান প্রডর্ক্ষণ মকাস শ পডরচালনা ককরকছ। প্রডর্ক্ষণ মকাস শসমূকহ উকল্লখকর্াগ্য সংখ্যক মডহলা অংর্গ্রহণ
ককরকছন। বর্শমাকন ১৮টি প্যাকককজর আওর্ায় মমাে ৪১টি মকাকস শ প্রডর্ক্ষকণর জন্য প্রডর্ক্ষণ ইনডেটিউে ডনব শাচন কাজ চলমান আকছ।
প্রকণাদনামূলক কমশ-সংস্থাকনর জন্য এ পর্ শন্ত ৮০ জনকক Vendor Certification প্রাডপ্তকর্ সহায়র্া করা হকয়কছ এবং কমশসংস্থান কমশসূচীর মাধ্যকম ৭৮৩.০ লক্ষ োকা ব্যকয় ১৮৯১ (পুরুষ ১৩৮৪, মডহলা ৫০৭) জকনর কমশসংস্থান করা হকয়কছ। ব্যবসাডয়ক
সংকর্াগ বৃডদ্ধর জন্য প্রককল্পর অধীকন ১৬টি ওয়াকশর্প/ মসডমনার অনুষ্ঠান করা হকয়কছ এবং প্রচার-প্রচারণার জন্য থাইল্যান্ড, ভারর্,
মালকয়ডর্য়া, আকমডরকা, জামশাডন, জাপান, যুিরাজয, মকাডরয়া, চীন প্রভৃডর্ মদকর্ অনুডষ্ঠর্ আন্তজশাডর্ক মমলা, কমশর্ালায় অংর্গ্রহণ
করাসহ মরাডকর্ার আকয়াজন করা হকয়কছ।
ডবডভন্ন স্থাপনা ডনমশাণ-কালীন সমকয় সামডয়ক ভাকব ককয়ক লক্ষ এবং দক্ষর্া বৃডদ্ধ ও প্রকণাদনামূলক কমশসংস্থান প্রডর্ক্ষকণর মাধ্যকম
প্রায় ৬,০০০ আইটি খার্ সংডেষ্ট মলাককর কমশসংস্থান হকয়কছ। প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত ৭৭.৫% মলাককর কমশসংস্থান হকয়কছ এবং অকনকক
ডিল্যান্সার ডহসাকব কাজ করকছন। প্রককল্পর অধীকন প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত ৫২.১% ব্যডির অথ শননডর্ক অবস্থার উন্নডর্ হকয়কছ এবং২২.২%
চাকুরীকর্ এবং ১.৭% আইটি ব্যবসায় ডনকয়াডজর্ হকয়কছন। এছাড়া, ২৫.১% ছাত্র, ১.৬% প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত মবকার যুবক এবং অন্যান্য
মেণীর ২.৮% এর কমশ-সংস্থান হকয়কছ।
কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশ শ্রীলংকা, মকাডরয়া, যুিরাষ্ট্র, যুিরাজয, চীন এবং মসৌডদ আরকবর ককয়কটি প্রডর্ষ্ঠান ডর্ল্প কারখানা স্থাপন
করার জন্য কার্ শরম শুরু ককরকছ। মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ, র্কর্াকর ককয়কজন ডবকদডর্ ডবডনকয়াগকাডর ডর্ল্প স্থাপকনর
জন্য মর্াগাকর্াগ ককরকছন বকল জানা মগকছ।
কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ বাংলাকদকর্ এ জার্ীয় ডর্ল্প স্থাপকনর প্রথম প্রকল্প। বর্শমাকন মজলা পর্ শাকয় আইটি/ হাই-মেক পাকশ স্থাপন
(১২টি মজলায়) নামক একটি নতুন প্রকল্প বাস্তবাডয়র্ হকে। এ দুটি প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন কাকজর অকনক ডমল আকছ। র্কব
ডসকলে হাই-মেক পাককশ অকনক মবর্ী প্রকয়াজনীয় স্থাপনা ডনমশাকণর সংস্থান রাখা হকয়কছ, ফকল এটি কাডলয়ানককরর মচকয় আধুডনক হকব
বকল ধারণা করা র্ায়। ডবকশ্বর উন্নর্ মদকর্র হাই-মেক পাকশ সমূকহর অবকাঠাকমাগর্ তুলনামূলক পর্ শকবক্ষকণ মদখা র্ায় মর্ বর্শমান
প্রককল্পর অধীকন স্থাডপর্ হাই-মেক পাককশ অকনক প্রকয়াজনীয় অবকাঠাকমা মর্মন, digital gate way switches, VSAT,
earth station, ডগ্রণ এনাডজশ, ডবকনাদন সুডবধা, কডপরাইে, প্যাকেন্ট অডফস ইর্যাডদ মনই।
প্রকল্পটির সব শকমাে ব্যয় ৩৯৪১৪.৮০ লক্ষ োকার মকধ্য ডডকসম্বর ২০১৭ পর্ শন্ত ২৩৬৬২.৪৫ লক্ষ োকা ব্যয় হকয়কছ। বছর ডভডিক
অথ শায়কনর অবস্থা পর্ শকবক্ষকণ মদখা র্ায় মর্, ছাড়কৃর্ অথ শ অনুর্ায়ী ৯৬.০৮% অথ শ ব্যয় হকয়কছ এবং মমাে বাকজে বরাকের ডভডিকর্
আডথ শক অগ্রগডর্ ৬০.০৩%। সাডব শকভাকব প্রককল্পর মভৌর্ অগ্রগডর্ অর্যন্ত ধীরগডর্কর্ চলকছ বকল প্রর্ীয়মান হকয়কছ।
প্রকল্পটির সবলডদক ডবকবচনায় প্রকয়াজনীয় অকথ শর সংস্থান, জনবল ও ডনয়ডমর্ প্রকল্প পডরচালক ডনকয়াগ উকল্লখ করা মর্কর্ পাকর।
অপরডদকক প্রককল্প সংস্থান থাকার পরও ডনব শাহী প্রককৌর্লী, ডডজাইন ও সুপারডভর্ন প্রককৌর্লী এবং সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ না
করা, আইটি/আইটিইএস জ্ঞান সম্পন্ন কমশকর্শা/ ডবকর্ষজ্ঞ পকদর সংস্থান না রাখা এবং বাকজে বরাকের মচকয় কম অথ শছাড় দুব শল ডদক
ডহকসকব ডবকবচনা করা মর্কর্ পাকর। প্রককল্পর সুকর্াগ ডবকবচনায় মদডর্- ডবকদডর্ ডবডনকয়াগ ও ববকদডর্ক মুদ্রা অজশকনর সম্ভাবনা, ডবশ্বব্যাডপ
আইটি ডভডিক মসবার চাডহদা বৃডদ্ধ, স্থানীয়ভাকব সুলভ মূকল্য েডমক প্রাডপ্ত; জ্ঞান-দক্ষর্া বৃডদ্ধর সুকর্াগ, উন্নর্ প্রযুডির ডর্ল্প স্থাপন, কমশসংস্থান বৃডদ্ধ এবং স্থানীয় জনগকণর সহকর্াডগর্া ইর্যাডদ প্রধান। প্রকল্পটির ঝডুঁ ক ডবকবচনায় ভডবষ্যকর্ প্রকল্প এলাকায় পডরকবর্
ডবনষ্টকারী ডর্ল্প-কারখানা স্থাপন, নীডর্-ডনধ শারণী ডবষকয় ব্যাপক পডরবর্শন এবং প্রাকৃডর্ক দুকর্ শাকগ (ভূডমকম্প, জলবায়ু পডরবর্শন
ইর্যাডদ) উকল্লখ করা র্ায়।
vi

প্রকল্পটিকর্ সম্ভাব্য Exit Strategy ডহকসকব মকান ডকছু উকল্লখ করা হয়ডন। র্কব বর্শমাকন পডরকল্পনাধীন সকল কাজ প্রককল্পর
মময়াদ ২০১৯ সাকলর মকধ্য মর্ষ ককর হাই-মেক পাকশসমূহ আধুডনক ও আন্তজশাডর্ক মাকন উন্নীর্ করার জন্য মহা পডরকল্পনা
(Master Plan) প্রস্তুর্করণ, অথ শায়কনর পদকক্ষপ গ্রহণ এবং সমাপ্ত প্রককল্পর উপকরণাডদ উপযুি কতৃশপকক্ষর ডনকে হস্তান্তর Exit
Strategy ডহকসকব ডবকবচনা করা মর্কর্ পাকর। বর্শমান প্রককল্পর অধীকন ডনমশাকণর জন্য গৃহীর্ সকল কাজ ২০১৯ সাকলর মকধ্য
সমাপ্ত হকলও আধুডনক এবং উন্নর্মাকনর হাই-মেক পাককশর জন্য সকল প্রকয়াজনীয় অবকাঠাকমা প্রকল্পভুি করা হয়ডন। প্রাচয ও
পাশ্চাকর্যর হাই-মেক ডর্কল্প ডবডনকয়াগকাডরগণ ধডনক মেণীভুি এবং উন্নর্ জীবন র্াপকন অভযস্থ। শুধুমাত্র আকশষণীয় প্রকণাদনা প্যাককজ
এবং সস্তা মূকল্যর আধা দক্ষ, অদক্ষ েডমক প্রাডপ্তর সুকর্াগ ববকদডর্ক ডবডনকয়াগকাডরগণ বাংলাকদকর্র হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগ আগ্রহী
নাও হকর্ পাকরন। এ পর্ শাকয় হাই-মেক পাকশ সমূহকক আধুডনক এবং উন্নর্ পাকশ-ডহকসকব গকড় মর্ালার প্রকয়াজনীয়র্া ডবকবচনা ককর
সুপাডরর্ প্রদান করা হকয়কছ।
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প্রথম অধ্যায়
ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর আওর্ায় গৃহীর্ প্রককল্পর ডববরণ
১.১ প্রককল্পর পেভূডম
ডবগর্ ১৯৯৯ সাকল কাডলয়ানকর, গাজীপুকর ২৩১.৬৮৫ একর জডমকর্ একটি হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর ডসদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এর
ধারাবাডহকর্ায় ২০০৬ সাকল কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর মমৌডলক অবকাঠাকমা ডনমশাকণর জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ ককর ডকছু প্রাথডমক
অবকাঠাকমা র্থা: প্রর্াসডনক ভবন, সীমানা প্রাচীর, পাডন, ডবদুযৎ, গ্যাস, মেডলকফান সংকর্াগ, অভযন্তরীণ রাস্তা ডনমশাণ ইর্যাডদ কাজ
সম্পন্ন করা হয়। এ পাকশ স্থাপকনর লকক্ষয বাংলাকদর্ প্রককৌর্ল ডবশ্বডবদ্যালয় Bureau Of Research, Testing and
Consultation (BRTC) ২০০২ সাকল এবং Price Water House Coopers, India ২০০৯ সাকল হাই-মেক
পাকশ স্থাপকনর সম্ভাব্যর্া র্াচাই ককর প্রডর্কবদন মপর্ ককর।
ডবগর্ ২০০৫-২০০৯ আডথ শক সাকল ডবকশ্ব অথ শননডর্ক ডবপর্ শয় এবং খাদ্য মূল্য বৃডদ্ধ পাওয়া সকেও বাংলাকদকর্ ৬.৩% ডজডডডপ অডজশর্
হকয়ডছল। র্ার ফকল র্াৎপর্ শ পূণ শভাকব দাডরদ্র ডনরসন এবং সামাডজক পডরবর্শন সূডচর্ হকয়ডছল। এডর্য়ার অন্যান্য মদকর্র মচকয়
বাংলাকদকর্ েডমক মূল্য কম হওয়ায় এ সুকর্াগ ব্যবহার ককর মদকর্র প্রবৃডদ্ধ আরও উন্নীর্ করা সম্ভব। র্াই সরকার ডজডডডপ প্রডর্ বৎসর
গকড় ৮ র্র্াংর্ হাকর বৃডদ্ধ এবং দাডরদ্র ৪০% হকর্ ২০২১ সাকল ১৫% এ নাডমকয় আনার লক্ষয ডনধ শারণ ককর। এ লক্ষয অজশকনর জন্য
র্থ্য প্রযুডি ব্যবহার এবং ডডডজোল বাংলাকদর্ গড়ার উকদ্যাগ উকল্লখকর্াগ্য ভূডমকা পালন করকর্ পাকর। ডকন্তু ডবগর্ দুই দর্কক
বাংলাকদকর্র র্াৎপর্ শপূণ শবৃডদ্ধ সকেও উৎপাদনর্ীলর্ায় কডর্পয় সম্পদ র্থা: জ্বালানী, ভূডম, অথ শ এবং দক্ষ জনসম্পদ প্রধান প্রডর্বন্ধকর্া
ডহকসকব মদখা ডদকয়কছ। অপরডদকক, প্রডর্বছর গকড় প্রায় ২ ডমডলয়ন জনর্ডি বৃডদ্ধ উন্নয়ন সহায়ক হকলও দক্ষ জনবকলর অভাব এবং
জনর্ডির সুষম ব্যবহার একটি প্রধান অন্তরায়। জনবকলর দক্ষর্া বৃডদ্ধর জন্য উচ্চডর্ক্ষা মজারদারকরণ এবং ডবডভন্ন ডর্কল্পর জন্য
বৃডিমূলক ডর্ক্ষা অর্ীব জরুরী। দ্রুর্ বডদ্ধশর্ জনসংখ্যার কমশসংস্থাকনর জন্য েমঘন ডর্ল্পকারখানা, মসবা ও সরবরাহ প্রডর্ষ্ঠান স্থাপন
এবং ব্যডি মাডলকানার ডবডনকয়াগ আবশ্যক। এছাড়া উচ্চ প্রযুডি ডনভশর ডর্ল্পকারখানা ও মসবা সরবরাহ প্রডর্ষ্ঠান স্থাপন এবং কাডরগডর
দক্ষর্া সম্পন্ন জনর্ডি গকড় মর্ালা সম্ভব হকল মদকর্ কমশসংস্থান, দাডরদ্র ডবকমাচন এবং উচ্চ প্রবৃডদ্ধ অজশকন ব্যাপক অবদান রাখকর্ সম্ভব
হকব।
হাই-মেক ডর্কল্পর ডবকার্ ও উন্নয়কনর জন্য মদকর্র ডবডভন্ন স্থাকন ডবডনকয়াকগর উপযুি পডরকবর্ সৃডষ্টর জন্য ২০১০ সাকলর ১০ মাচ শ
সরকার বাংলাকদর্ হাই-মেক পাকশ কতৃশপক্ষ আইন, ২০১০ প্রণয়ন ককর। এ আইকনর অধীন ২৮ জুন ২০১০ র্াডরকখ বাংলাকদর্ হাই-মেক
পাকশ কতৃশপক্ষ প্রডর্ডষ্ঠর্ হয়। এ প্রডর্ষ্ঠাকনর মূল লক্ষয হকলা, বাংলাকদকর্র ডবডভন্ন স্থাকন হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর মাধ্যকম উপযুি
ডবডনকয়াগ পডরকবর্ সৃডষ্ট, উন্নয়ন ও ডবকার্। এ পাকশ প্রডর্ষ্ঠার সাকথ সাকথ এর ব্যবস্থাপনা ও পডরচালনা করাও বাংলাকদর্ হাই-কেক
পাকশ কতৃশপকক্ষর দাডয়ত্ব। এ হাই-মেক পাকশসমূকহ মদর্ী-ডবকদর্ী সংস্থাকক প্লে/জডম বরাে মদয়া র্াকর্ র্থ্য ও প্রযুডি র্থা; সফেওয়যার,
একগ্রা-বাকয়াকেককনালডজ, অকোকমাবাইল ও মমোল ইন্ড্রাডট্রজ, এযাডভান্সড মমডডকযাল সাপ্লাই এবং ডডভাইস; বাকয়া-ইনফরকমটিক্স,
গাকমশন্টস ও মেক্সোইল (গকবষণা ও উন্নয়ন), প্লাডেক মাকচ শনডাইডজং এবং ইকলকডট্রক মমডর্নাডর ডডজাইন, কডম্পউোর হাড শওয়যার,
মর্াগাকর্াকগর জন্য সফেওয়যার, আইটি সাডভশস ইর্যাডদ প্রযুডি উদ্ভাবন এবং মদকর্ ও ডবকদকর্ রপ্তাডনর মাধ্যকম ববকদডর্ক মুদ্রা আয় ও
কমশসংস্থাকনর ব্যবস্থা করা। ইকর্ামকধ্য ডবডভন্ন উন্নয়ন সহকর্াগী সংস্থা এ খাকর্ অথ শায়কনর আগ্রহ প্রকার্ ককর এবং ডবশ্ব ব্যাংক ও
ডডএফআইডড বাংলাকদকর্র কাডলয়ানককর হাই-মেক পাকশ প্রডর্ষ্ঠার জন্য ২০১১ সাকল বাংলাকদর্ সরকাকরর সাকথ চুডি স্বাক্ষর ককর।
অর্ঃপর ডবশ্বব্যাংক ঋণ ডহকসকব এবং ডডএফআইডড অনুদান ডহকসকব এ প্রককল্প অথ শ প্রদাকন সম্মডর্ দান ককর। হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর
জন্য ২০১৩ সাকল ডডডপডপ প্রস্তুর্ করা হয় এবং ডডডপডপ অনুকমাডদর্ হকল উি সাল হকর্ কার্ শরম শুরু হয়।
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১.২ প্রককল্পর বণ শনা
প্রককল্পর নাম:

কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-কেক পাকশ)-এর উন্নয়ন (৩য় সংকর্াডধর্)

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:

বাংলাকদর্ হাই-কেক পাকশ কতৃশপক্ষ (BHTPA)

প্রকল্প এলাকা:

মূল ডডডপডপ ও সব শকর্ষ সংকর্াধন অনুর্ায়ী প্রকল্পটি ঢাকা র্হরসহ বাংলাকদকর্র ৬টি মজলার ৬টি
উপকজলায় ডবস্তৃর্। হাই-কেক পাকশসমূকহর নাম ও অবস্থান ডনকম্নর সারডণ-১.১ এবং ডচত্র-১ প্রদান করা
হকয়কছ।

সারডণ ১.১: হাই-মেক পাককশর নাম ও অবস্থান

র হাই-কেক পাককশর নাম
1.

অবস্থান

কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (বঙ্গবন্ধু হাই-কেক কাডলয়ানকর, গাজীপুর
ডসটি)

আয়র্ন
৩৫৫ একর

2. জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ

জনর্া োওয়ার, কাওরান
বাজার, ঢাকা

১২ র্লা ভবন

3. মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ

র্কর্ার

মাডি-কেন্যান্ট ভবকনর প্রথম
৪ র্লা ডনমশাণ

4.

মকাম্পানীগি

৭.০ একর জডম

5. রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-কেক পাকশ

রাজর্াহী

৪ একর ভূডম

6. খুলনা হাই-কেক পাকশ

খুলনা সদর

৫.০০ একর

7. চট্টগ্রাম হাই-কেক পাকশ

চট্টগ্রাম

০.২৭
একর
প্রস্তাডবর্)

ডসকলে হাই-কেক পাকশ
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(৯২.০০

ডচত্র নং-১.১: কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-কেক পাকশ) এর উন্নয়ন র্ীষ শক প্রকল্প ভুি এলাকা
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১.৩ প্রককল্পর লক্ষয ও উকেশ্য
১.৩.১ প্রককল্পর লক্ষয
উন্নর্ ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ সৃডষ্ট ডনডশ্চর্ ককর জ্ঞান ডভডিক উচ্চ প্রযুডি ডনভশর ডর্ল্প স্থাপকনর মাধ্যকম অথ শননডর্ক উন্নয়কনর লকক্ষয প্রকল্পটি
বাস্তবায়ন করা হকে।
১.৩.২ প্রককল্পর সাডব শক উকেশ্য
প্রকল্পটির সাডব শক উকেশ্য হকে ২০২১ সাকলর মকধ্য ডডডজোল বাংলাকদকর্র রূপকল্প বাস্তবায়কনর লকক্ষয আইটি/আইটিএস এবং উচ্চ
প্রযুডির (হাই-মেক) জ্ঞান-ডভডিক ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠা করার জন্য সহায়ক প্রাথডমক অবকাঠাকমা ডনমশাণ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কমশসংস্থান
বৃডদ্ধ করা।
১.৩.৩ প্রককল্পর মূল উকেশ্য
1. আইটি / আইটিইএস এবং অন্যান্য জ্ঞান ডভডিক হাই-মেক ডর্কল্পর জন্য ডবশ্বমাকনর ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ ডনডশ্চর্করকণ প্রককল্পর
ডভর্কর এবং প্রককল্পর বাইকর অবকাঠাকমা ডনমশাণ;
2. ডবডনকয়াগ ববডর্ষ্টয সম্পন্ন মভৌর্ অবকাঠাকমা ডনমশাণ এবং র্ীষ শ স্থানীয় আইটি / আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠানসমূহ আকষ শণ করা;
3. প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন, পডরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণর জন্য আন্তজশাডর্ক খ্যাডর্ সম্পন্ন মবসরকাডর ডনমশাণকারী
প্রডর্ষ্ঠানসমূহকক ডপডপডপ এর ডভডিকর্ ডনকয়াগদান;
4. প্রককল্পর ডভর্কর অবকাঠাকমা ডনমশাণ ককর ডবডনকয়াগকাডরকদর জন্য সফেওয়যার প্রযুডি-পাকশ সৃডষ্টর মাধ্যকম মবসরকাডর খাকর্
সহায়র্া প্রদান;
5. সরকাডর এবং মবসরকাডর খাকর্ মানব সম্পদ উন্নয়কনর জন্য প্রডর্ক্ষণ মডডউল প্রণয়ন ও প্রডর্ক্ষণ আকয়াজন; এবং
6. হাই-মেক পাককশর সাকথ সম্পকশযুি প্রডর্ষ্ঠানসমূহ, মবসরকাডর খাকর্র আইটি/আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠানসমূহ, আইটি/ আইটিইএস
সডমডর্র সদস্যবৃকন্দর দক্ষর্া উন্নয়ন ও ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ এর জন্য সক্ষমর্া বৃডদ্ধ ও সহায়র্া প্রদাকনর মাধ্যকম ব্যবসাডয়ক
পডরকবর্ উন্নয়ন এবং প্রসাকরর সুকর্াগ বৃডদ্ধ।

১.৪ প্রককল্পর প্রধান অংগ সমূহ:
মূল ডডডপডপ অনুর্ায়ী প্রককল্পর প্রধান অঙ্গসমূহ ডনম্নরূপ:
১। অবকাঠাকমা বর্ডর:
প্রককল্পর প্রধান অংগ হল হাই-কেক পাকশ বর্ডরর জন্য ডবডভন্ন অবকাঠাকমা বর্ডর। মূলর্ এ প্রককল্পর আওর্ায় হাই-কেক পাকশ
বর্ডরর জন্য করা হকয়কছ। মস সাকথ বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি, কাডলয়ানককর মসবা ভবন এবং মর্খ হাডসনা সফেওয়যার
মেককনালডজ পাককশ মাডি-কেন্যান্ট ভবকনর ৪থ শ র্লা পর্ শন্ত এ প্রককল্পর মাধ্যকম ডনমশাণ করা হকয়কছ।
ক) প্রককল্পর বাইকরর মভৌর্ অবকাঠাকমা ডনমশাণ
• ভূডম উন্নয়ন
• মাডি-মেন্যান্ট ভবন ডনমশাণ ও উন্নয়ন
• ডবকল্প সড়ক ডনমশাণ
• ডবদুযৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন
খ) প্রককল্পর মধ্যস্থ মভৌর্ অবকাঠাকমা ডনমশাণ
•
•
•

অভযন্তরীণ সংকর্াগ সড়ক ডনমশাণ
পাডন সংরক্ষণ, সরবরাহ ও পয়ঃডনষ্কাষণ ব্যবস্থা ডনমশাণ
মবসরকাডর ডবডনকয়াগকাডরকদর মর্ৌথ ব্যবহাকরর জন্য ববদুযডর্ক সাব-মের্ন, ইটিডপ, এসডডব্লউটিডপ এবং ডডব্লইটিডপ
ডনমশাণ
২। হাই-মেক পাককশর সাকথ সম্পকশযুি প্রডর্ষ্ঠানসমূকহর দক্ষর্া উন্নয়ন এবং অনুকূল ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ সৃডষ্ট
৩। IT/ITES মসক্টকরর মানব সম্পদ উন্নয়ন
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১.৫ প্রকল্প অনুকমাদন / সংকর্াধন ও বাস্তবায়ন সময়
ডবশ্ব ব্যাংক ও ডডএফআইডড বাংলাকদকর্ ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠার জন্য মজান প্রডর্ষ্ঠার লকক্ষয ২০১১ সাকল Private Sector
Development Sopport Project এর আওর্ায় অথ শ প্রদাকন সম্মর্ হকয় বাংলাকদর্ সরকাকরর সাকথ চুডি স্বাক্ষর
ককর। কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর সহায়ক অবকাঠাকমা সৃডষ্ট ও আইটি/ আইটিইএস মসক্টকরর সক্ষমর্া বৃডদ্ধকর্ সহায়র্া প্রদাকনর
উকেকশ্য বাংলাকদকর্ হাই-মেক পাকশ কতৃশক ২০১৩ সাকল ডডডপডপ প্রস্তুর্ করা হয়। গর্ মাচ শ ২০১৩ মর্ ডডডপডপটি অনুকমাডদর্ হকল
প্রককল্পর কার্ শরম শুরু হয়। প্রককল্পর অনুকমাদন/সংকর্াধন ও বাস্তবায়ন সময় ডনকম্নর সারডণ ১.২ এ প্রদান করা হকলা: সারডণ ১.২: প্রককল্পর অনুকমাদন/সংকর্াধন ও বাস্তবায়ন সময়

ডডডপডপ
মূল
১ম সংকর্াডধর্

অনুকমাদকনর র্াডরখ
জানুয়াডর ২০১৩
অকক্টাবর ২০১৩

প্রকল্প সমাডপ্তর র্াডরখ
জুন ২০১৬
জুন ২০১৬

২য় সংকর্াডধর্

জানুয়াডর ২০১৬

জুন ২০১৬

৩য় সংকর্াডধর্

মাচ শ ২০১৬

ডডকসম্বর ২০১৯

মময়াদ বৃডদ্ধর প্রধান কারণ
প্রককল্প নতুন ককম্পাকনে অন্তভুশি হওয়ায় সরকার ২০৬০
লক্ষ োকা অডর্ডরি বরাে দান ককর। মর্ কারকণ প্রথম
সংকর্াধন করা হয়
প্রাডর্ষ্ঠাডনক সামথ শ বৃডদ্ধর জন্য ডবশ্বব্যাংক ১৫৬০.০ লক্ষ
োকা অথ শায়কনর প্রস্তাব ককর।ডসকলকে হাই-মেক পাকশ
স্থাপকনর জন্য ডসদ্ধান্ত গৃহীর্ হয়। র্কর্াকর MTB ভবন
ডনমশাকণর জন্য ২৪০০.০ লক্ষ োকা প্রস্তাব করা হয়।
ডবডনকয়াগ পডরকবর্ উন্নয়ন করার জন্য রাজর্াহী, খুলনাকর্
হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর জন্য ডবশ্বব্যাংক প্রকল্পটির জন্য
অডর্ডরি ১৭.৪৩ ডমডলয়ন ডলার বরাে প্রদান করায়
সংকর্াডধর্ প্রককল্পর লক্ষয ও উকেশ্য অজশকনর জন্য সময়
বৃডদ্ধ করা হকয়কছ।

১.৬ প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়
প্রকল্পটি বাংলাকদর্ সরকার, ডবশ্বব্যাংক ও ডডএফআইডড অথ শায়কন বাস্তবাডয়র্ হকে। ডনকম্নর সারডণ-১.৩ এ প্রককল্পর বরাে ও বৃডদ্ধর
পডরমাণ মদয়া হকলা:
সারডণ ১.৩: হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর জন্য ব্যয় বরাে
লক্ষ োকায়

ডডডপডপ
মূল
১ম সংকর্াডধর্
২য় সংকর্াডধর্
৩য় সংকর্াডধর্

বাংলাকদর্ সরকার
ডবশ্বব্যাংক
ডডএফআইডড
মমাে
(ডজওডব)
১১৭৫.১১
১৮৫১৭.৩১
২৫৪৩.৯১ ২২২৩৬.৩৩
১১৭৫.১১
১৮৯১২.০৬
৩৬১১.৬৪ ২৩৬৯৮.৮১
১১৭৫.১১
১৬৬৫৯.৩০
৫৮৬৪.৪০ ২৩৬৯৮.৮১
২৯৪৭.১১
৩০৫৫৬.৮৬
৫৯১০.৮৪
৩৯৪১৪.৮১

প্রকল্পটির মূল অনুকমাডদর্ ব্যয় ডছল ২২,২৩৬.৩৩ লক্ষ োকা। সব শকর্ষ
সংকর্াধন (৩য়) অনুর্ায়ী মমাে অনুকমাডদর্ ব্যয় ৩৯,৪১৪.৮১ লক্ষ োকা।
উি অকথ শর মকধ্য ডজওডব অনুদান ২৯৪৭.১১ লক্ষ োকা, ডবশ্বব্যাংক/
আইডডএ ঋণ ৩০,৫৫৬.৮৬ লক্ষ োকা এবং ডডএফআইডডর অনুদান
৫৯১০.৮৪ লক্ষ োকা। প্রকল্পটির ব্যয় ১ম সংকর্াকধনীকর্ মূল ব্যয় ৬.৫৭%
বৃডদ্ধ মপকয়কছ। ডির্ীয় সংকর্াধনীকর্ অপডরবডর্শর্ ডছল এবং তৃর্ীয়
সংকর্াধনীকর্ মূল ব্যয় ৭৭.২৫% বৃডদ্ধ মপকয়কছ। প্রকল্পটিকর্ ডজওডব,
ঋণদার্া এবং অনুদাকনর অথ শায়কনর র্র্করা হার র্থারকম
৭.৪৮%,৭৭.৫৩% এবং ১৫.০% (মলখডচত্র ১.১)।

র্র্করা
হ্রাস/বৃডদ্ধ
৬.৫৭
৬.৫৭
৭৭.২৫

ডজওডব
ডডএফআইডড ৭.৪৮%
১৫%

ডবশ্বব্যাংক
৭৭.৫২%

টেখচিত্র ১.১: চেওচব, চবশ্বব্াাংক ও চিএফআইচি কর্তৃক অর্ ৃায়তের আনুপাচেক হার
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১.৭ অথ শায়কনর অবস্থা ও বছর ডভডিক অগ্রগডর্
অথ শ বছর ডভডিক আরডডডপডপর সংস্থান অনুর্ায়ী বরাে, অথ শছাড় এবং প্রকৃর্ ব্যয় ও অগ্রগডর্র র্র্করা হার ডনকম্নর সারডণ-১.৪ এ
প্রদান করা হকলা:
সারডণ-১.৪: অথ শবছর ডভডিক আরডডডপডপর সংস্থান, বরাে, অথ শছাড় ও বাস্তবায়ন অগ্রগডর্
লক্ষ োকায়

আডথ শক সাল

ডডডপডপ/আরডডডপডপ
সংস্থান

বৎসর ডভডিক
অথ শছাড় (%)*

প্রকৃর্ ব্যয়
(অথ শ ছাকড়র ডভডিকর্)

হ্রাস বৃডদ্ধ
(%)

২.৯৯

অথ শছাকড়র
ডভডিকর্ অগ্রগডর্র
হার (%)
৯৯.৬৬

২০১২-১৩

২.৯৯

২০১৩-১৪

৩৮০২.৬৭

২০১৪-১৫

৭৪৭৫.৯২

২০১৫-১৬

১১৩১৭.২৩

২০১৬-১৭

৫৬২২.৮৬

২০১৭-১৮

৫৮৮৯.৮৬

উপকমাে

৩৪১১১.৫৩

২০১৮-১৯
২০১৯-২০
উপকমাে
সব শকমাে

৩৮৪০.৩৬
১৪৬২.৯৩
৫৩০৩.২৯
৩৯,৪১৪.৮২

৩.০০
(০.৯২%)
৪৬৯৬.৫০
(৬৬.৮৯%)
৭২৯৮.৭৬
(৯৩.৪১%)
৭২৯৫.৭৯
(৬৬.৫০%)
৩১৫৫.৬২
(৬৭.২৮%)
২১৭৮.২৬
(৫০.০৭%)
২৪,৬২৭.৯৩
(৭০.০২%)
-

৩,৮০২.৬৭

৮০.৯৭

(+)১৯.০৩

৭,৪৭৫.৯১

১০২.৪২

(-) ০২.৪২

৫,৪২৪.৫১

৭৪.৩৫

(+)২৫.৬৫

৪,৬৯৫.২৩

১৪৮.৭৯

(-)৪৮.৭৯

২,২৬১.১৪

১০৩.৮১

(-)৩.৮১

২৩,৬৬২.৪৫

৯৬.০৭

(+)০৩.৯২

-

-

(+)০.৩৪

*সূত্র: প্রকল্প পডরচালককর দপ্তর

উপকরর সারডণ হকর্ মদখা র্ায় মর্ ডডকসম্বর ২০১৭ সাল পর্ শন্ত মমাে ২৪,৬২৭.৯৩ লক্ষ োকা ছাড় করা হকয়কছ (বরাকের ৭০.০২%) এবং
২৩,৬৬২.৪৫ লক্ষ োকা ব্যয় হকয়কছ র্া ছাড়কৃর্ মমাে অকথ শর ৯৬.০৭%। এ পর্ শাকয় অথ শ ছাকড়র উপর ডভডি ককর প্রককল্পর অগ্রগডর্
সকন্তাষজনক। প্রকল্পটির মময়াদ ডডকসম্বর ২০১৯ সাকল মর্ষ হকব। উি অথ শ বছকর ছয় মাকসর জন্য ১৪৬২.৯৩ লক্ষ োকার সংস্থান রাখা
হকয়কছ।

১.৮ প্রককল্পর অনুকমাডদর্ পদ ও ডনকয়াডজর্ জনবল পর্ শাকলাচনা
প্রককল্পর অধীকন ডবডভন্ন পে সংগ্রহ/ রয়, অবকাঠাকমা ডনমশাণ এবং পডরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণর জন্য সৃডজর্ পদ ও ডনকয়াডজর্
জনবকলর ডববরণ ডনকম্নর সারডণ- ১.৫ এ প্রদান করা হকলা:
সারডণ ১.৫: প্রককল্পর অধীকন অনুকমাডদর্ পদ ও ডনকয়াডজর্ জনবল
র.নং
অনুকমাডদর্ পকদর নাম
সরকাডর কমশকর্শা
1.
প্রকল্প পডরচালক
2.
উপ প্রকল্প পডরচালক
3.
ডনব শাহী প্রককৌর্লী
4.
সহকাডর প্রককৌর্লী (ডসডভল)
5.
সহকাডর পডরচালক
মমাে কমশকর্শা
6.
7.
8.

ডহসাবরক্ষক
অডফস সহকাডর/ কডম্পউোর সহকাডর
কার্ শ সহকাডর

সংখ্যা

ডনকয়াকগর ধরণ

ডনকয়াকগর র্াডরখ

মর্ামর্/মন্তব্য

১
১
১
১
১
৫

পূণ শ দাডয়ত্ব
-ঐ-ঐ-ঐ-

১৮ মাচ শ/১৩
মসকেম্বর/১৪
আগষ্ট/১৪
-

১
১
১

সরাসডর ডনকয়াগ
-ঐ-ঐ-

অকক্টাবর/২০১৩
৩ জুলাই/১৩
৯ জুলাই/১৩

ডনকয়াগ করা হয়ডন
-ঐ২ জন ডনকয়াগ করা
হয়ডন
-
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র.নং

অনুকমাডদর্ পকদর নাম
উপকমাে কমশচারী

আউে মসাডসংশ এর মাধ্যকম ডনকয়াগ
9.
মের চালক
10.
মমকসিার, এমএল, এমএস, ঝাড়ুদার
11.
পাহাড়াদার

সংখ্যা
৩

ডনকয়াকগর ধরণ
-

ডনকয়াকগর র্াডরখ
-

মর্ামর্/মন্তব্য
৩ জনই ডনকয়াগ
করা হকয়কছ

১
৩
১

আউে মসাডসংশ
-ঐ-ঐ-

-

ডনকয়াগ করা হকয়কছ
ডনকয়াগ করা হকয়কছ
ডনকয়াগ করা হকয়কছ

১.৯ ডবকর্ষজ্ঞ ফামশ ও ব্যডি ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ
আরডডডপডপ অনুর্ায়ী প্রককল্পর অধীকন ডবকর্ষজ্ঞ ফামশ ও ব্যডি ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াকগর সংস্থান, জনবল ডনকয়াগ ও ডনকয়াকগর র্াডরখ ডনকম্নর
সারডণ-১.৬ এ প্রদান করা হকলাঃ
সারডণ-১.৬ ডবকর্ষজ্ঞ ফামশ ও ব্যডি ডবকর্ষজ্ঞ
রডমক
নং

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ডবকর্ষজ্ঞ ফামশ/ ব্যডি ডবকর্ষকজ্ঞর ধরণ

সংখ্যা

ডনকয়াকগর র্াডরখ

মর্ামর্ /মন্তব্য

ট্রানকজকসন এযাডভাইসডর ফামশ
অথ শ ব্যবস্থাপনা ডবকর্ষজ্ঞ (ব্যডি)
রয় ডবকর্ষজ্ঞ (ব্যডি)
পডরকবর্ ডবকর্ষজ্ঞ (ব্যডি)
সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ (ব্যডি)
প্রডর্ক্ষণ ব্যবস্থাপনা ডবকর্ষজ্ঞ (ব্যডি)
সুপারডভর্ন ইডিডনয়ার (ব্যডি)
জুডনয়র সুপারডভর্ন ইডিডনয়ার (ব্যডি)
ডডজাইন এযান্ড সুপারডভর্ন ইডিডনয়ার (ব্যডি)

১
১
১
১
১
২
১
১
১

৩০ জুন /১৪
১২ আগষ্ট/১৪
অকক্টাবর/১৪
মসকেম্বর/১৪
এডপ্রল/১৪ হকর্ ডডকসম্বর/১৬
এডপ্রল/১৬
মম/১৬
-

ডনকয়াগ করা হকয়কছ
-ঐ-ঐ-ঐডনকয়াগ করা হয়ডন
ডনকয়াগ করা হকয়কছ
-ঐ-ঐমপ্রষকণ ডডকসম্বর ২০১৭ সাকল
ডনকয়াগ করা হকয়কছ
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ডির্ীয় অধ্যায়
পরামর্শক প্রডর্ষ্ঠাকনর কার্ শপডরডধ (TOR) ও ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর কমশপদ্ধডর্
(Methodology)
২.১ পরামর্শক প্রডর্ষ্ঠাকনর কার্ শপডরডধ (TOR)
ডনডবড় পডরবীক্ষণ কাকজর উকেশ্যাবলী সামকন মরকখ একটি সমডির্ কমশ-পডরকল্পনায় পরামর্শক প্রডর্ষ্ঠাকনর ডনম্ন বডণ শর্ দাডয়ত্বসমূহ
ডনধ শারণ করা হকয়কছ:
1. প্রককল্পর পেভূডম, উকেশ্য, বরাে/ পুনঃবরাে, খরচ, বাস্তবায়ন সময়, ডডডপডপ/ আরডডডপডপ অনুর্ায়ী বাৎসডরক বরােকৃর্
র্হডবল, র্হডবল অনুসাকর অন্যান্য প্রাক্কডলর্ ব্যয় এবং প্রকল্প সম্পডকশর্ অন্যান্য র্থ্যাডদ ডনরীক্ষণ ও পর্ শাকলাচনা;
2. প্রককল্পর সামডগ্রক এবং অঙ্গ-ডভডিক বাস্তবায়নকৃর্ অগ্রগডর্ মলখডচত্রাকাকর উপস্থাপকনর জন্য র্থ্য সংগ্রহ, পর্ শাকলাচনা ও
ডবকেষণ;
3. প্রককল্পর উকেশ্য অজশকনর জন্য এর অগ্রগডর্র বণ শনা এবং পর্ শাকলাচনা ককর গৃহীর্ কার্ শরম প্রককল্পর উকেশ্য বাস্তবায়কনর
জন্য উপকর্াগী ও ফলপ্রসূ ডকনা র্া বণ শনার মাধ্যকম মর্ামর্ প্রদান;
4. দরপকত্রর র্থ্যাডদ (দরপত্র আহ্বান, দরপত্র মূল্যায়ন, অনুকমাদন প্রডরয়া, চুডি সম্পাদন, ইর্যাডদ) অনুসন্ধান এবং পর্ শাকলাচনা
ককর প্রককল্পর আওর্ায় রয়কৃর্ পে, কার্ শ ও মসবা সংগ্রকহর মক্ষকত্র ডবদ্যমান রয়নীডর্ (ডপ ডপ এ-২০০৬/ ডপ ডপ আর-২০০৮)
র্থার্থভাকব প্রডর্পালন করা হকয়কছ/হকে ডক না র্া র্াচাই;
5. প্রককল্পর আওর্ায় রয়কৃর্ পে/ কার্ শ / মসবাসমূকহর সঠিক রক্ষণাকবক্ষণ প্রকয়াজনীয় / উপযুি মলাকবল িারা করা হকে
ডকনা র্া পরীক্ষা ও পর্ শাকলাচনা;
6. অথ শায়ন, পে রয়, ব্যবস্থাপনার অদক্ষর্া, ইর্যাডদ কারকণ প্রককল্পর ব্যয় বৃডদ্ধ অথবা বাস্তবায়ন কাল বডধ শর্ হকয়কছ ডকনা র্া
পর্ শকবক্ষণ ককর ডবলকম্বর কারণসমূহ অনুসন্ধান/ডচডির্করণ;
7. র্ডদ প্রককল্পর আওর্ায় মকান সাফল্য-গাঁথা থাকক, র্ার উকল্লখকর্াগ্য অংর্সমূহ র্া ডকনা প্রককল্পর মূল কার্ শরকমর সাকথ
প্রাসডঙ্গক ও কার্ শকর র্া ডবকেষণ;
8. ডবডভন্ন পর্ শকবক্ষকণর মাধ্যকম প্রাপ্ত র্কথ্যর সামডগ্রক ব্যাখ্যা/ বণ শনাডদ পর্ শাকলাচনা;
9. প্রককল্পর সবল ডদক, দুব শল ডদক, সুকর্াগ এবং হুমডকসমূহ ডবকেষণ (SWOT) ককর, দুব শলর্া ও চযাকলি মমাকাকবলা করার
জন্য উপযুি পরামর্শ প্রদান;
10. প্রককল্পর জন্য সম্ভাব্য Exit Plan সম্পককশ মর্ামর্ ও ব্যাখ্যা প্রদান;
11. অন্য প্রককল্পর সাকথ এ প্রককল্পর কার্ শপদ্ধডর্র ডমল বা পাথ শকয আকছ ডকনা র্ার ব্যাখ্যা;
12. প্রককল্পর ডডডপডপ/আরডডডপডপ অনুর্ায়ী কাকজর গুণগর্ ও পডরমাণগর্ মান, পডরকল্পনা মাডফক ও ডনডদ শষ্ট ডনয়ম অনুসরণ করা
হকয়কছ ডকনা র্া র্াচাই;
13. একই এলাকায় একই রকম অন্য প্রককল্পর সাকথ এ প্রককল্পর তুলনা;
14. প্রককল্পর আওর্ায় সম্পাডদর্ গকবষণা কার্ শরকমর পডরবীক্ষণ ও পর্ শাকলাচনা;
15. প্রককল্পর মাধ্যকম আথ শ-সামাডজক অবস্থা পডরবর্শকনর প্রভাব ডবকেষণ;
16. গকবষণা ফলাফল অবডহর্করণ এর জন্য জার্ীয় পর্ শাকয় কমশর্ালা আকয়াজকনর মাধ্যকম কমশর্ালা মথকক প্রাপ্ত র্থ্য অন্তভুশি
ককর চূড়ান্ত প্রডর্কবদন প্রস্তুর্করণ;
17. প্রকল্প এলাকা মথকক সংগৃহীর্ র্কথ্যর ডভডিকর্ প্রডর্কবদন প্রণয়ন এবং রয়কারী সংস্থা (আইএমইডড) হকর্ অনুকমাদন গ্রহণ;
18. বাংলা (ডনকষ) ও ইংকরডজ (New Times Roman) উভয় ভাষায় প্রডর্কবদন প্রণয়ন;
19. পর্ শকবক্ষকণর ডভডিকর্ সুপাডরর্সমূহ প্রণয়ন;
20. রয়কারী সংস্থা (আইএমইডড) কতৃশক ডনধ শাডরর্ প্রকল্প সংডেষ্ট অন্যান্য কার্ শাবলী সম্পন্নকরণ।
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২.২ ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর কমশপদ্ধডর্ (Methodology)
ক) নমুনা সংকগ্রকহর ধারণাগর্ কাঠাকমা
কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশটির বর্শমান নাম “বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি”। প্রথকম প্রকল্পটি কাডলয়ানকর হাই-কেক পাককশর অবকাঠাকমা
ডনমশাকণর জন্য গ্রহণ করা হকলও পরবর্ীকর্ র্কর্াকর মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ Multi-Tenant Building
(MTB) এর চতুথ শ র্লা পর্ শন্ত, ডসকলে হাই-কেক পাককশর ভূডম উন্নয়ন ও অন্যান্য সহায়ক অবকাঠাকমা সৃডষ্টর ডবষয় অন্তভুশি ককর
পর্ শার্রকম আকরা ৪টি এলাকা সংকর্াডধর্ ডডডপডপকর্ অন্তভুশি করা হকয়কছ। প্রকল্প এলাকায় জ্ঞান ডভডিক ডর্ল্প স্থাপকনর উকেকশ্য উপযুি
অবকাঠাকমা বর্ডর, ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগর অনুকূল পডরকবর্ সৃডষ্ট, মানব সম্পকদর দক্ষর্া বৃডদ্ধ, যুব সমাকজর জন্য কমশসংস্থাকনর সুকর্াগ
সৃডষ্টর মাধ্যকম সুফলকভাগীকদর আথ শসামাডজক অবস্থার উন্নয়কনর লক্ষয ডনধ শারণ করা হকয়কছ।
প্রককল্পর অধীকন ৮৮টি প্যাকককজ মালামাল রয় করা হকয়কছ।প্রককল্পর অধীকন ১৮ টি প্রডর্ক্ষণ প্যাকককজ ২৫টি মকাস শ/ডবষকয় সব শকমাে
৬,৪১৮ জনকক এপর্ শন্ত প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা হকয়কছ। এছাড়া ৯টি ডবশ্বডবদ্যালকয় উন্নর্ র্ন্ত্রপাডর্ সরবরাহ করা হকে। এ ছাড়াও ৭০টি
শ
আইটি/ আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠানকক মকায়াডলটি সাটিডফককর্কন
প্রাডপ্তকর্ সহায়র্া প্রদান করা হকয়কছ।এ মপ্রক্ষাপকে প্রককল্পর সরাসডর
সুফলকভাগী হকে ডবডনকয়াগকাডর, প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত এবং আইটি/আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠান সমূহ। এছাড়া প্রকল্প সংডেষ্ট এলাকার স্থানীয় জনগণ,
ডর্ল্প স্থাপনকারী উকদ্যািাগণ এবং প্রকণাদনা মূলক কমশসংস্থান কমশসূডচর আওর্াভুি ৬৫টি প্রডর্ষ্ঠাকনর ১,৮৯১ জন পুরুষ ও মডহলা।
খ)র্থ্য-উপাি সংগ্রকহর পন্থাসমূহ (DCI)
জ্ঞান ডভডিক ডর্ল্প মর্মন; আইটি-আইইটিএস এবং হাই-কেক ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠার মাধ্যকম মদকর্র যুব সমাকজর কমশসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃডষ্ট ও
আথ শসামাডজক উন্নয়কনর জন্য এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হকে। এ মপ্রক্ষাপকে ডনডবড় পডরবীক্ষকণর মাধ্যকম র্থাসম্ভব সঠিক ডচত্র পাওয়ার
জন্য ডনম্ন-বডণ শর্ সংখ্যাগর্ (Quantitative), গুণগর্ (Qualitative) এবং মসককন্ডাডর র্থ্য-সংগ্রকহর পন্থা (DCI) ব্যবহার
করা হকয়কছ।
১) প্রককল্পর অগ্রগডর্র ডনডবড় পডরবীক্ষণ র্থা কমশ-সংস্থান সৃডষ্টর ডবষকয় সকরজডমকন র্থ্য-উপাি সংগ্রকহর জকন্য কাঠাকমাগর্ প্রশ্নমালার
(Structured Questionnaire) মাধ্যকম দক্ষর্া বৃডদ্ধমূলক প্রডর্ক্ষণ প্রদাকনর জন্য অডধকার প্রাপ্ত প্রডর্ষ্ঠানসমূকহর
উপকারকভাগী প্রডর্ক্ষণাথীকদর র্াডলকা হকর্ বদব চয়কনর মাধ্যকম উিরদার্া ডনব শাচন করা হকয়কছ।
২) প্রককল্পর নমুনা ডহকসকব বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি, কাডলয়ানকর ও অন্যান্য পাকশ সমূকহর অভযন্তরীণ সড়ক, সংকর্াগ সড়ক, ডবকল্প
সড়ক, ডগ্রডার ডিজ, মাডি-কেন্যান্ট ভবন ডনমশাণ, কােমস হাউজ, পয়ঃডনষ্কাষণ লাইন, সুয়যাকরজ ডট্রেকমন্ট প্লান্ট, সড়ক বাডর্, ডবকল্প
রাস্তার সড়ক বাডর্, সীমানা প্রাচীর,প্রর্াসডনক ভবকন ডফটিং ডফক্সার, পাডন সরবরাহ লাইন, ডসকলে হাই-কেক পাককশর ভূডম উন্নয়ন,
জাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালকয় স্থাডপর্ ল্যাব, ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালকয়র এযাডনকমর্ন ল্যাব, র্াহজালাল ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবগ-ডাো ল্যাব, জনর্া
সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর সংস্কার কাজ ইর্যাডদর বর্শমান অবস্থা সকরজডমন পডরদর্শকনর মাধ্যকম পর্ শকবক্ষণ ককর, এর
কার্ শকাডরর্া সম্পককশ প্রাপ্ত মন্তব্য ‘মভৌর্ অবকাঠাকমা পর্ শকবক্ষণ মচকডলে অনুর্ায়ী সংগ্রহ করা হকয়কছ। এছাড়াও রয় প্রডরয়া ডপডপআর
২০০৮ অনুসরণ করা হকয়কছ ডকনা র্া পরীক্ষা করার জকন্য মচকডলে অনুর্ায়ী র্থ্য সংগ্রহ করা হকয়কছ।
৩) প্রককল্পর অগ্রগডর্র ডনডবড় পডরবীক্ষকণর জকন্য অনুকমাডদর্ গাইড-লাইন অনুর্ায়ী প্রককল্পর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শা,
জনপ্রডর্ডনডধ,স্থানীয় জন প্রডর্ডনডধ, স্থানীয় প্রর্াসন, প্রককল্পর সাকথ জডড়র্ ডবডভন্ন প্রডর্ষ্ঠান, আইটির সাকথ সডরয় ভাকব জডড়র্
মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠান, আইটি/আইটিইএস সডমডর্র সদস্যবৃন্দ, ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ প্রদানকারী প্রডর্ষ্ঠানসমূহ, প্রডর্ক্ষক ও উপকারকভাগী
ও অন্যান্য মসবা প্রদানকারী সংস্থা র্থা প্রকল্প সম্পককশ জ্ঞার্ গুরুত্বপূণ শ র্থ্য প্রদানকারীর সাক্ষাৎকার (KII) গ্রহণ করা হকয়কছ। প্রশ্নমালা
অনুর্ায়ী মমাে ১৭ টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হকয়কছ।
৪) প্রককল্পর অগ্রগডর্ ডনডবড় পডরবীক্ষকণর জকন্য প্রককল্পর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শাবৃন্দ, ডবডভন্ন প্রডর্ষ্ঠান, আইটির সাকথ সডরয় ভাকব
জডড়র্ মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠান, আইটি/আইটিইএস সডমডর্র সদস্যবৃন্দ, ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ প্রদানকারী প্রডর্ষ্ঠানসমূহ, প্রডর্ক্ষক ও
উপকারকভাগীকদর ডনকয় দলীয় মুি আকলাচনার (FGD)মাধ্যকম র্থ্য সংগ্রহ করা হকয়কছ।
গ) নমুনা সংগ্রকহর মকৌর্ল
গুণগর্ এবং পডরমাণগর্ জডরকপর লকক্ষয নমুনায়ন করা হকয়কছ। পডরমাণগর্ জডরকপর মাধ্যকম প্রকল্প বাস্তবায়কনর ফকল উপকারকভাগী
পর্ শাকয় মর্ প্রভাব পকড়কছ র্া ডনরূপণ করা হকয়কছ। আর গুণগর্ অনুসন্ধাকনর িারা প্রককল্পর বর্শমান অবস্থা ও মভৌর্ কাঠাকমাসমূকহর
কার্ শকাডরর্া র্াচাই করা হকয়কছ এবং সকচর্ন ব্যডিবগ শ ও প্রককল্পর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শাকদর ডনকে হকর্ প্রকল্প সম্পডকশর্ র্থ্য ও
মর্ামর্ গ্রহণ করা হকয়কছ।
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২.৩ সমীক্ষার চলক ডনধ শারণ

প্রশ্নমালাসমূহ প্রণয়কনর জন্য পরামর্শক কতৃশক ডনকম্ন বডণ শর্ চলকসমূহ ডবকবচনায় মনয়া হকয়কছ
•
•
•
•
•
•

প্রকল্প হকর্ প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত সুফলকভাগী জডরপ প্রশ্নমালা
প্রককল্পর আওর্ায় স্থাডপর্ মভৌর্ অবকাঠাকমা মূল্যায়ন মচকডলষ্ট
প্রকল্প হকর্ ডনব শাডচর্ ডবশ্বডবদ্যালকয় স্থাডপর্ ল্যাকবর র্ন্ত্রপাডর্ পর্ শকবক্ষণ মচক ডলষ্ট
প্রককল্পর সবল ও দুব শল ডদকসমূহ পর্ শাকলাচনাসহ গুরুত্বপূণ শ র্থ্যপ্রদানকারীর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা
উন্মুি দলীয় আকলাচনার (FGD) ডনকদ শডর্কা
প্রককল্পর রয় প্রডরয়ার মূল্যায়ন মচক ডলষ্ট

২.৪ র্থ্য সংগ্রকহর উপকরণ প্রণয়ন (প্রশ্নমালা)
সমীক্ষার উকেশ্য, কমশ পডরডধ, প্রস্তাডবর্ কমশপদ্ধডর্র আকলাকক প্রকয়াজনীয় ও প্রাসডঙ্গক প্রশ্নমালা ও মচক ডলে প্রণয়ন করা হকয়কছ।
প্রশ্নমালা ও মচকডলেসমূহ ডেয়াডরং কডমটির সভায় আকলাচনার আকলাকক সংকর্াধন রকম চূড়ান্ত করা হকয়কছ। র্থ্য-উপাি সংগ্রকহর
উপকরণসমূহ ডনম্নরূপ:
•
•
•
•
•

সুডবধাকভাগী গ্রুকপর সাক্ষাৎকাকরর (Beneficiary Survey) জন্য প্রশ্নমালা;
মভৌর্ অবকাঠাকমা পর্ শকবক্ষণ (Physical Infrastructure Observation) মচকডলে;
প্রককল্পর রয় কার্ শরকম ডপডপএ-২০০৬ এবং ডপডপআর-২০০৮ এর ডবডধসমূহ অনুসরণ সংরান্ত-রয় চুডি পর্ শাকলাচনা ডবষয়ক
মচকডলষ্ট;
গুরুত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকাকরর প্রশ্নমালা (KII);
মুি আকলাচনা সভা (FGD) পডরচালনার ডনকদ শডর্কা।

২.৫ সমীক্ষার নমুনার আকার ডনধ শারণ ও ডবন্যাস
প্রককল্পর ডনডবড় পডরবীক্ষণ সমীক্ষার র্থ্যাডদর ডবকেষণ দুইটি পদ্ধডর্কর্ করা হকয়কছ র্থা: পডরমাণগর্ (Quantitative) ও গুণগর্
(Qualitative)। পডরমাণগর্ ও গুণগর্ পদ্ধডর্র নমুনার আকার ও ডবন্যাস ডনম্নরূপ:
ক)পডরমাণগর্ পদ্ধডর্
সুডবধাকভাগী জরীপ: এ প্রককল্পর আওর্ায় ১৮টি প্যাকককজর অধীকন ৬৪১৮ জন মডহলা ও পুরুষকক প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা হকয়কছ। মূলর্ঃ
এ সকল প্রডর্ক্ষণাথী প্রককল্পর প্রধান সুফলকভাগী। একদর মধ্য হকর্ ডনকম্ন উডল্লডখর্ পদ্ধডর্কর্ সুফলকভাগী উিরদার্ার সংখ্যা ডনধ শারণ
করা হকয়কছ।
নমুনার আকার: প্রকল্প ভুি ৭টি মজলাকর্ই সমীক্ষা পডরচালনা করা হকয়কছ। প্রকল্প এবং এর আকর্পাকর্র এলাকার উন্নয়ন কার্ শরম
পডরবীক্ষণ করা হকয়কছ। ডনকম্নর কডম্পউোর ডভডিক সূত্র ব্যবহার ককর নমুনার আকার ডনধ শারণ করা হকয়কছ।
(http://www.raosoft.com/sample size.html)
x
n

=
=

Z(c/100)2r(100-r)
N x/((N-1) E2 + x)

E

=

∙[(N - n) x/n(N-1)]

n: নমুনা আকার
E: মাডজশন অফ এররঃ ৫%
N: পপুকলর্ন সাইজঃ ৬৪১৮
c: কনডফকডন্স মলকভলঃ ৯৫%
Z(c/100): ডরটিকাল ভযালু
r: মরসপন্স ডডডিডবউর্নঃ ৫০%

উি সূত্র অনুর্ায়ী নমুনার সংখ্যা ৩৬৭ জন ডনধ শারণ করা হকয়কছ।
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ডবডভন্ন মট্রড অনুর্ায়ী মাঠ পর্ শায় হকর্ নমুনা সংগ্রকহর জন্য সুফলকভাগীকদর ডবন্যাস ডনকম্নর সারডণ ২.১ এ প্রদান করা হকয়কছ:
সারডণ ২.১ সুফলকভাগীকদর আনুপাডর্ক সংখ্যা

রডমক
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.
৭.
৮.
৯.
১০.
উপকমাে
১১.
১২.
সব শকমাে

ডবষয়

প্রডর্ক্ষণাথী/
উপকারকভাগীর সংখ্যা
দক্ষর্া বৃডদ্ধ প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম
৪৭৩৫
প্রকণাদনা মূলক কমশসংস্থান
১৮৯১
মাধ্যডমক স্তকরর মলাকবল প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম
১০৭২
C-Level প্রডর্ক্ষণ
৮৮
Java প্রডর্ক্ষণ
৯৮
Six Sigma প্রডর্ক্ষণ
১১২
Oracal প্রডর্ক্ষণ
৮৬
SAP প্রডর্ক্ষণ
৪০
সরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকন দক্ষর্া বৃডদ্ধ প্রডর্ক্ষণ
১০৭
Vendor সনদ
৮০
৮৩০৯
ডবডনকয়াগকাডর প্রডর্ষ্ঠান
৬৫
স্থানীয় জনগণ (প্রডর্ হাই-কেক পাকশ এলাকা মথকক ৫ জন উিরদার্া ডনব শাচন)
-

%
৫৬
২২
১২
২
২
২
১
১
১
১
১০০
২০
-

সংগৃহীর্ব্য নমুনার
সংখ্যা
২০৬
৮০
৪৪
৭
৭
৭
৪
৪
৪
৪
৩৬৭
১৩
৫০

-

৪৩০

প্রককৌর্লগর্ পর্ শকবক্ষণ
হাই-কেক পাককশর বাস্তব অবস্থা সকরজডমন পডরদর্শকনর মাধ্যকম প্রডর্টির প্রককৌর্লগর্ অগ্রগডর্ পর্ শকবক্ষণ করা হকয়কছ।
রয় চুডি পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পভুি ৭টি মজলায় হাই-কেক পাককশর সংকর্াগ সড়ক, ডিজ, কালভাে শ, ইর্যাডদর ডনমশাণ কার্ শরম ডবডভন্ন প্যাকককজর আওর্ায় রয়
চুডির মাধ্যকম সম্পাডদর্ হকয়কছ। মমাে রয় চুডির সংখ্যা ৮৮টি। উি ৮৮টি এর মকধ্য ১১.৩৬% অথ শাৎ মমাে ১০ টি নমুনা সংগ্রহ
ককর পর্ শাকলাচনা করা হকয়কছ।
খ) গুণগর্ পদ্ধডর্
গুরুত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকার (Key Informants Interview)
প্রককল্পর অগ্রগডর্ ও কাকজর মান পর্ শাকলাচনার জন্য গুরুত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালার মাধ্যকম সংগ্রহ করা হকয়কছ। প্রকল্প
বাস্তবায়কনর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শা, জনপ্রডর্ডনডধ, প্রডর্ক্ষক, মসবাপ্রদানকাডর সংস্থা ও উপকারকভাগী প্রডর্ষ্ঠাকনর মধ্য হকর্ ১৭ জকনর
সাক্ষাৎকার মনয়া হকয়কছ। গুরুত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকাকরর ডবন্যাস ডনকম্নর সারডণ ২.২ মদয়া হকলা:
সারডণ ২.২ গুরুত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকার এর সংখ্যা (KII)
রডমক
১.
২.
৩.
৪.
৫.

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী
প্রকল্প বাস্তবায়কনর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শা ও উপকজলা প্রর্াসকনর কমশকর্শা
প্রডর্ক্ষক
জনপ্রডর্ডনডধ
মসবা প্রদানকাডর সংস্থা
উপকারকভাগী প্রডর্ষ্ঠান প্রধান (CEO)
মমাে
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সংখ্যা
৩
৪
৪
৩
৩
১৭

দলীয় মুি আকলাচনা (এফডজডড)
প্রককল্পর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শা, স্থানীয় জনপ্রডর্ডনডধ, স্থানীয় প্রর্াসন, প্রককল্পর সাকথ জডড়র্ ডবডভন্ন প্রডর্ষ্ঠান, আইটির সাকথ সডরয়
ভাকব জডড়র্ মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠান, আইটি/আইটিইএস সডমডর্র সদস্যবৃন্দ, ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ প্রদানকারী প্রডর্ষ্ঠানসমূহ, প্রডর্ক্ষক ও
অন্যান্য মসবা প্রদানকারী সংস্থা মধ্য হকর্ ১০-১২ জকনর সাকথ আকলাচনা করা হকয়কছ। প্রকল্প ভুি মজলাগুকলা মকধ্য ঢাকার জনর্া
োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ, বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি (কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ), গাজীপুর এবং র্কর্াকর অবডস্থর্ মর্খ
হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ দলীয় মুি আকলাচনা সভা হকয়কছ। দলীয় মুি আকলাচনায় অংর্গ্রহণকারীকদর ডবন্যাস ডনকম্নর
সারডণ ২.৩ এ প্রদান করা হকলা:
সারডণ ২.৩ মুি দলীয় আকলাচনায় অংর্গ্রহণকারীকদর ডবন্যাস
মজলা

মুি দলীয় আকলাচনা’র স্থান

সময়

ঢাকা

জনর্া োওয়ার মেককনালডজ পাকশ
স্থানঃ জনর্া োওয়ার, কাওরান বাজার,
ঢাকা
বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি (কাডলয়ানকর হাইমেক পাকশ)
স্থানঃ কাডলয়ানকর, গাজীপুর
মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ
স্থানঃ র্কর্ার

সময়ঃ সকাল ১০
ঘটিকা

গাজীপুর

র্কর্ার

মুি দলীয় আকলাচনা’র
সংখ্যা
১
•

সময়ঃ সকাল ১০
ঘটিকা

১

সময়ঃ সকাল ১০
ঘটিকা

১

মমাে

৩

•
•
•
•
•

•

অংর্গ্রহণকারী
প্রকল্প বাস্তবায়কনর সাকথ সংডেষ্ট কমশকর্শা ও
উপকজলা প্রর্াসকনর কমশকর্শা
গণপ্রডর্ডনডধ
স্থানীয় জন প্রডর্ডনডধ
প্রককল্প সাকথ জডড়র্ ডবডভন্ন প্রডর্ষ্ঠান
আইটির সাকথ সডরয় ভাকব জডড়র্
মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠান, আইটি/আইটিইএস
সডমডর্র সদস্যবৃন্দ
ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ প্রদানকারী প্রডর্ষ্ঠানসমূহ
প্রডর্ক্ষক
মমাে ১০-১২ জন প্রডর্ এফডজডডকর্

গ) মসককন্ডাডর উৎকসর র্থ্য সংগ্রহ
পডরকল্পনা কডমর্ন, আইএমইডড, প্রকল্প পডরচালককর দপ্তর হকর্ সংডেষ্ট প্রডর্কবদন, প্রকল্প দডলল এবং ডবডভন্ন ওকয়ব সাইে হকর্
মসককন্ডাডর র্থ্য সংগ্রহ করা হকয়কছ।
ঘ) হাই-কেক পাককশর তুলনামূলক পর্ শাকলাচনা
একই ধরকনর প্রককল্পর সাকথ এ প্রককল্পর কার্ শপদ্ধডর্র ডমল বা পাথ শকয ডবকেষকণর জন্য ওকয়বসাইে হকর্ র্থ্য সংগ্রহ ককর ডবকেষণ
প্রদান করা হকয়কছ। প্রককল্পর সব শকমাে নমুনার সংখ্যা ডবকবচনায় মরকখ সমীক্ষার নমুনার সংখ্যা সব শসাকুকল্য ৪৯৯ রাখা হকয়কছ। র্া ডনকম্নর
সারডণকর্ উকল্লখ করা হকলা:
সারডণ ২.৪ নমুনার আকার ডবন্যাস

রডমক
১.
২.

৩.

৪.

র্কথ্যর উৎস
উিরদার্া
প্রককল্পর
মধ্যস্থ
মভৌর্ প্রকল্প সংডেষ্ট কমশকর্শা, প্রকল্প
অবকাঠাকমার মূল্যায়ন
বাস্তবায়ন কডমটির সদস্য
প্রককল্পর সাহায্যপুষ্ট ডবডভন্ন প্রকল্প সংডেষ্ট কমশকর্শা, সংডেষ্ট
ডবশ্বডবদ্যালকয়র ভাষা ল্যাব/ প্রডর্ষ্ঠান এর কমশকর্শা
ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাকবর মভৌর্
অবকাঠাকমার মূল্যায়ন

মকৌর্ল
নমুনার আকার
মভৌর্ অবকাঠাকমা ৭টি আইটি পাকশ
মচক ডলে
মভৌর্ অবকাঠাকমা ডনব শাডচর্
৫টি
মচকডলে
ডবশ্বডবদ্যালয় (ঢাকা,
বুকয়ে,
জাহাঙ্গীরনগর,
কুকয়ে এবং রুকয়ে)
প্রককল্পর আওর্ায় দক্ষর্া বৃডদ্ধ দক্ষর্া বৃডদ্ধ মূলক প্রডর্ক্ষণ সুডবধাকভাগী জডরপ ৩৬৭
মূলক প্রডর্ক্ষকণর সুফলকভাগী প্রদাকনর জন্য অডধকার প্রাপ্ত প্রশ্নমালা
প্রডর্ক্ষাণাথী
প্রডর্ষ্ঠান সমূকহর উপকারকভাগী
প্রডর্ক্ষণাথীকদর র্াডলকা হকর্ বদব
চয়কনর মাধ্যকম উিরদার্া ডনব শাচন
করা হকয়কছ
ডবডনকয়াগকাডর প্রডর্ষ্ঠান
প্রডর্ষ্ঠান প্রধান
ঐ
১৩
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রডমক
৫.
৬.

র্কথ্যর উৎস
উিরদার্া
মকৌর্ল
হাই-কেক পাকশ এলাকার জনগণ স্থানীয় জনগণ
ঐ
গুরূত্বপূণ শ ব্যডিকদর সাক্ষাৎকার প্রকল্প সংডেষ্ট কমশকর্শা, স্থানীয় KII মচক ডলে
(KII)
গুরুত্বপূণ শ ব্যডি, জন প্রডর্ডনডধ,
স্থানীয় প্রর্াসন ও বাস্তবায়ন
কডমটির সদস্য
৭.
মুিদলীয় আকলাচনা (FGD)
প্রকল্প সংডেষ্ট কমশকর্শা, স্থানীয় FGD গাইডলাইন
গুরুত্বপূণ শ ব্যডি, জন প্রডর্ডনডধ,
স্থানীয় প্রর্াসন, বাস্তবায়ন কডমটির
সদস্য,
আইটি/আইটিইএস
একসাডসকয়সকনর সদস্যবৃন্দ
৮.
রয় চুডি পর্ শাকলাচনা
মমাে নমুনার আকার

নমুনার আকার
৫০
১৭

৩x১০=৩০

১০
৪৯৯

২.৬ SWOT ডবকেষণ
মর্ মকান প্রককল্পর সবলডদক (Strength) ও দুব শলডদক (Weakness) প্রককল্পর অভযন্তরীণ পডরকবর্, অকথ শর সংস্থান ও
ব্যবস্থাপনার সাকথ জডড়র্। অপরডদকক সুকর্াগ (Opportunity) ও ঝডুঁ কসমূহ (Threats) প্রককল্পর বাইকরর ডনয়ামককর সাকথ
জডড়র্। প্রককল্পর সবলডদকসমূকহর মকধ্য প্রককল্প অথ শায়ন, উৎপাডদর্ পকের মূল্য, বাজার চাডহদা, গুণগর্মান, প্রককল্প ডনকয়াডজর্
জনবকলর দক্ষর্া, মভৌর্ অবকাঠাকমা ইর্যাডদর সাকথ সম্পকশযুি। উপকরাি মপ্রক্ষাপকে প্রকল্পটির SWOT ডবকেষণ ডনম্নডলডখর্
ডনকদ শর্ককর আকলাকক র্থ্য সংগ্রহ ককর মর্ামর্/মন্তব্য প্রদান করা হকয়কছ।
ক) প্রককল্পর সবলডদককর ডনকদ শর্ক:
1. প্রককল্প দক্ষ জনবল ডনকয়াগ
2. প্রকয়াজনীয় অকথ শর সংস্থান ও অথ শছাড়
3. বাস্তবডভডিক খার্ওয়াডর বাকজে বরাে
4. কার্ শরম সুডনডদ শষ্টভাকব সনািকরণ ও বাস্তবায়ন
5. বাৎসডরক কমশ পডরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
6. প্রককল্পর অধীকন উৎপাডদর্ পে-মসবার বাজার চাডহদা
খ) প্রককল্পর দুব শলডদককর ডনকদ শর্ক:
1. অডনয়ডমর্/ অডর্ডরি দাডয়কত্ব প্রকল্প পডরচালক ডনকয়াগ
2. ভূডম অডধগ্রহণ ও মসবা রকয় জটিলর্া ও দীঘ শসময় ব্যয়
3. প্রকয়াজকনর তুলনায় অপ্রতুল জনবকলর সংস্থান ও ডনকয়াগ
4. প্রকল্প বাস্তবায়কন আইডন জটিলর্া
5. প্রককল্পর অধীকন উৎপাডদর্ পে/ মসবার বাজার চাডহদা হ্রাস
গ) প্রককল্পর সুকর্াগসমুকহর ডনকদ শর্ক:
1. ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগর সম্ভাবনা বৃডদ্ধ
2. উৎপাডদর্ পে/মসবার বাজার চাডহদা রমাগর্ ভাকব বৃডদ্ধ
3. সুফলকভাগীকদর সহকর্াডগর্া
4. স্থানীয়ভাকব েডমক প্রাপ্যর্া ও মজুডরর হার
5. আন্তজশাডর্ক মাকনর পে উৎপাদন ও মসবা সৃডষ্ট
6. উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প স্থাপন এবং মদর্ীয় েডমককদর কমশসংস্থান
ঘ) প্রককল্পর ঝডুঁ ক সমূহ:
1. প্রকল্প বাস্তবায়কন স্থানীয় জনগকণর অসহকর্াডগর্া
2. প্রকল্প এলাকায় পডরকবর্ ডবনষ্টকারী ডর্ল্প কারখানা স্থাপন
3. প্রাকৃডর্ক দুকর্ শাকগ প্রকল্প এলাকার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষডর্ সম্ভাবনা
4. নীডর্-ডনধ শারণী ডবষকয় ব্যাপক পডরবর্শন
5. স্থাপনা ডনমশাকণ কাডরগডর ত্রুটি, প্রকয়াজনীয় সুকর্াগ-সুডবধার অভাব
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২.৭ প্রককল্পর লক্ষয অজশন পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পটি জ্ঞান ডভডিক উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প স্থাপকনর উপকর্াগী অবকাঠাকমা সৃডষ্ট ককর ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ উন্নয়কনর মাধ্যকম অথ শননডর্ক
উন্নয়কনর লকক্ষয বাস্তবায়ন করা হকে। এ পর্ শাকয় প্রককল্পর লক্ষয অজশন পর্ শাকলাচনার জন্য ডডডপডপকর্ উডল্লডখর্ ডনকম্নর ডনকদর্শকসমূহ
অনুসরকণ করা হকয়কছ। র্থা:
▪ ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠাকনর জন্য উপযুি ডবডনকয়াগ পডরকবর্ সৃডষ্ট;
▪ মদডর্/ডবকদর্ী ডবডনকয়াগ বৃডদ্ধ;
▪ নারী-পুরুকষর কমশসংস্থাকনর সুকর্াগ বৃডদ্ধ;

২.৮ প্রককল্পর উকেশ্য অজশন পর্ শাকলাচনা
প্রককল্পর উকেশ্য অজশন পর্ শাকলাচনার কাঠাকমা ডনকম্ন প্রদান করা হকয়কছ
সারডণ ২.৫ প্রককল্পর উকেশ্য অজশন পর্ শাকলাচনার কাঠাকমা
রডমক
নং
১.

২.

৩.

৪.

৫.

প্রককল্পর উকেশ্য

উকেশ্য অজশকনর জন্য সম্পাডদর্ কার্ শাবলী

আইটি / আইটিইএস এবং অন্যান্য
জ্ঞান ডভডিক হাই-কেক ডনভশর
ডর্কল্পর জন্য ডবশ্বমাকনর ব্যবসাডয়ক
পডরকবর্ ডনডশ্চর্করকণ প্রককল্পর
অন- সাইে অফ- সাইে অবকাঠাকমা
ডনমশাণ করা;

১) ভূডম অডধগ্রহণ ও উন্নয়ন
২) সীমানা প্রাচীর ডনমশাণ
৩) ডর্ল্প স্থাপকনর জন্য অবকাঠাকমা/ ভবন বর্ডর
৪) ডবডভন্ন মসবার জন্য অবকাঠাকমা বর্ডর
৫) অভযন্তরীণ রাস্তা ডনমশাণ
৬) ডবদুযৎ ও গ্যাস সরবরাহ লাইন ও অন্যান্য স্থাপনা ডনমশাণ
৭) এসটিডপ(Sweage Treatment Plant) ও অন্যান্য
পডরকবর্ সহায়ক স্থাপনা ডনমশাণ, বৃক্ষকরাপণ
৮) পাডন সরবরাহ ব্যবস্থাপনা স্থাপন/ ডনমশাণ
৯) পয়ঃডনষ্কার্ন ব্যবস্থাপনা স্থাপন/ ডনমশাণ ও পাডন ডনষ্কার্ন
১০) প্রর্াসডনক ভবন ডনমশাণ, মসডমনার/ ওয়াকশর্কপর ব্যবস্থা থাকা
১১) প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা রাখা
১২) উন্নর্ মাকনর ডনরাপিা ব্যবস্থা স্থাপন
ডবকর্ষ ববডর্ষ্টয সম্পন্ন মভৌর্ ১) দ্রুর্ আমদাডন ও রপ্তাডনর ব্যবস্থা
অবকাঠাকমা ডনমশাণ, র্ার ফকল র্ীষ শ ২)ডবডনকয়াগকাডরকদর incentive প্রদান
স্থানীয় আইটি / আইটিইএস ৩) এয়ার ডলফটিং এর ব্যবস্থা রাখা
প্রডর্ষ্ঠানসমূহ আকডষ শর্ হকব;
৪) ডবডনকয়াগকাডরকদর জন্য উন্নর্ ডনরাপিা
৫) ডবকনাদকনর ব্যবস্থা
প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন, ১) ডনকয়াডজর্ প্রডর্ষ্ঠাকনর মপ্রাফাইল পর্ শাকলাচনা
পডরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণর জন্য
আন্তজশাডর্ক
খ্যাডর্
সম্পন্ন
মবসরকাডর
ডনমশাণকারী
প্রডর্ষ্ঠানসমূহকক ডপডপডপ এর
ডভডিকর্ ডনকয়াগদান;
প্রককল্পর ডভর্কর অবকাঠাকমা ডনমশাণ ১) সফেওয়যার প্রযুডি পাকশ পর্ শকবক্ষণ
ককর ডবডনকয়াগকাডরকদর জন্য ২) মবসরকাডর খাকর্ সহায়র্া প্রদাকনর পডরমাণ ডনরূপণ
মবসরকাডর সফেওয়যার প্রযুডি-পাকশ
সৃডষ্টর মাধ্যকম মবসরকাডর খাকর্
সহায়র্া প্রদান;
সরকাডর এবং মবসরকাডর খাকর্ ১) সরকাডর ও মবসরকাডর খাকর্ মানব সম্পদ উন্নয়কনর জন্য
মানব সম্পদ উন্নয়কনর জন্য র্থার্থ প্রডর্ক্ষকণর লক্ষযমাত্রা ও অডজশর্ সাফকল্যর তুলনামুলক ডবকেষণ
প্রডর্ক্ষণ মডডউল উন্নয়ন ও প্রডর্ক্ষণ ২) আইটি খার্ডভডিক প্রডর্ক্ষণ মডডউকলর সংখ্যা ডনরূপণ
আকয়াজন
৩) প্রডর্ক্ষণ প্রদাকনর পদ্ধডর্ সম্পককশ আকলাকপার্
৪) প্রডর্ক্ষককদর জ্ঞান-দক্ষর্া সম্পককশ আকলাকপার্
৫) প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর মর্ামর্, জ্ঞান-দক্ষর্া বৃডদ্ধ র্াচাই
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অজশন

মন্তব্য ও
মর্ামর্

র্থ্য সংগ্রহ করা
হকয়কছ।

মন্তব্য ও
মর্ামর্
প্রদান
করা
হকয়কছ

র্থ্য সংগ্রহ করা
হকয়কছ।

মন্তব্য ও
মর্ামর্
প্রদান
করা
হকয়কছ
মন্তব্য ও
মর্ামর্
প্রদান
করা
হকয়কছ

র্থ্য সংগ্রহ করা
হকয়কছ।

র্থ্য সংগ্রহ করা
হকয়কছ।

র্থ্য সংগ্রহ করা
হকয়কছ।

মন্তব্য ও
মর্ামর্
প্রদান
করা
হকয়কছ
মন্তব্য ও
মর্ামর্
প্রদান
করা
হকয়কছ

রডমক
নং
৬.

উকেশ্য অজশকনর জন্য সম্পাডদর্ কার্ শাবলী

প্রককল্পর উকেশ্য
হাই-মেক পাককশর সাকথ সম্পকশযুি
প্রডর্ষ্ঠানসমূহ, মবসরকাডর খাকর্র
আইটি/আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠানসমূহ,
আইটি/ আইটিইএস সডমডর্র
সদস্যবৃন্দ, দক্ষর্া উন্নয়ন প্রডর্ক্ষণ ও
ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ এর জন্য
সক্ষমর্া বৃডদ্ধ সহায়র্া প্রদাকনর
মাধ্যকম ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ উন্নয়ন
এবং প্রসাকরর সুকর্াগ বৃডদ্ধ।

১) দক্ষর্া উন্নয়ন প্রডর্ক্ষণ ও ফাইন্যাডন্সং প্রডর্ক্ষকণর জন্য সহায়র্া
২) ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ উন্নয়ন এবং প্রসাকরর সুকর্াগ র্াচাই
(ককসষ্টাডড/ সাককসস মোডর র্াচাই)

অজশন

মন্তব্য ও
মর্ামর্

র্থ্য সংগ্রহ করা
হকয়কছ।

মন্তব্য ও
মর্ামর্
প্রদান
করা
হকয়কছ

২.৯ প্রকল্পটি গ্রহকণর পূকব শ এর Demand Assessment/Baseline Study Report,
Capitalisation ও Skill Manpower ইর্যাডদ পর্ শাকলাচনা
প্রকল্প দডলল ও অগ্রগডর্র প্রডর্কবদন ডবকেষণ, এফডজডড, KII ইর্যাডদর মাধ্যকম এসব ডবষকয় র্থ্য সংগ্রহ ককর চূড়ান্ত প্রডর্কবদন
প্রদান করা হকয়কছ।

২.১০ হাই-মেক পাককশর মান ( Standard ) পর্ শকবক্ষণ
বাংলাকদকর্ এ প্রককল্পর অধীকন বাস্তবাডয়র্ হাই-কেক পাকশ ছাড়া অন্য মকান হাই-কেক পাকশ মনই বা ইকর্াপূকব শ স্থাপন করা হয়ডন। এ
মপ্রক্ষাপকে ওকয়বসাইে হকর্ হাই-কেক পাককশর মান সম্পককশ র্থ্য সংগ্রহ ককর প্রককল্পর অধীকন স্থাডপর্ হাই-কেক পাকশ সম্পককশ মর্ামর্
প্রদান করা হকয়কছ।

২.১১ Exit Plan
প্রকল্পটির বর্শমান অগ্রগডর্ ডনডবড় ভাকব মূল্যায়ন ককর সামগ্রীক অগ্রগডর্র ডচত্র ধারণ এবং প্রককল্পর কার্ শরম মেকসই করার জন্য
ভডবষ্যৎ কার্ শরম সম্পককশ ডবস্তাডরর্ মর্ামর্ প্রদান করা হকয়কছ।

২.১২ কমশ-পডরকল্পনা (Work Plan)
ক) কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-কেক পাকশ) উন্নয়ন প্রককল্পর অগ্রগডর্র ডনডবড় পডরবীক্ষণ প্রডর্কবদন চার মাকসর
মকধ্য সমাপ্ত করা হকয়কছ। আইএমইডডর মূল্যায়ন মসক্টকরর কমশকর্শাকদর সাকথ প্রারডম্ভক সভা ককর এবং আইএমইডডর দাডয়ত্বপ্রাপ্ত
কমশকর্শার ডনকে হকর্ প্রককল্পর ডডডপডপ/ আরডডডপডপ সংগ্রকহর মাধ্যকম মূল্যায়ন কার্ শরকমর শুরু হয়। ডকুযকমন্টসমূহ এবং সম্পাডদর্
চুডির কমশ-পডরডধ (TOR) এর ডভডিকর্ সমীক্ষা পডরচালনার জকন্য প্রকয়াজনীয় র্থ্য-উপাি সংগ্রকহর পন্থা (DCI) ব্যবহার করা
হকয়কছ। কমশপদ্ধডর্ প্রণয়ন করা, নমুনা সংগ্রকহর ডডজাইন, মাঠ পর্ শায় মথকক র্থ্য-উপাি সংগ্রহ, সংগৃহীর্ উপাি প্রডরয়াকরণ, ডবকেষণ
এবং ডবকেডষর্ র্থ্য-উপাকির সাহাকয্য প্রডর্কবদন প্রস্তুর্ চার পর্ শাকয় সম্পন্ন করা হকে। র্থা: প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন, খসড়া প্রডর্কবদন,
চূড়ান্ত খসড়া প্রডর্কবদন ও চূড়ান্ত প্রডর্কবদন। কমশ-পডরকল্পনার প্রধান প্রধান কার্ শরম ডনকম্নর প্রবাহ-ডচকত্রর মাধ্যকম মদখাকনা হকয়কছঃ
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ডচত্র ২.১ ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর প্রবাহ-ডচত্র

ধাপ সমূহ
কার্ শরম
পডরবীক্ষণ
• আইএমইডডর র্থ্য ও প্রযুডি ডবভাকগর কমশকর্শাকদর সাকথ প্রারডম্ভক সভা,
কার্ শরকমর সূচনা • আইএমইডডর দাডয়ত্বপ্রাপ্ত কমশকর্শার ডনকে হকর্ প্রককল্পর ডকুযকমন্টসমূহ সংগ্রহ এবং
• প্রককল্পর কমশকর্শাকদর সাকথ আকলাচনামূলক সভা করা।

তারিখ
মফব্রুয়ারী ০৮-১২,
২০১৮

প্রারডম্ভক
প্রডর্কবদন

মফব্রুয়ারী ১৩• র্থ্য-উপাি সংগ্রকহর পন্থা (DCI) ডনব শাচন;
মাচ শ ৮, ২০১৮
• র্থ্য সংগ্রকহর ডবডভন্ন প্রশ্নমালা/কচকডলে/ডনকদ শর্না বর্ডর ;
• খসড়া প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন প্রণয়ন;
• প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন মেকডনকযাল কডমটিকর্ উপস্থাপন এবং অনুকমাদন গ্রহণ ;
• মেকডনকযাল কডমটিকর্ গৃহীর্ প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন (খসড়া) ডেয়াডরং কডমটিকর্
উপস্থাপন ; এবং
• মেকডনকযাল কডমটির ডনকদ শর্না অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন দাডখল করা।

খসড়া প্রডর্কবদন

মাচ শ ৯-এডপ্রল ৩০,
• মাঠ-পর্ শাকয় র্থ্য/উপাি সংগ্রহ;
২০১৮
• স্থানীয় / আঞ্চডলক কমশর্ালা অনুষ্ঠান;
• ডাো মকাডডং;
• কডম্পউোকর ডাো এডি, ডাো প্রডরয়াকরণ এবং এসডপএসএস (SPSS) কডম্পউোর
মপ্রাগ্রাকমর মাধ্যকম ডাো ডবকেষণ ;
• খসড়া প্রডর্কবদন প্রস্তুর্ করণ; এবং
• খসড়া প্রডর্কবদন মেকডনকযাল কডমটিকর্ উপস্থাপন করা।
মম ১-১৭, ২০১৮
• ডেয়াডরং কডমটির ডনকদ শর্না অনুর্ায়ী খসড়া চূড়ান্ত প্রডর্কবদন প্রণয়ন;এবং
• খসড়া চূড়ান্ত প্রডর্কবদন অবডহর্করণ (Dissemination) কমশর্ালায় উপস্থাপন
করা।

খসড়া চূড়ান্ত
প্রডর্কবদন

চূড়ান্ত প্রডর্কবদন

• অবডহর্করণ কমশর্ালার সুপাডরর্ অনুর্ায়ী চূড়ান্ত প্রডর্কবদন প্রণয়ন এবং দাডখল
করা।
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মম ১৮-মম ২৫,
২০১৮

খ) সময় ডভডিক কমশ পডরকল্পনা: কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-কেক পাকশ)-এর উন্নয়ন প্রককল্পর ডনডবড় পডরবীক্ষণ
প্রডর্কবদন কার্ শরম সমাডপ্তর সময়-ডভডিক কমশসূডচ ডনকম্ন বার-চাকে শর মাধ্যকম মদখাকনা হকলা:
ডচত্র ২.২ বারচাকে শ কমশ-পডরকল্পনা

৩

৪

৫
৬
৬
৭
৮
৯
১০

২১-৩১

১৮-২০

৮-১৭

১-৭

২৪-৩০

মম ২০১৮

১৬-২৩

৮-১৫

১-৭

২৭-২৮

১৬-২৬

৮-১৫
২

এডপ্রল ২০১৮

২৪-৩১

প্রককল্পর ডকুযকমন্টসমূহ সংগ্রহ করা,
আইএমইডড ও প্রকল্প কমশকর্শাকদর
সাকথ আকলাচনা
প্রশ্নমালাসহ প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন প্রণয়ন
এবং মেকডনকযাল কডমটিকর্ উপস্থাপন
মেকডনকযাল কডমটির ডসদ্ধান্ত অনুু্র্ায়ী
প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন সংকর্াধন করর্ঃ
ডেয়াডরং কডমটিকর্ উপস্থাপন এবং
চূড়ান্ত অনুকমাদন
র্থ্য-উপাি সংগ্রহঃ মাঠ পর্ শাকয়
সংখ্যাগর্ জডরকপর মাধ্যকম উপাি
সংগ্রহ
গুণগর্ র্থ্য-উপাি সংগ্রহ
স্থানীয়/ আঞ্চডলক কমশর্ালা
সংগৃহীর্ ডাো মকাডডং, কডম্পউোকর
এডি এবং ডবকেষণ
খসড়া প্রডর্কবদন প্রণয়ন

মাচ শ ২০১৮

মফব্রুয়াডর ২০১৮

১৬-২৩

১

র্াডরখ ডভডিক কমশসূডচ (বার-চাকে শ)

৯-১৫

কার্ শরম

১-৮

রম
নং

খসড়া চূড়ান্ত প্রডর্কবদন প্রণয়ন
খসড়া চূড়ান্ত প্রডর্কবদন অবডহর্করণ
ওয়াকশর্কপ উপস্থাপন
চূড়ান্ত প্রডর্কবদন প্রণয়ন

গ) র্াডরখ ডভডিক কমশপডরকল্পনা: বাস্তবায়ন, পডরবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ডবভাকগর সাকথ চুডি অনুর্ায়ী ৪ মাস সময়সীমা মকধ্য সমীক্ষা
কার্ শরম সমাডপ্তর জন্য ডনডদ শষ্ট র্াডরখ ডভডিক কমশসূচী সারডণ ২.৬ এ প্রদান করা হকলা:
সারডণ ২.৬ র্াডরখ ডভডিক কমশ-পডরকল্পনা
রম
নং
১)

প্রডর্কবদকনর নাম

দারখতকৃত প্ররতবেদন সংখ্যা

দাডখকলর সময়

র্াডরখ

প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন (কেকডনকযাল ও ডেয়াডরং কডমটি)

২০ কডপ

সম্পাদকনর ১৫ ডদকনর

২৫/০২/২০১৮

২)

১ম খসড়া প্রডর্কবদন (কেকডনকযাল ও ডেয়াডরং কডমটি)

২০ কডপ

সম্পাদকনর ৬০ ডদকনর

৩০/০৪/২০১৮

৩)

২য় খসড়া প্রডর্কবদন (ওয়াকশর্কপ উপস্থাপন)

১০০ কডপ

সম্পাদকনর ৮০ ডদকনর

১৭/০৫/২০১৮

৪)

চূড়ান্ত প্রডর্কবদন (বাংলায় ও ইংকরজীকর্)

বাংলায় ৪০ কডপ
ইংকরডজকর্ ২০ কডপ

চুডি
মকধ্য
চুডি
মকধ্য
চুডি
মকধ্য
চুডি
মকধ্য

সম্পাদকনর ১০০ ডদকনর

৩১/০৫/২০১৮
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২.১৩ র্থ্য সংগ্রহ কার্ শরম পডরচালনা
র্থ্য সংগ্রহকারী ডনকয়াগ-মাঠ পর্ শায় মথকক পডরমাণগর্ র্থ্য সংগ্রহ করার জন্য ১০ জন র্থ্য সংগ্রহকারী ডনকয়াগ মদয়া হকয়ডছল। র্থ্য
সংগ্রহকারীকদর ন্যযনর্ম ডর্ক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া স্মার্ক এবং আইডসটি ডবষকয় কাজ করার জ্ঞান ও দক্ষর্া ডছল।
র্থ্য সংগ্রহকারীগণকক প্রডর্ক্ষণ প্রদান-র্থ্য সংগ্রহকারী ডনকয়াকগর পর র্াঁকদর জন্য ২ (দুই) ডদকনর প্রডর্ক্ষণ কমশসূচীর ব্যবস্থা করা
হকয়ডছল। পরামর্শক এবং আইএমইডড দপ্তকরর সংডেষ্ট কমশকর্শাগকণর সহকর্াডগর্ায় র্থ্য সংগ্রহকারীকদরকক প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা
হকয়কছ।
মাঠ পর্ শাকয় র্থ্য/উপাি সংগ্রহ পডরচালনা-কমশ পডরকল্পনা অনুর্ায়ী ৪ (চার) সপ্তাহ ব্যাপী র্থ্য-উপাি সংগ্রকহর কাজ পডরচালনা করা
হকয়কছ। র্থ্য সংগ্রকহর কাকজ ডনকয়াডজর্ র্থ্য সংগ্রহকারীকদর দাডয়ত্ব ডছল ডনম্নরূপ:
• উিরদার্ার সরাসডর সাক্ষাৎকার গ্রহণ;
• প্রশ্নপত্র অনুসাকর সঠিক মকাকড টিক ডচি প্রদান;
• সঠিক উির ডনডশ্চর্ ককর প্রশ্নমালা পূরণ;
• সংগৃহীর্ র্কথ্যর মগাপনীয়র্া ও ডনরাপিা রক্ষা করা এবং
• সংগৃহীর্ র্থ্য পরামর্শককর কাকছ প্রদান করা।

২.১৪ র্থ্য সংগ্রকহর মান ডনয়ন্ত্রণ
পরামর্শক ডনয়ডমর্ভাকব মাঠ কমীকদর সাকথ মর্াগাকর্াগ এবং মাঠ পর্ শাকয় সৃষ্ট সমস্যাগুকলার সমাধান ককরকছন। পরামর্শক ও
আইএমইডডর কমশকর্শাগণ প্রকল্প এলাকা পডরদর্শন ও র্থ্য সংগ্রহ কার্ শরম সকরজডমকন পর্ শকবক্ষণ ককরকছন।

২.১৫ র্থ্য সম্পাদনা ও মকাডডং
পূরণকৃর্ প্রশ্নমালা পরামর্শক কতৃশক মকাডডং ও সম্পাদনা ককর সংগৃহীর্ উপাি এসডপএসএস মপ্রাগ্রাকম (SPSS) এডি করা হকয়কছ।

২.১৬ র্থ্য ডবকেষণ
সংগৃহীর্ র্থ্য এসডপএসএস সফেওয়যাকরর মাধ্যকম পডরসংখ্যান গর্ ডবকেষণ হকয়কছ এবং প্রকয়াজনীয় ডচত্র, গ্রাফ, ইর্যাডদ বর্ডর করা
হকয়কছ।

২.১৭ প্রডর্কবদন প্রণয়ন
পূকব শ আকলাডচর্ র্থ্য সংগ্রহ উপকরকণর মাধ্যকম সংগৃহীর্ র্থ্য র্াচাই-বাছাই ও ডবকেষণ মর্কষ র্া প্রডর্কবদন প্রণয়কন ব্যবহার করা
হকয়কছ।

২.১৮ প্রডর্কবদন উপস্থাপন: প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন
চুডিপকত্রর র্র্শ অনুসরকণ সমীক্ষার কমশপডরকল্পনা ও পদ্ধডর্, র্থ্য সংগ্রকহর জন্য প্রশ্নমালা ও মচকডলে, নমুনার আকার এবং সমীক্ষা
এলাকা ডনডদ শষ্টকরণ ইর্যাডদ ডববরণ সম্বডলর্ প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন চুডি স্বাক্ষকরর ১৫ (পকনর) ডদকনর মকধ্য মেকডনকযাল কডমটির সভার
জন্য দাডখল করা হয়। মেকডনকযাল কডমটির ডসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সংকর্াডধর্ প্রারডম্ভক প্রডর্কবদন ডেয়াডরং কডমটির সভার জন্য দাডখল
করা হয়। ডেয়াডরং কডমটি কতৃশক উি প্রডর্কবদন অনুকমাডদর্ হকল মাঠ পর্ শাকয় কার্ শরম শুরু করা হকয়কছ।
আঞ্চডলক কমশর্ালা: মাঠ পর্ শায় হকর্ র্থ্য সংগ্রকহর পার্াপাডর্ কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ প্রককল্পর ডবডভন্ন সুফলকভাগী, প্রকল্প
বাস্তবায়কন সংডেষ্ট কমশকর্শা এবং আইএমইডডর কমশকর্শাকদর সমিকয় ২১ এডপ্রল ২০১৮ মর্ একটি আঞ্চডলক কমশর্ালা অনুষ্ঠান করা
হকয়কছ। উি কমশর্ালার সুপাডরর্ সমূহ অন্তভুশি ককর প্রথম খসড়া প্রডর্কবদন দাডখল করা হকয়কছ। কমশর্ালায় সব শকমাে ৪০ জন ডবডভন্ন
প্রডর্ষ্ঠাকনর প্রডর্ডনডধ অংর্ গ্রহণ ককরকছন।
প্রথম খসড়া প্রডর্কবদন-মাঠ পর্ শাকয় সংগৃহীর্ সকল র্থ্য-উপাি পর্ শকবক্ষণ ও ডবকেষণ পূব শক একটি খসড়া প্রডর্কবদকনর দাডখল করা
হকয়ডছল। দাডখল কৃর্ খসড়া প্রডর্কবদকনর উপর মেকডনকযাল কডমটির সভা অনুডষ্ঠর্ হকল কডমটির ডসদ্ধান্ত অনুর্ায়ী সংকর্াডধর্ খসড়া
প্রডর্কবদন ডেয়াডরং কডমটির সভার জন্য দাডখল করা হকয়ডছল।
ডির্ীয় খসড়া প্রডর্কবদন- ডির্ীয় খসড়া প্রডর্কবদন জার্ীয় পর্ শাকয়র কমশর্ালার জন্য দাডখল করা হকয়কছ। জার্ীয় পর্ শাকয় কমশর্ালা
অনুষ্ঠান মর্কষ কমশর্ালার সুপাডরর্ সমূহ অন্তশভূি ককর চূড়ান্ত প্রডর্কবদন প্রস্তুর্ করা হকয়কছ।
চূড়ান্ত প্রডর্কবদন-আইএমইডড ও সংডেষ্ট দপ্তরসমূকহর মর্ামর্ ও ডনকদ শর্না অনুসাকর চূড়ান্ত প্রডর্কবদন বর্ডর করা হকব। চূড়ান্ত
প্রডর্কবদকনর ৬০ কডপ (বাংলায় ৪০ কডপ ও ইংকরডজকর্ ২০ কডপ) মহাপডরচালক মূল্যায়ন র্াখা, আইএমইডড বরাবর সব শকমাে ০৪
(চার) মাকসর মকধ্য চূড়ান্ত প্রডর্কবদন দাডখল করা হকব।
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তৃর্ীয় অধ্যায়
প্রককল্পর সাডব শক এবং অংগডভডিক (বাস্তব ও আডথ শক) লক্ষযমাত্রা ও অজশন
৩.১ প্রককল্পর সাডব শক এবং অংগডভডিক বাস্তব লক্ষযমাত্রা ও অজশন
প্রকল্পটির সাডব শক অংগডভডিক বাস্তব ও আডথ শক অগ্রগডর্র লক্ষযমাত্রা ও অজশন ডনকম্নর সারডণ -৩.১ এ প্রদান করা হকলা:
সারডণ -৩.১: প্রককল্পর সাডব শক এবং অংগডভডিক (বাস্তব ও আডথ শক) সব শকমাে লক্ষযমাত্রা ও অজশন

৩য় সংকর্াডধর্ ডডডপডপ অনুর্ায়ী

রমপুডির্ অগ্রগডর্ ডডকসম্বর, ২০১৭ পর্ শন্ত
বাস্তব
ব্যয়
অগ্রগডর্র
(লক্ষ োকা)
র্র্করা হার

রডমক
নং

অকঙ্গর নাম

পডরমাণ

ডডডপডপ অনুর্ায়ী
বরাে (লক্ষ োকা)

১

২

৩

৪

৫

৬

৭

৩৮১.১১
২২.০০
০.৩৫
১০.০০
১৪.০০
৬৫.০০
৩২.৫০
৩৯.০০
১২.৫০
৬৫.০০
৪৩৩.০০

৮ জন
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক

১৩৯.৬০
৭.৫৭
০.০৭
২.২৯
১.২৫
১৯.৭৪
১৩.৩০
১১.৯১
৬.৭৩
৪৬.০৯
৩৪৫.১৬

36.63
34.41
20.০০
22.9০
8.93
30.37
40.92
30.54
53.84
৭০.৯১
৭৯.৭১

১৬৮৮.০০
২৮০.০০
৪৫.০০
২৫.০০
৬.৪০
৬৯৮৬.২০
৩৫.০০
৩.০০
১০৬.০০
১২৫.০০
২৪.০০
১২.০০

মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক

০
৬৫.২০
২০.৭৮
৭.৫৩
৬.৪০
৪৬০৬.৪২
১৮.৮০
০
৫১.৬২
৬১.২৫
৫.১৬
২.২০

0
23.29
46.18
30.12
100.০০
65.94
53.71
0
48.70
49.০০
21.5
18.33

৫৪৩৯.০৭

52.25

৭৯.০০
৩৮.১১
২৬৫.৮০

100.০০
48.79
100.০০

ক) রাজস্ব ব্যয়ঃ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
১০.
১১

মবর্ন ভার্াডদ ও অন্যান্য
ভ্রমণ ব্যয়
ডাক
মেডলকফান/কমাবাইল ও ইন্টারকনে
ইকলকডট্রক ডবল
মপট্রল খরচ
ডপ্রডন্টং ও প্রকার্না
মের্নারী
বই/জান শাল (ই- ভাস শন)
ডবজ্ঞাপন

৮ জন
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
র্ে শ মট্রডনং, ওয়াকশর্প, োডড ট্যযর, মরাড মথাক
মর্া

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ওয়াকশকফাস শ মট্রডনং
মসডমনার ও কনফাকরন্স
লাইকসন্স ডফ
এন্টারকেইনকমন্ট
ডরকসকেলকমন্ট
পরামর্শক
কডমটি সভা
অডডে ডফ
আউেকসাডস শং
অন্যান্য
মভডহকযাল মমইনকেন্যান্স
কডম্পউোর ও অডফস ইকুইপকমন্ট
মমরামর্ ও অডফস সরিাম

মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক

মমাে রাজস্ব ব্যয়
খ) মূলধন ব্যয়
সম্পদ সংগ্রহ ও রয়
24.
25.
26.

জীপ
মাইকরাবাস
বাস

মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক
মথাক

১০৪১০.০৬

১টি
২টি
২টি

৭৯.০০
৭৮.১১
২৬৫.৮
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১টি
১টি
২টি

রডমক
নং
১
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.
38.

অকঙ্গর নাম

43.
44.
45.

পডরমাণ

৩
কযাকমরা
২টি
ডবডভন্ন মট্রডনং মসন্টাকরর জন্য ২০টি
কডম্পউোর, ল্যাপেপ, ট্যাব, মমাবাইল
মসে, সফেওয়যার এবং একক্সসডরজ
ডপ্রন্টার
৭টি
প্রকজক্টর
২টি
স্কযানার
২টি
ফকোকডপয়ার
২টি
অডফস ফাডন শচার (প্রকজক্ট)
মথাক
Interiors,
furniture মথাক
KHTP
ইকুইপকমন্ট, হাড শওয়ার/সফেওয়যার, মথাক
মের্ালাইজড ল্যাব, ল্যাঙ্গুকয়জ ল্যাব
ইন ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়, জাহাঙ্গীর নগর
ডবশ্বডবদ্যালয়, বুকয়ে এবং অন্যান্য
ডবশ্বডবদ্যালয়
মট্রডনং ল্যাব ইকুইপকমন্ট, ফাডন শচার মথাক
এবং
হাড শওয়ার/সফেওয়যার
ডবআইটিএম এর জন্য
এয়ার কুলার
৫টি
বৃক্ষকরাপণ
মথাক

ডডডপডপ অনুর্ায়ী
বরাে (লক্ষ োকা)

২

উপ-কমাে সম্পদ সংগ্রহ ও রয়
39.
40.
41.
42.

রমপুডির্ অগ্রগডর্ ডডকসম্বর, ২০১৭ পর্ শন্ত
বাস্তব
ব্যয়
অগ্রগডর্র
(লক্ষ োকা)
র্র্করা হার

৩য় সংকর্াডধর্ ডডডপডপ অনুর্ায়ী

ডনমশাণ ও পুর্শ
ভূডম উন্নয়ন ডসকলে
এককসস মরাড (KHTP)
ডবকল্প রাস্তা(KHTP)
কােমস হাউস- KHTP এমটিডবর্কর্ার এবং অন্যান্য সুকর্াগ-সুডবধা
সম্বডলর্ ৩টি ইনডকউডবর্ন ও মট্রডনং
মসন্টার চট্টগ্রাম, রাজর্াহী ও অন্যান্য
পাককশ
সুয়যাকরজ লাইন এবং সুয়যাকরজ
ডট্রেকমন্ট প্লযান্ট মকএইচটিডপ, ডসকলে,
চট্টগ্রাম, রাজর্াহী ও অন্যান্য
বাউন্ডাডর মদয়াল, ইন্টারনাল মরাড ইন
মকএইচটিডপ,
ডসকলে,
চট্টগ্রাম,
রাজর্াহী ও অন্যান্য মলাককর্ন
ডিজ, কালভাে শ ও মলক মডকভলপকমন্ট
ইন মকএইচটিডপ

৪
১.৮৮
১১১.৫

২টি
২০টি

১.৮৮
১১.২০

৭
100.০০
10.04

২.৪৭
২.৪৬
০.১০
৫.৬৬
১২.৬০
৯২.১১

৭টি
২টি
২টি
২টি
মথাক
মথাক

২.১৫
২.৪৬
০.১০
৫.৬৫
১২.৪৩
৬০.৩৬

87.04
100.০০
100.০০
99.82
98.65
65.53

৩০১১.৩৫

মথাক

১০৯১.৭০

36.25

৪৮.৭১

মথাক

৪৮.৭১

100

৯.০০
৮.০০
৩৭২৮.৭৫

৩টি

৫.৫৫
৭.৯১
১৬৩৩.০১

61.6৭
98.8৮
43.৮০

৬১৮.০০
৩০৯৮.৮৫
১৭৪২.০০
৯৭১৮.০০

১টি
১টি
১টি
৫টি

৫৮৮.৭২
৩০৭৩.৪৯
১৭২১.১৪
৬২৭৯.৪৩

95.26
99.18
98.80
64.6২

২৫৪৩.০০

-

১২১৮.১৯

47.90

৪০৬৯.০০

-

৭১৫.৫৮

17.5৯

৮৩০.০০

-

৮১৩.২৮

97.9৯
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৫

৬

রডমক
নং

রমপুডির্ অগ্রগডর্ ডডকসম্বর, ২০১৭ পর্ শন্ত
বাস্তব
ব্যয়
অগ্রগডর্র
(লক্ষ োকা)
র্র্করা হার

৩য় সংকর্াডধর্ ডডডপডপ অনুর্ায়ী
অকঙ্গর নাম

পডরমাণ

১
46.

২
ইকলকডট্রকযাল ওয়াকশস এবং ৫০০
মকডভএ ট্রান্সফরমার ইন মকএইচটিডপ,
রাজর্াহী ও অন্যান্য মলাককর্ন

৩

47.

48.
49.

ডডডপডপ অনুর্ায়ী
বরাে (লক্ষ োকা)

৪
৮০০.০০

ডিে লাইে ফর ইন্টারনাল এক্সকসস মরাড
এবং অলোরকনে মরাড ইন মকএইচটিডপ,
মসালার প্যাকনল ফর চট্টগ্রাম, রাজর্াহী ও
অন্যান্য মলাককর্কন

৫
-

৬
৩৬২.৩২

৭
45.29

৬০৮.০০

-

৫৫২.১৮

90.8২

ইকলকডট্রক লাইন ইন ডসকলে
ডরফরকমর্ন ওয়াকশস অব এযাডডমন
ডবডডং ফর মেন্যান্ট অব মকএইচটিডপ,
জনর্া োওয়ার

৫০৪.০০
৭৪৫.১৫

১টি
১টি

৫০৩.৭৮
৭৬২.২৬

99.9৬
102.৩০

উপ-কমাে ডনমশাণ ও পূর্শ
মমাে মূলধন ব্যয়
সব শকমাে (রাজস্ব+মূলধন)

২৫২৭৬.০০
২৯০০৪.৭৫
৩৯৪১৪.৮১

১৬৫৯০.৩৭ 65.6৪
১৮২২৩.৩৮ 62.8৩
২৩৬৬২.৪৫ 60.03

৩.২ প্রককল্পর অংগডভডিক আডথ শক অগ্রগডর্ পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পটির বাস্তবায়কনর মময়াদ মমাে ৭ বছকরর (জানুয়াডর ২০১৩- ডডকসম্বর ২০১৯) বাকজে বরাে ৩৯,৪১৪.৮১ লক্ষ োকার মকধ্য ডডকসম্বর
২০১৭ পর্ শন্ত ২৩,৬৬২.৪৫ লক্ষ োকা খরচ হকয়কছ অথ শাৎ আডথ শক অগ্রগডর্ ৬০.০৩% (মলখডচত্র-৩.১)। সারডণ ৩.১ হকর্ মদখা র্ায় ডবগর্
৫ বৎসকর (জানুয়াডর ২০১৩ হকর্ ডডকসম্বর ২০১৭) মমাে বরাে ৩৯,৪১৪.৮১ লক্ষ োকার মকধ্য ২৩,৬৬২.৪৫ লক্ষ োকা ব্যয় হকয়কছ
এবং ১৫,৭৫২.৩৬ লক্ষ োকা অবডর্ষ্ট আকছ। প্রকল্পটির সাডব শক আডথ শক অগ্রগডর্র হার ৬০.০৩%; রাজস্ব খাকর্ ৫২.২৫%, মূলধন ব্যয়
৪৩.৮০% এবং ডনমশাণ ও পূর্শকাকর্ শ ৬৫.৮৩%। প্রকল্পটির অবডর্ষ্ট ১ বৎসর ৬ মাস মময়াকদ ১৫,৭৫২.৩৬ লক্ষ োকা ব্যয় এবং ৪০.০০%
আডথ শক অগ্রগডর্ অজশন করকর্ হকব। সাডব শকভাকব প্রকল্পটির আডথ শক অগ্রগডর্র হার েথ বকল প্রর্ীয়মান হকে।
ডচত্র হকর্ মদখা র্ায় মর্ রাজস্ব খাকর্ ব্যকয়র অগ্রগডর্ মাত্র ৫২.২৫% এবং সম্পদ সংগ্রহ ও ডনমশাণ এবং পূর্শ কাকজ অগ্রগডর্ র্থারকম
৪৩.৮ এবং ৬৫.৬৪%। প্রককল্পর অবডর্ষ্ট মময়াকদ ৪০% 120
100%
100%
100%
100%
আডথ শক অগ্রগডর্ অজশন অর্ীব দুরূহ বকল প্রর্ীয়মান হকে।
100
প্রকল্পটির ককয়কটি উপখার্ মর্মন, রয় ও সম্পদ সংগ্রকহ
অগ্রগডর্ সকন্তাষজনক (৮০-৯০%) হকলও মবর্ন ভার্াডদ 80
65.64%
খাকর্ ব্যকয়র অগ্রগডর্ ডনম্ন পর্ শাকয়র। ককয়কটি উপখার্
60.03%
52.25%
মর্মন,ওয়াকশর্প মট্রডনং, অডডে ডফ খাকর্ মকান অথ শ খরচ 60
43.8%
হয়ডন। ধারণা করা র্ায় মর্, মবর্ন ভার্াডদ ইউটিডলটি ডবল
40
পডরকর্াধ ইর্যাডদ খাকর্ প্রককল্পর মময়াদ মর্কষ অথ শ অবডর্ষ্ট
থাককব।বাকজে অনুর্ায়ী প্রককল্পর অগ্রগডর্ কাডির্ মাত্রার 20
মচকয় কম হকলও অথ শ অবমুডি অনুর্ায়ী অগ্রগডর্ ৯৬.০৮%
0
র্া সকন্তাষজনক বকল ডবকবচনা করা মর্কর্ পাকর।
রাজস্ব ব্যয়

সম্পদ সংগ্রহ
বরাে

ডনমশাণ ও পূর্শ
ব্যয়

মমাে

টেখচিত্র-৩.১ প্রকতের অাংগচিচিক অগ্রগচে পর্ ৃাতোিো
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৩.৩ প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ ও মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং ডবডনকয়াগ অগ্রগডর্
প্রককল্পর অধীকন ৭টি হাই-মেক পাককশর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়কনর পডরকল্পনা গ্রহণ করা হকয়কছ। ডনকম্ন ৭টি হাই-মেক পাককশর
অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়কনর বাস্তব অগ্রগডর্ প্রদান করা হকলা:
৩.৩.১ বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি (কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ)
❖ হাই-মেক পাককশর অবস্থান: কাডলয়ানকর উপকজলা সদর, গাজীপুর মজলা
❖ হাই-মেক ডসটির আয়র্ন/ জডমর পডরমাণ: ৩৫৫ একর
❖ মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা: ঢাকা হকর্ ৪০ ডক; ডম দূরকত্ব অবডস্থর্। সড়ক ও মরল পকথ ঢাকাসহ মদকর্র অন্যান্য অঞ্চকলর সাকথ উন্নর্
মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা আকছ। ঢাকাস্থ হর্রর্ র্াহজালাল আন্তজশাডর্ক ডবমান বন্দর হকর্ এ পাককশর অবস্থান প্রায় ৪০ ডক: ডম দূকর।
❖ হাই-মেক পাকশ উন্নয়কনর জন্য সম্পাডদর্ কাকজর ডববরণ: হাই-মেক পাকশটি উন্নয়কনর জন্য মূল (original) প্রককল্পর
আওর্ায় সম্পাডদর্ কাকজর ডববরণ ডনকম্নর সারডণ -৩.২ এ প্রদান করা হকলা
সারডণ-৩.২: বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটিকর্ সম্পাডদর্ কাকজর ডববরণ

র
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

সম্পাডদর্ কাকজর ডববরণ
অভযন্তরীণ রাস্তা ডনমশাণ। রাস্তার বদঘ শয প্রায় ৩.১ ডক:ডম:
ডবকল্প রাস্তা ডনমশাণ, রাস্তার বদঘ শয প্রায় ২৬৯৬ ডমোর
পাককশর পাশ্বশবর্ী গ্রাকমর মানুকষর জন্য ডবকল্প রাস্তা ডনমশাণ,
রাস্তার বদঘ শয ১১৫০ ডমোর
সুয়যাকরজ লাইন ডনমশাণ
সড়ক বাডর্ স্থাপন
ডর্ন র্লা প্রর্াসডনক ভবকন ডফটিং ডফক্সার স্থাপন
ডবকল্প রাস্তায় িীে লাইে স্থাপন
সুয়যাকরজ ডট্রেকমন্ট প্লান্ট ডনমশাণ
বাউন্ডারী ওয়াল ডনমশাণ
কােমস হাউজ/সাডভশস ভবন ডনমশাণ
৬টি কালভাে শ ডনমশাণ
পাডন সরবরাহ লাইন ডনমশাণ
মলককর উপর ৬০ ডমোর ডগ্রডার ডিজ ডনমশাণ
অভযন্তরীণ ডবদুযৎ লাইন স্থাপন
অভযন্তরীণ র্াখা সড়ক ডনমশাণ
মলক উন্নয়ন

চুডি মূল্য
২৭.৮৩ মকাটি োকা
১৩.৫৫ মকাটি োকা
৪.৩৮ মকাটি োকা

সমাডপ্তর র্াডরখ
০৭/০৩/২০১৫
০৭/০৪/২০১৫
২০/১২/২০১৫

২.১০ মকাটি োকা
২.০৯ মকাটি োকা
৪৫.১৫ লক্ষ োকা
৪৩.৭৮ লক্ষ োকা
৫.৮৭ মকাটি োকা
৬.৪১ মকাটি োকা
৯.৮৫ মকাটি োকা
৬৯.১১ লক্ষ োকা
৫.৭৯ মকাটি োকা
৫.৮৩ মকাটি োকা
৬.১৯ মকাটি োকা
৫.০৪ মকাটি োকা
১.৭২ মকাটি োকা

১৮/১২/২০১৫
২৪/১২/২০১৫
৩০/১২/২০১৬
২০/১২/২০১৫
৩০/০৯/২০১৬
৩০/০৯/২০১৬
১৩/১২/২০১৬
৩০/১২/২০১৬
৩০/০৩/২০১৭
৩০/১২/২০১৬
২৯/১১/২০১৬
১৫/০৩/২০১৭
১৫/০৩/২০১৭

পর্ শকবক্ষণ: উি সকল কাজ ইকর্ামকধ্য সমাপ্ত হকয়কছ। এ সকল ডনমশাণ কাকজ উকল্লখকর্াগ্য ডনমশাণ ত্রুটি মদখা র্ায়ডন। প্রকল্প
কতৃশপক্ষ জাডনকয়কছন মর্ প্রডর্টি কাকজর মালামাকলর গুণগর্মান পরীক্ষা করা হকয়কছ। ডনমশাণকালীন সমকয় গুণগর্মান ডনয়ন্ত্রণ
করা হকয়কছ।
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❖ ব্লক/প্লকের সংখ্যা ও ব্যবহার: বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটির মমাে জডম ৫টি ব্লকক ভাগ করা হকয়কছ। ব্লক ডভডিক জডমর বন্টন ও
ব্যবহার ডনম্নরূপ:
সারডণ-৩.৩ ব্লক ডভডিক জডম বন্টন

র:
1.

ব্লক নম্বর
ব্লক-১

জডমর পডরমাণ
৬৫.০০ একর

2.
3.
4.
5.
6.

ব্লক-২
ব্লক-৩
ব্লক-৪
ব্লক-৫
অডর্ডরি জডম
(ব্লক
৪-৫
মধ্যবর্ী জডম)
উপকমাে
নতুন প্রাপ্ত
সব শকমাে

৬২.০০ একর
৪০.০০ একর
৩৬.০০ একর
২৯.০০ একর
২১.০০ একর

7.

২৫৩.০০ একর
৯৭.০০ একর
৩৫০.০০ একর

জডমর ব্যবহার
সম্ভাব্য ডনমশাণ অবকাঠাকমা
প্রর্াসডনক ভবন এবং মহাকেল কাম কনকভনর্ন
আবাসন এলাকা
মসন্টার/ ক্লাব হাউস/ ডর্ক্ষা
প্রডর্ষ্ঠান মডকভলপার ডনকয়াগ
করা হকয়কছ।
(বাংলাকদর্ মেকডসটি এবং
সাডমে মেককনাপডলস ডলঃ)
ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান স্থাপন
-ঐ-ঐ-ঐডাো মসন্টার (আল-রাজ
গ্রুকপর জন্য বরাে)

মন্তব্য
ডনমশাণ করা হয়ডন

-

-

ডনমশাণ কাজ শুরু
হকয়কছ

প্রককল্পর ব্লক নং ২, ৩ ও ৫ এর জন্য ডনকয়াডজর্ মডকভলপারগণ ডবডনকয়াগকাডরকদর জন্য প্লে ডনমশাণ করকব। ফকল সহায়ক অবকাঠাকমা
ডনমশাকণর ডবষয়টি এ প্রককল্পর আওর্ায় থাককলও প্লে বর্ডরর ডবষয়টি এ প্রককল্পর আওর্াভুি নয়। র্াছাড়া মডকভলপারকদর কার্ শাবলীও
স্বর্ন্ত্র এবং এ প্রককল্পর সাকথ সরাসডর সম্পৃি নয়। র্কব প্রককল্পর অধীকন ডনডমশর্ অবকাঠাকমার উপর ডভডি ককরই পাকশটি গকড় উঠকছ
এবং মডকভলপারগণ প্রককল্পর আওর্ায় ডনডমশর্ রাস্তা, ডবদুযৎ সংকর্াগ বর্শমাকন ব্যবহার করকছ এবং ভডবষ্যকর্ অন্যান্য সহায়ক
অবকাঠাকমাও ব্যবহার করকব।
❖ মডকভলপারকদর দাডয়ত্ব: বঙ্গবন্ধু হাই-মেক পাকশ ডপডপডপ মকডকল উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সাডমে মেককনাপডলস ডলঃ এবং
বাংলাকদর্ মেক ডসটি ডলঃ নামক দুটি প্রডর্ষ্ঠানকক ডনকয়াগ প্রদানসহ ডনকম্নাি দাডয়ত্ব প্রদান করা হকয়কছ:
• সাডমে মেককনাপডলস ডল: ২ ও ৫ নং ব্লক উন্নয়ন করকব এবং ২৮ জুন/২০১৫ সাকল চুডি করা হকয়কছ; এবং
• বাংলাকদর্ মেককনাডসটি ডলঃ ৩ নং ব্লক উন্নয়ন করকব এবং ১১ আগষ্ট/ ২০১৫ সাকল চুডি সম্পাদন করা হকয়কছ।
মডকভলপারকদর বর্শমান কার্ শরম
ক) সাডমে মেককনাপডলস ডলঃ
শ আয়র্কনর ইন্ডাডিয়াল ভবন ডনমশাণ করকছ
• ব্লক নং-৫ এ ৬০ হাজার বগফুে
শ আয়র্কনর ডসগকনচার ডবডডং ডনমশাণ করকছ
• ব্লক নং ২ এ ১.৬৫ লক্ষ বগফুে
সাডমে মেককনাপডলকসর বর্শমান মেন্যান্টশ
1. EWIS Manufacturing Company Limited, মেস বরাে ৩৯,০০০ বগফুকের
ডর্ল্প
ভবন।
2. Indigo bd, জডমর পডরমাণ ১০ ডবঘা, চার র্ারকা মহাকেল ডনমশাণ করা হকব
3. Vibrant Software Ltd; জডম পডরমাণ ৭ একর, ডরডজওনাল অডফস ও ডাো মসন্টার স্থাপন
4. Smart LED Ltd; জডম ২.৭৫ একর, হাই-মেক এলইডড লাইটিং, মসালার পাওয়ার আইকেম, মসালার
স্মাে শ ডসটি আইকেমস্;
খ) বাংলাকদর্ মেকডসটি ডলঃ শ ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান স্থাপন
1. বাংলাকদর্ হাই-মেক একসাডসকয়ে ডলঃ, বরােকৃর্ মেস ২০০০ বগফুে,
2. ফাইবার @মহাম, জডম ৩.৬ একর, ডাো মসন্টার স্থাপন
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ডচত্র: প্রধান ফেক, বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি, কাডলয়ানকর

ডচত্র:প্রর্াসডনক ভবন, বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি, কাডলয়ানকর

ডচত্র: মসবা ভবন, বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটি, কাডলয়ানকর

ডচত্র: মডকভলপার কতৃশক ডনডমশর্ শ্রীলংকান ল্যাপেপ বর্ডরর প্রডর্ষ্ঠান

ডচত্র: বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটির ওয়াোর ট্যাংক

ডচত্র:বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটিকর্ সুয়যাকরজ ডট্রেকমন্ট প্লান্ট

ডচত্র: বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটিকর্ ডনডমশর্ ডগ্রডার ডিজ

ডচত্র:বঙ্গবন্ধু হাই-কেক ডসটিকর্ চায়না মডকভলপার প্রডর্ষ্ঠাকনর উন্নয়ন
কার্ শরম
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❖ বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটির বর্শমান ডবডনকয়াগকাডরগণ
সারডণ-৩.৪: বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটির ডবডনকয়াগকাডরগণ
র

ডবডনকয়াগকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর নাম

ব্লক নং ও বরােকৃর্ জডম

1.

WISR Tech Manufacturing
Co. Ltd
Vibrant Software Ltd and
Field Nation
Smart LED Ltd.
বাংলাকদর্ হাই-মেক পাকশ একসাডসকয়ে ডলঃ
ইনডডকগা. ডবডড
(indigo.bd.)
ডাো মসন্টার
আল রাডজ গ্রুপ
Al-Rajhi Group

ব্লক-৫ ২.০ একর

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ডবডনকয়াগকাডর
মদকর্র নাম
শ্রীলঙ্কা

উন্নয়নকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর
নাম
সাডমে গ্রুপ

৫.০ একর; ব্লক ডব
২.০ একর; ব্লক ডব-২
২.৫ একর; ব্লক ডব-৫
৩.৫ একর; ব্লক ডব-৩
৩.০ একর; ব্লক ডব-১

ইউকক

সাডমে গ্রুপ

মকাডরয়া
চায়না
বাংলাকদর্

সাডমে গ্রুপ
মেককনা ডসটি
সাডমে গ্রুপ

৭.০ একর
১০ একর

বাংলাকদর্
মসৌডদ আরব

BHTPA
BHTPA

পর্ শকবক্ষণ: অবকাঠাকমা উন্নয়ণ কাকজর মান সকন্তাষজনক ডবকবচনা করা র্ায়। প্রককল্পর অভযন্তকর একটি মলক উন্নয়ন করা হকলও ৪-৫টি
জলাধার পডর্র্ আকছ। এ সকল জলাধার ডচি ডবকনাদন ও মসৌডখন মৎস্য ডর্কাকরর জন্য দৃডষ্ট নন্দনভাকব উন্নয়ন করা আবশ্যক।
৩.২.২ জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ, ঢাকা
জনর্া োওয়ার ভবনটি ২০১০ সকন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ প্রডর্ষ্ঠার জন্য বাংলাকদর্ হাই-মেক পাকশ
শ
কতৃশপকক্ষর ডনকে হস্তান্তর ককরন। কাওরান বাজার ৭১ নম্বর মরাকড অবডস্থর্ ১২র্লা ডবডর্ষ্ট ভবনটির আয়র্ন প্রায় ৭২০০০ বগফুে।
এ
প্রককল্পর ২য় সংকর্াধনীর মাধ্যকম দীঘ শডদন অব্যবহৃর্ ভবনটির সংষ্কার পূব শক সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর উপকর্াগী করার উকদ্যাগ
গ্রহণ করা হয়। প্রককল্পর অধীকন ভবন মমরামর্ ও সংষ্কার ককর প্রকয়াজনীয় সকল ডফটিং ডফকচার স্থাপন করা হকয়কছ। বর্শমাকন
ভবনটিকর্ ১৫ টি প্রডর্ষ্ঠাকন ৬৯৮ জকনর কমশসংস্থান হকয়কছ।
❖ জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ বরােকৃর্ প্রডর্ষ্ঠান সমূকহর নাম ও কমশরর্ জনবকলর ডববরণ (সারডণ-৩.৫)
ডনকম্ন মদয়া হকলা;
[

সারডণ-৩.৫: জনর্া োওয়ার সফেওয়যার পাককশ বরােকৃর্ জায়গায় প্রডর্ষ্ঠান সমূকহর নাম ও জনবকলর ডববরণ
রঃ
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২
১৩
১৪
১৫

প্রডর্ষ্ঠাকনর নাম
Digicon Technologies Ltd.
Millennium Information Solution Ltd.
Ezze Technology Ltd.
Squer informatrix
Leasure Line Logestic concern Ltd.
Mars Solution
Nano Tech Solution & Consultancy Ltd.
FIFO TECH
Medisys ( BD) Ltd.
Virgo Contract Center Services Ltd.
BlazeTech
REVE Systems Ltd.
ESoft Areana
Computer Source Infotech Ltd.
Right Brain Solution Ltd.
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মলকভল
৩
৬
৭
৭
৮
৮
৯
৯
১০
১০
১০
১১
১১
১২
১২
মমাে=

জায়গার পডরমাণ
৬০০০
৬০০০
৩০০০
৩০০০
২৫০০
৩৫০০
৩৩০০
২৭০০
১৭৪৭
২২৫৩
২০০০
৪০০০
২০০০
৪০০০
২০০০
শ
৪৮,০০০ বগফুে

কমশরর্ জনবল
৬০
১২০
৩০
৩৫
৬০
৪০
২৫
১২০
৩৫
৩০
২৫
৪০
২২
৩৫
২০
৬৯৭

আইটি / আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠানগুকলা ছাড়াও ৪থ শ র্লায় ১০টি োে শ আপ মকাম্পানীর জন্য ডবনাভাড়ায় মেকসর ব্যবস্থা করা হকয়কছ। এ
মলাকর প্রডর্বছর প্রডর্কর্াডগর্ার মাধ্যকম ডনব শাডচর্ ১০ জন োে শ আপকক জায়গা বরাে প্রদান করা হয়। ডনব শাডচর্ ১০ জন োে শ আপ
ছাড়াও অন্য আকরা োে শ আপ এ মলারকক র্াকদর অডফস মেস ডহকসকব মদখাকর্ পাকর। ইকর্ামকধ্য ডনব শাডচর্ ১০ জন োে শ আকপর
প্রথম ব্যাচ এখাকন ১ বছর অডর্রান্ত ককরকছ এবং নতুন ব্যাচ বাছাইকয়র কার্ শরম চলকছ। ডির্ীয় র্লায় হাই-কেক পাকশ কতৃশপক্ষ এবং
০২ টি োে শ আপ-প্রডর্ষ্ঠাকনর অডফস আকছ। চতুথ শ র্লায় ১০টি োে শ আপ-প্রডর্ষ্ঠান এবং ৫ম র্লায় পাব শর্য চট্টগ্রাম ভূডম ডবকরাধ
ডনেডিকরণ কডমর্কনর অডফস অবডস্থর্।
পর্ শকবক্ষণ:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

ভাড়া গ্রহীর্াঃ মমাে ১৫ টি আইটি/ কলকসন্টার মসবা প্রদানকারী সংস্থা
বর্শমাকন কমশকর্শা জনসংখ্যাঃ ৬৯৭ জন
পাডন, ডবদুযৎ সরবরাহঃ ভাল
ডনরাপিা ব্যবস্থাঃ দুব শল, প্রায়র্ চুডরর ঘেনা ঘকে থাকক, মকন্দ্রীয় ডনরাপিা ব্যবস্থা মনই।
কমশরর্কদর খাবার ও ডবকনাদন ব্যবস্থাঃ স্থানীয় মহাকেল, মরস্টুকরন্ট, মকন্দ্রীয় কযাডন্টন চালু হয়ডন, ডবকনাদকনর ব্যবস্থা মনই।
র্ার্ায়ার্ ও মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থাঃ ঢাকা র্হকরর ব্যস্তর্ম এলাকায় অবডস্থর্, র্ার্ায়ার্ ব্যবস্থা ভাকলা।
পাডরপাডশ্বশক অবস্থাঃ জনর্া োওয়াকরর সম্মুকখ সবডজর পাইকাডর ও খুচরা বাজার, ট্রাক-ভযান এর অনবধ েযান্ড, মকালাহল
পূণ শ।
❖ োওয়াকরর কমনকেস ব্যবস্থাপনাঃ হাই-কেক পাকশ কতৃশপক্ষ।
পর্ শাকলাচনায় মদখা র্ায় ডনকম্নাি সমস্যাগুকলা এ প্রককল্পর আওর্াভুি না হকলও এ সকল সমস্যা সমাধাকনর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকল
পাকশটি ভডবষ্যকর্ আকরা আকষ শণীয় হকব:
‡ ডনরাপিা ব্যবস্থার উন্নয়ন;
‡ পাডরপাডশ্বশক অবস্থার উন্নয়ন ;
‡ মালামাল উকিালকনর ডলফে সংকর্াজন;
‡ ওয়ার্রুম উন্নয়ন (পাডন ডলক ককর মমকঝ মভজা থাকক);
‡ কমনকেস আরও দর্শনীয় ও উন্নর্ করা;
‡ ডিঁডড়র মরডলং উঁচু ও মমরামর্;
‡ কযাডন্টন চালুসহ ডবকনাদন কন শাকরর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
‡ Disabled (প্রডর্বন্ধী) ব্যডিকদর উঠানামার ব্যবস্থা গ্রহণ।

ডচত্র: জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ

ডচত্র: জনর্া োওয়াকরর পাডরপাডশ্বশক অবস্থা
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৩.৩.৩ মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ, র্কর্ার
❖ অবস্থান: মবজপাড়া, র্কর্ার
❖ প্রধান স্থাপনা ও আয়র্ন:
শ
ক. একটি মাডি-কেন্যান্ট ডবডডং (১৫ র্লা, ২৩২,০০০ বগফুে),
বর্শমান প্রককল্পর অধীকন ৪থ শ র্লা পর্ শন্ত ডনমশাণ করা হকয়কছ
এবংঅন্যান্য অংগগুকলার কাজ ডজওডব প্রককল্পর মাধ্যকম বাস্তবায়ন করা হকয়কছ।
শ ৮০ টি কক্ষ, এর মকধ্য ১২ টি সুযে, ৩৮ টি ফযাডমডল ডডলাক্স, ৩০ টি ডাবল মবড
খ. ডরডমেডর ডবডডং (১২ র্লা, ১৮,০০০ বগফুে)
রুম)
শ (অডডেডরয়াম -২৫০ জন ধারণ ক্ষমর্া), ৬ কক্ষ ডবডর্ষ্ট মবইজকমন্ট মসডমনার
গ. একটি কযাডন্টন ও এডিডথকয়োর ২৫,০০০ বগফুে
ঘ. ৩৩ মকডভ পাওয়ার সাব মের্ন; এবং ফাইবার অপটিক ইন্টারকনে লাইন
ঙ. অন্যান্য ইউটিডলটি সাডভশস: পাডন, ডবদুযৎ ও সুয়যাকরজ লাইন ইর্যাডদ ডনমশাণ করা হকয়কছ
চ. একটি মলক বর্ডর করা হকয়কছ
ছ. অভযন্তরীণ ও সংকর্াগ সড়ক উন্নয়ন/ডনমশাণ করা হকয়কছ।
❖ বর্শমান ব্যবহার: বর্শমাকন ২৪ টি আইটি ফামশকক জায়গা বরাে মদয়া হকয়কছ।
❖ বর্শমাকন কমশরর্ জনসংখ্যা: প্রায় ২০০
❖ সম্ভাব্য কমশসংস্থান: আগামী ডর্ন বৎসকর প্রায় ডর্ন লক্ষ মলাককর কমশসংস্থান হকব (র্থ্য সূত্র: ওকয়বকপইজ, হাই-কেক কতৃশপক্ষ)
❖ ডনরাপিা ব্যবস্থা: প্রধান ফেকক ডনরাপিা প্রহরী আকছ, সাব শক্ষডণক নজরদাডরর জন্য মক্লাজ সাডকশে কযাকমরা রকয়কছ ১৭৮টি,
পর্ শায়রকম সম্পূণ শএলাকা মক্লাজ সাডকশে কযাকমরার আওর্াধীন করা হকব। প্রধান ফেকক ডনরাপিা ব্যবস্থা রকয়কছ ডকন্তু ডডডজোলাইজ
নয়। এছাড়াও MTB ডবডডং এ প্রকবকর্র জন্য মকান ডবকর্ষ ববডর্ষ্টয সম্পন্ন ডনরাপিা ব্যবস্থা মনই।
❖ সীমানা প্রাচীর: চারডদকক সীমানা প্রাচীর ডনমশাণ করা হকয়কছ।
❖ ভবনসমূকহর উন্মুি স্থান ব্যবস্থাপনা: উকল্লখকর্াগ্য মকান কাজ হয় ডন
❖ প্রককল্পর অভযন্তরীণ উন্মুি জায়গা ব্যবস্থাপনা/ মসৌন্দর্ শ বৃডদ্ধ: বাগান বর্ডরর জন্য চমৎকার মল- আউে বর্ডর করা হকয়কছ। বর্শমান
সময় পর্ শন্ত বাগান সৃজন হয়ডন। ডকছু ফুকলর চারা মরাপন করা হকলও মেঁকচ মনই। মলককর পাড় ও অন্যান্য স্থাকন বৃক্ষকরাপন উপকর্াগী
জায়গা আকছ।
❖ ডবকনাদন ব্যবস্থা: ডরডমেডরকর্ ইনকডার মগম, ডজমকনডসয়াম (মেডবল মেডনস, ডবডলয়াড শ, র্রীর চচ শার হাল্কা র্ন্ত্রপাডর্, ওয়াোর বাথ,
ো) বর্ডর করা হকয়কছ ডকন্তু সম্পূণ শরূকপ চালু করা হয়ডন
❖ উকিাধন: ১০ ডডকসম্বর ২০১৭, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উকিাধন ককরকছন
❖ বর্শমান ব্যবস্থাপনা পডরচালনা: মেকডসটি বাংলাকদর্ ডল: (ডডডজকন ও ফাইবার অযাে মহাম মর্ৌথ উকদ্যাগ, মেকডসটি ৮২% এবং
সরকার ১৮% লভযাংর্ বন্টন করকব)
❖ বর্শমান প্রধান প্রধান সমস্যা:
• মাডি-কেন্যান্ট ডবডডং এ ডনরাপিা ব্যবস্থা অপর্ শাপ্ত। ভবকনর প্রধান প্রকবর্ পকথ সাইবার ডনরাপিা ব্যবস্থা চালু করা প্রকয়াজন;
• মবজকমন্ট এর ইকলকডট্রক কযাবল ডসকেম ডবপদজনক ;
• ফায়ার এলামশ ডসকেম সম্পূণ শ ভাকব চালু হয়ডন (উভয় ভবকন);
• ডরডমেডর ভবকন দরজার ডনকচ অডি ডনকরাধক রাবার লাগাকনা হয়ডন;
• ভাডর বষ শকণ মাডি-কেন্যান্ট ভবকনর ছাদ হকর্ পাডন পকর বকল ডবডনকয়াগকাডরগণ জাডনকয়কছন;
• অডডেডরয়াকমর ভাড়া অর্যডধক (৬৫,০০০-৭৫,০০০ োকা/ ডদন);
• পাডন ডনষ্কার্ন ব্যবস্থা ত্রুটি পূণ শ, ভাডর বষ শকণ কমকপ্লকক্সর চাডরডদকক সামডয়ক জলাবদ্ধর্ার সৃডষ্ট হয়;
• কযাকফেডরয়ার ববদুযডর্ক ডমোর স্থাপন করা হয়ডন;
• অভযন্তরীণ রাস্তার মান ডনম্ন বকল জাডনকয়কছন স্থানীয় ব্যবস্থাপক;
• ভবকনর স্যাডনোডর ডফটিং ডনম্ন মাকনর এবং ডকছুডকছু অকককজা রকয়কছ বকল ডবডনকয়াগকাডরগণ জাডনকয়কছন;
• পাকশ এলাকার প্রাঙ্গণ র্কথষ্ট পডরেন্ন নয়, ডনমশাণকালীন সমকয়র ময়লা আবজশনা সম্পূণ শরূকপ অপসারণ করা হয়ডন।
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ডচত্র: MTB ডবডডং, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার ডচত্র: ডরডমেডর
পাকশ
সফেওয়যার পাকশ

ডবডডং,

মর্খ

হাডসনা

ডচত্র: MTB ডবডডং এর অডডেডরয়াম অংকর্র ডচত্র: প্রধান ফেক, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার
বডহরাঙ্গ, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার পাকশ, র্কর্ার পাকশ,র্কর্ার

ডচত্র: এযাডম্পডথকয়োর, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার ডচত্র: মবজকমকন্ট ডনডমশর্ সব শবৃহৎ কনফাকরন্স রুম,
পাকশ, র্কর্ার
মর্খ হাডসনা সফেওয়যার পাকশ

ডচত্র: মলক, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার পাকশ,
র্কর্ার

ডচত্র: MTB ডবডডং এর নীচর্লায় খাডল
জায়গা, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার পাকশ

28

৩.৩.৪ রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-কেক পাকশ/ বঙ্গবন্ধু ডসডলকন ডসটি
❖ অবস্থান: রাজর্াহী সদর উপকজলা, রাজর্াহী
❖ আয়র্ন: ৩১.০০ একর র্কব এ প্রককল্পর অধীকন প্রায় ৪.০ একর ।
শ
❖ হাই-কেক পাককশর ধরণ: আইডসটি ইনডকউকবের কাম মট্রডনং মসন্টার, আয়র্ন প্রায় ৭০০০০ বগফুে।
❖ প্রককল্পর কাজ শুরু ও মর্কষর র্াডরখ : ১০-০৯-২০১৭ এবং ৩১-১২-২০১৮
❖ পাকশ স্থাপকনর জন্য সম্পাডদর্/ চলমান কাজ
− ১.৬২ মকাটি োকা ব্যয় ভূডম উন্নয়ন সম্পন্ন হকয়কছ
− সীমানা প্রাচীর ডনমশাণ শুরু হকয়কছ
− রাস্তা ডনমশাকণর কাজ শুরু হকয়কছ
− অডফস কাম মট্রডনং মসন্টার ডনমশাকণর কাজ চলকছ (৩৫% কাজ সম্পন্ন হকয়কছ)
− সড়ক বাডর্ স্থাপকনর জন্য লাইে মপাে সরবরাহ হকয়কছ; কাজ র্ীঘ্রই শুরু হকব
❖ ভডবষ্যর্ কমশ পডরকল্পনা
− প্লে আকাকর জডম বর্ডর
− রাস্তা ডনমশাণ
− ফুেপার্ ডনমশাণ
− লাইে মপাে স্থাপন
− ডবকনাদকনর জন্য ইনকডার/ আউেকডার মাঠ
− পাডন সরবরাহ লাইন বর্ডর
− সুয়যাকরজ লাইন ও পাডন ডনষ্কার্ন ব্যবস্থা
❖ পাককশ ডবডনকয়াগকাডর প্রডর্ষ্ঠান: এ পর্ শন্ত মকান আকবদন পাওয়া র্ায়ডন

ডচত্র: রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-কেক পাকশ/ বঙ্গবন্ধু
ডসডলকন ডসটি এর বডহরাংর্

ডচত্র: ডভডিপ্রস্তর, রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-কেক পাকশ/
বঙ্গবন্ধু ডসডলকন ডসটি

ডচত্র: রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-কেক পাকশ/ বঙ্গবন্ধু ডচত্র: রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-কেক পাকশ/ বঙ্গবন্ধু
ডসডলকন ডসটি এর MTB ভবন ডনমশাণ
ডসডলকন ডসটি এর ভূডমর উন্নয়ণ
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৩.৩.৫ ডসকলে হাই-কেক পাকশ/ ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি
❖ অবস্থান: মকাম্পানীগি উপকজলা, ডসকলে
❖ আয়র্ন: ১৬২.৮৩ একর
❖ এ প্রককল্পর অধীকন সম্পাডদর্ কাজ:
− ভূডম উন্নয়ন: সব শকমাে ৭.০ একর ভূডম উন্নয়ন করা হকয়কছ
− ডবদুযৎ সরবরাহ লাইন ডনমশাণ: মকাম্পানীগি এবং বাদাঘাে ডগ্রড লাইন হকর্ ডবদুযৎ সংকর্াগ মনয়ার জন্য পল্লী ডবদুযৎ সডমডর্র
ডনকে লাইন ডনমশাণ / স্থাপকনর জন্য ৫০৩.০০ লক্ষ োকা হস্তান্তর করা হয়। দুটি ডগ্রড হকর্ ইকর্ামকধ্য পাকশ পর্ শন্ত লাইন ডনমশাণ
সম্পন্ন হকয়কছ।
পর্ শকবক্ষণ: ডসকলে হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর কাজ, “হাই-কেক পাকশ ডসকলকের প্রাথডমক অবকাঠাকমা ডনমশাণ র্ীষ শক” নতুন প্রককল্পর
অধীকন ন্যস্ত করা হকয়কছ।

ডচত্র: ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি এর ভূডমর উন্নয়ন

ডচত্র: ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি এর ভূডমর উন্নয়ন

ডচত্র: ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি এর মদওয়াল ডনমশাণ

ডচত্র: ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি এর মদওয়াল ডনমশাণ

ডচত্র: ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি এর ভূডমর উন্নয়ন

ডচত্র: ডসকলে ইকলকট্রডনক ডসটি এর ভূডমর উন্নয়ন
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৩.৩.৬ খুলনা হাই-কেক পাকশ
❖ অবস্থান : খুলনা সদর
শ ডবডর্ষ্ট ভবন বর্ডর করা হকে।
❖ পাককশর ধরণ ও আয়র্ন: ৭০০০০ বগফুে
❖ ডডডপডপ অনুর্ায়ী সম্পাডদর্ ও চলমান উন্নয়ন কাজ: খুলনা হাই-মেক পাককশ ডডডপডপ অনুর্ায়ী অডর্ডরি অথ শায়কনর অধীকন
ডনম্নডলডখর্ মভৌর্ অবকাঠাকমা উন্নয়ন মূলক কাজ করা হকে।
− ভূডম উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হকয়কছ
− অভযন্তরীণ রাস্তা ডনমশাণ কাজ চলমান আকছ
− সীমানা প্রাচীর এবং প্রকবর্ িার ডনমশাণ চলকছ
− সড়ক বাডর্ স্থাপকনর কাজ চলমান আকছ
− আইডসটি ইনডকউকবর্ন এবং প্রডর্ক্ষণ মকন্দ্র ডনমশাণ চলমান আকছ
− এছাড়া খুলনা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালকয় হাই মডডফডনর্ন ডভজুয়াল কডম্পউটিং ল্যাবকরেডর স্থাপন কাজ চলকছ।

ডচত্র: খুলনা হাই-কেক পাককশর বডহরাংর্

ডচত্র: খুলনা হাই-কেক পাককশর অভযন্তকর ডনমশাণ

ডচত্র: খুলনা হাই-কেক পাককশর অভযন্তকর ডনমশাণ

ডচত্র: খুলনা হাই-কেক পাককশর অভযন্তকর ডনমশাণ

31

৩.৩.৭ চট্টগ্রাম হাই-কেক পাকশ
❖ অবস্থান: আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম। প্রকৃর্পকক্ষ বাকডলয়া মমৌজায় পাকশটি প্রডর্ষ্ঠার জন্য ডনধ শাডরর্ থাককলও অনবধ বডস্ত এবং মামলার
কারকণ মস স্থাকন পাকশ অথ শাৎ আইডসটি ইনডকউকবের কাম মট্রডনং মসন্টার ও সহায়ক অবকাঠাকমা বর্ডর করা সম্ভব হকেনা।
পরবর্ীকর্ চট্রগ্রাম ডসটি ককপশাকরর্কনর প্রস্তাবানুসাকর আগ্রাবাদস্থ ডসঙ্গাপুর দুবাই মাককশকের উদ্ধশমুখী সম্প্রসারকণর মাধ্যকম (১১
র্ম র্লা পর্ শন্ত) একটি সফেওয়যার মট্রডনং মসন্টার স্থাপকনর কার্ শরম হাকর্ মনয়া হকয়কছ ।
❖ ভবনটি ২.৯ র্র্ক জডমর উপর প্রডর্ডষ্ঠর্। ডসটি ককপশাকরর্ন ৫ র্লা ডনমশাণ ককরকছ এবং মসখাকন মাককশে ডবদ্যমান। পঞ্চম র্লার
শ
উপর হকর্ ১১ র্লা পর্ শন্ত ডনমশাণপূব শক সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ বর্ডর করা হকব। প্রডর্ র্লায় আয়র্ন ২৮,০০০ বগফুে।

চিত্র: প্রস্তাচবে িট্টগ্রাম হাই-তেক পাতকৃর অবস্থাে

চিত্র: প্রস্তাচবে িট্টগ্রাম হাই-তেক পাতকৃর অবস্থাে

*র্থ্য সূত্র: প্রককৌর্লী আবু সাদার্ মমা: বর্য়ব, ডনব শাহী প্রককৌর্লী, চট্টগ্রাম ডসটি করকপাকরর্ন
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৩.৩.৮ প্রককল্পর অধীকন চলমান পূর্শ কাকজর ডববরণ
কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-মেক পাকশ) এর উন্নয়ন (৩য় সংকর্াডধর্) র্ীষ শক প্রককল্পর চলমান পূর্শ কাকজর ডববরণ
ডনকম্নর সারডণ ৩.৬ প্রদান করা হকলা:
সারডণ-৩.৬: প্রককল্পর অধীকন চলমান পূর্শ কাকজর ডববরণ

ক্র পূেৃ কাতের চববরণ
1. রােশাহী বঙ্গবন্ধু টশখ মুচেব হাই-টেক পাতকৃ Training cum

চুচি মূল্য
কাে িমাতের
(েক্ষ োকায়) িম্ভাব্ োচরখ
1720.51
৩০/1২/২০১৮

Incubator Center চেমৃাণ
2. খুেো হাই-টেক পাতকৃ Training cum Incubator
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Center চেমৃাণ
রােশাহী বঙ্গবন্ধু টশখ মুচেব হাই-টেক পাতকৃ িড়ক বাচে চেমৃাণ
রােশাহী বঙ্গবন্ধু টশখ মুচেব হাই-টেক পাতকৃ অিযন্তরীণ িড়ক চেমৃাণ
এবাং ভূচম উন্নয়ে
রােশাহী বঙ্গবন্ধু টশখ মুচেব হাই-টেক পাতকৃ বাউন্ডারী ওয়াে এবাং টগইে
চেমৃাণ
খুেো হাই-টেক পাতকৃ অিযন্তরীণ িড়ক চেমৃাণ ও ভূচম উন্নয়ে
খুেো হাই-টেক পাতকৃ চিে োইে স্থাপে
খুেো হাই-টেক পাতকৃ বাউন্ডারী ওয়াে এবাং টগইে চেমৃাণ

1727.95

14/04/২০১9

৪৪.৬৬
162.75

30/06/২০১8
30/06/২০১8

১৮৬.24

30/06/২০১8

১৬৫.96
৪৯.৮৯
১০৭.32

30/06/২০১8
30/06/২০১8
30/06/২০১8

৩.৩.৯ প্রককল্পর অধীকন ভডবষ্যকর্ সম্পাডদর্ব্য পূর্শ কাকজর ডববরণ
শ
চট্রগ্রাকম ডনধ শাডরর্ জডম না পাওয়ায় ডসটি ককপশাকরর্কনর আগ্রাবাকদ অবডস্থর্ ভবকনর উদ্ধশমুখী সম্প্রসারকণর মাধ্যকম প্রায় ১ লক্ষ বগফুকের
অডধক আয়র্কনর একটি সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ স্থাপকনর প্রডরয়া চলমান। উদ্ধশমুখী সম্প্রসারকণর মাধ্যকম সফেওয়যার
মেককনালডজ পাকশ বর্ডর করা হকল সীমানা প্রাচীর, অভযন্তরীণ রাস্তা, সড়ক বাডর্, সুয়যাকরজ ডট্রেকমন্ট প্লান্ট ইর্যাডদ ডনমশাকণর প্রকয়াজন
শ হকর্ বড় হকব ডবধায়
হকব না ডবধায় এ সকল অংকগর জন্য অথ শ ব্যকয়র প্রকয়াজন হকবনা। অন্যডদকক পূব শ পডরকডল্পর্ ৬০০০০ বগফুে
শ
সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর জন্য ব্যয় বৃডদ্ধ পাকব। প্রকল্প হকর্ প্রাথডমক প্রাক্কলকনর মাধ্যকম ধারণা করা হকে মর্ এক লক্ষ বগফুকের
অডধক সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ বর্ডর করার পরও অথ শ অবডর্ষ্ট থাককব এবং এ অব্যডয়র্ অথ শ িারা বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটির
মসবা ভবকনর উদ্ধশমুখী সম্প্রসারকণর মাধ্যকম একটি োে শ আপ হাব বর্ডর করা হকব। অন্যডদকক খুলনা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালকয়
স্থাডপর্ সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ আকরা রাস্তা এবং পাডন সরবরাহ লাইন স্থাপন জরুরী ডবধায় র্ারও ব্যবস্থা করকর্ হকব। প্রককল্পর
অধীকন ভডবষ্যকর্ করা হকব এমন পূর্শ কাকজর র্াডলকা ডনম্নরূপ:
সারডণ ৩.৭: প্রককল্পর অধীকন ভডবষ্যকর্ পূর্শ কার্ শরম

ক্র
1
2
3
4

পূেৃ কাতের চববরণ
িট্রগ্রাতমর চিটি কতপৃাতরশতের একটি িবতের উর্ধ্ৃমুখী িম্প্রিারতণর মাধ্যতম (5ম-11 েো)
Software Technology Park চেমৃাণ।
িাচিৃি িবতের উর্ধ্ৃমুখী িম্প্রিারণ, কাচেয়াককর, গাচেপুর
খুেো হাই-টেক পাতকৃ অিযন্তরীণ িড়ক চেমৃাণ
খুেো হাই-টেক পাতকৃ ওয়াোর িাপ্লাই োইে চেমৃাণ

িম্ভাব্ প্রাক্কচেে
মূল্য
(েক্ষ োকায়)
3000.00
1200.00
190.00
10.00

৩.৪ মানব সম্পদ উন্নয়ন
কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-মেক পাকশ) এর উন্নয়ন র্ীষ শক ৩য় সংকর্াডধর্ প্রককল্পর অন্যর্ম প্রধান একটি উকেশ্য
হকে মদকর্র সরকাডর -মবসরকাডর খাকর্র মানব সম্পকদর উন্নয়ন এবং দক্ষর্া বৃডদ্ধ। মানব সম্পকদর উন্নয়ন এবং দক্ষর্া বৃডদ্ধর প্রধান
হাডর্য়ার হকে মদকর্-ডবকদকর্ প্রডর্ক্ষণ প্রদান। প্রডর্ক্ষণ সুডবধা বৃডদ্ধর জন্য অবকাঠাকমা বর্ডর এবং ডবডভন্ন দক্ষ প্রডর্ক্ষণ প্রডর্ষ্ঠানকক
আডথ শক সহায়র্া প্রদান ককর প্রডর্ক্ষণ অনুষ্ঠান। এছাড়া উন্নর্ মদকর্ োডড ট্যযর এবং পডরদর্শকনর মাধ্যকম দক্ষর্া বৃডদ্ধ করা। প্রককল্পর মূল
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অথ শায়কনর অধীকন সফেওয়যার ডর্কল্পর সাকথ জডড়র্ মলাকবল, মধ্য পর্ শাকয়র ব্যবস্থাপক, প্রকফর্নাল ও অন্যান্যকদর প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা
করা হকয়কছ। প্রকল্পটির আওর্ায় আইটি/ আইটিএস মসক্টকরর উন্নয়কনর লকক্ষয মবসরকাডর খাকর্র মানব সম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষর্া বৃডদ্ধর
জন্য বাস্তবাডয়র্ গুরুত্বপূণ শ কার্ শরমগুকলা ডনম্নরূপ:Employment Incentive Program, Mid Level Training Program, Skill
Enhancement Program, Company Certification Program ইর্যাডদ। প্রককল্পর অন্যর্ম গুরুত্বপূণ শ
ককম্পাকনন্ট Public Sector Capacity Building এর আওর্ায় Hi-Tech Zone Management এবং
Public Private Partnership Project Formulation and Management ।
প্রককল্পর আওর্ায় মানব সম্পদ উন্নয়কনর জন্য প্রদি ও প্রডর্ক্ষকণর ডববরণ ডনকম্নর সারডণ ৩.৮ প্রদান করা হকলা:
সারডণ ৩.৮: প্রককল্পর অধীকন সমাপ্ত প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম

র:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

প্রডর্ক্ষণ মকাকস শর নাম

প্রডর্ক্ষণ
প্রদানকারী প্রডর্ক্ষকণর সংখ্যা
প্রডর্ষ্ঠাকনর সংখ্যা
Skill Enhancement Program
৩৪ টি
২৫ টি মকাস শ
Mid Level Program
QualityCompany Certification
C-Level Training Program
৯টি মডডউল
Training in Infosys campus in Mysore, India

Training on Lean Six Sigma
Oracal & SAP
Public Sector Capacity Building
Vendor Certification
Employment
Incentive
Program
সব শকমাে

-

১২ টি ব্যাচ
০৮টি ব্যাচ

৬৫টি প্রডর্ষ্ঠান

প্রডর্ক্ষণ গ্রহণকারীর
সংখ্যা
৪৭৩৫ জন
১০৭২ জন
৪০ টি প্রডর্ষ্ঠান
৮৮ CEO/COO
৯৮ জন কডম্পউোর
সাকয়ন্স ও ইডিডনয়ার
গ্রযাজুকয়েস
২৩৮ জন
১০৭ জন
৮০ জন
১৮৯১ জন
৬,৪১৮

পর্ শাকলাচনায় মদখা র্ায় মর্ ডবশ্বব্যাংক কতৃশক ডনধ শাডরর্ Project Development Objective এ সব শকমাে প্রডর্ক্ষকণর
লক্ষযমাত্রা ২০০০ জন ডনধ শারণ করা হকলও প্রায় ডর্নগুণ মবর্ী প্রডর্ক্ষণাথীকক প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা হকয়কছ। প্রককল্প প্রডর্ক্ষকণর জন্য
প্রডর্ক্ষণ মডডউল প্রস্তুর্ করা হকয়কছ। একডদকক মর্মন ডবশ্বমাকনর ব্যবসা পডরচালনা ইর্যাডদ ডবষকয় প্রডর্ষ্ঠাকনর ডসইও, ডসও মদর
প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা করা হকয়কছ মর্মডন মধ্যম পর্ শাকয়র কমশচারীকদর সাকথ নতুন কমশচারী এবং র্ারা নতুন চাকরী মক্ষকত্র প্রকবর্ করকব
র্াকদর জন্যও প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকয়কছ। শুধু র্াই নয় মবসরকাডর মসক্টকরর পার্াপাডর্ মজান ব্যবস্থাপনা এবং ডপডপডপ প্রকল্প
ব্যবস্থাপনা সম্পককশ সরকাডর কমশকর্শাকদরও প্রডর্ক্ষণ মদয়া হকয়কছ। সরকাডর কমশকর্শাকদর মদকর্ র্েীয় প্রডর্ক্ষণ মর্কষ ডবকদকর্ সফল
প্রকল্পগুকলা সফকরর মাধ্যকম বাস্তব জ্ঞানলাকভর সুকর্াগ রাখা হকয়কছ।
প্রকল্প হকর্ প্রায় ১০০ জন নবীন ডসইডস গ্রাজুকয়েকক স্বনামধন্য প্রডর্ষ্ঠান ইনকফাডসস ডল এ (মডহশুর কযাম্পাকস) জাভা ডবষকয় প্রডর্ক্ষণ
প্রদান করা হকয়কছ। প্রডর্ক্ষকণর পার্াপাডর্ মকউ মকান গুরুু্ত্বপূণ শ ডবষকয় পরীক্ষায় উিীণ শ হকল র্ার পরীক্ষার ডফ প্রকল্প হকর্ মদয়া হকে।
শুধু মেককনালডজ ডবষয়ক প্রডর্ক্ষণ ছাড়াও Skill Enhancement Program এর আওর্ায় প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্তকদর উকল্লখকর্াগ্য
সংখ্যক ডিটির্ কাউডন্সকল ইংকরজী ডবষকয় প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকয়কছ। প্রডর্ক্ষকণর মান ডনডশ্চর্ করার জন্য পরীক্ষা মর্কষ
অনলাইকন পরীক্ষা মনয়া হকে। এ প্রককল্পর আওর্ায় উচ্চ পর্ শাকয়র Lean Six Sigma, Oracle & SAP মকাকস শর ব্যবস্থা
গ্রহণ করা হকয়ডছল। উডল্লডখর্ মকাস শসমূকহর প্রডর্ক্ষণাথীগণ সাড্ে শডফককর্ন মকাস শ সম্পন্ন ককরকছন। অন্যডদকক আইটি / আইটিইএস
প্রডর্ষ্ঠানকক কমশসংস্থাকন উৎসাডহর্ করার লকক্ষয Employment Incentive Program এর আওর্ায় ১৮৯১ জকনর
কমশসংস্থান সৃডষ্ট হকয়কছ।
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৩.৪.১ প্রককল্পর আওর্ায় বাস্তবায়কনর জন্য বর্শমাকন চলমান প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম
মানব সম্পদ উন্নয়কনর জন্য বর্শমাকন ১৮টি প্যাকককজর আওর্ায় মমাে ৪১টি মকাকস শ প্রডর্ক্ষকণর জন্য ইনডেটিউে ডনব শাচকনর লকক্ষয
দরপত্র আহবান করা হকল ৩৩৫টি দরপত্র পাওয়া ডগকয়কছ। বর্শমাকন দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রকয়কছ। প্রককল্পর আওর্ায় বাস্তবায়কনর
জন্য গৃহীর্ প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম সারডণ ৩.৯ এ প্রদান করা হকলা:
সারডণ ৩.৯ প্রককল্পর আওর্ায় বাস্তবায়কনর জন্য গৃহীর্ প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম
Package

Code

Package-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Package-2

Package-3

Package-4

Package-5
Package-6
Package-7
Package-8
Package-9

Package-10

Package-11

Package-12
Package-13

Package-14
Package-15

Package-16

34
35
36
37
38
39

Course Name

Duration
(Hours)
ASP.NET core web application
90
Zend Framework
80
Codelgnator
80
Laravel
90
Advance data Structure in Java
300
Developing ASP, NET MVC 5 Web Application
300
Android
108
Programming Mobile Applications for Android & device security 300
Advanced iOS Bootcamp & iOS Application Development
300
IOS
90
CCNA
72
CCNP
96
CCNA Security
40
Linux
90
Windows Server 2016
120
Professional Digital Content management
160
E-Commerce Professional Training
80
Finance & Accounting Outsourcing
240
Medical Scribing
320
Software Quality Assurance & Testing
40
Software Quality Assurance-Implementing Consistent Quality
300
Information Security & Auditing
40
Internet of Things (IoT)
192
Data science modeling, integration & processing
300
Introduction to Big Data using HD Insight
60
Oracle Certified Professional (OCP) Java SEB
100
Oracle Business Intelligence
90
Oracle database Administrator 11g
100
Oracle Developer 11g
100
Server & Cloud Operating System and Virtualization
80
Data Center Management/Design and Implementation
80
Remote IT Infrastructure Operation & Maintenance Management 160
Optical Network/transmission and Network Infrastructure 80
Implementation and Management
System Security
120
UC (IP Telephone, Video Conference and IP Surveillance)
80
Six Sigma Black Belt
130
Six Sigma Green Belt
130
Project Management
45
SAP User Training
80
35

Package

Code

Course Name

Package-17
Package-18

40
41

Ardunio
3D Animation & Film Making

Duration
(Hours)
96
192

পর্ শাকলাচনায় মদখা র্ায় আইটি / আইটিইএস মসক্টকর দক্ষ মানব সম্পদ ডনডশ্চর্ করার জন্য প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা চালু রকয়কছ। অডর্ডরি
অথ শায়কনর আওর্ায় প্রডর্ক্ষকণর জন্য ডনব শাডচর্ মকাস শগুকলা উচ্চর্র প্রযুডি সম্পডকশর্।
শ
৩.৪.২ আইটি / আইটিইএস মকাম্পানীসমূহকক সাটিডফককে
প্রদাকন সহায়র্া
শ
বাংলাকদকর্র আইটি /আইটিইএস মকাম্পানীগুকলার ডবশ্ববাজাকর প্রডর্কর্াডগর্া করার সক্ষমর্া বৃডদ্ধর লকক্ষয এ প্রকল্প হকর্ সাটিডফককর্ন
কার্ শরকম সহায়র্া প্রদান করা হকে। প্রকল্প হকর্ জানাকনা হয় সরকাডর পর্ শাকয় এ সহায়র্া মদকর্ প্রথমবাকরর মর্ মদয়া হকে। মূল
শ
ফাইন্যাডন্সং এর আওর্ায় ৪০ টি মকাম্পানীকক সাটিডফককর্কন
সহায়র্া প্রদান করা হকয়কছ এবং অডর্ডরি ফাইন্যাডন্সং এর আওর্ায়
৩০ টি প্রডর্ষ্ঠানকক সহায়র্া মদয়া হকে। সাড্ে শডফককর্কনর মকধ্য রকয়কছ ISO -9001, 27001, Cabability Maturity
Model Integration Level-3 and 5. এ প্রককল্পর সহায়র্ায় বাংলাকদকর্ দুটি মকাম্পানী CMMI L -5
সাড্ে শডফককর্ন প্রাপ্ত হকয়কছ।

৩.৫ ডবডভন্ন ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপন
BHTPA এ প্রককল্পর মাধ্যকম ডবডভন্ন ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপন করকছ। এ ল্যাব স্থাপকনর মূল লক্ষয হকলা মমধা ডভডিক
অথ শনীডর্ ডবকাকর্র লকক্ষয দক্ষ জনসম্পদ বর্ডর ডনডশ্চর্করণ। এ সকল ল্যাব ব্যবহাকরর মাধ্যকম উচ্চ প্রযুডিকর্ দক্ষ জনর্ডি বর্ডর
হকব র্ারা প্রডর্ডষ্ঠর্ হাই-মেক পাককশ কাজ করকব। মদখা র্ায় ডবশ্বডবদ্যালকয়র চাডহদা মমার্াকবক এবং ডবশ্বডবদ্যালয় কতৃশক প্রদি
মেডসডফককর্ন অনুর্ায়ী এ ল্যাবগুকলা বর্ডর করা হকে। মূল ফাকন্ডর আওর্ায় চারটি ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাডপর্ হকয়কছ (সারডণ-৩.১০)
সারডণ ৩.১০ মূল ফাকন্ডর আওর্ায় স্থাডপর্ ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব

র ডবশ্বডবদ্যালকয়র নাম

ল্যাবকরেডরর নাম

ল্যাবকরেডরর ধরণ

1. জাহাঙ্গীরনগর ডবশ্বডবদ্যালয়

কাকজর
অগ্রগডর্
১০০%

সফেওয়যার
মকায়াডলটি সফেওয়যাকরর মান ডনরীক্ষণ
এযাসুকরন্স ল্যাব
2. বাংলাকদর্ প্রককৌর্ল ডবশ্বডবদ্যালয় মরাবটিক্স ল্যাব
মরাবে ও উন্নর্ প্রযুডির গকবষণা ১০০%
3. ঢাকা ডবশ্বডবদ্যালয়
এযাডনকমর্ন ল্যাব
নতুন প্রযুডির মাধ্যকম ব্যবসাডয়ক ১০০%
উন্নডর্ সাধন
4. র্াহ্জালাল ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবগ ডাো এযানাডলটিক্স ল্যাব র্থ্য ডবকেষণ ও গকবষণা
১০০%
ডবশ্বডবদ্যালয়

অডর্ডরি অকথ শর আওর্ায় স্থাডপর্ ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব সমূকহর কাকজর অগ্রগডর্ ও ডবশ্বডবদ্যালকয়র নাম সারডণ ৩.১১ এ প্রদান করা হকলা:
সারডণ ৩.১১: অডর্ডরি অকথ শর আওর্ায় স্থাডপর্ ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব

র ডবশ্বডবদ্যালকয়র নাম
1. রাজর্াহী প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়
2.
3.
4.
5.

ল্যাবকরেডরর নাম
মন্তব্য
শ
আটিডফডর্য়াল
ইনকেডলজযান্স এযান্ড ককিাল ল্যাব ১০০% সম্পন্ন
হকয়কছ
পট্যয়াখাডল ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়
এডভযান্স কডম্পউটিং ল্যাব
ঐ
মেডলডভর্ন এযান্ড ডফল্ম োডডজ ভবন, ঢাকা অডডও ডভজুযয়াল ল্যাব
ঐ
ডবশ্বডবদ্যালয়
বাংলাকদর্ আডমশ ইউডনভাডস শটি অব ইডিডনয়াডরং এযান্ড ডডডজোল কডম্পউোর ল্যাব
ঐ
মেককনালডজ, নাকোর
মনায়াখালী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়
কডম্পউোর মনেওয়াকশ এনালাইডসস এযান্ড ঐ
সাইবার ডসডকউডরটি ল্যাব
36

র ডবশ্বডবদ্যালকয়র নাম
6. চট্টগ্রাম প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়
7. খুলনা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়

ল্যাবকরেডরর নাম
মরাবটিক ল্যাব
হাই মডডফডনর্ন ডভজুয়যাল কডম্পউটিং এবং
মাডি ডমডডয়া ল্যাব
8. মবসরকাডর ULAB
IOT ল্যাব
9. বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজবর রহমান ডবজ্ঞান ও প্রযুডি বাকয়াকেককনালডজ এযান্ড মজকনটিক ইডিডনয়াডরং
ডবশ্বডবদ্যালয়, মগাপালগি
ল্যাব

মন্তব্য
ঐ
ঐ
চলমান
চলমান

শ
ডচত্র: আটিডফডর্য়াল
ইনকেডলজযান্স এযান্ড ককিাল ল্যাব, রাজর্াহী প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়

ডচত্র: খুলনা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালকয় হাই মডডফডনর্ন ডভজুয়াল কডম্পউটিং ল্যাবকরেডর

মানব সম্পদ উন্নয়কনর লকক্ষয গৃহীর্ কার্ শরকমর মকধ্য আকরা ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপকনর পডরকল্পনা রকয়কছ। মর্ সকল পাবডলক
ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপকনর দরপত্র কার্ শরম চলমান রকয়কছ র্ার র্াডলকা ডনকম্নর সারডণ ৩.১২ এ মদয়া হকলা:
সারডণ ৩.১২: পাবডলক ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপকনর দরপত্র কার্ শরম

র ডবশ্বডবদ্যালকয়র নাম
1. মাওলানা ভাসানী ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়,
োঙ্গাইল
2. জার্ীয় কডব নজরুল ইসলাম ডবশ্বডবদ্যালয়, ময়মনডসংহ
3. ঢাকা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়, গাজীপুর
4. পাবনা ডবজ্ঞান ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালয়

প্রস্তাডবর্ ল্যাকবর নাম
মের্ালাইজড কডম্পউোর মনেওয়াকশ ল্যাব
ডডডজোল কডমউডনককর্ন এযান্ড মনেওয়াডকশং ল্যাব
মমাবাইল এডপ্লককর্ন ল্যাব
ডডডজোল ডসগনাল প্রকসডসং এযান্ড ইমকবডডড ডসকেম ল্যাব

পর্ শকবক্ষণ: প্রকল্প হকর্ ডবডভন্ন ডবশ্বডবদ্যালকয়র প্রকয়াজন মাডফক ল্যাব বর্ডর ককর মদয়া হকে। র্কব ল্যাবগুকলা প্রকৃর্ই ব্যবহৃর্ হকে
ডকনা মস ডবষকয় মডনেডরং করা সমীচীন।
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৩.৬ পডরদর্শন, প্রচার- প্রচারণামূলক কার্ শরম ও ব্যবসাডয়ক সংকর্াগ বৃডদ্ধ
বাংলাকদকর্ আইটি মসক্টকরর ডবকার্ এবং ডবডনকয়াগ সুডবধা ও ব্যবসাডর্ক সংকর্াগ বৃডদ্ধর জন্য প্রককল্পর অধীকন মদকর্র সরকাডর ও
মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর কমশকর্শা, আইটি সংডেষ্ট মলাকজন এবং অন্যান্যকদর ডবকদকর্র খ্যার্ নামা আইটি ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান, হাই-কেক পাকশ
পডরদর্শন এবং ডবডনময় কমশসূডচর আকয়াজন/অনুষ্ঠান করা হকয়কছ। এছাড়া বাংলাকদকর্ ডবডনকয়াগ আকষ শকণর জন্য ককয়কটি মরাডকর্ারও
আকয়াজন করা হকয়কছ। এ কমশসূচীর অধীকন বাস্তবাডয়র্ ডবডভন্ন পডরদর্শন ও মরাড মর্ার সংডক্ষপ্ত বণ শনা ডনকম্ন প্রদান করা হকলা:

র

1.

2.

3.

4.

5.

6.

সারডণ ৩.১৩ ডবডভন্ন পডরদর্শন ও মরাড মর্ার সংডক্ষপ্ত বণ শনা
কার্ শরকমর নাম, অংর্গ্রহণকারী প্রডর্ষ্ঠান ও স্থান
পডরদর্শকনর ডবষয়বস্তু
ডভকয়র্নাকমর মহায়ালাক হাই-মেক পাকশ; আইডসটি পডরদর্শন দল মহায়ালাক হাই-মেক পাকশ (সরকাডর
ডডডভর্কনর র্দাডনন্তন সডচব,জনাব নজরুল ইসলাম হাই-মেক পাকশ) এবং ট্যাং লং ডর্ল্প পাকশ
খাকনর মনতৃকত্ব ৫ সদস্য ডবডর্ষ্ট দল
(মবসরকাডর) পডরদর্শন ককরকছন। পডরদর্শন দল
কমুডনককর্ন
মেককনালডজ,
সফেওয়যার
মেককনালডজ,
ডপ্রডসসন
র্ন্ত্রপাডর্,
অপকোইকলককট্রাডনক্স, কৃডষ বাকয়াকেককনালডজ,
স্বাস্থয, ন্যামনা মেককনালডজ ইর্যাডদ পডরদর্শন ও এ
ডবষকয় বাস্তব জ্ঞান লাভ ককরকছন
ডনউইয়ককশর এযাথকলটিক ক্লাকব অনুডষ্ঠর্ ৭ম ডবডপও ও ডবশ্ব ডবডপও/ আইটিও মফারাম একটি ব্যডর্রমধমী
আইটিও মফারাকম মর্াগদান। আইডসটি ডডডভর্কনর অনুষ্ঠান। উি অনুষ্ঠাকন ডবডভন্ন ডবডপও ব্যবসায়
র্দাডনন্তন সডচব,জনাব নজরুল ইসলাম খাকনর মনতৃকত্ব সংডেষ্ঠ প্রডর্ষ্ঠাকনর মধ্য পর্ শাকয়র ডনব শাহী ও অন্যান্য
৫ সদস্য ডবডর্ষ্ট সরকাডর উচ্চ পর্ শাকয়র প্রডর্ডনডধ এবং কমশকর্শাগণ মর্াগদান ককরন। এ পডরদর্শকনর ফকল
৬ জন ডবডপও এবং আইটি প্রডর্ষ্ঠাকনর প্রডর্ডনডধ
বাংলাকদডর্ আউে মসাডস শং ফামশ এবং ডবকশ্বর
অন্যান্য আউে মসাডস শং ফাকমশর সাকথ মর্াগসূত্র
স্থাডপর্ হকয়কছ।
ICT East ১৩র্ম কমশসূচীকর্ অংর্ গ্রহণ। মাননীয় পডরদর্শকনর প্রধান উকেশ্য ডছল বাংলাকদকর্র আইটি
মন্ত্রীর মনতৃকত্ব ৯ সদস্য ডবডর্ষ্ট দল আইডসটি মসানার, এর বর্শমান অবস্থা সম্পককশ অবডহর্ করার মাধ্যকম
মকালকার্ায় অংর্ গ্রহণ ককরন। এছাড়া প্রডর্ডনডধ দল ভারর্ীয় আইটি উকদ্যািাকদর বাংলাকদকর্
মকালকার্া এবং মবঙ্গাকলাকর অবডস্থর্ হাই-মেক ডবডনকয়াকগ আকৃষ্ট করা। কাডলয়ানকর হাই-মেক
পাকশ/সফেওয়যার মেককনালডজ পডরদর্শন ককরন। এ পাককশর মডকভলপার ডহকসকব ডনকয়াকগর জন্য সাডমে
সময় কলকার্ায় একটি ইনকভের ডমে এরও আরএফডপর অংর্ীদাকরর মর্াগ্যর্া র্াচাই।
আকয়াজন করা হয়্
চায়নায় অবডস্থর্ ইয়ানর্াই ডজডলয়ান মকচুয়াং সাইন্স কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর উন্নয়কনর জন্য স্বল্প
পাকশ এবং অন্যান্য হাই-মেক পাকশ, BHTPA এর সমকয় ডনকয়াগকৃর্ মডকভলপারকদর সক্ষমর্া ও
উচ্চ পর্ শাকয়র ৭ সদস্য ডবডর্ষ্ট দল, ডমকসস মহাকসন সবলর্া মদখাই এ প্রডর্ডনডধ দকলর মূল উকেশ্য ডছল।
আরা, ব্যবস্থাপনা পডরচালক BHTPA এর মনতৃকত্ব
পডরদর্শন ককরন।
মাননীয় সংসদ সদস্য ও আইডসটি ডডডভর্কনর এ উচ্চ পর্ শাকয়র প্রডর্ডনডধ দকলর উকেশ্য ডছল
প্রডর্মন্ত্রী জনাব জুনাকয়দ আহকমদ পলক এবং কাডলয়ানকরসহ বাংলাকদকর্র অন্যান্য হাই-মেক
মেডলকর্াগাকর্াগ ও র্থ্য মন্ত্রণালকয়র স্থায়ী কডমটির পাকশসমূকহ ডবডনকয়াকগ আকষ শণ বর্ডর করা।
মচয়ারম্যান জনাব ইমরান আহকমকদর মনতৃকত্ব ৭ সদস্য ডির্ীয়র্, কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর উন্নয়কনর
ডবডর্ষ্ট উচ্চপদস্থ সরকাডর কমশকর্শাবৃন্দ মালকয়ডর্য়ার জন্য ডনকয়াগ প্রাপ্ত সংডক্ষপ্ত র্াডলকা হকর্ মডকভলপার
ডবডভন্ন হাই-মেক পাকশ পডরদর্শন ককরন।
মজডভ পাে শনার ফাইবার মহাকমর কাকজর সক্ষমর্া
ও সবলর্া মূল্যায়ন
ভারকর্র মডহশুকর অবডস্থর্ ইনকফাডসস মেককনালডজ এ পডরদর্শকনর সময় প্রডর্ডনডধ দল মকালকার্ার
ডলঃ এর কযাম্পাকস ডসএসই মগ্রজুকয়েকদর প্রডর্ক্ষণ আইটি পাকশ, মবঙ্গাকলাকরর একসনসার কযাম্পাকস
সমাপডন অনুষ্ঠাকন ৬ সদস্য ডবডর্ষ্ট প্রডর্ডনডধ দকলর একক্সনচুয়ার ও NASSCOMএর উচ্চ পর্ শাকয়র
সাকথ মাননীয় সংসদ সদস্য ও আইডসটি ডডডভর্কনর কমশকর্শাকদর সাকথ সাক্ষার্ ককরন। এছাড়াও
প্রডর্মন্ত্রী জনাব জুনাকয়দ আহকমদ উপডস্থর্ ডছকলন । প্রডর্ডনডধদল ইনকফাডসস এর মলাবাল প্রধান ও
কার্ শডনব শাহী মপ্রডসকডন্ট জনাব ডবকনাদ হামপাপুর
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পডরদর্শকনর সময়
২১-২৬
আগষ্ট
২০১৩ সাল

২-৩ জুন ২০১৪

৭-৮ আগষ্ট ২০১৪
এবং ৯-১১ আগষ্ট
২০১৪

১৮-২২
২০১৪

আগষ্ট

১৮-২২
২০১৪

আগষ্ট

২১-২৫ মাচ শ ২০১৫

র

কার্ শরকমর নাম, অংর্গ্রহণকারী প্রডর্ষ্ঠান ও স্থান

7. জাপাকনর সব শবৃহৎ আইটি মেককনালডজর/ সডলউর্ন

পডরদর্শকনর ডবষয়বস্তু
পডরদর্শকনর সময়
রাঙ্গাধকরর সাকথ সাক্ষার্ ককরন। এ পডরদর্শকনর
ফকল বাংলাকদকর্র আইটি/আইটিইএস ডর্কল্পর
প্রসাকরর জন্য সমকঝার্া, ডবডনকয়াগ সংহডর্ ও
আন্তজশাডর্ক সহকর্াডগর্ার সুকর্াগ বৃডদ্ধ পাকব।
প্রডর্ডনডধ দল “জাপান আইটি সপ্তাহ ডরং২০১৫” ১৩- ১৫ মম ২০১৫
মর্ অংর্গ্রহণ ককরন। একর্ ককর হাই-মেক পাককশ
জাপানী ডবডনকয়াগকাডরকদর ডবকনাকয়াগ সুকর্াগ
সম্পককশ অবডহর্ ককর র্াকদর বাংলাকদকর্ আকৃষ্ট
করা এবং মবসরকাডর আইটি প্রডর্ষ্ঠানগুকলার সাকথ
মর্াগসূত্র স্থাপন করা ।

বাডণডজযক মমলায় ১৪ সদস্য ডবডর্ষ্ট প্রডর্ডনডধ দল
ডনকয় আইডসটি ডডডভর্কনর প্রডর্মন্ত্রী জনাব জুনাকয়দ
আহকমদ “Enjoying Demographic
Dividend to Create Digital
Bangladesh” র্ীষ শক মসডমনাকর অংর্গ্রহণ
ককরন।
8. ডর্ন সদস্য ডবডর্ষ্ট একটি প্রডর্ডনডধ দল ওয়াডর্ংেন এ প্রডর্ক্ষণ কার্ শরকমর প্রধান উকেশ্য ডছল সরকাডর
ডড.ডস, আকমডরকায় “World Free Zone ও মবসরকাডর প্রডর্ডনডধকদর আন্তজশাডর্ক উন্নয়ন,
Convention” এ অংর্গ্রহণ ককরন।
অবকাঠাকমা ও নগর পডরকল্পনা, মেককনালডজ ও
ববশ্বডয়ক অথ শায়কনর ডবষকয় প্রডর্ক্ষণ।
9. একুর্ সদস্য ডবডর্ষ্ট একটি উচ্চ পর্ শাকর্র প্রডর্ডনডধ দল এ মমলার উকেশ্য ডছল বাংলাকদর্ আইটি ও ই
জনাব জুনাকয়দ আহকমদ পলক, মাননীয় সাংসদ ও কমাস শ ডর্ল্পকক প্রসাডরর্ করা: বাংলাকদর্ ডবকর্ষ
আইডসটি ডডডভর্কনর প্রডর্মন্ত্রী ও মেডলকর্াগাকর্াগ ও ককর হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াগ সুডবধা তুকল ধরার
র্থ্য প্রডর্মন্ত্রী এর মনতৃকত্ব ডির্ীয় ইউকক বাংলাকদর্ মাধ্যকম ডবডনকয়াকগর জন্য এনআরডবকদর আগ্রহী
“ই-কমশাস মফয়ার” এ অংর্গ্রহণ ককরন।
করা।
10. চডির্ র্ম “ Indian Leadership এ মমলায় অংর্গ্রহকণর মাধ্যকম বাংলাকদকর্র আইটি
Forum 2016” মর্ ৬ সদস্য ডবডর্ষ্ট প্রডর্ডনডধ / আইটিইএস মসক্টকরর সক্ষমর্া তুকল ধরার মাধ্যকম
দকলর সাকথ জনাব পাথ শ প্রডর্ম মদব, অডর্ডরি সডচব মদকর্র একটি পডজটিভ ইকমজ ডবডনকয়াগকাডর ও
আইডসটি ডডডভর্ন অংর্গ্রহণ ককরন।
ডবকশ্বর আইটি সমাকজর সামকন তুকল ধরা। এছাড়াও
শ
এ প্রডর্ডনডধ দল আটিডফডর্য়াল
ইডন্টডলকজন্স, ডর্ল্প
বাকয়ালডজ, এডডইটিডভ মেককনালডজ এবং স্মাে শ
আইওটি এর উপকর জ্ঞান অজশন ককরন
এ মমলায় অংর্গ্রহণকাডর মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠানগুকলা
11. ডসডবে ২০১৬, জামশানী (CeBIT 2016);
১১ সদস্য ডবডর্ষ্ট সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডর্ডনডধ দল র্াকদর পকের ব্যাপক প্রচাকরর সুকর্াগ মপকয় থাকক।
র্াছাড়াও র্ারা ডবডভন্ন ডবডনকয়াগকাডর ও মরর্াকদর
সাকথ একটি মনেওয়াকশ গকড় তুলকর্ সক্ষম হয়।
এছাড়াও মদকর্র একটি পডজটিভ ইকমজ তুকল ধরা
সম্ভব হয়।
12. ডনউইয়ককশ ডবডনকয়াগকাডরকদর সাকথ সাক্ষার্ বাংলাকদকর্র ডবডনকয়াকগর সম্ভাবনাও সুকর্াগ তুকল
(Investor meet in Newyork) ধরার মাধ্যকম বাংলাকদকর্ ডবকর্ষ ককর বাংলাকদর্
মাননীয় প্রডর্মন্ত্রীর মনতৃকত্ব সরকাডর-মবসরকাডর হাই-মেক পাকশ সমূকহ ববমদডর্ক ডবডনকয়াগ আকষ শণ।
প্রডর্ডনডধকদর সমিকয় উচ্চ পর্ শাকয়র প্রডর্ডনডধ দল এবং
দূর্াবাকসর কমশকর্শাগণ
13. জাপান আইটি সপ্তাহ এবং মকাডরয়ার ডব ২ ডব মমলায় বাংলাকদকর্ ডবডনকয়াকগর সুকর্াগ সম্পককশ
কমশসূচীকর্ অংর্গ্রহণ মাননীয় প্রডর্মন্ত্রীর মনতৃকত্ব ১৪ জাপানী ডবডনকয়াগকাডরকদর আকৃষ্ট করার জন্য
সদস্য ডবডর্ষ্ট সরকাডর মবসরকাডর প্রডর্ডনডধ দল অংর্ “Enjoying
Demographic
গ্রহণ ককর।
Dividend to create Digital
Bangladesh” র্ীষ শক একটি মসডমনাকরর
আকয়াজন করা হয়। র্াছাড়া, মমলায় বাংলাকদর্
েকলর মাধ্যকম আইটি প্রডর্ষ্ঠাকনর প্রডর্ডনডধবৃন্দ
র্াকদর পে ও মসবা জাপানী মরর্াকদর সামকন তুকল
ধকরন।
মকাডরয়া সফকর ডব২ডব সকম্মলকনর মাধ্যকম উভয়
মদকর্র আইটি ব্যবসায়ী ডবকর্ষ ককর ডরকয়টিভ
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৯-১১
২০১৫

মসকেম্বর

১৩-১৪
২০১৫

নকভম্বর

১০-১২ মফব্রুয়ারী

১৪-১৮ মাচ শ/২০১৬

২৭-২৯
এডপ্রল,২০১৬

১১-১৩
মম,২০১৬জাপান,
১২-১৫মম/১৬
মকাডরয়া

র

কার্ শরকমর নাম, অংর্গ্রহণকারী প্রডর্ষ্ঠান ও স্থান

14. ইডন্ডয়ান ডলডারডর্প মফারাম-২০১৭ BHTPA
ব্যবস্থাপনা পডরচালককর মনতৃকত্ব ৬ সদস্য ডবডর্ষ্ট
প্রডর্ডনডধ দল, মুম্বাই ইডন্ডয়া
15. CeBIT-২০১৭ হযাকনাভার, জামশাডনকর্ অংর্গ্রহণ।
আইডসটি মন্ত্রণালকয়র অডর্ডরি সডচকবর মনতৃকত্ব ১১
সদকস্যর প্রডর্ডনডদ দল

16. ইনকভের ডমে ইন ডসডলকন মভডল, ইউএসএ, মাননীয়
প্রডর্মন্ত্রীর মনতৃকত্ব উচ্চ পর্ শাকয়র প্রডর্ডনডধ দল

পডরদর্শকনর ডবষয়বস্তু
কনকেকন্ট এর সম্ভবনার ডবষকয় ব্যবসায়ীকদর মকধ্য
মনেওয়াকশ বর্ডর হয়। মকাডরয়ায় োে শ আপ
ইককাডসকেমস ডবকাকর্র ডবষয় অবগডর্র জন্য
একটি োে শ আপ হাবও পডরদর্শন করা হয়।
উভয় মদর্ ও মমলায় অংর্গ্রহকণর মূল উকেশ্য ডছল
ডবকদর্ী ডবডনকয়াগ আকষ শণ করা ও ব্যবসাডয়ক
মনেওয়াকশ গকড় মর্ালা, সম্পকশ উন্নয়ন ও ডবকশ্বর
দরবাকর বাংলাকদকর্র আইটি খার্কক তুকল ধরা
বাংলাকদকর্র আইটি খাকর্র প্রচার প্রসার এবং
মদকর্র ডবডনকয়াগ সম্ভাবনা ডবডনকয়াগকাডরকদর
সামকন তুকল ধরা।
মমলায় অংর্গ্রহকণর মাধ্যকম মবসরকাডর
অংর্গ্রহণকাডরগণ ডবডভন্ন মরর্াকদর সামকন র্াকদর
পকের প্রদর্শনীর সুকর্াগ মপকয় থাকক। মমলায়
অংর্গ্রহকণর মাধ্যকম মদকর্র আইটি মসক্টকরর
সক্ষমর্া ডবশ্বদরবাকর পডরডচর্ করার সুকর্াগ গ্রহণ।
বাংলাকদর্
আইটি
খাকর্র
মরাড-,মর্া
ডবডনকয়াগকাডরকদর সাকথ সাক্ষার্ ও কমশর্ালার
মাধ্যকম ডবডনকয়াগকাডরকদর বাংলাকদর্ সম্পককশ
অবডহর্ করা হকয়কছ । ডবকর্ষ ককর এনআরডবকদর
মদকর্ ডবডনকয়াকগর জন্য আগ্রহী করা হকয়কছ।

পডরদর্শকনর সময়

১৫-১৭ মফব্রুয়াডর
২০১৭
১৮-২৪ মাচ শ/২০১৭

৩০ মাচ শ, ২০১৭

পর্ শাকলাচনা:
প্রককল্পর অধীকন মমাে ১৬টি ইকভকন্ট ডবডভন্ন প্রকার ওয়াকশর্প ও মসডমনাকর অংর্গ্রহণ এবং ডবকশ্বর খ্যার্নামা আইটি পাকশ পডরদর্শন
করা হকয়কছ। এছাড়া বাংলাকদকর্র আইটি খাকর্র প্রচার -প্রসাকরর জন্য ককয়কটি অনুষ্ঠাকনর পৃষ্ঠকপাষকর্া এবং ডবডনকয়াগকাডরকদর
বাংলাকদকর্ ডবডনকয়াকগ আকষ শণ করার জন্য ডবডভন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকয়কছ। প্রকল্প কার্ শালয় হকর্ জানা র্ায় যুিরাকজয ই কমাস শ
সকম্মলকনর মাধ্যকমই ভাইকিন্ট নাকমর প্রডর্ষ্ঠান বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটিকর্ জডম বরাে ডনকয় ডবডনকয়াগ করকছ। জাপান আইটি সপ্তাকহর
ফলশ্রুডর্কর্ই জাপাকন বাংলাকদকর্র প্রডর্ষ্ঠানগুকলা কাজ পাকে। ডাোসফে (বাংলাকদকর্র আইটি প্রডর্ষ্ঠান) ইকর্ামকধ্য জাপাকন র্াকদর
অডফস খুকলকছ। মবডসকস জাপান-বাংলাকদর্ মফারাম গঠন করা হকয়কছ। এছাড়াও ডসডবে ও নাসকম সকম্মলকন মর্াগদাকনর মাধ্যকম মবর্
ডকছু প্রডর্ষ্ঠাকনর সাকথ ডবকদর্ী প্রডর্ষ্ঠাকনর ব্যবসাডয়ক মর্াগাকর্াগ সৃডষ্ট হকয়কছ। আর্া করা র্ায় মর্, উপকরাি কার্ শরম বাংলাকদকর্র
আইটি মসক্টকরর উন্নয়ন এবং ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগ ভডবষ্যকর্ কার্ শকর ভূডমকা পালন করকব।

৩.৭ প্রককল্পর অধীকন অনুডষ্ঠর্ মসডমনার কমশর্ালা
ডবডভন্ন প্রকার সুফলকভাগীকদর মেে অব আে শ মেককনালডজ ডবষকয় সক্ষমর্া বৃডদ্ধ, নীডর্ ও আইনগর্ ডবষয়, এ মসক্টকর কমীকদর জ্ঞানদক্ষর্া বৃডদ্ধর মক্ষত্র সনািকরণ এবং সম্ভাব্য ডবডনকয়াগকাডরকদর প্রকণাদনা প্রদাকনর মক্ষত্র সনািকরকণর জন্য প্রককল্পর অধীকন ১৬টি
মসডমনার /কমশর্ালা অনুষ্ঠান করা হকয়কছ। ডনকম্ন ওয়াকশর্প সমূহ অনুষ্ঠাকনর সংডক্ষপ্ত বণ শনা প্রদান করা হকলা:
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সারডণ ৩.১৪ ডবডভন্ন মসডমনার/ওয়াকশর্কপর সংডক্ষপ্ত বণ শনা
র

ওয়াকশর্প/ কমশর্ালার নাম ও ডবষয়বস্তু

1. দক্ষর্া বৃডদ্ধর কমশসূডচর জন্য BASIS,
BACCO এবং BCS কতৃশক
প্রস্তাডবর্ মকাস শ কাডলকুরাম চূড়ান্ত করণ
2. কমশসূচী সকচর্নর্া ওয়াকশর্প

3. ডস মলকভল ব্যবস্থাপককদর প্রস্তুডর্ ও
ডবদায় অনুষ্ঠান
4. ডবডনকয়াগকাডরকদর
প্রকণাদনা প্যাককজ

অগ্রাডধকারমূলক

5. ক্লাউড কডম্পউোর মট্রডনং
6. আইটি/আইটিএস হাই-মেক পডলডস এবং
মরাড ম্যাপ খসড়া ওয়শাকর্কপ উপস্থাপন

7. মডকভলপার এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা
সংস্থার জন্য পডরকবর্ ব্যবস্থাপনার
সকচর্নর্া মূলক কমশর্ালা

8. Innovation Focusing Big
Data

9. ডবডভন্ন ঠিকাদার ও ডবকর্ষজ্ঞকদর জন্য
পডরকবর্ ব্যবস্থাপনা

অংর্গ্রহণকারীকদর ধরণ
− ডবডভন্ন ডবশ্বডবদ্যালয় কডম্পউোর ডবজ্ঞান ডবভাকগর প্রধানগণ

স্থান ও র্াডরখ
৩১ আগষ্ট/২০১৩

− আইটি/ আইটিইএস মসক্টকরর প্রডর্ডনডধ
− কমশকর্শা
− ডস মলকভল প্রডর্ক্ষণাথী

০৫
ডডকসম্বর/২০১৩
১৮
নমভম্বর
২০১৩
মবষ্ট ওকয়সে শান
লাডভডঞ্চ, ঢাকা ২
মফব্রুয়াডর/১৫

−
−
−
−
−
−
−
−

− সরকাডর এবং মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর ডবডভন্ন স্তকরর কমশকর্শা

−
−
−
−
−
−

−
−

10. Bangladesh

Digital
Entrepreneurship
Ecosystem

−
−

11. সরাসডর ববকদডর্ক ডবডনকয়াগ ও প্রাসডঙ্গক

−

ডবষয়

সরকাডর/মবসরকাডর উন্নয়ন সহকর্াডগ প্রডর্ষ্ঠাকনর প্রডর্ডনডধ
উকদ্যািা
সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রডর্ষ্ঠান (PMC)
হাই-মেক পাকশ এবং আইটি/আইটি এ প্রডর্ষ্ঠাকনর প্রডর্ডনডধ
সরকাডর কমশকর্শা
ডর্ল্প মাডলকগণ
আইটি মসক্টকরর ২০ জন মধ্য পর্ শাকয়র কমশকর্শা
ক্লাউড কডম্পউটিং ডবকর্ষজ্ঞ

−
−

BHTPA এর কমশকর্শাগণ
প্রকল্প পডরচালকগণ
ডবশ্ব ব্যাংক প্রডর্ডনডধ
পডরকবর্ অডধদপ্তকরর কমশকর্শাগণ
পডরকবর্ ডবকর্ষজ্ঞ ইর্যাডদ
আইটি/ আইটিইএস মকাম্পাডনর প্রডর্ডনডধ, ৩১ জন

ডবডসডস ল্যাব,
ঢাকা
৭৮মফব্রুয়াডর/১৫
০৩ মসকেম্বর
২০১৫
মবে
ওকয়সোন শ
লাডভডঞ্চ,
কাওরান বাজার
২১ জুলাই/১৬,
আইডসটি
োওয়ার,
আগারগাঁও, ঢাকা

২২
ডডকসম্বর
২০১৬ আইডসটি
োওয়ার
আগারগাঁও
১১
জানুয়াডর
ডবডভন্ন ঠিকাদাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর প্রডর্ডনডধ
২০১৭
সংডেষ্ট ডবকর্ষজ্ঞগণ
কনফাকরন্স রুম,
BHTPA
১২ জানুয়াডর
সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকন সুডবধাকভাগীগণ
২০১৭,
ডবশ্ব ব্যাংককর প্রডর্ডনডধ
কনফাকরন্স রুম,
BHTPA
সরকাডর ও মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর কমশকর্শা ও ১৮-১৯ জানুয়াডর
২০১৭, জনর্া
সুডবধাকভাগীগণ
োওয়ার
ICA এর দুজন ডবকর্ষজ্ঞ
মনদারল্যান্ড এর উপকদষ্টা প্রডর্ষ্ঠাকনর এমএস মজা হাডরস এবং মেককনালডজ
পাকশ
ডলনভাে শ এডিয়ান
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র

ওয়াকশর্প/ কমশর্ালার নাম ও ডবষয়বস্তু
অংর্গ্রহণকারীকদর ধরণ
ডর্ন
ডমডনে
ডপচ
এবং
মূলধন
(312.
− ষ্টাে শ আপ মেককনালডজ ডবষয়ক প্রডর্ষ্ঠান এবং প্রককল্পর
minute
Pitch
and
কমশকর্শাগণ এম টিনা জাডবন, নীডর্গর্ উপকদষ্টা, ষ্টাে শ আপ
Capital)
মেককনালডজ।
মভনচার
কযাডপোল
সৃডষ্ট
ডবষয়ক
মগাল
13.
− সরকাডর-মবসরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর ডনব শাহী কমশকর্শা,
মেডবল আকলাচনা
পডরকল্পনাডবদ ইর্যাডদ।

14. Innovation
Entrepreuneurship in
the Digital Age
15. Business Model for
Start up

16. Learning
Leaders

from

the

− আইটি/আইটিএস প্রডর্ষ্ঠাকনর উকদ্যািা
− আইটি/ আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠাকনর র্রুণ উকদ্যািাগণ
− ডম: অমর মচং, কসডমক ব্যবস্থাপনা সাডভশকসর প্রডর্ডনডধ
− ইনকফাডসস গ্রাজুকয়েকদর অডভজ্ঞর্া ডবডনময়

স্থান ও র্াডরখ
-

২৩
জানুয়াডর/১৭,
জনর্া োওয়ার
১১ মফব্রুয়াডর/ ১৭
জনর্া োওয়ার
৩০-৩১
মাচ শ
/২০১৭ জনর্া
োওয়ার
জনর্া হাই-মেক
পাকশ

৩.৮ প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পডকশর্ ডবডভন্ন সমস্যা পর্ শাকলাচনা ও পর্ শকবক্ষণ (অথ শায়কন ডবলম্ব, পে, কার্ শ ও মসবা সংগ্রকহর
মক্ষকত্র ডবলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষর্া, প্রককল্পর মময়াদ ও ব্যয় বৃডদ্ধ ইর্যাডদর কারণসহ অন্যান্য ডদক ডবকেষণ)
চট্টগ্রাম হাই-কেক পাকশ স্থাপকনর জন্য জডম অডধগ্রহণ ব্যর্ীর্ প্রকল্প বাস্তবায়কন মকান সমস্যা হয়ডন বকল কমশকর্শাকদর সাকথ আকলাচনা
রকম জানা ডগকয়কছ। র্কব বছর ডভডিক অথ শায়কনর অবস্থা (সারডণ-১.৪) পর্ শাকলাচনা ককর মদখা র্ায় মর্ ২০১৩-১৪, ২০১৫-১৬, ২০১৬১৭ এবং ২০১৭-১৮ সাকল বরােকৃর্ বাকজকের র্থারকম ৬৬.৮৯%, ৬৬.০৫%,৬৭.২৮% এবং ৫০.০৭% অথ শ অবমুি করা হকয়কছ।
আরডডডপডপ অনুর্ায়ী প্রকল্পটিকর্ ৭০.০২% অথ শ অবমুি করা হয়। অবমুি অকথ শর ৯৬.০৮% ব্যয় হকয়কছ।প্রককল্পর অধীকন কার্ শ ও পে
সংগ্রকহ উকল্লখকর্াগ্য ডবলম্ব হয়ডন। ডকন্তু প্রককল্প সংস্থান থাকার পরও সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ এবং ডডজাইন এবং সুপারডভর্ন প্রককৌর্লী
ডনকয়াগ করা হয়ডন।প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার মক্ষকত্র মকান রূপ অদক্ষর্ার অডভকর্াগ পাওয়া র্ায়ডন। প্রককল্পর মময়াদ ও অথ শ বৃডদ্ধর
কারণ মসকর্ন ১.৬ এ ডবস্তাডরর্ বণ শনা করা হকয়কছ।
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চতুথ শ অধ্যায়
রয় কার্ শরম পর্ শাকলাচনা
৪.১ রয় পডরকল্পনা পর্ শাকলাচনা
প্রকতের ক্রয় পচরকেো পর্ ৃাতোিোর েন্য প্রকে পচরিােতকর িেতর আতোিো কতর োো র্ায় টর্, অর্ ৃ বছতরর শুরুতে বছরওয়ারী
বাচষ ৃক ক্রয় কমৃ-পচরকেো প্রস্তুে কতর। ব্বস্থাপো পচরিােক, বাাংোতিশ হাই-তেক পাতকৃর অনুতমািেক্রতম বাস্তবায়ে করা হতয়তছ।
ক্রয় পচরকেো পর্ ৃাতোিোয় টিখা র্ায় টর্, বছর চিচিক পচরকেো চের্দ্ৃাচরে ফরম্যাে অনুিরতণ চবস্তাচরেিাতব প্রণয়ে করা হতয়তছ।
ফরম্যাতে মাোমাতের িাংখ্যা, ক্রয় পর্দ্চে, প্রাক্কচেে মূল্য, িরপত্র আহবাে, িরপত্র টখাো, মূল্যায়ে, অনুতমািতের িম্ভাব্ োচরখ এবাং
টমাে িময় ও কাে িম্পািতের োচরখ উতেখ করা হতয়তছ।

৪.২ রয় প্রডরয়া পর্ শাকলাচনা
প্রককল্পর অধীকন মমাে ৮৮টি প্যাকককজ ডবডভন্ন পে, কার্ শ ও মসবা সংগ্রহ/ রয় এর মকধ্য করা হকয়কছ। এর মকধ্য ৩১ টি কার্ শ (Works),
৩৭টি মালামাল এবং ২০ টি মসবা রকয়কছ। ডবডভন্ন রয় ডনমশাণ কাকজর জন্য প্রকল্প কতৃশপক্ষ বাৎসডরক কমশ- পডরকল্পনা প্রস্তুর্ ককর
বাস্তবায়ন ককরকছ। ডবডভন্ন পে, কার্ শ ও মসবা সংগ্রহ/ রয় চুডি পর্ শাকলাচনার জন্য মমাে ৮৮টি প্যাকককজর মকধ্য বদব চয়কনর মাধ্যকম
১০ টি (১১.৩৬%) প্যাকককজর ডবস্তাডরর্ র্থ্য CPTU মচকডলে অনুসরকণ সংগ্রহ করা হকয়কছ। সংগৃহীর্ র্কথ্যর মকধ্য কার্ শ ৪
(চার)টি, রয় ৩ (ডর্ন) টি এবং মসবা ৩ (ডর্ন)টি। সংগৃহীর্ র্কথ্যর ডবস্তাডরর্ ডববরণ (রয় চুডির প্যাকককজর নং, দরপত্র প্রকাকর্র
মাধ্যম, প্রাপ্ত দরপকত্রর সংখ্যা, প্রাক্কডলর্ মূল্য, চুডি মূল্য, ডবল পডরকর্াকধর পডরমাণ ইর্যাডদ) সারডণ-৪.১ এ প্রদান করা হকয়কছ।
সারডণ ৪.১: প্রককল্পর অধীকন রয়কৃর্ মালামাকলর দরপত্র পর্ শাকলাচনা
র রয় চুডির
নং নাম ও
প্যাককজ নং
1.

Constructio
n of MTB at
Jessore

Reformatio
n work for
Janata
Tower at
Kawran
Bazar
3. Constructio
n of 2
storied
customs
House at
Kaliakoir
Hi-Tech
Park,
BHTP-WD7
4. Constructio
n of Internal
Access (
Internal
Branch)
2.

দরপত্র প্রকাকর্র
মাধ্যম ও র্াডরখ

ববধ
দরপকত্রর
সংখ্যা

প্রাক্কডলর্ মূল্য
(োকা)

চুডি
সম্পাদকনর
র্াডরখ

কার্ শাকদর্ প্রদান
ও কাজ
সমাডপ্তর র্াডরখ

ডবল পডরকর্াধ
(োকা)

মনাটির্ মবাড,শ
সংবাদপত্র, HTPA
Website
৩/১২/২০১৩
সংবাদপত্র ,কনাটির্
মবাড শ
৩/০১/২০১৬

২

৪৪,২৮,৩২,৫৬১

১৬/০৩/২০১৪

১৬/০৩/২০১৪
ও
৩০/১২/২০১৫

৪৭,৭৪,৫০,৯৬৭

১০

৮,৭৯,৭৯,৮০৪

০৩/০৪/২০১৬

৩/০৪/২০১৬
ও
৩০/১০/২০১৬

সংবাদপত্র,
HTPA
Website,
মনাটির্ মবাড শ
৯/০৬/২০১৫

৮

৯,৯৮,৯৭,৫৪৩

২০/০৯/২০১৫

মনাটির্ মবাড শ
,সংবাদপত্র,
HTPA
Website
২৭/১২/২০১৫

৬

৫,২৭,২৯,৮৩১

২২/০৩/২০১৬
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প্রাক্কডলর্
মূকল্যর মচকয়
হ্রাস/বৃডদ্ধর
হার
৭.৮২%
(+)

সময়
বৃডদ্ধ

৭,২৯,৯৬,৭১৩

১৭.০৩%
(-)

২
মাি

২০/০৯/২০১৫
ও
১৩/১২/২০১৬

৯,৮৩,৯৬,৯৫২

১.৫০%
(-)

৩
মাি

২২/০৩/২০১৬
ও
১৫/০৩/২০১৭

৫,০২,৮৩,৬৭৯

৪.৬৪%
(-)

-

৩
মাি

র রয় চুডির
নং নাম ও
প্যাককজ নং

5.

6.

7.

8.

9.

Road
at
kaliakoir HiTech park
,(BHTBWD-1.1)
Procureme
nts of 2
non.Ac Bus
for (KHTP,
BHTP-G-8)
Cross
Country
Vehicle for
support to
Developme
nt,
(BHTPA-G5)
Supply and
Installation
of
Equipment,
Hardware/
Software,
Business
Incubator
Lab (
Robotic
Lab) at
BUET,
BHTP-G10.2
Training
and
Manageme
nt
Specialist,
BTPH-S1006
Supervision
Engineer

10. Expression
of interest
for
Appointme
nt of
Transaction
Advisory
Service

দরপত্র প্রকাকর্র
মাধ্যম ও র্াডরখ

ববধ
দরপকত্রর
সংখ্যা

প্রাক্কডলর্ মূল্য
(োকা)

চুডি
সম্পাদকনর
র্াডরখ

কার্ শাকদর্ প্রদান
ও কাজ
সমাডপ্তর র্াডরখ

ডবল পডরকর্াধ
(োকা)

প্রাক্কডলর্
মূকল্যর মচকয়
হ্রাস/বৃডদ্ধর
হার

সময়
বৃডদ্ধ

সংবাদপত্র,
HTPA,CPTU/Pr
oject Website
২০/৮/২০১৫

১

৩,৮০,০০০০০

০৪/০১/২০১৬

২৮/১২/২০১৫
ও
২৮/০৩/২০১৬

২,৬৫,৮০,০০০

৩০.০৫%
(-)

োই

মনাটির্ মবাড শ
সংবাদপত্র, HTPA
Website
১/০৬/২০১৩

১

৯০,০০০০০

১১/০৭/২০১৩

১১/০৭/২০১৩
ও
১১/১০/২০১৩

৭৯,০০০০০

১২.২২
(-)

োই

সংবাদপত্র
১৪/০৭/২০১৫

২

১,৯২,৪৮,৩৬০

২৩/১১/২০১৫

২৩/১১/২০১৫
ও
২৩/১০/২০১৬

১,৬৪,৬৪,১৭৪

১৪.৪৬%
(-)

োই

মনাটির্ মবাড,শ
সংবাদপত্র
২৬/১/২০১৭

৪

৫৫,০০০০০

০৪/০৬/২০১৭

৮/৬/২০১৭
ও
৩১/১২/২০১৯

১৩,৮৫,৫৩৪
(প্রস্তাচবে
৪৭,০০০০০)

১৪.৫৪%
(-)

োই

মনাটির্ মবাড,শ
সংবাদপত্র

৩টি চিচি

৬০,০০০০০

০৩/০৪/২০১৬

৫৩,৮৭,৪৮১

১০.২১ %
(-)

৩
মাি

মনাটির্ মবাড,শ
সংবাদপত্র, HTPA
Website
১৯/৪/২০১৩

৫

৯,৯০,০০০০০

৩০.০৬.২০১৪

৭৫,৫৫,৮৯৩১

২৩.৬৮ %
(-)

৯
মাি
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৩০/৬/২০১৪
ও
৩১/৩/২০১৭

সম্পদ সংগ্রহ ও রয় কার্ শরম (Works) পর্ শাকলাচনা: রয় চুডি সম্পাদকনর ডবষকয় ডবডভন্ন দডললপত্র পর্ শাকলাচনা ককর জানা র্ায়
মর্, উন্মুি দরপত্র ডবজ্ঞডপ্ত সংবাদপত্র, মনাটির্ মবাড শ এবং প্রকয়াজনীয় মক্ষকত্র হাই-মেক পাকশ কতৃশপকক্ষর ওকয়ব সাইকে প্রচার করা
হকয়ডছল। সকল রয়, প্রককল্পর রয় কডমটির মাধ্যকম সম্পন্ন হকয়কছ। দরপত্র মূল্যায়ন কডমটির সভা আহবাকনর মাধ্যকম ডসএস ডবকেষণ
এবং দরপত্র দার্ার সংডেষ্ট কাকজর অডভজ্ঞর্া, আডথ শক অবস্থা এবং আয়কর ও ভযাে প্রদান সংরান্ত র্থ্য ডবকবচনা ককর ববধ দরদার্া
ডনব শাচন করা হকয়কছ। দরপত্র দার্ার সাকথ সকল কাকজর জন্যই চুডি স্বাক্ষর করা হকয়কছ। কাজ মর্কষ ঠিকাদার/ সরবরাহকারী চূড়ান্ত
ডবল দাডখল করকল র্া সংডেষ্ট ব্যডিবগ শ (ডহসাব রক্ষণ কমশকর্শা ও দাডয়ত্ব প্রাপ্ত প্রককৌর্লী) পরীক্ষা ককর মর্ামর্ এবং ডসডভল কাকজর
জন্য এমডব (Measurment Book) এবং মালামাকলর মজুদ উকিালন পূব শক ডবল পডরকর্াধ করা হকয়কছ।
সংগৃহীর্ ১০টি নমুনার মকধ্য একটি কাজ (র্কর্াকরর মাডি-কেন্যান্ট ভবন) প্রাক্কডলর্ মূকল্যর ৭.৮১% উচ্চমূল্য এবং অবডর্ষ্ট ৯টির কাজ
৪.৬৪ হকর্ ১৪.৫৪% ডনম্ন দকর সম্পন্ন করা হকয়কছ। মমাে ১০টি নমুনার মকধ্য ৫(পাঁচ)টির জন্য ৩মাস হকর্ ৯মাস পর্ শন্ত সময় বৃডদ্ধ করা
হকয়কছ এবং অবডর্ষ্ট ৫টি কাজ ডনধ শাডরর্ সমকয়র মকধ্য মর্ষ হকয়কছ।
মালামাল (Goods)রয় পর্ শাকলাচনা: রস কাডি মভডহকল রকয়র জন্য ১ (এক)টি দরপত্র Rangs Limited এর ডনকে হকর্
পাওয়া ডগকয়ডছল এবং উি দরপত্র দার্াকক কার্ শাকদর্ প্রদান করা হকয়কছ। অপরাপর রকয়র জন্য সব শডনম্ন ২ (দুই)টি হকর্ সকব শাচ্চ ১০টি
দরপত্র পাওয়া ডগকয়ডছল। এ পর্ শাকয় ধারণা করা র্ায় মর্, রয় প্রডরয়া প্রডর্কর্াডগর্া মূলক ভাকব সম্পন্ন করা হকয়কছ। ডনমশাণ কাকজর
রক্ষণাকবক্ষকণর সময় উিীণ শ হওয়ার পর জামানকর্র অথ শ মফরর্ মদয়া হকয়কছ।
মসবা (Service) রয় পর্ শাকলাচনা: মসবা সংগ্রহ পর্ শাকলাচনার জন্য ডর্নটি নমুনা সংগ্রহ করা হকয়কছ। উি ডর্নটি মসবার জন্য ৩টি৫টি পর্ শন্ত আগ্রহ পত্র পাওয়া ডগকয়ডছল। এ পর্ শাকয় সংডেষ্টকদর জীবন বৃিান্ত, অনুরূপ কাকজর পূব শ অডভজ্ঞর্া ইর্যাডদ ডবকবচনা ককর সকব শাচ্চ
নম্বর প্রাপ্তকক ডবকর্ষজ্ঞ ডহকসকব ডনকয়াগ করা হকয়কছ। ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াকগ ডর্ন মাস হকর্ ছয় মাস ডবলম্ব হকয়কছ।
পর্ শাকলাচনা: দরপত্রসমূহ পর্ শাকলাচনা ককর মদখা র্ায় মর্, শুধুমাত্র মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর মাডি-কেন্যান্ট ভবকনর
৪থ শ র্লা পর্ শন্ত ডনমশাকণর মক্ষকত্র প্রাক্কডলর্ মূকল্যর মচকয় মবর্ী দর (৭.৮২%) প্রস্তাব গ্রহণ করা হকয়কছ। অবডর্ষ্ট সকল দরপকত্রর মক্ষকত্র
প্রাক্কডলর্ মূকল্যর মচকয় ডনম্ন দকর কার্ শাকদর্ প্রদান করা হকয়কছ। উপকরাি পর্ শাকলাচনা হকর্ প্রর্ীয়মান হকে মর্, প্রকল্পটির রয় প্রডরয়ায়
ডপডপএ ২০০৬ এবং ডপডপআর ২০০৮ অনুসরণ করা হকয়কছ।
৪.৩ ডনরীক্ষা আপডি পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পটির ডবগর্ ২০১৩-১৪ আডথ শক সাল হকর্ ২০১৬-১৭ সাল পর্ শন্ত বাডণডজযক ডনরীক্ষা সম্পন্ন হকয়কছ। ডনরীক্ষক দল উি ৩বৎসকর
মমাে ১৪টি আপডি প্রদান ককরকছ। আপডি সমূকহর মকধ্য ৫ টি ডনষ্পডি হকয়কছ এবং ৯টি আপডি অডনষ্পন্ন আকছ। বৎসর ওয়ারীর ডনরীক্ষা
আপডির ডববরণ ডনকম্নর সারডণ-৪.২ এ প্রদান করা হকয়কছ। ডনরীক্ষা আপডিসমূহ দ্রুর্ ডনষ্পডির জন্য প্রকয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা
প্রকয়াজন।
সারডণ ৪.২: ডনরীক্ষা আপডি সংরান্ত র্থ্য
র: অথ শ বছর
1.
2.
3.
4.

২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
উপকমাে

অডডে আপডির
সংখ্যা
১
৩
২
৮
১৪

অডডে ডনেডির
সংখ্যা
১
৩
১
৫
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অডডে অডনেডির
সংখ্যা
১
৮
৯

মন্তব্য

ডনেডি প্রডরয়াধীন
ডনেডি প্রডরয়াধীন

পঞ্চম অধ্যায়
লক্ষয ও উকেশ্য অজশকনর অবস্থা পর্ শাকলাচনা
৫.১ প্রককল্পর লক্ষয অজশকনর অবস্থা পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পটি জ্ঞান ডভডিক উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প স্থাপন এবং ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ উন্নয়কনর মাধ্যকম অথ শননডর্ক উন্নয়কনর লকক্ষয বাস্তবায়ন করা
হকে। এ পর্ শাকয় প্রককল্পর লক্ষয অজশন পর্ শাকলাচনা ডনকম্নর ডনকদর্শকসমূহ অনুসরণ ককর মর্ামর্/মন্তব্য প্রদান করা হকয়কছঃ
সারডণ ৫.১: প্রককল্পর লক্ষয অজশকনর মাত্রা

র:

লক্ষয অজশকনর ডনকদ শর্ক

1.

সরাসডর ডবডনকয়াগ বৃডদ্ধ • কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশ ববকদডর্ক ডবডনকয়াগ শুরু হকয়কছ।
ইকর্ামকধ্য দুটি মডকভলপার অবকাঠাকমা ডনমশাণ করকছ। একটি
শ
৬০ হাজার বগফুকের
ভবন বর্ডর সম্পন্ন হকয়কছ এবং ৩.৬৫ লক্ষ
শ
বগফুকের
দুটি ভবন ডনমশাণ মর্ষ পর্ শাকয়। মবর্ ককয়কটি প্রডর্ষ্ঠান
মডকভলপারকদর সাকথ সমকঝার্া স্মারক সাক্ষর ককরকছ এবং
ভাইকিন্ট নাকমর ডবকদর্ী প্রডর্ষ্ঠান র্াকদর অবকাঠাকমা ডনমশাণ শুরু
ককরকছ। দুটি মদডর্ প্রডর্ষ্ঠান মসবা ভবকন জায়গা ভাড়া ডনকয়কছ
এবং একটি প্রডর্ষ্ঠান উৎপাদন শুরু ককরকছ।
• মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ র্কর্াকরর ডনমশাণ
কাজ সম্প্রডর্ সমাপ্ত হকয়কছ। দুটি জাপানী প্রডর্ষ্ঠানসহ স্থানীয় ২২
জন ডবডনকয়াগকাডর জায়গা ভাড়া ডনকয়কছ এবং ৮ টি প্রডর্ষ্ঠান
র্াকদর ব্যবসাডয়ক কার্ শরম শুরু ককরকছ। ববকদডর্ক
ডবডনকয়াগকাডরকদর আকষ শণ করার জন্য প্রকয়াজনীয় অবকাঠাকমা
ডনমশাণ করা হকয়কছ।
• জনর্া োওয়ার মেককনালডজ পাককশ স্থানীয় আইটি ব্যবসায়ীগণ
ডবডনকয়াগ ককরকছন। এখাকন ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগর সুকর্াগ
অর্যন্ত সীডমর্ । ইকর্ামকধ্য ৬৯৭ জন মলাককর কমশসংস্থান সৃডষ্ট
হকয়কছ। োে শ আপকদর জন্যও একটি মলার বরাে মদয়া হকয়কছ।
• রাজর্াহী, খুলনা এবং ডসকলেস্থ হাই-মেক পাকশসমূকহর উন্নয়ন
কাজ চলকছ। ভডবষ্যকর্ ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগর সম্ভাবনা আকছ।
ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান স্থাপন
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ এবং র্কর্ার মর্খ
হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ আইটি সংডেষ্ট প্রডর্ষ্ঠান
ব্যবসা বাডণজয পডরচালনা করকছন। কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশ
ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান স্থাডপর্ হকে।

2.

3.

লক্ষয অজশকনর জন্য সম্পাডদর্ কার্ শাবলী

লক্ষয অজশন মাত্রা/ মর্ামর্/
মন্তব্য
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার
মেককনালডজ পাকশ এর লক্ষয
ইকর্ামকধ্য অডজশর্ হকয়কছ।
অন্য পাককশর লক্ষয অডজশর্
হকব।

প্রককল্পর লক্ষয অডজশর্ হকব
বকল আর্াবাদ ব্যি করা
র্ায়। জনর্া োওয়ার
সফেওয়যার মেককনালডজ
পাককশর লক্ষয ইকর্ামকধ্য
অডজশর্ হকয়কছ।
নারী পুরুকষর সরাসডর কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ, জনর্া োওয়ার সফেওয়যার প্রককল্পর লক্ষয অডজশর্ হকব।
কমশ সংস্থাকনর সুকর্াগ মেককনালডজ পাককশ এবং র্কর্ার মর্খ হাডসনা সফেওয়যার
সৃডষ্ট
মেককনালডজ পাককশ বর্শমাকন আইটিএস মসক্টকরর প্রায় ১০০০ নারী
-পুরুষ কমশরর্ আকছন। এছাড়া অবকাঠাকমা উন্নয়কন ৭টি পাককশ
উকল্লখকর্াগ্য সংখ্যক মলাক কাজ করকছ র্া প্রকল্প সমাডপ্তকর্
ককয়ক হাজার কমশ ঘন্টার সুকর্াগ সৃডষ্ট হকব।
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৫.২ প্রককল্পর উকেশ্য অজশন পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পটির বাস্তবায়কনর ফকল প্রধান ৬টি উকেশ্য অডজশর্ হকব। ডনকম্ন উকেশ্যসমূহ অজশকনর লকক্ষয সম্পাডদর্/ সম্পাডদর্ব্য কাকজর সংডক্ষপ্ত
বণ শনা এবং উকেশ্য অজশকনর ডবষকয় মর্ামর্/মন্তব্য প্রদান করা হকলা:
সারডণ-৫.২: প্রককল্পর উকেশ্য অজশকনর অবস্থা পর্ শাকলাচনা

প্রককল্পর উকেশ্য
উকেশ্য অজশকনর জন্য সম্পাডদর্ কার্ শাবলী
আইটি / আইটিইএস এবং প্রককল্পর অধীকন ৭(সার্) টি হাই-মেক পাককশর অবকাঠাকমা
অন্যান্য জ্ঞান ডভডিক হাই-কেক উন্নয়কনর বাস্তব অবস্থা ডনম্নরূপ:
েম ডর্কল্পর জন্য ডবশ্বমাকনর • কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর অভযন্তকরর ডনধ শাডরর্ সকল
ব্যবসাডয়ক
পডরকবর্
সহায়ক অবকাঠাকমা বর্ডর সম্পন্ন হকয়কছ এবং
ডনডশ্চর্করকণ প্রকল্প এলাকার
মডকভলপারগকণর বর্ডর ৩ টি ভবকন ২০১৮ সাকলর ডডকসম্বর
অভযন্তকর এবং প্রককল্পর বাইকর
মাকসর মকধ্য কাজ শুরু হকব।
অবকাঠাকমা ডনমশাণ করা
• জনর্া োওয়ার হাই-মেক পাককশর অভযন্তরীণ অবকাঠাকমাগর্
উন্নয়কনর কাজ সমাপ্ত হকয়কছ। বর্শমাকন পাকশটিকর্
ডবডনকয়াগকাডরগণ র্াকদর ব্যবসাডয়ক কার্ শরম শুরু ককরকছন।
• র্কর্ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর কাজ ডডডপডপ
অনুর্ায়ী এমটিডব এর ৪থ শ র্লা পর্ শন্ত এ প্রককল্পর আওর্ায় এবং
বাকী ১১ র্লা ডজওডব প্রককল্পর অধীকন সমাপ্ত হকয়কছ।
• ডসকলকে এ প্রককল্পর অধীন প্রায় ৭ একর ভূডমর উন্নয়ন ও দুটি
ডগ্রড লাইন হকর্ ডবদুযৎ সংকর্াগ এ প্রককল্পর অধীকন সমাপ্ত
হকয়কছ। বাকী কাজ ডজওডব প্রককল্পর আওর্ায় করা হকে।
• রাজর্াহী ও খুলনা, হাই-মেক পাকশসমূকহর অবকাঠাকমাগর্
উন্নয়ন কাজ চলমান আকছ। ধারণা করা র্াকে প্রককল্পর
ডনধ শাডরর্ সমকয় ডডডপডপর সংস্থান অনুর্ায়ী সকল কাজ
সম্পাডদর্ হকব।
২. ডবকর্ষ
ববডর্ষ্টয
সম্পন্ন • কাডলয়ানকর, র্কর্ার হাই-কেক পাককশ মান সম্পন্ন অবকাঠাকমা
অবকাঠাকমা ডনমশাণ, র্ার ফকল
র্থাঃ কােম হাউস, ডবডনকয়াগকাডরকদর উচ্চ ডনরাপিা,
র্ীষ শ স্থানীয় আইটি / আইটিইএস
আবাসন ও ডচি ডবকনাদকনর ব্যবস্থার সুকর্াগ রকয়কছ। এছাড়া
প্রডর্ষ্ঠানসমূহ আকডষ শর্ হকব
হাই-কেক পাকশ ডবডনকয়াগকাডরকদর জন্য ডবকর্ষ প্রকণাদনা
প্রদাকনর ব্যবস্থা আকছ। ডবডনকর্াগকারীকদরকক সরকার হকর্
প্রকণাদনা প্রদান করা হকে মর্মন; কর মওকুফ/ হ্রাসকৃর্ হার,
ন্যযনর্ম ভাড়ায় জায়গা বরাে ইর্যাডদ। নতুন উকদ্যািা বর্ডরর
জন্য ইনডকউকবর্ন মসন্টার, প্রডর্ পাককশ োে শ আপকদর জন্য
জায়গার ব্যবস্থা করা হকে।
৩. প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন, • বঙ্গবন্ধু হাই-কেক পাকশ ডপডপডপ মকডকল সাডমে মেককনাপডলস
পডরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণর
ডল: এবং বাংলাকদর্ মেক ডসটি ডল: নামক দুটি প্রডর্ষ্ঠানকক
জন্য আন্তজশাডর্ক খ্যাডর্ সম্পন্ন
ডনকয়াগ মদয়া হকয়কছ।
মবসরকাডর
ডনমশাণকারী • র্কর্ার হাই-কেক পাকশ পডরচালনার জন্য মেকডসটি বাংলাকদর্
প্রডর্ষ্ঠানসমূহকক ডপডপডপ এর
ডল: (ডডডজকন ও ফাইবার অযাে মহাম এর মর্ৌথ উকদ্যাগ) মক
ডভডিকর্ ডনকয়াগদান
ডনযুি করা হকয়কছ।
৪. মবসরকাডর সফেওয়যার প্রযুডি- • মবসরকাডর পর্ শাকয় হাই-মেক পাকশ স্থাপকন লাইকসন্স মদয়া
পাকশ সৃডষ্টর মাধ্যকম মবসরকাডর
হকচছ। ইকর্ামকধ্য ১৩টি মবসরকাডর সফেওয়যার মেককনালডজ
খাকর্ সহায়র্া প্রদান
পাকশ বর্ডরর অনুমডর্ প্রদান করা হকয়কছ।
র
১.
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মন্তব্য ও মর্ামর্
উকেশ্য অডজশর্ হকে

উকেশ্য অডজশর্ হকে

উকেশ্য অডজশর্ হকে

উকেশ্য অডজশর্ হকে

র প্রককল্পর উকেশ্য
উকেশ্য অজশকনর জন্য সম্পাডদর্ কার্ শাবলী
মন্তব্য ও মর্ামর্
৫. সরকাডর এবং মবসরকাডর খাকর্ • প্রককল্পর অধীকন এ পর্ শন্ত ডবডভন্ন ডবষকয় সরকাডর -কবসরকাডর উকেশ্য অডজশর্ হকব
মানব সম্পদ উন্নয়কনর জন্য
প্রডর্ষ্ঠান, মবকার যুবক, যুবর্ীকদর দক্ষর্া বৃডদ্ধর জন্য ৮৩০৯
র্থার্থ প্রডর্ক্ষণ মডডউল প্রণয়ন
জনকক প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা হকয়কছ (ডবস্তাডরর্ অধ্যায়-৫)
ও প্রডর্ক্ষণ আকয়াজন
• প্রডর্ক্ষণ অনুষ্ঠাকনর জন্য ডবষয় ডভডিক/ প্রডর্ক্ষণ মকাস শ
অনুর্ায়ী মডডউল বর্ডর করা হকয়কছ। প্রডর্ক্ষণসমূহ আইটি
খাকর্র ডবডভন্ন খ্যার্নামা প্রডর্ষ্ঠান (কট্রডনং সাডভশস
মপ্রাভাইডার) এবং ডবশ্বডবদ্যালয় প্রডর্ক্ষণ প্রদান ককরকছ।
• ডবশ্বডবদ্যালয়গুকলাকর্ মের্ালাইজড ল্যাব বর্ডর ককর মদয়া
হকে।
• প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্তকদর মর্ামর্, জ্ঞান দক্ষর্া বৃডদ্ধ সম্পককশ র্াচাই
করা হকয়কছ। প্রায় সককলই প্রডর্ক্ষকণর মান উন্নর্ বকল
মর্ামর্ প্রদান ককরকছ। FGD-KII এ র্থ্য প্রডর্ফডলর্
হকয়কছ।
৬. হাই-মেক
পাককশর
সাকথ • প্রককল্পর অধীকন সরকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর কমশকর্শাকদর দক্ষর্া উকেশ্য অডজশর্ হকব
সম্পকশযুি
প্রডর্ষ্ঠানসমূহ,
বৃডদ্ধর জন্য ১০৭ জনকক, প্রকণাদনা মূলক কমশ-সংস্থাকনর জন্য
মবসরকাডর
খাকর্র
১৮৯১ জনকক , দক্ষর্া বৃডদ্ধর জন্য ৪৭৩৫ জনকক ডবডভন্ন
আইটি/আইটিইএস
ডবষকয় প্রডর্ক্ষণ প্রদান হকয়কছ।
প্রডর্ষ্ঠানসমূহ,
আইটি/ • ৭০ টি প্রডর্ষ্ঠানকক মকায়াডলটি সাটিডফককর্ন
শ
প্রাডপ্তকর্ সহায়র্া
আইটিইএস সডমডর্র সদস্যবৃন্দ,
প্রদান করা হকে।
দক্ষর্া উন্নয়ন প্রডর্ক্ষণ ও • প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত অকনককই ডি-ল্যান্সার ডহকসকব কাজ করকছন।
ডিল্যাডন্সং প্রডর্ক্ষণ এর জন্য
• প্রডর্ক্ষণ প্রদাকনর ফকল ব্যবসাডয়ক পডরকবর্ ও ব্যবসায়ীকদর
সক্ষমর্া বৃডদ্ধ সহায়র্া প্রদাকনর
সক্ষমর্া বৃডদ্ধ মপকয়কছ।
মাধ্যকম ব্যবসাডয়ক পডরকবর্
উন্নয়ন এবং প্রসাকরর সুকর্াগ
বৃডদ্ধ।
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ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রককল্পর সুফলকভাগীকদর আথ শ-সামাডজক অবস্থার পডরবর্শন ডবকেষণ
বাংলাকদকর্ আইডসটি ডর্কল্পর ডবকার্, ডবডনকয়াগ বৃডদ্ধ, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কমশসংস্থাকনর প্রধান উকেশ্য ডনকয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা
হকে। এ প্রককল্পর প্রধান কাজ হকে বাংলাকদকর্ ৭(সার্)টি হাই-মেক পাককশর সহায়ক অফ সাইে ও অন সাইে (In-site and
off-site) অবকাঠাকমার উন্নয়ন, আইডসটি ডভডিক ব্যাপক প্রডর্ক্ষণ, ডবডনকয়াগ বৃডদ্ধর জন্য মসডমনার/ওয়াকশর্প, মরাড মর্া ইর্যাডদর
আকয়াজন ও ডবডভন্ন পাবডলক ডবশ্বডবদ্যালকয় ডবকর্ষাডয়র্ গকবষণাগার স্থাপন করা হকে। এ পর্ শাকয় মদকর্র ডবডভন্ন মেণী মপর্ার মানুকষর
আথ শ-সামাডজক অবস্থার উন্নয়কন প্রকল্পটি ডনম্নডলডখর্ মক্ষকত্র ভূডমকা পালন করকছ
• প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত জনবকলর কমশসংস্থান ও অথ শননডর্ক উন্নয়ন
• ডবডনকয়াগকাডরকদর আথ শ সামাডজক অবস্থার উন্নয়ন
• স্থানীয় জনগকণর আথ শ সামাডজক অবস্থার উন্নয়ন

৬.১ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্ত জনবকলর বৃিান্ত
৬.১.১ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডলঙ্গ ডবন্যাস
প্রককল্পর অধীকন এ পর্ শন্ত সব শকমাে ৬৪১৮ জনকক মমাে ৮(আে)টি মসক্টর/ডবষকয় প্রডর্ক্ষণ প্রদান করা হকয়কছ। প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর মকধ্য
৮৫.৫০% পুরুষ এবং ১৪.৫০% মডহলা ডছল (সারডণ- ৬.১ ও মলখডচত্র-৬.১)
১৪.৫%
মচহো

সারডণ ৬.১ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডলঙ্গ ডবন্যাস
ডলঙ্গ
%
পুরুষ
৮৫.৫
মডহলা
১৪.৫
মমাে
১০০
n=৩৬৭

85.5%
পুরুষ

মলখডচত্র-৬.১ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডলঙ্গ
ডবন্যাস

৬.১.২ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডর্ক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া ও বববাডহক অবস্থা
প্রাপ্ত র্থ্য-উপাি ডবকেষকণ মদখা র্ায় মর্, প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্তকদর মকধ্য ৯৫% সাধারণ ডর্ক্ষা (ডবজ্ঞান, কলা, সামাডজক) এবং ৫.০%
মপর্াডভডিক (ভককর্নাল) ডর্ক্ষায় ডর্ডক্ষর্। একদর মকধ্য ৫২.৬০% ডববাডহর্, ৪৭.১০% অডববাডহর্ এবং ০.৩% অন্যান্য মেণীর র্থা
ডবধবা /র্ালাকপ্রাপ্ত ইর্যাডদ (সারডণ- ৬.২, ৬.৩ ও মলখডচত্র ৬.২,৬.৩)।
সারডণ-৬.২
প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর
ডর্ক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া
ডর্ক্ষার ধরণ/ডবষয়
%
সাধারণ ডর্ক্ষা
৯৫
মপর্াডভডিক (ভককর্নাল) ৫
মমাে
১০০
n=৩৬৭

৯৫
১০০
৫০
৫
০
সাধারণ ডর্ক্ষা

মপর্াডভডিক (ভককর্নাল)

মলখডচত্র ৬.২ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর ডর্ক্ষাগর্ মর্াগ্যর্া

মর্াগ্যর্া
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সারডণ- ৬.৩ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর
বববাডহক অবস্থা
বববাডহক অবস্থা
%
ডববাডহর্
৫২.৬
অডববাডহর্
৪৭.১
অন্যান্য
০.৩
(ডবধবা বা র্ালাক প্রাপ্ত)
মমাে
১০০
n=৩৬৭

০.৩
৪৭.১

ডববাডহর্

৫২.৬

অডববাডহর্

অন্যান্য (ডবধবা বা র্ালাক প্রাপ্ত)

মলখ ডচত্র- ৬.৩ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বববাডহক অবস্থা

৬.১.৩ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বছর ডভডিক প্রডর্ক্ষণ গ্রহকণর হার
প্রককল্পর মাধ্যকম প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর নমুনা ডবকেষকণ পাওয়া র্ায় মর্, ২০১৪ সাকল ২৮.১৩%, ২০১৫ সাকল ৩২.৮৭%, ২০১৬ সাকল
১৪.৪৮% এবং ২০১৭ সাকল ২৪.৫২% প্রডর্ক্ষণাথী প্রডর্ক্ষণ গ্রহণ ককরন। (সারডণ ৬.৪ ও মলখডচত্র-৬.৪)
সারডণ ৬.৪ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বছর
ডভডিক প্রডর্ক্ষণ গ্রহকণর হার

বছর
২০১৪
২০১৫
২০১৬
২০১৭
n=৩৬৭

৪০.

৩২.৮৭
২৮.১৩

৩০.

%
২৮.১৩
৩২.৮৭
১৪.৪৮
২৪.৫২

২৪.৫২

২০.

১৪.৪৮

১০.
০.
২০১৪

২০১৫

২০১৬

২০১৭

মলখডচত্র- ৬.৪ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বছর ডভডিক প্রডর্ক্ষণ গ্রহকণর হার

৬.১.৪ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর অথ শননডর্ক পডরবর্শন
ডবডভন্ন ডবষকয় প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্ত মমাে ৩৫৯ জন র্থ্য প্রদান ককরকছ। প্রডর্ক্ষণ প্রাডপ্তর পর ৫২.১% উিরদার্া জাডনকয়কছন র্াকদর আয় বৃডদ্ধ
মপকয়কছ এবং অবডর্ষ্ট ৪৭.৯% উিরদার্াগণ জাডনকয়কছন মর্ প্রডর্ক্ষণ প্রাডপ্তর পর র্াকদর আয় বৃডদ্ধ পায়ডন (সারডণ -৬.৫ ও মলখডচত্র
৬.৫)। প্রডর্ক্ষকণর ফকল মর্সব প্রডর্ক্ষণাথীকদর (৫২.১%) আয় মবকড়কছ, র্াকদর বর্শমান গড় আয় ৩৭,৩৪১.৬৭ োকা, পূকব শর গড় আয়
ডছল ১৭,৯৫৭.১৪ োকা এবং গড় আয় বৃডদ্ধর পডরমাণ ১৯,৩৮৪.৫৩ োকা (মলখডচত্র ৬.৬) ।
সারডণ ৬.৫ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর
অথ শননডর্ক পডরবর্শন

আয় বৃডদ্ধ মপকয়কছ
আয় বৃডদ্ধ পায়ডন
মমাে
n=৩৬৭

৪৭.৯%

%
৫২.১
৪৭.৯
১০০

আয় বৃডদ্ধ মপকয়কছ

৫২.১%

আয় বৃডদ্ধ পায়ডন

মলখ ডচত্র- ৬.৫ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর অথ শননডর্ক পডরবর্শন
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৩৭,৩৪১.৬৭

৪০,০০০.০০
৩০,০০০.০০

১৯,৩৮৪.৫৩

১৭,৯৫৭.১৪

২০,০০০.০০
১০,০০০.০০
০.০০

পূব ৃবেী গড় আয়

বেৃমাে গড় আয়

গড় আয় বৃচর্দ্

মলখ ডচত্র- ৬.৬ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর গড় আকয়র পডরবর্শন

৬.১.৫ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর আকয়র সীমা পডরবর্শন
আকয়র র্থ্য ডবকেষকণ মদখা র্ায় মর্ প্রডর্ক্ষণলব্ধ সুফলকভাগীকদর আকয়র উকল্লখকর্াগ্য পডরবর্শন হকয়কছ (সারডণ ৬.৬)। প্রডর্ক্ষণ গ্রহকণর
পূকব শ ৪৯.৭১% এর আয় ডছল ১২৫০০ োকার ডনকম্ন এবং ২৯.১৪%মলাককর আয় ডছল ১২০০১ হকর্ ২৫,০০০ োকা পর্ শন্ত। প্রডর্ক্ষণ
গ্রহকণর পর ৪৫% মলাককর আয় ১২০০১-২৫০০০ োকা এবং ২০.৫৬%, ১৩.৩৩% এবং ৫.৫৬% মলাককর আয় ২৫০০১ হকর্ ৬২,৫০০
োকায় উন্নীর্ হকয়কছ। উপকরাি র্থ্য হকর্ প্রর্ীয়মান হকে মর্, র্াকদর আয় উকল্লখকর্াগ্য হাকর বৃডদ্ধ মপকয়কছ (সারডণ ৬.৬ ও মলখডচত্র
৬.৭) ।
সারডণ ৬.৬ সুফলকভাগী প্রডর্ক্ষণাথীকদর আকয়র সীমা

আকয়র সীমা
১২৫০০ ডনম্ন
১২৫০১-২৫০০০
২৫০০১-৩৭৫০০
৩৭৫০১-৫০০০০
৫০০০১-৬২৫০০
৬২৫০১-৭৫০০০
৭৫০০১-৮৭৫০০
৮৭৫০১-১০০০০০
১০০০০১+
n=৩৬৭

প্রডর্ক্ষণ প্রাডপ্তর পূকব শ
৪৯.৭১
২৯.১৪
৭.৪৪
৭.৪৪
১.৭১
১.৭১
১.৭১
০.৫৭
০.৫৭
৬০.
৫০.

প্রডর্ক্ষণ প্রাডপ্তর পর
৪.৪
৪৫
২০.৫৬
১৩.৩৩
৫.৫৬
২.২২
২.২২
৩.৩৩
৩.৩৮

৪৯.৭১
৪৫

৪০.
২৯.১৪

৩০.

২০.৫৬

২০.
১০.

১৩.৩৩
৪.৪

৭.৪৪

৭.৪৪

৫.৫৬

১.৭১

৩.৩৮
৩.৩৩
২.২২ ১.৭১
২.২২ ০.৫৭
১.৭১
০.৫৭

০.

প্রচশক্ষণ প্রাচের পূতব ৃ

প্রচশক্ষণ প্রাচের পর

মলখ ডচত্র- ৬.৭ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর আকয়র সীমা
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হ্রাস/বৃডদ্ধ
-৪৫.৩১
+১৫.৮৬
+১৩.১২
+৫.৮৯
+৩.৮৫
+০.৫১
+০.৫১
+২.৭৬
+২.৮১

৬.১.৬ প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর বর্শমান এবং পূকব শর মপর্া ও পডরবর্শন
প্রককল্পর অধীকন প্রডর্ক্ষণ প্রদাকনর ফকল প্রডর্ক্ষণপ্রাপ্তকদর মপর্াগর্ অবস্থাকনর উকল্লখকর্াগ্য পডরবর্শন একসকছ, র্া ডনকম্নর সারডণ- ৬.৭ এ
প্রদান করা হকয়কছ।
সারডণ ৬.৭ প্রডর্ক্ষকণর ফকল মপর্াগর্ পডরবর্শন

মপর্ার নাম
চাকডরজীবী
ব্যবসা
ছাত্র
মবকার
অন্যান্য
n=৩৬৭

পূকব শর হার (%)
পুরুষ
মডহলা
47.63
6.69
4.18
0.56
21.73
6.69
10.86
0.28
1.11
0.28

প্রডর্ক্ষণ পরবর্ী হার (%)
পুরুষ
মডহলা
66.85
9.75
6.13
0.28
1.95
1.39
8.08
1.39
2.51
1.67

মমাে
৫৪.৩২
৪.৭৪
২৮.৪১
১১.১৪
১.৩৯

পডরবর্শকনর হার (%)
মমাে
৭৬.৬
৬.৪১
৩.৩৪
৯.৪৭
৪.১৮

২২.২৮
১.৬৭
২৫.০৭
১.৬৭
২.৭৯

সারডণ-৬.৭ হকর্ মদখা র্ায় মর্ প্রডর্ক্ষকণর ফকল প্রডর্ক্ষণ গ্রহীর্াকদর মপর্ায় ব্যাপক পডরবর্শন সাডধর্ হকয়কছ। এর মকধ্য চাকুরীজীবীকদর
হার ২২.২৮%, ব্যবসার ১.৬৭% বৃডদ্ধ মপকয়কছ এবং ২৫.০৭% ছাত্র চাকুরী মপকয়কছন। অপরডদকক ১.৬৭% মবকার যুবককর কমশ-সংস্থান
হকয়কছ। সাডব শকভাকব প্রডর্ক্ষণ কমশসংস্থাকন ব্যাপকভাকব অবদান মরকখকছ।

৬.২ ডবডনকয়াগকাডরকদর আথ শ-সামাডজক অবস্থার পডরবর্শন
৬.২.১ উিরদার্াগকণর ডলঙ্গ ডবন্যাস
প্রাপ্ত র্থ্য-উপাি ডবকেষকণ মদখা র্ায়, এ প্রককল্পর সাকথ জডড়র্ সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরকদর সককলই (১০০%) পুরুষ । ডবকেষকণর
ফলাফকলর ডভডিকর্ পুরুকষর পার্াপাডর্ এখাকর্ মডহলা উকদ্যািা সৃডষ্ট করার লকক্ষয সকচর্নর্ামূলক প্রচার, প্রচারণা ও প্রডর্ক্ষকণর
ব্যবস্থা করা জরুরী। (সারডণ ৬.৮ )
সারডণ ৬.৮ উিরদার্াগকণর ডলঙ্গ ডবন্যাস
ডলঙ্গ
%
পুরুষ
১০০
মডহলা
০
n=১৩
৬.২.২ ডবডনকয়াগকাডরকদর ডর্ক্ষাগর্ অবস্থা
ডবডনকয়াগকাডরকদর ডনকে হকর্ ডর্ক্ষা ডবষয়ক প্রাপ্ত র্থ্য-উপাি ডবকেষকণ মদখা র্ায়, ৫০% ডবডনকয়াগকাডর ব্যবসা ডর্ক্ষায় ডর্ডক্ষর্
অবডর্ষ্ট ডবডনকয়াগকাডরকদর মকধ্য ১৬.৬৭% ডবজ্ঞান ডর্ক্ষা, ১৬.৬৭% মানডবক এবং ১৬.৬৬% মাদ্রাসা ডর্ক্ষায় ডর্ক্ষা লাভ ককরকছন।
(সারডণ ৬.৯ ও মলখডচত্র ৬.৮)
৬০

সারডণ ৬.৯ ডবডনকয়াগকাডরকদর
ডর্ক্ষাগর্ অবস্থা
ডর্ক্ষার ডবষয়
%
ব্যবসা ডর্ক্ষা
৫০
ডবজ্ঞান
১৬.৬৭
মানডবক
১৬.৬৭
মাদ্রাসা
১৬.৬৬
n=১৩

৫০

৫০
৪০
৩০

১৬.৬৭

২০

১৬.৬৭

১৬.৬৬

১০
০
ব্যবসা ডর্ক্ষা

ডবজ্ঞান

মানডবক

মাদ্রাসা

মলখডচত্র-৬.৮ ডবডনকয়াগকাডরকদর ডর্ক্ষাগর্ অবস্থান
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৬.২.৩ উিরদার্াগকণর বর্শমান মপর্া
উিরদার্াগকণর র্থ্য-উপাি ডবকেষকণ মদখা র্ায়, র্র্করা ৫০ ভাগ হকেন ডবডনকয়াগকাডর এবং অবডর্ষ্ট ৫০% হকেন আইটি সংডেষ্ট
মপর্ার সাকথ জডড়র্ (সারডণ ৬.১০ ও মলখডচত্র ৬.৯ )।
সারডণ ৬.১০ উিরদার্াগকণর বর্শমান
মপর্া
মপর্া
%
ডবডনকয়াগকাডর
৫০
আইটি সংডেষ্ট
৫০
মমাে
১০০
n=১৩

50%

50%

ডবডনকয়াগকারী
আইটি সংডেষ্ট

মলখডচত্র ৬.৯ উিরদার্াগকণর বর্শমান মপর্া

৬.২.৪ হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর উকেশ্য সম্পডকশর্ মর্ামর্
হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর উকেশ্য সম্পককশ ৮৩.৩৩% উিরদার্া অবডহর্ আকছন বকল জানান। অপরডদকক ১৬.৬৭% উিরদার্া এ
সম্পককশ অবডহর্ নন বকল মর্ামর্ প্রকার্ ককরন। এ পর্ শাকয় জরুরী ডভডিকর্ এ ডবষকয় সকচর্নর্ামূলক প্রচার-প্রচারণা ডবডনকয়াগকাডরকদর
আকরা সকচর্ন ককর তুলকব। (সারডণ ৬.১১ ও মলখডচত্র ৬.১০)
17%

সারডণ ৬.১১ হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর
উকেশ্য সম্পডকশর্ মর্ামর্

হযাঁ

%
৮৩.৩৩
১৬.৬৭
১০০

হযাঁ
না
মমাে
n=১৩

না

83%

মলখডচত্র ৬.১০ হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর উকেশ্য সম্পডকশর্ মর্ামর্

৬.২.৫ ডবডনকয়াকগর মক্ষত্রসমূহ
ডবডনকয়াগকাডর মকান ধরকনর ডর্কল্প ডবডনকয়াগ ককরকছন র্ার ডবপরীকর্ জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশর
ডবডনকয়াগকাডরকদর ডনকে হকর্ প্রাপ্ত র্থ্য ডবকেষকণ মদখা র্ায় মর্,
৪০.
সবকচকয় মবডর্ ৩৬.৩৬% সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডর সফেওয়যার
৩৫.
৩০.
মডকভলপকমন্ট খাকর্ ডবডনকয়াগ ককরকছন। অন্যান্য ডবডনকয়াগকৃর্ খার্
২৫.
গুকলা হকে; আইটি মডকভলপকমন্ট ১৮.১৯%, আউেকসাডস শং প্রডর্ক্ষণ
২০.
৯.০৯%, কল মসন্টার ৯.০৯%, SaaS ৯.০৯%, পে ও ব্যবসা উন্নয়ন
১৫.
১০.
৯.০৯% এবং ডডডজোল ডমডডয়া বাডয়ং ৯.০৯% (সারডণ ৬.১২ও
৫.
মলখডচত্র- ৬.১১)।
০.
সারডণ ৬.১২ ডবডনকয়াকগর মক্ষত্রসমূহ
( n=১৩)
ডবডনকয়াকগর মক্ষত্রসমূহ
সফেওয়যার মডকভলপকমন্ট
আইটি মডকভলপকমন্ট
আউেকসাডস শং প্রডর্ক্ষণ
কল মসন্টার
SaaS
পে ও ব্যবসা উন্নয়ন
ডডডজোল ডমডডয়া বাডয়ং

%
৩৬.৩৬
১৮.১৯
৯.০৯
৯.০৯
৯.০৯
৯.০৯
৯.০৯

মমাে

১০০

মলখডচত্র ৬.১১ ডবডনকয়াকগর মক্ষত্রসমূহ
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৬.২.৬ হাই-মেক পাককশ গড় ডবডনকয়াগ
জনর্া োওয়াকরর ডবডনকয়াগকাডরকদর ডবডনকয়াগ সংরান্ত প্রাপ্ত র্থ্য-উপাি ডবকেষকণ মদখা র্ায়, র্াকদর গড় ডবডনকয়াকগর পডরমাণ
৫,২৫০,০০০ োকা।
৬.২.৭ ডবডনকয়াগকাডর প্রডর্ষ্ঠাকনর কমশকর্শা-কমশচারীর সংখ্যা
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ ডবডনকয়াগকৃর্ প্রডর্ষ্ঠাকন কমশকর্শা কমশচারীকদর গড় সংখ্যা ৩৩ জন।
৬.২.৮ উৎপাডদর্ পকের রপ্তাডন অবস্থা
ডবডনকয়াগকাডরকদর উৎপাডদর্ পে ডবকদকর্ রপ্তাডন হয় ডকনা এ ডবষকয় প্রাপ্ত র্থ্য উপাি ডবকেষকণ মদখা র্ায় মর্, র্র্করা ৩৩.৩ ভাগ
ডবডনকয়াগকাডর র্াকদর উৎপাডদর্ পে ডনয়ডমর্ ডবকদকর্ রপ্তাডন করকছন। অবডর্ষ্ট ৬৬.৬৭ ভাগ ডবডনকয়াগকাডর উৎপাডদর্ পে অকনক
মচষ্টা করা সকত্বও এখন পর্ন্তশ ডবকদকর্ রপ্তাডন করকর্ সক্ষম হয়ডন। এ মপ্রক্ষাপকে ধারণা করা র্ায়, রপ্তাডন উন্নয়ন বুযকরাকক এ প্রককল্পর
সাকথ সংডেষ্ট করা হকল ডবডনকয়াগকাডরকদর উৎপাডদর্ পকের রপ্তাডন উকল্লখকর্াগ্যভাকব বৃডদ্ধ পাকব (সারডণ ৬.১৩ ও মলখডচত্র ৬. ১২)।
সারডণ ৬.১৩ উৎপাডদর্ পকের
রপ্তাডন অবস্থা

হযাঁ
না
মমাে
n=১৩

৩৩.৩

%
৩৩.৩
৬৬.৬৭
১০০

৬৬.৬৭
হযাঁ

না

লেখচিত্র ৬.১২ উৎপাচিত পণ্যের রপ্তাচি অবস্থা

৬.২.৯ রপ্তাডন পকের মূল্য
রপ্তাডন পকের মূল্য সংরান্ত প্রকশ্নর ডবপরীকর্ সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডর জাডনকয়কছন মর্, র্াকদর রপ্তাডনকৃর্ পকের গড় মূল্য বাৎসডরক
১,০৩০,০০০ ইউএস ডলার।
৬.২.১০ হাই-কেক পাককশর ডবডনকয়াকগর ডবপরীকর্ প্রাপ্ত সুডবধা সমূকহর অবস্থান
হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর ডবপরীকর্ সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরগকণর ৬৬.৬৭% ডবনামূকল্য/ কম ভাড়ায় ডবডনকয়াকগর জন্য উপযুি
স্থান মপকয়কছন। অন্যান্য সুডবধার মকধ্য সরকার কতৃশক আয়কর অব্যহডর্ এবং অনুকূল প্রর্াসডনক সহায়র্া মপকয়কছন ৩৩.৩৩%,
১৬.৬৭% মপকয়কছন ‘স্বল্প মূকল্য েডমক’, দক্ষ েডমককর প্রাপ্যর্া, উন্নর্ মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা, ডনরবডেন্ন গ্যাস ও ডবদুযৎ সরবরাহ (সারডণ
৬.১৪ ও মলখডচত্র ৬.১৩)।সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরগণ আকরা আর্া ককরন মর্, হাই-মেক পাকশ ও সরকার কতৃশক প্রকণাদনা পাবার
সুকর্াগ সৃডষ্ট, সুলভ মূকল্য ডবডরর সুকর্াগ এবং রপ্তাডনর সুকর্াগ এখন পর্ শন্ত পর্ শাপ্ত নয়। উডল্লডখর্ সুকর্াগসমূহ জরুরী ডভডিকর্ বর্ডর করা
অর্ীব গুরুত্বপূণ শ, র্া ডবডনকয়াকগর মক্ষকত্র সুফল বকয় আনকব। এছাড়াও হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর অসুডবধা ডহকসকব ‘সমস্যার ডবলডম্বর্
সমাধান’ বকল উকল্লখ ককরন। এ ডবষকয় উপযুি কতৃশপকক্ষর দৃডষ্ট মদয়া দরকার।
সারডণ ৬.১৪ হাই-কেক পাককশর ডবডনকয়াকগর ডবপরীকর্ প্রাপ্ত সুডবধা
সমূকহর অবস্থান

প্রাপ্ত সুডবধা সমূহ
ডবনামূকল্য/ কম ভাড়ায় ডবডনকয়াকগর উপযুি স্থান
সরকার কতৃশক আয়কর অব্যহডর্
অনুকূল প্রর্াসডনক সহায়র্া
স্বল্প মূকল্য েডমক
দক্ষ েডমককর প্রাপ্যর্া,
উন্নর্ মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা
ডনরবডেন্ন গ্যাস ও ডবদুযৎ সরবরাহ
54

%
৬৬.৬৭
৩৩.৩৩
৩৩.৩৩
১৬.৬৭
১৬.৬৭
১৬.৬৭
১৬.৬৭

চেরবচিন্ন গ্যাি ও চবদ্যযৎ িরবরাহ

১৬.৬৭

উন্নে টর্াগাতর্াগ ব্বস্থা

১৬.৬৭

িক্ষ শ্রচমতকর প্রাপ্যো,

১৬.৬৭

স্বে মূতল্য শ্রচমক

১৬.৬৭

অনুকূে প্রশািচেক িহায়ো

৩৩.৩৩

িরকার কর্তৃক আয়কর অব্হচে

৩৩.৩৩

চবোমূতল্য/ কম িাড়ায় চবচেতয়াতগর উপযুি স্থাে

৬৬.৬৭
০.

১০.

২০.

৩০.

৪০.

৫০.

৬০.

৭০.

৮০.

লেখচিত্র ৬.১৩ হাইণ্েক পাণ্কে র চবচিণ্ াণ্ের চবপরীণ্ত প্রাপ্ত সু চবধা সমূ ণ্হর অবস্থাি

৬.২.১১ উৎপাডদর্ পকের পডরকবর্ বান্ধবগর্ অবস্থা
উৎপাডদর্ পেসমূহ কর্ট্যকু পডরকবর্ বান্ধব মস সংরান্ত প্রশ্ন সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরকদর কাকছ জানকর্ চাওয়া হকল এর ডবপরীকর্
প্রাপ্ত র্থ্য উপাি ডবকেষণ ককর মদখা র্ায় মর্, ৮৩.৩৩% ডবডনকয়াগকাডর বকলকছন মর্ র্ারা পডরকবর্ বান্ধব পে উৎপাদন ককর। অবডর্ষ্ট
১৬.৬৭% ডবডনকয়াগকাডর বকলকছন মর্, র্াকদর উৎপাডদর্ পেসমূহ এখন পর্ন্তশ পডরকবর্ বান্ধব নয়। ফলাফকলর এই ডদকটিকর্ উপযুি
কতৃশপকক্ষর র্ীক্ষ্ণ নজর মদয়া উডচর্ বকল মকন হয়। নকচৎ অদূর ভডবষ্যকর্ ১৬.৬৭% ডবডনকয়াগকাডরকদর উৎপাডদর্ পে পডরকবকর্র
জন্য হুমকী হকয় দাঁড়াকর্ পাকর (সারডণ-৬.১৫ ও মলখডচত্র ৬.১৪)।
১৬.৬৭

সারডণ ৬.১৫ উৎপাডদর্ পকের
পডরকবর্ বান্ধবগর্ অবস্থা

হযাঁ
না
মমাে
n=১৩

%
৮৩.৩৩
১৬.৬৭
১০০

৮৩.৩৩
হযাঁ

না

মলখডচত্র ৬.১৪ উৎপাডদর্ পকের পডরকবর্

বান্ধবগর্ অবস্থা
৬.২.১২ কাঁচামাকলর উপর ট্যাডরফ সুডবধা
সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরকদর কাকছ র্াকদর প্রডর্ষ্ঠান কতৃশক উৎপাডদর্ পকে বা উৎপাদনর্ীলর্া এবং পকের গুণগর্ মান বৃডদ্ধর
ডনডমকি আমদানীকৃর্ কাঁচামাকলর মক্ষকত্র ট্যাডরফ ডি সুডবধা পাকেন ডকনা এই প্রকশ্নর জবাকব ১০০% সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডর এই
সুডবধা মথকক বডঞ্চর্ বকল জাডনকয়কছন।
৬.২.১৩ হাই-মেক পাককশর জন্য ডনব শাডচর্ স্থাকনর অবস্থান
সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরকদর ডনকে হাই-মেক পাককশর জন্য সরকার কতৃশক ডনব শাডচর্ স্থানসমূহ ডর্ল্প প্রডর্ষ্ঠান মাধ্যকম ডবডনকয়াকগর
জন্য র্থাকর্াগ্য ডকনা এই ডজজ্ঞাসার ডবপরীকর্ প্রাপ্ত মর্ামকর্র ডবকেষকণ মদখা র্ায় মর্, ৮৩.৩৩% ডবডনকয়াগকাডর মকন ককরন মর্,
স্থান ডনব শাচন র্থাকর্াগ্য হকয়কছ। অপরডদকক ১৬.৬৭% ডবডনকয়াগকাডর মকন ককরন মর্, সরকার কতৃশক স্থান ডনব শাচন র্থাকর্াগ্য হয়ডন।
উিরদার্াকদর এরূপ মর্ামকর্র কারণসমূহ হকে; (ক) অপ্রতুল মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা, (খ) অবকাঠাকমা না থাকা, (গ) প্রকয়াজনীয়
উপকর্াকগর অভাব ইর্যাডদ (সারডণ-৬.১৬ ও মলখডচত্র ৬.১৫)।
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সারডণ ৬.১৬ হাই-মেক পাককশর
জন্য ডনব শাডচর্ স্থাকনর অবস্থান

হযাঁ
না
মমাে
n=১৩

%
৮৩.৩৩
১৬.৬৭
১০০

১০০.

৮৩.৩৩

৮০.
৬০.
৪০.

১৬.৬৭

২০.
০.
হযাঁ

না

লেখচিত্র ৬.১৫ হাই-লেক পাণ্কে র জিে চিবোচিত স্থাণ্ির অবস্থাি

৬.২.১৪ অন্যান্য মদকর্র তুলনায় বাংলাকদকর্র হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর পডরকবর্গর্ অবস্থান
সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরর ডনকে অন্যান্য মদকর্র তুলনায় বাংলাকদকর্র অবস্থান সম্পককশ মর্ামর্ চাইকল মর্ র্থ্য উপাি পাওয়া র্ায়
র্ার মর্ৌডিক ডবকেষকণর ফলাফকলর ডভডিকর্ মদখা র্ায় মর্ বাংলাকদকর্ অন্যান্য মদকর্র তুলনায় হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর পডরকবর্
ভাকলা বকল উকল্লখ ককরকছন ১৬.৬৭% সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডর। অন্যান্য ডবডনকয়াগকাডর বকলকছন মমাোমুটি ৩৩.৩৩%, আকরাও
অকনক উন্নয়ন দরকার ১৬.৬৭% এবং ৩৩.৩৩% ডবডনকয়াগকাডর র্াকদর জানা মনই বকল উকল্লখ ককরন। অবস্থাদৃকষ্ট এোই প্রর্ীয়মান
হয় মর্, সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরকদর সামকন বাংলাকদর্ এবং অন্যান্য মদকর্র হাই-মেক পাককশর ডবডনকয়াগ পডরকবর্ তুকল ধরা দরকার।
(সারডণ ৬.১৭ ও মলখডচত্র ৬.১৬)
১৬.৬৭

সারডণ ৬.১৭ অন্যান্য মদকর্র তুলনায় বাংলাকদকর্র
হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর পডরকবর্গর্ অবস্থান

মর্ামর্
ভাল
মমাোমুটি ভাল
আকরা উন্নয়ন দরকার
জানা মনই
n=১৩

%
১৬.৬৭
৩৩.৩৩
১৬.৬৭
১৬.৬৭

১৬.৬৭

১৬.৬৭
৩৩.৩৩
ভাল

মমাোমুটি ভাল

আকরা উন্নয়ন দরকার

জানা মনই

মলখডচত্র ৬.১৬ অন্যান্য মদকর্র তুলনায় বাংলাকদকর্র
হাই-মেক পাককশ ডবডনকয়াকগর পডরকবর্গর্ অবস্থান

৬.২.১৫ মদকর্র ডবকর্ষাডয়র্ অথ শননডর্ক অঞ্চকলর তুলনায় হাই-কেক পাককশ ডবডনকয়াকগর অবস্থা
সুফলকভাগী ডবডনকয়াগকাডরর ডনকে মদকর্র ডবকর্ষাডয়র্ অথ শননডর্ক অঞ্চকলর তুলনায় হাই-কেক পাককশর ডবডনকয়াকগর অবস্থা সম্পককশ
মর্ামর্ চাওয়া হকল ৩৩.৩৩% ডবডনকয়াগকাডর ‘ভাকলা’ বকল উকল্লখ ককরন। অবডর্ষ্ট ডবডনকয়াগকাডর ‘মমাোমুটি’ ভাকলা (১৬.৬৭%)
এবং ৫০% ডবডনকয়াগকাডর র্াঁকদর ‘জানা মনই’ বকল জাডনকয়কছন। অবস্থাদৃকষ্ট প্রর্ীয়মান হয় মর্, ডবকর্ষাডয়র্ অথ শননডর্ক অঞ্চকলর
ডবপরীকর্ হাই-কেক পাককশ ডবডনকয়াগ অবস্থার ডচত্র জরুরী ডভডিকর্ ডবডনকয়াগকাডরকদর সামকন তুকল ধরা দরকার (সারডণ ৬.১৮)।
সারডণ ৬.১৮ মদকর্র ডবকর্ষাডয়র্ অথ শননডর্ক অঞ্চকলর তুলনায় হাইমেক পাককশ ডবডনকয়াকগর অবস্থা

িাতো
টমাোমুটি িাতো
োো টেই

% ( শেকরা)
৩৩.৩৩
১৬.৬৭
৫০

n=১৩

56

৬.২.১৬ ডবকদর্ী ডবডনকয়াগকাডর আকৃষ্ট করার উপায়সমূহ
চবতিশী চবচেতয়াগকাচরতির আকৃষ্ট করার উপায় বা অচেচরি সুতর্াগ সুচবধা প্রিাে প্রিতঙ্গ ৭৯.২৪% সুফেতিাগী চবচেতয়াগকাচর চেতে
উচেচখে ৭টি চবষয় েরুরী বতে োচেতয়তছে➢ প্রতয়ােেীয় উপতর্াগিমূতহর িাংস্থাে করা (গ্যাি, পাচে, চবদ্যযৎ, টেচেতফাে)
➢ ওয়াে স্টপ টিবা িালু করা
➢ উচ্চগচে িম্পন্ন ইন্টারতেে এর ব্বস্থা করা
➢ পর্ ৃাে চেরাপিার ব্বস্থা করা
➢ হাই-তেক পাতকৃ র্াোয়াতের ব্বস্থা উন্নে করা
➢ চবতিশীতির আরামিায়ক ও চেরাপি বািস্থাতের ব্বস্থা করা
➢ চবতিশী চবচেতয়াগকাচরতির েন্য পর্ ৃাে চেরাপিা ও চবতোিতের ব্বস্থা করা
অন্যচিতক ২০.৭৬% সুফেতিাগী চবচেতয়াগকাচরগণ বতেে উপতর সুচবধা ছাড়াও চেতের ৩টি চবষয় চবতশষ গুরুত্বপূণ ৃ
✓ বরাদ্দকৃে স্থাতের িাড়া িযাে মুি করতে হতব
✓ আমিাচে-রোচে িযাে মুি করতে হতব
✓ বেৃমাে অবকাঠাতমাগে পচরতবশ উন্নয়ে করতে হতব
সারডণ ৬.১৯ ডবকদর্ী ডবডনকয়াগকাডর আকৃষ্ট করার উপায়সমূহ
ক্র
বরাদ্দকৃে স্থাতের িাড়ার িযাে মুি করতে হতব
১ আমিাচে-রোচে িযাে মুি করতে হতব
বেৃমাে অবকাঠাতমাগে পচরতবশ উন্নয়ে করতে হতব
প্রতয়ােেীয় উপতর্াগ িমূতহর িাংস্থাপে করা (গ্যাি, পাচে,
২ চবদ্যযৎ, টেচেতফাে)
ওয়াে স্টপ টিবা িালু করা
উচ্চগচে িম্পন্ন ইন্টারতেে এর ব্বস্থা করা
পর্ ৃাে চেরাপিার ব্বস্থা করা
হাই-তেক পাতকৃ র্াোয়াতের ব্বস্থা উন্নে করা
চবতিশীতির আরামিায়ক ও চেরাপি বািস্থাতের ব্বস্থা
করা
চবতিশী চবচেতয়াগকাচরতির েন্য পর্ ৃাে চেরাপিা ও
চবতোিতের ব্বস্থা করা
(বহুমুখী উির)

%
৭.৫৪
৭.৫৪
৫.৬৮
১১.৩২

টমাে %
২০.৭৬

৭৯.২৪

১১.৩২
১১.৩২
১১.৩২
১১.৩২
১১.৩২
১১.৩২

৬.৩ স্থানীয় জনগকণর আথ শ-সামাডজক অবস্থার পডরবর্শন
৬.৩.১ স্থানীয় জনগকণর ডলঙ্গ ও বববাডহক অবস্থা
হাই-মেক পাককশর কাছাকাডছ বসবাসরর্ সাক্ষাৎকারকৃর্ সুফলকভাগীকদর মকধ্য ৯৮% ডছল পুরুষ এবং ২% ডছল মডহলা। একদর মকধ্য
৮৯.৮% ডববাডহর্ এবং অডববাডহকর্র হার ডছল ১০.২%।
২

সারডণ ৬.২০ স্থানীয় জনগকণর ডলঙ্গগর্ অবস্থা

পুরুষ
মডহলা

%
৯৮
২

৯৮

পুরুষ

n=৫০

মডহলা

মলখডচত্র ৬.১৭ স্থানীয় জনগকণর ডলঙ্গগর্ অবস্থা

57

৬.৩.২ হাই-মেক পাককশর আকর্পাকর্ বসবাসরর্ স্থানীয় জনগকণর মপর্া
হাই-মেক পাককশর কাছাকাডছ বসবাসরর্ জনগকণর ৮১.৬% ব্যবসার সাকথ জডড়র্ এবং অবডর্ষ্ট ১৮.৪% মপর্া ডহকসকব মবকছ ডনকয়কছন
কৃডষকাজ, ঠিকাদারী এবং ডর্ক্ষকর্া। এসব জনগকণর মকধ্য এখনও মবকার অথবা চাকডর প্রর্যাডর্ আকছ।
সারডণ ৬.২১ স্থানীয় জনগকণর মপর্া

ব্যবসা
কৃডষকাজ
ঠিকাদারী
ডর্ক্ষকর্া
অবসরপ্রাপ্ত
অন্যান্য
n=৫০

৬.১২
৬.১২
২.০৪
২.০৪
২.০৪

অন্যান্য
অবসরপ্রাপ্ত
ডর্ক্ষকর্া
ঠিকাদারী
কৃডষকাজ
ব্যবসা

(%)
৮১.৬৪
২.০৪
২.০৪
২.০৪
৬.১২
৬.১২

৮১.৬৪
০.

২০.

৪০.

৬০.

৮০.

১০০.

লেখচিত্র ৬.১৮ স্থািী জিেণ্ির লপশা

৬.৩.৩ পাডরবাডরক আকয়র অবস্থা
প্রাপ্ত র্থ্য ডবকেষকণ মদখা র্ায় মর্ ২৪% পডরবাকরর সামডষ্টক আয় বৃডদ্ধ
মপকয়কছ এবং অবডর্ষ্ট ৭৬%পডরবাকরর সামডষ্টক আকয়র মকান পডরবর্শন
ঘকেডন।

হ্যাঁ
২৪%
নয
লেখচিত্র
৬.১৯ পাচরবাচরক আণ্ র অবস্থা
৭৬%

৬.৩.৪ আয় বৃডদ্ধর পডরমাণ
সুফলকভাগীকদর পূকব শর মাডসক গড় আয় ডছল ২৪,৬৬৬.৬০ োকা। র্াকদর বর্শমান মাডসক গড় আয় ৩৩,৭০৮.৩৩ োকা। প্রাপ্ত র্থ্য
ডবকেষকণ মদখা র্ায় র্াকদর মাডসক গড় আকয়র বৃডদ্ধর হার ৩৬.৬৫% ।
৬.৩.৫ স্থানীয় সুফলকভাগীকদর পাডরবাডরক জীবকন প্রর্যাডর্র্ উন্নয়ন
প্রাপ্ত র্থ্য ডবকেষকণ মদখা র্ায়, হাই-মেক পাককশর আকর্পাকর্ বসবাসরর্ স্থানীয় সুফলকভাগীকদর পাডরবাডরক সামডষ্টক আয় র্র্করা
১০০ ভাগ বৃডদ্ধ পাকব।আকরা মদখা র্ায় মর্ ৯৮% স্থানীয় জনগকণর ধারণা প্রককল্পর কারকন মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থার প্রভূর্ উন্নয়ন সাধন ঘেকব,
৭৩.৫% জনগকণর সন্তানকদর ডর্ক্ষা লাকভর সুকর্াগ সৃডষ্ট হকব, ৫৯.২% জনগণ মকন ককরন মর্, র্াকদর আবাসস্থকলর আকরা উন্নয়ন ঘেকব
এবং ৪২.৯% জনগণ মকন ককরন মর্, স্থানীয় স্বাস্থযকসবার উন্নয়ন ঘেকব (সারডণ ৬.২২ ও মলখডচত্র ৬.২০)।
সারডণ ৬.২২ স্থানীয় সুফলকভাগীকদর পাডরবাডরক
জীবকন প্রর্যাডর্র্ উন্নয়ন

আয় বৃডদ্ধ
মছকলকমকয়র মলখাপড়ায় উন্নডর্
মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
বাসস্থাকনর উন্নয়ন
ডচডকৎসা সুকর্াগ বৃডদ্ধ

ডচডকৎসা সুকর্াগ বৃডদ্ধ

(%)
১০০
৭৩.৫
৯৮
৫৯.২
৪২.৯

বাসস্থাকনর উন্নয়ন
মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থার উন্নয়ন
মছকলকমকয়র মলখাপড়ায় উন্নডর্
আয় বৃডদ্ধ
০

n=৫০

৫০

১০০

১৫০

মলখডচত্র ৬.২০ স্থানীয় সুফলকভাগীকদর পাডরবাডরক জীবকন
প্রর্যাডর্র্ উন্নয়ন

৬.৩.৬ সামাডজক ডনরাপিা

স্থানীয় সুফলকভাগী (১০০%) জনকগাডষ্ঠ মকন ককরন মর্, হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর ফকল সামাডজক ডনরাপিা ব্যবস্থার মকানরূপ ডবঘ্ন ঘেকছ
না বরং সামাডজক ডনরাপিা ব্যবস্থা রমর্ঃ উন্নর্ হকে।
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৬.৪ স্থানীয় পর্ শাকয়র কমশর্ালা
কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-কেক পাকশ)-এর উন্নয়ন (৩য় সংকর্াডধর্)” র্ীষ শক প্রককল্পর ডনডবড় পডরবীক্ষণ সমীক্ষার
জন্য ২১ এডপ্রল ২০১৮ র্াডরকখ মসডমনার কক্ষ, বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটি, কাডলয়ানকর, গাজীপুকর স্থানীয় কমশর্ালার আকয়াজন করা হয়।
কমশর্ালায় পডরচালক,আইএমইডড, উপ-প্রকল্প পডরচালক, কাডলয়ানকর হাই-কেক পাকশ, সহকারী কডমর্নার (ভূডম), কাডলয়ানকর
উপকজলা এবং প্রকল্প এলাকার স্থানীয় গেমান্য ব্যডিবগ শ উপডস্থর্ ডছকলন।
কমশর্ালায় ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর টিম ডলডার প্রককল্পর বাস্তব অগ্রগডর্ সম্পককশ একটি সম্যক ধারণা মদন এবং প্রককল্পর উপপডরচালক প্রককল্পর অগ্রগডর্ ও গুরুত্ব উপস্থাপন ককরন। কমশর্ালায় কাডির্ ডবডনকয়াগ পডরকবর্, ডবদ্যমান ডবডনকয়াগ পডরকবর্, ডবদ্যমান
ডবডনকয়াগকাডর ও প্রকল্প এলাকা সংডেষ্ট স্থানীয় আথ শ-সামাডজক অবস্থার ডক পডরবর্শন হকে বা হকব এ ডবষকয় মর্ামর্/সুপাডরর্ সংগ্রহ
করা হয়। সভার সুপাডরর্ ডনকন্ম প্রদান করা হকলা।
স্থানীয় পর্ শাকয় অনুডষ্ঠর্ কমশর্ালার মর্ামর্/সুপাডরর্
• প্রডর্ডক্ষর্ জনগকণর ডবপুল কমশসংস্থাকনর সুকর্াগ সৃডষ্টর মাধ্যকম মদর্কক মধ্যম আকয়র মদকর্ উন্নীর্ করকর্ গুরুত্বপূণ শ ভূডমকা পালন
করকব।
• প্রককল্প দক্ষ জনর্ডির সরবরাহ ডনডশ্চর্ করার জন্য কার্ শকরী ও সমকয়াপকর্াগী প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা করকর্ হকব
সাডমে গ্রুপ প্রডর্ডনডধ
• আমদাডন-রপ্তাডনর আনুষ্ঠাডনকর্া সম্পকন্নর লকক্ষয কােম-ডক্লয়াকরকন্সর ব্যবস্থা হাই-কেক পাককশ থাককর্ হকব;
• মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা সহডজকরকণর লকক্ষয ডবমান বন্দর মথকক কাডলয়ানকর পর্ শন্ত র্ােল মট্রকনর ব্যবস্থা করকর্ হকব;
• ডনরাপিা ব্যবস্থা আকরা মজারদারকরণ এবং ডবডনকয়াগ সুডনডশ্চর্ করার জন্য প্রককল্পর আব্যডর্ক কার্ শরকমর গডর্ আনয়ন করকর্
হকব।
ডর্ক্ষা সম্পাদক, গাজীপুর মজলা আওয়ামী লীগ
• হাই-মেক পাককশ কমশসংস্থাকনর সুকর্াগ পাওয়ার জন্য স্থানীয় জনগণকক মর্াগ্যর্া অজশন করকর্ হকব
সহকাডর কডমর্নার (ভূডম), কাডলয়ানকর, উপকজলা
• বঙ্গবন্ধু ডডডজোল ডবশ্বডবদ্যালয় প্রডর্ষ্ঠা করকর্ হকব
• ICT জ্ঞাকনর দক্ষর্া বৃডদ্ধর লকক্ষয মেণী ককক্ষ Multi-Media ডভডিক পাঠদাকনর উপর মজার ডদকর্ হকব।
মচয়ারম্যান, কাডলয়ানকর,উপকজলা
• নীরব এলাকা মথকক ধীকর ধীকর জনবসডর্পূণ শ এলাকায় পডরণর্ হকে। পুকরাপুডর কার্ শরম শুরু হকল এই হাই-কেক ডসটিকর্ ৭০,০০০
মলাককর কমশসংস্থান হকব, বর্শমাকন ২,৭০০ মলাক কমশরর্ আকছ র্ার মবডর্র ভাগই স্থানীয় জনগণ;
• স্কুল, ককলজ ও ডবশ্বডবদ্যালকয় পড়ুয়া ডর্ক্ষাথীকদরকক ICT মসক্টকরর সাকথ পডরডচর্ করার জকন্য হাই-কেক পাকশ পডরদর্শকনর পর্ শাপ্ত
সুকর্াগ রাখকর্ হকব;
• প্রকল্প সংডেষ্ট এলাকায় ভূডমর দাম বৃডদ্ধ মপকয়কছ। প্রককল্পর আওর্ায় মেকসই সংকর্াগ সড়ক ডনমশাণ করার ফকল এলাকার মর্াগাকর্াগ
ব্যবস্থার লক্ষণীয় উন্নডর্ সাডধর্ হকয়কছ;
• এলাকাটি আলাদাভাকব একটি পডরডচডর্ লাভ ককরকছ;
• এই হাই-কেক পাকশ স্থাডপর্ হওয়ার ফকল ডনকে ভডবষ্যকর্ প্রর্যক্ষ ও পকরাক্ষভাকব প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণ আডথ শকভাকব ব্যাপক
লাভবান হকব;
[

চিত্র: স্থােীয় কমৃশাো

চিত্র: স্থােীয় কমৃশাো
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৬.৫ মফাকাস গ্রুপ আকলাচনার ফলাফল
র আকলাচয ডবষয়
জনর্া োওয়ার
কাডলয়ানকর
হাই-কেক
পাকশ
জানা আকছ
1.
স্থাপকনর ডবষকয় আপনাকদর
জানা আকছ ডক
2. অন্যান্য হাই-কেক পাকশ স্থাপকনর
ডবষকয় আপনাকদর জানা আকছ
ডক
3. হাই-কেক পাকশ স্থাপকনর প্রধান
উকেশ্য সম্পককশ আপনাকদর
ধারণা ডক

র্কর্ার

কাডলয়ানকর

জানা আকছ

জানা আকছ

জানা আকছ

জানা আকছ

জানা আকছ

উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প ডবকার্ ও আইটি
খাকর্ এডগকয় মনয়া, অবকাঠাকমা
উন্নয়ন, রপ্তাডনর মক্ষকত্র ১০% কযার্
ইনকসনটিভ, FDI, কমশসংস্থাকনর
সুকর্াগ সৃডষ্ট

ডবডনকয়াগ বৃডদ্ধ
ডর্ডক্ষর্ জনকগাডষ্ঠর জন্য
কমশসংস্থাকনর
সুকর্াগ
বৃডদ্ধ,
অবকাঠাকমাগর্
উন্নয়কনর মাধ্যকম ব্যবসার
সম্প্রসারণ

জ্ঞানডভডিক
ডবশ্বমাকনর
ব্যবসাডয়ক পডরকবর্
ডনডশ্চর্
করা,
ডডডজোল বাংলাকদর্
গড়া, বাংলাকদকর্র
অথ শননডর্ক উন্নয়ন,
আইটি
ডভডিক
জনর্ডি বর্ডর
সাব শক্ষডণক ডনরাপিা
ব্যবস্থা
মজারদার
করা, মদর্ীয় ও
ডবকদর্ী
ডবডনকয়াগকাডরকদর
ডবডনকয়াকগ উৎসাডহর্
করা, রক্ষণাকবক্ষকণর
জন্য উন্নর্ ডবকশ্বর
ব্যবস্থাপনাকক
অনুসরণ করা
ডবডনকয়াকগর মক্ষকত্র
ডবডনকয়াগকাডর
প্রডর্ষ্ঠান অকনক মবডর্
আস্থা অনুভব করকব

4. হাই-কেক পাকশ স্থাপন করা হকল High Speed internet, সরকাডর
ডকভাকব ডবশ্বমাকনর ব্যবসাডয়ক data
connectivity
পডরকবর্
ডনডশ্চর্
হকব, প্রকয়াজন, প্রকবর্ পথ সুন্দর ও
আপনাকদর সুপাডরর্ উকল্লখ করুন সুরডক্ষর্ নয়, বৃডষ্টর ডদকন পাডন
জকম থাকক সামকনর রাস্তায়,
কাঁচাবাজার ও মট্রন চলাচকলর
কারকণ র্ব্দ দূষণ, ডনরাপিা সমস্যা,
মকন্দ্রীয় ডনরাপিা ব্যবস্থা অর্যন্ত
দুব শল এবং উন্নর্ র্ন্ত্রপাডর্র অভাব

সহকর্াডগর্ার
মাধ্যকম সরাসডর ডবকদর্ী
ডবডনকয়াগ আনা, মদর্ীয়
প্রডর্ষ্ঠান
সমূহকক
ডবডনকয়াকগ আগ্রহীককর
মর্ালা, ডবডভন্ন ধরকনর
সুকর্াগ সুডবধা সমূহ
ডনডশ্চর্ করা।

5. ডবকর্ষ ববডর্ষ্টয সম্পন্ন হাই-কেক প্রডর্কর্াডগর্া মবর্ী এবং আকরা হযাঁ, ডবকল্প ডবডনকয়াগ
পাকশ ডনমশাণ করা হকল র্ীষ শ বাড়কব, ডচিাকষ শকণর ব্যবস্থা।
স্থানীয়
আইটি/আইটিএস
প্রডর্ষ্ঠান হকর্ ডবডনকয়াগ প্রাডপ্তর
সম্ভাবনা
6. ডবডনকয়াগ আকষ শণ করার ব্যবস্থা ডবশ্ববাজাকর মঢাকার সুকর্াগ ককর
গ্রহণ করা
ডদকর্ হকব, ডবডভন্ন সাডমে ও মমলায়
অংর্গ্রহকণর সুকর্াগ ককর ডদকর্
হকব, ভাড়া ও অন্যান্য সুকর্াগ
সুডবধার মক্ষকত্র মরয়ার্ মদয়া উডচৎ,
মর্ৌথ ডবডনকয়াকগর সুডবধা মদয়া
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বর্ডর করকর্ হকব।

ব্যবস্থাপনার সামথ্যশ বৃডদ্ধ
করকর্ হকব, মসবা ডনডদ শষ্ট
করকর্ হকব, সরকাডর
ভতুক
শ ী ও প্রকণাদনা
বাড়াকর্ হকব, ব্যবসাডয়ক
আবহাওয়া আন্তজশাডর্ক
মাকনর হকর্ হকব, দীঘ শ
মময়াদী চুডি স্বাক্ষর করা
উডচর্ MTB এর
ভাড়াটিয়াকদর সাকথ

মদর্ী-ডবকদর্ী
ডবডনকয়াকগর অনুকূকল
সরকাকরর
গৃহীর্
ডবডভন্ন
পদকক্ষপ
মদর্ীয়
ও
আন্তজশাডর্কভাকব
মবডর্ মবডর্ প্রচার
করকর্
হকব,
ব্যবসাডয়ক
ও
ডবকনাদকনর সুকর্াগসুডবধা
মদর্ীয়
ডবডনকয়াগকাডরকদর
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কাডলয়ানকর

আকষ শকনর
সাকথ
সাকথ
ডবকদর্ী
ডবডনকয়াগকাডরকদর
মকনাকর্াগ আকষ শণ
ডভডিক হকর্ হকব
7. প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন, প্রকয়াজন নাই র্কব বর্শমান ডনকয়াগ করা হকয়কছ ডকন্তু ডনকয়াগ প্রদান করা
পডরচালনা ও রক্ষণাকবক্ষকণর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও উন্নর্ র্াকদর পডরচালনা মান হয়ডন ডকন্তু প্রকয়াজন
জন্য আন্তজশাডর্ক খ্যাডর্ সম্পন্ন প্রডর্ক্ষণ মদয়া প্রকয়াজন
সম্মর্ নয়।
আকছ
প্রডর্ষ্ঠান ডনকয়াগ প্রদান
8. প্রককল্পর মভৌর্ অবকাঠাকমা পুরাকনা ইমারর্ আকরা মমরামর্ ও সকন্তাষজনক, মর্ সমস্যা সকন্তাষজনক
ডনমশাণ কাজসমূকহর মান
পূণ শডবন্যাস করা প্রকয়াজন
গুকলা আকছ র্ার মান ধকর
রাখকর্ হকব ও র্ার
উন্নয়ন করকর্ হকব।
মভৌর্
অবকাঠাকমা
ডনমশ
া
কণর
ডনয়ন
সাইন
সঠিকভাকব
কাজ
ককর
অভযন্তরীণ
ববদুযডর্ক জানা মনই
9.
মকান মকান কাজ সঠিকভাকব ও না, বাউন্ডারী মদওয়াল প্রকয়াজন, ব্যবস্থার উন্নয়ন করকর্
ডনডদ শষ্ট সমকয় হয় ডন?
মকান মকান র্লায় েয়কলকের হকব, র্ীর্র্াপ ডনয়ন্ত্রণ
ডফটিংস ভাল মাকনর না ও ডবকল ব্যবস্থার উন্নয়ন করকর্
হকয় আকছ, ডলফে পর্ শাপ্ত নয়, কাকগাশ হকব,
ডলফে নাই, ডসডড়র মরডলং মজবুর্
নয়।
মাডি-কেন্যান্ট ভবন
ডিে
লাইে,
10. এ প্রককল্প ডক ডক কাজ সম্পন্ন এই স্থাপনার সংস্কার হকয়কছ
হকয়কছ/হকে উকল্লখ করুন
সুয়যাকরজ
লাইন,
সীমানা
প্রাচীর,
অভযন্তরীণ রাস্তা ,
আকর্ পাকর্ মানুকষর
জন্য ডবকল্প রাস্তা,
প্রর্াসডনক
ভবন,
কােমস
হাউজ,
কালভাে শ
ডনমশাণ,
পাডন সরবরাহ লাইন,
মলককর উপর ডগ্রডার
ডিজ ডনমশাণ, ডবদুযৎ
লাইন স্থাপন, মলককর
উন্নয়ন, মসবা ভবন
মাডি-কেন্যান্ট ভবন
ডিে
লাইে,
11. এ প্রককল্প সমাপ্ত কাকজর নাম
সুয়যাকরজ
লাইন,
সীমানা
প্রাচীর,
অভযন্তরীণ রাস্তা ,
আকর্ পাকর্ মানুকষর
জন্য ডবকল্প রাস্তা,
প্রর্াসডনক
ভবন,
কােমস
হাউজ,
কালভাে শ
ডনমশাণ,
পাডন সরবরাহ লাইন,
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12. এ প্রককল্প অসমাপ্ত কাকজর নাম

13. এ প্রককল্প ভডবষ্যকর্ করণীয়
কাজ

14. এ প্রককল্প ডক সুকর্াগ-সুডবধা incentive
ডবদ্যমান আকছ , উকল্লখ করুন

15. উডল্লডখর্ সুকর্াগ-সুডবধা মদকর্র অবশ্যই, প্রযুডি িারা প্রডর্টি মক্ষকত্র

আথ শ-সামাডজক উন্নয়কন ডক ডক সুকর্াগ-সুডবধা ডদকয় উন্নয়ন করা
অবদান
সম্ভব, নাগডরক মসবা সহ আধুডনক
প্রযুডির মাধ্যকম ডচডকৎসা, কৃডষ,
র্ার্ায়ার্,
ব্যবসা-বাডনজয,
পড়াকর্ানা, গকবষণা প্রভৃডর্ মক্ষকত্র
উন্নয়ন সম্ভব।

16. প্রকল্প মথকক প্রাপ্ত সুডবধার সন্ত্রাসী হামলা ও অন্যান্য ডনরাপিা
মাধ্যকম মদকর্র আথ শ-সামাডজক
উন্নয়কন আকরা ডক ডক সুকর্াগসুডবধার ব্যবস্থা করা মর্কর্
পাকর। উকল্লখ করুন

জডনর্ সমস্যা এ প্রকল্প সঠিকভাকব
বাস্তবাডয়র্ হকল মমাকাকবলা করা
সম্ভব হকব, এছাড়াও অথ শ মলনকদন
ও র্াবর্ীয় অথ শননডর্ক ডবষয়াডদর
স্বে ডহসাব রাখা সহজ হকব

17. প্রকল্পটি বাস্তবায়কনর সময় মকান মকান মক্ষকত্র কাজ হকয়কছ

মলককর উপর ডগ্রডার
ডিজ ডনমশাণ, ডবদুযৎ
লাইন স্থাপন, মলককর
উন্নয়ন, মসবা ভবন
শ
ডসডলংগুকলা সম্পূণ করা পাঁচ র্ারকা ডবডর্ষ্ট
হয়ডন, র্ীর্র্াপ ডনয়ন্ত্রণ মহাকেল
ও
র্ন্ত্র সব জায়গায় ঠিকমর্ ডবশ্বডবদ্যালয়
কাজ ককর না ডবকর্ষ ককর
কযাডন্টন
সুন্দর
ব্যবস্থাপনার ব্যবসাডয়ক পডরকবর্
প্রকয়াজন
সৃডষ্টর
জন্য
আন্তজশাডর্ক
মানসম্পন্ন
দক্ষ
প্রডর্ষ্ঠানকক
অডর্সত্বর ডনকয়াগ
ডদকর্ হকব
ডবডনকয়াকগর
অনুকূল ডবকর্ষাডয়র্ অঞ্চল,
পডরকবর্, আয়কর মরয়ার্, আয়কর
মরয়ার্,
অকপক্ষাকৃর্ হ্রাস মূকল্য সরকাকরর সুনজর
মেস বরাে
মবকার
ডর্ডক্ষর্ ডবডনকয়াকগর কারকন
জনকগাডষ্ঠর
ডবপুল প্রর্যক্ষ
ও
কমশসংস্থাকনর
সুকর্াগ পকরাক্ষভাকব প্রচুর
লাকভর মাধ্যকম এ মলাককর কমশসংস্থান
এলাকার
মলাকজকনর হকব, জীবনর্াত্রার
জীবনর্াত্রার
লক্ষণীয় মান বাড়কব, নতুন
পডরবর্শন হকে
নতুন প্রযুডি ও
মসবার সাকথ মানুষ
পডরডচডর্ লাভ করকব
অবশ্যই
মদর্ী-ডবকদর্ী অকনক
মলাককর
সমাগম
হওয়ার ফকল র্ডপং
মসন্টার
স্থাপন,
আবাসন
ব্যবস্থার
উন্নয়ন, র্ানবাহকনর
আধুডনকায়ন
জানা মনই
ভাকলাভাকব
জানা
মনই

বাস্তবায়নকারী সংস্থার কমশকর্শা ডকন্তু কাজ মান সম্মর্ হয় নাই ।
ও ডনমশাণকারী প্রডর্ষ্ঠান র্থার্থ
দাডয়ত্ব পালন
18. মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রডর্ক্ষকণর আইটি মসক্টকরর উন্নয়কনর জন্য অপডরসীম
অবদান
আকরা প্রডর্ক্ষকণর ব্যবস্থা করা
প্রকয়াজন
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কাডলয়ানকর

কার্ শকরী
রাখকছ

অবদান

র আকলাচয ডবষয়
19. প্রডর্ক্ষণ ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা

জনর্া োওয়ার

র্কর্ার

কাডলয়ানকর

প্রডর্ক্ষণ আউে লাইন ম্যানুয়াল
উন্নয়ন করা প্রকয়াজন, ডনধ শাডরর্
সমকয় প্রডর্ক্ষণ শুরু করা, প্রডর্ক্ষণ
ম্যানুয়াল update করকর্ হকব।
Fund
clearance
process মদরী না হয়।

দক্ষ প্রডর্ক্ষক ডনকয়াগ
প্রদান, আগ্রহী প্রডর্ক্ষণাথী
ডনব শাচন, সহজ ও প্রািল
ভাষায় প্রডর্ক্ষণ ম্যানুয়াল
প্রনয়ণ,
যুকগাপকর্াগী
মকাস শ ডনব শাচন, দক্ষ ও
মপর্াদারী
প্রডর্ষ্ঠান
ডনকয়াগ প্রদান

প্রডর্ক্ষণ আউে লাইন
ম্যানুয়াল উন্নয়ন করা
প্রকয়াজন, ডনধ শাডরর্
সমকয় প্রডর্ক্ষণ শুরু
করা,
প্রডর্ক্ষণ
ম্যানুয়াল update
করকর্
হকব।
Fund
clearance
process মদরী না
হয়। দক্ষ মানব
সম্পদ
মর্াগাকনর
জন্য যুকগাপকর্াগী
আকরা
মবডর্
প্রডর্ক্ষকণর কমশসূচী
হাকর্
মনওয়া
প্রকয়াজন
ডবডনকয়াগ, ডবকনাদন
ও জীবন-র্াপকনর
ডবশ্বমাকনর
সমস্ত
আবডশ্যক উপাদাকনর
উপডস্থডর্ ডনডশ্চর্
করকর্
হকব,
মর্াগাকর্াগ
ও
র্ানবাহন ব্যবস্থার
উন্নডর্ ঘোকর্ হকব,
হাই-কেক পাকশ র্থা
এ
অঞ্চকলর
ডনরাপিার
মক্ষকত্র
সরকারকক সবসময়
সকচষ্ট থাককর্ হকব
পডরলডক্ষর্ হয় নাই

20. প্রকল্প এলাকায় মদর্ী ও ডবকদর্ী ডনরাপিা ব্যবস্থা উন্নর্ করকর্ হকব, উন্নর্ আবাসন ব্যবস্থার
উকদ্যািাগণকক
ডবডনকয়াকগ বাডহযক মসৌন্দর্ শ বৃডদ্ধ করকর্ হকব,
আগ্রহী করার পদকক্ষপ
Branding করকর্ হকব,
ডরডসপসন উন্নর্ করকর্ হকব,
মডনেডরং ব্যবস্থা উন্নর্ করকর্
হকব।

21. প্রককল্পর কার্ শরম র্দারডক প্রকর্াজয নয়
22.

23.
24.
25.

করার অসুডবধা
ডবকদর্ী
ডবডনকয়াগকাডরকদর
সামডয়ক অবস্হাকনর জন্য
আবাসন/ ডরডমেডর/ মহাকেল
স্থাপকনর প্রকয়াজনীয়র্া
প্রককল্পর অভযন্তকর মহডলপ্যাড
ডনমশাকণর প্রকয়াজনীয়র্া
প্রককল্পর
অভযন্তকর
ডচি
ডবকনাদকনর প্রকয়াজনীয়র্া
প্রককল্পর অভযন্তকর স্বাস্থয মসবার
প্রকয়াজনীয়র্া (ডািার, ডক্লডনক
ইর্যাডদ)

সডন্নকবর্ ঘোকর্ হকব,
ডবডনকয়াগ, ডবকনাদন ও
জীবন-র্াপকনর
ডবশ্বমাকনর
সমস্ত
আবডশ্যক
উপাদাকনর
উপডস্থডর্ ডনডশ্চর্ করকর্
হকব, মর্াগাকর্াগ ও
র্ানবাহন ব্যবস্থার উন্নডর্
ঘোকর্ হকব, হাই-কেক
পাকশ র্থা এ অঞ্চকলর
ডনরাপিার
মক্ষকত্র
সরকারকক
সবসময়
সকচষ্ট থাককর্ হকব
পডরলডক্ষর্ হয় নাই

আকছ। Accommodation আকছ
Sponsor করা মর্কর্ পাকর।

এখন স্থাডপর্ হয় নাই

এখাকন সম্ভব নয়

আকছ

আকছ

আকছ

আকছ

আকছ

আকছ

আকছ

আকছ
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র আকলাচয ডবষয়
জনর্া োওয়ার
র্কর্ার
প্রকল্প
এলাকায়
ডর্ক্ষা
প্রডর্ষ্ঠান
নাই।
Day
care
center
আকছ
26.

আকছ

আকছ

এখনও ডনডমশর্ হয়
নাই
অকনক স্থাপনা ডনমশাণ
করা
প্রকয়াজন
ডবডনকয়াগকাডরকদর
আকষ শণ করার জন্য
আকছ

প্রকয়াজন

দরকার আকছ

দরকার আকছ

কম ভাড়ায় মেস বরাে,
সাব শক্ষডণক
ডনরাপিা,
আধুডনক সুকর্াগ-সুডবধা
সম্বডলর্
আকষ শণীয়
স্থাপনা, রক্ষণাকবক্ষকণর
জন্য মপর্াদারী প্রডর্ষ্ঠান
ডনকয়াগ, মকনারম ও
ডনমশল আবহাওয়া

রাজধানীর
অদূকর
ডনডমশর্,
মসক্টর
ডভডিক ডবডনকয়াগ
মজান,
সরকাকরর
সকব শাচ্চ মকনাকর্াগ,
মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থার
উন্নয়কন সরকাকরর
গৃহীর্
বাস্তবমুখী
পদকক্ষপ
মভৌর্ অবকাঠাকমার
উন্নয়ন দ্রুর্র্ার সাকথ
সম্পন্ন
ককর
ডবডনকয়াগ উপকর্াগী
পডরকবর্ গকড় মর্ালা

ডনমশাকণর প্রকয়াজনীয়র্া
প্রকয়াজন
27. বর্শমান স্থাপনা ছাড়াও প্রকল্প এখাকন সম্ভব না
এলাকায় অন্যান্য স্থাপনার
প্রকয়াজনীয়র্া

28. প্রককল্পর

অভযন্তকর মকান
Investor
ক্লাকবর
প্রকয়াজনীয়র্া
29. প্রকল্প এলাকায় র্ার্ায়াকর্র জন্য
মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা আরও উন্নয়ন
30. এ প্রককল্পর সবকচকয় সবল ডদক
ডক ডক

কাডলয়ানকর

নাই

এ পাকশটি একদম র্হকরর মাঝখাকন
অবডস্থর্ এবং সব শত্র র্ার্ায়ার্
ব্যবস্থা সহজ লভয, নতুন
কমশসংস্থান সৃডষ্টর সম্ভাবনা বর্ডর
হকয়কছ, নতুন একটি আইটি
মপর্াডভডিক মেণীর ডবককন্দ্রীকরণ
করা হকয়কছ, আন্তজশাডর্ক মাকনর
পে বর্ডর হকে, সরকাডর ও
মবসরকাডর মর্াগাকর্াগ বৃডদ্ধ পাকে।
31. এ প্রককল্পর সবকচকয় দুব শল ডদক প্রকল্পটি ডবলকম্ব শুরু হকয়কছ, এর
ডক ডক ?
কার্ শরম ধীর গডর্ সম্পন্ন, মভৌর্
অবকাঠাকমার উন্নয়ন দ্রুর্ সম্পন্ন
করা প্রকয়াজন, ডবদ্যমান আইটি
উকদ্যািাকদর
জন্য
আকরা
শরম
প্রকণাদনামূলক কার্ ও সুকর্াগসুডবধা রাখা প্রকয়াজন।
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অভযন্তরীণ
সংকর্াগ
সড়ককর ফােল, মাডিমেন্যান্ট ডবডডং এ ডকছু
ডকছু মলাকর বৃডষ্টর সময়
মদয়াল চুকয় পাডন পড়া,
রক্ষণাকবক্ষণকারী
প্রডর্ষ্ঠান ও ডবদ্যমান
ডবডনকয়াগকাডরকদর
মধ্যকার
পারেডরক
অসহকর্াডগর্ামূলক
সম্পকশ

চিত্র: FGD, েেো োওয়ার িফেওয়যার টেকতোেচে
পাকৃ

চিত্র: FGD, টশখ হাচিো িফেওয়যার টেকতোেচে পাকৃ

চিত্র: FGD, টশখ হাচিো িফেওয়যার টেকতোেচে পাকৃ

চিত্র: FGD, কাচেয়াককর হাই-টেক পাকৃ
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৬.৬ মূখ্য েথ্যিাোর িাক্ষাৎকাতরর েথ্য চবতেষণ (KII)
৬.৬.১ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর পডরডচডর্
প্রকতের িাংচেষ্ট মুখ্য কমৃকেৃাতির চেকে হতে েথ্য িাংগ্রতহর েন্য চেতে উচেচখে ব্চিবতগরৃ চেকে হতে িাংগ্রহ করা হতয়তছ। র্র্া:
উপতেো টিয়ারম্যাে, উপতেো চেব ৃাহী কমৃকেৃা এবাং প্রকতের চবতশষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু হাই-তেক পাকৃ কাচেয়াককর। টশখ হাচিো িফেওয়যার
টেকতোেচে পাকৃ র্তশাতরর েথ্য িাংগ্রতহর েন্য িহকাচর ব্বস্থাপক এবাং চেব ৃাহী পচরিােক (আইএমটিচি) িাতর্ আতোিো করা
হয়।অপরচিতক েেো োওয়ার টেকতোেচে পাতকৃর েথ্য িাংগ্রতহর েন্য এ পাতকৃর সুপারিাইের এবাং পাতকৃর চবচিন্ন উতযািা ও
ব্বিায়ীতির িাতর্ আতোিো করা হয়। একইিাতব রােশাহী ও খুেো টেকতোেচে পাতকৃর চবচিন্ন েথ্য ও িব ৃতশষ অগ্রগচে োোর
েন্য পাতকৃর িাচয়ত্বরে জুচেয়র সুপারচিশে প্রতকৌশেীতির িাতর্ KII format অনুিরতণ আতোিো করা হয়।
৬.৬.২ প্রকল্প অধীকন বাস্তবাডয়র্ কাকজর অগ্রগডর্
বহু চেব ৃািেী প্রশ্নমাো ব্বহার কতর চবচিন্ন প্রকতের অবকাঠাতমা গে উন্নয়তের েথ্য িাংগ্রহ করা হতয়তছ। এ পর্ ৃাতয় ৯১.৬৭% উিরিাো
োচেতয়তছে টর্ প্রকতের িীমাো প্রািীর চেমৃাণ করা হতয়তছ এবাং ৮.৩৩% োচেতয়তছে িীমাো প্রািীর চেমৃাণ করা হয়চে (িারচণ৬.২৩)। অপরচিতক ৮৩% বতেতছে প্রকতের ইতেকচট্রক কাে িম্পন্ন হতয়তছ এবাং ৮.৩৩% উিরিাো োচেতয়তছে ইতেকচট্রক কাে
িেমাে আতছ এবাং ৮.৩৩% োচেতয়তছে ইতেকচট্রতকর কাে এখেও শুরু হয়চে।একইিাতব ৭৫% উিরিাো বতেতছে ভূচম উন্নয়তের
কাে িম্পন্ন হতয়তছ এবাং ২৫% বতেতছে কােটি িেমাে আতছ। প্লে প্রস্তুে কাতের অগ্রগচে িম্বতে প্রতশ্নর েবাতব ৭৫% উিরিাো
বতেতছে প্লে তেচর িম্পন্ন হতয়তছ। অপরচিতক সুয়যাতরে োইে চেমৃাণ কাতের অগ্রগচের অবস্থা িম্পতকৃ োেতে িাইতে ৭৫%
উিরিাো োচেতয়তছে কাে িম্পন্ন হতয়তছ অপরচিতক ৮.৩৩% বতেতছে কােটি িেমাে রতয়তছ। এখাতে উতেখ্য, এ প্রকতের আওোয়
বঙ্গবন্ধু হাই-টেক চিটি, কাচেয়াককর এর িকে িহায়ক অবকাঠাতমা, টশখ হাচিো িফেওয়যার টেকতোেচে পাকৃ এর শুধু ফাউতন্ডশেিহ
৪র্ ৃ েো পর্ ৃন্ত, েেো োওয়ার িফেওয়যার টেকতোেচে পাতকৃর িকে িাংষ্কার কাে, চিতেে হাই-টেক পাতকৃর ৭ একর েচমর ভূচম
উন্নয়ে ও দ্যটি চগ্রি হতে চবদ্যযৎ িাংতর্াগ িম্পন্ন করা হতয়তছ। অন্যচিতক, এ প্রকতের আওোয় বঙ্গবন্ধু টশখ মুচেব হাই-টেক পাতকৃর ৪
একর েচমতে এবাং খুেো প্রতকৌশে ও প্রযুচি চবশ্বচবযােতয় একটি আইটি ইেচকউতবের কাম টট্রচোং টিন্টার এবাং অিযন্তরীণ রাস্তা,
ভূচম উন্নয়ে, িড়ক বাচে, িীমাো প্রািীর চেমৃাতণর কাে িেমাে রতয়তছ।
িারচণ-৬.২৩ প্রকতের অধীতে বাস্তবাচয়ে কাতের অগ্রগচে
ক্র
চবষয়
চেমৃাণ হতয়তছ %
চেমৃাোধীে %
চেমৃাণ করা হয়চে %
১
ভূচম উন্নয়ে
75.০০
25.০০
0.00
২
অিযন্তরীণ রাস্তা
58.০০
16.67
25.০০
৩
প্লে বাোতো
75.০০
8.33
16.67
৪
বাউন্ডাচর টিওয়াে
91.67
0.00
8.33
৫
ইতেচিক কাে
83.০০
8.33
8.33
৬
সুয়যাতরে োইে
75.০০
8.33
16.67
৭
অচফি কাম ল্যাব চেমৃাণ
50.০০
33.33
16.67
100
80
60
40
20
0

91.67
83
75
75

75
58

50
33.33
8.33 16.67
25
25
8.33
16.67
16.67 16.67
8.33 8.33
8.33
0
0

চেমৃাণ হতয়তছ %

চেমৃাোধীে %

চেমৃাণ করা হয়চে %

ভূচম উন্নয়ে

অিযন্তরীণ রাস্তা

প্লে বাোতো

বাউন্ডাচর টিওয়াে

ইতেচিক কাে

সুয়াতরে োইে

অচফি কাম ল্যাব চেমৃাণ

টেখচিত্র োং ৬.২১ িাক্ষাৎকারকৃে ব্চিতির মতে প্রকতের অধীতে বাস্তবাচয়ে কাতের অগ্রগচে
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৬.৬.৩ প্রকতের কাে বাস্তবায়তের গুণগে মাে
প্রকতের কাে বাস্তবায়তের গুণগে অবস্থা িম্পতকৃ মূখ্য কমৃকেৃাতির কাতছ োেতে িাওয়া হতে উিরিাোগতণর 100% বতেতছে ভূচম
উন্নয়ে কাে িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ। এইরুতপ 92% বতেতছে অিযন্তরীণ রাস্তার কাে িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ এবাং 8% বতেতছে
িঠিকিাতব কাে হতি ো । প্লে তেচর িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ বতেতছে 83% অপরচিতক 17% বতেতছে িঠিকিাতব কাে হতি
ো। িীমাো প্রািীর 92%উিরিাো িঠিকিাতব কাে হতয়তছ বতে মোমে ব্ি কতরতছে অপরচিতক মাত্র 8% মে প্রকাশ কতরে
টর্ কাে িঠিকিাতব হতি ো। একইিাতব 92% উিরিাো ইতেচিক কাে িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ বতেতছে এবাং 8% মে প্রকাশ
কতরে টর্ কাে িঠিকিাতব হতি ো । অন্যচিতক সুয়যাতরে োইতের কাে িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ বতেতছে 83% পাশাপাচশ 17%
মে প্রকাশ কতরে টর্ কাে িঠিকিাতব হতি ো। িব ৃতশতষ অচফি-কাম ল্যাব চেমৃাতণর এর কাে িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ বতে
োচেতয়তছে 67% এবাং 33% োচেতয়তছে টর্ কাে িঠিকিাতব হতি ো। এতে টিখা র্ায় প্রকতের টর্ িকে কাে িম্পাচিে হতয়তছ
ো িঠিক িাতবই িম্পাচিে হতয়তছ। টর্ কাে শুরু হয়চে োর মাে িম্পতকৃ মন্তব্ চবতবিোয় টেয়া র্ায়ো। ফতে বো র্ায় প্রকতের
আওোভুি কােগুতো িঠিক িাতব িম্পন্ন হতয়তছ।(িারচণ ৬.২৪ এবাং টেখচিত্র ৬.২২)
িারচণ ৬.২৪ িাক্ষাৎকারকৃে ব্চিতির মতে প্রকতের কাে বাস্তবায়তের গুণগে মাে
ক্র চবষয়
িঠিকিাতব হতয়তছ িঠিকিাতব হতি ো ো হতে, কারণ োো র্াকতে উতেখ করুে
১ ভূচম উন্নয়ে
100.0
0.0
২ অিযন্তরীণ রাস্তা
92.0
8.0
কাে শুরু হয়চে
৩ প্লে বাোতো
83.0
17.0
কাে শুরু হয়চে
৪ বাউন্ডাচর টিওয়াে
92.0
8.0
কাে শুরু হয়চে
৫ ইতেচিক কাে
92.0
8.0
কাে শুরু হয়চে
৬ সুয়যাতরে োইে
83.0
17.0
কাে শুরু হয়চে
৭ অচফি-কাম ল্যাব চেমৃাণ 67.0
33.0
কাে শুরু হয়চে
120
100

100%
92%

92%

92%

83%

83%

80

67%

60
40

33%
17%

20
0

17%

8%

8%

8%

0%
ভূডম উন্নয়ন

অভযন্তরীণ রাস্তা

প্লে বানাকনা

বাউন্ডাডর মদওয়াল

সঠিকভাকব হকয়কছ

ইকলডিক কাজ

সুয়াকরজ লাইন

সঠিকভাকব হকে না

টেখচিত্র ৬.২২ িাক্ষাৎকারকৃে ব্চিতির মতে প্রকতের কাে বাস্তবায়তের গুণগে মাে
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অডফস-কাম ল্যাব
ডনমশাণ

সপ্তম অধ্যায়
একই রকম অন্য প্রককল্পর সাকথ এ প্রককল্পর তুলনামূলক ডবকেষণ
৭.১ হাই-কেক পাককশর জন্য অর্যাবশ্যকীয় অবকাঠাকমা ও সুকর্াগ-সুডবধা
বাংলাকদকর্ হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর জন্য বর্শমান প্রকল্পটিই সরকাকরর প্রথম পদকক্ষপ। এ প্রকল্পটি ব্যর্ীর্ বাংলাকদকর্ এধরকণর অন্য
মকান প্রকল্প ইকর্াপূকব শ বাস্তবায়ন করা হয়ডন। এ মপ্রক্ষাপকে, একই এলাকায় একই রকম অন্য প্রককল্পর সাকথ বর্শমান প্রকল্পটির তুলনা
করার সুকর্াগ মনই। এ পর্ শাকয় ইন্টারকনে ও ওকয়বসাইে পর্ শাকলাচনা ককর প্রাকচয ও পাশ্চাকর্যর আধুডনক ও উন্নর্মাকনর হাই-মেক
পাকশসমূকহ ডনম্ন উডল্লডখর্ বডহরাঙ্গণ ও গৃহাঙ্গণ মভৌর্ অবকাঠাকমা ও সুকর্াগ-সুডবধা অর্যাবশ্যক বকল ডচডির্ করা হকয়কছ। র্থা: •
•
•
•
•
•
•
•
•

ডর্ন -পাঁচ র্ারকা মহাকেল, ডরকমেডর ও আবাসন ব্যবস্থা
কডফসপ, drink কণ শার, বার অথবা পানর্ালা ইর্যাডদর ব্যবস্থা
ডনরডবডেন্ন ডবদুযৎ সংকর্াগ ও ডগ্রন এনাজী এবং সারপ্লাস পাওয়ার ব্যবস্থা
স্থানীয়ভাকব কডপ রাইে, মপকেন্ট, মট্রডমাকশ অডফস ও কােমস্ সুডবধা/ অডফস স্থাপন
উচ্চমাকনর মর্াগাকর্াগ ব্যবস্থা (মরল, মরাড, আকার্ পথ, টিউব মরল)
আইডসটি, এযকরানটিকযাল, রকবাটিক্স, ন্যাকনা মেককনালডজ, বাকয়া-মেককনালডজ, ডনউকরা-ডবজ্ঞান, মিইন প্রককৌর্ল, কৃডত্রম
বুডদ্ধমিা ইর্যাডদ ডবষকয় গকবষণার সুকর্াগ সুডবধা
2 Digital Gateway Switches, VSAT, Earth Station, উচ্চ ক্ষমর্া সম্পন্ন মেডলকডমউডনককর্ন
ও ইন্টারকনে এবং ডডডজোল ডসডকউডরটি ডসকেম এর সুকর্াগ সুডবধা
ডবডনকয়াকগর জন্য One Stop Service, e-Governance ডসকেম
মখলাধুলা ও ডবকনাদন সুডবধা (মেডনস, গলফ, ো, ডেম বাথ, সুইডমং পুল) ইর্যাডদ

পর্ শকবক্ষণ: প্রককল্পর সফল বাস্তবায়কনর লকক্ষয পৃডথবীর অন্যান্য উন্নর্ মদকর্র হাই-মেক পাককশর ন্যায় কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ সহ
খুলনা ও রাজর্াহী পাকশ আন্তজশাডর্ক মাকন উন্নীর্ করার জন্য উপকরাি সুকর্াগ-সুডবধা সংকর্াজন করা আবশ্যক।
৭.২ হাই-মেক পাকশ ব্যবস্থাপনা ও পডরচালনা পদ্ধডর্ পর্ শাকলাচনা
বর্শমান প্রককল্পর অধীকন ডনমীয়মান ৭টি হাই-মেক পাকশ বর্ডর হকে। বঙ্গবন্ধু হাই-মেক পাককশর ডর্নটি ব্লকক ডপডপডপ মকডকল উন্নয়ন
করার জন্য দুইটি প্রডর্ষ্ঠানকক ডনকয়াগ করা হকয়কছ।।অন্যডদকক, মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাককশ ডপডপডপ মকডকল প্রপাড্ে শ
ম্যাকনজকমন্ট ফামশ ডনকয়াগ মদয়া হকয়কছ। ডপডপডপ মকডকল হাই-কেক পাকশ পডরচালনা একটি নতূন ধারণা। পৃডথবীর অকনক মদকর্ হাইমেক পাকশসহ অকনক ডর্ল্প কারখানা ডপডপডপ মকডকল বাস্তবায়ন করা হকে। বাংলাকদকর্ ককয়কটি প্রকল্প মর্মন, গুডলস্থান-র্াত্রাবাডড়কর্
ডনডমশর্ মময়র হাডনফ লাইওভারটি (১১.৭ ডককলাডমোর) ডপডপডপ মকডকল বাস্তবাডয়র্ হকয়কছ। এ পর্ শাকয় বর্শমান প্রকল্পটির অধীকন
উন্নয়নকৃর্ হাই-কেক পাকশসমূহ ডপডপডপ মকডকল ব্যবস্থাপনা/ পডরচালনা করা সম্ভব হকব বকল ধারণা করা র্ায়। র্কব অন্য পাককশ এ
মকডল বাস্তবায়কনর পূকব শ পুংখানুপুংখ ভাকব পর্ শাকলাচনা করা সমীচীন হকব।

68

অষ্টম অধ্যায়
প্রককল্পর সবল ও দুব শলডদক এবং সুকর্াগ ও ঝডুঁ ক ডবকেষণ (SWOT Analysis)
মর্ মকান প্রককল্পর সবলডদক (Strength) ও দুব শলডদক (Weakness) প্রককল্পর অভযন্তরীণ পডরকবর্ ও ব্যবস্থাপনার সাকথ
জডড়র্। অপরডদকক সুকর্াগ (Opportunity) ও ঝডুঁ কসমূহ (Threat) প্রককল্পর বাইকরর ডনয়ামককর সাকথ জডড়র্। প্রককল্পর
সবলডদকসমূকহর মকধ্য প্রককল্প উৎপাডদর্ পকের মূল্য, বাজার চাডহদা, গুণগর্মান, লাভ-মলাকসান, প্রককল্প ডনকয়াডজর্ জনবকলর
দক্ষর্া, মভৌর্ অবকাঠাকমা ইর্যাডদর সাকথ সম্পকশযুি।ডডডপডপ/আরডডডপকর্ SWOT Analysis করা হয়ডন। উপকরাি
মপ্রক্ষাপকে বর্শমান প্রকল্পটির SWOT ডবকেষণ ডনম্নডলডখর্ ডনকদ শর্ককর আকলাকক র্থ্য সংগ্রহ ককর মর্ামর্/মন্তব্য প্রদান করা
হকলা:
র: ক. প্রককল্পর সবলডদককর ডনকদ শর্ক:
পর্ শকবক্ষণ
1. প্রকল্প বাস্তবায়কনর জন্য ডডডপডপকর্ • প্রকল্প পডরচালকসহ প্রকয়াজনীয় জনবল ও
প্রকয়াজনীয় জনবল ও ডবকর্ষজ্ঞ পদায়কনর ডবকর্ষজ্ঞ পদায়কনর সংস্থান ও ডনকয়াগ করা
সংস্থান
হকয়কছ
2. প্রকয়াজনীয় অকথ শর সংস্থান
• প্রকয়াজনীয় অকথ শর সংস্থান ডছল
3. কার্ শরম সুডনডদ শষ্টভাকব সনািকরণ ও • কার্ শরম সুডনডদ শষ্টভাকব সনাি করর্ বাস্তবায়ন
বাস্তবায়ন
করা হকয়কছ
4. বাৎসডরক কমশ পডরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন • বাৎসডরক কমশ-পডরকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
করা হকে
5. ডবশ্ব ব্যাংক ও ডডএফআইডড হকর্ প্রকয়াজনীয় • প্রকয়াজনীয় সাহায্য পাওয়া ডগকয়কছ
প্রকল্প সাহায্য প্রাডপ্ত
6. আন্তজশাডর্ক মাকনর পে উৎপাদন ও মসবা • আন্তজশাডর্ক মাকনর পে উৎপাডদর্ হকব
সৃডষ্ট
7. জ্ঞান ও প্রযুডি ডভডিক ডর্ল্প স্থাপকনর • পডরকল্পনা আকছ
উপকর্াগী ডবডভন্ন অংকগর বাস্তবায়কনর
পডরকল্পনা
8. ডডডপডপকর্ প্রকল্প বাস্তবায়কনর জন্য কমশ • সংযুি করা হকয়কছ
পডরকল্পনা ও রয় পডরকল্পনা সংযুি করণ
9. দক্ষ জনবল বর্ডরর পডরকল্পনা
• প্রকল্প প্রস্তাবনায় দক্ষ জনবল বর্ডরর জন্য
ডবস্তাডরর্ পডরকল্পনা আকছ
10. উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প স্থাপন এবং মদর্ীয় • ডর্ল্প স্থাডপর্ হকে এবং কমশসংস্থান বৃডদ্ধ পাকে
েডমককদর কমশ সংস্থান
11. উচ্চ প্রযুডির জ্ঞান ও দক্ষর্া বৃডদ্ধ
• উচ্চ প্রযুডির জ্ঞান-দক্ষর্া বৃডদ্ধর সুকর্াগ আকছ

মর্ামর্/মন্তব্য
সবল

র: খ. প্রককল্পর দুব শলডদককর ডনকদ শর্ক:
পর্ শকবক্ষণ
1. ডডডপডপর পডরকল্পনা অনুর্ায়ী অথ শ ছাড় না • দুই বছর বাকজে বরাে মচকয় কম পডরমান অথ শ
করা
ছাড় করা হকয়কছ
2. দূরদর্ী প্রকল্প পডরকল্পনা প্রস্তুর্
• প্রকল্প পডরকল্পনাটি দূরদর্ী নয়
3. প্রককল্পর মময়াদ ডনধ শারণ
• প্রককল্পর মময়াদ ডনধ শারণ র্থার্থ হয়ডন
4. প্রককল্পর ডবডভন্ন অংগ ডনধ শারণ
• প্রককল্পর ডবডভন্ন অংগ ডনধ শারণ র্থার্থ হয়ডন
5. কার্ শরম ব্যবস্থাপনা ও সমিয়
• প্রকল্পটির কার্ শরম ডবডভন্ন স্থাকন ডবস্তৃর্ ডবধায়
ব্যবস্থাপনা ও সমিকয়র সমস্যা রকয়কছ
6. ডডডপডপ/আরডডডপডপ লগকিম
• ডডডপডপ/আরডডডপডপ এবং লগকিম অর্যন্ত দুব শল

মর্ামর্/মন্তব্য
দুব শল
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সবল
সবল
সবল
সবল
সবল
সবল
সবল
সবল
সবল
সবল

দুব শল
দুব শল
দুব শল
দুব শল
দুব শল

র: গ. প্রককল্পর সুকর্াগ সমুকহর ডনকদ শর্ক:
পর্ শকবক্ষণ
1. ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগর সম্ভাবনা
• ববকদডর্ক ডবডনকয়াগ বৃডদ্ধ পাকে।
2. উৎপাডদর্ পে/মসবার বাজার বৃডদ্ধ পাবার • অবকাঠাকমা ডনমশাণ সম্পন্ন হকল প্রযুডি ডনভশর
সম্ভবনা
ডর্কল্প ডবডনকয়াগ বাড়কব এবং পর্ শায়রকম
পে/মসবার বাজার বৃডদ্ধ পাকব
3. সুফলকভাগীকদর সহকর্াডগর্া
• সহকর্াডগর্া করকছ
4. স্থানীয়ভাকব েডমক প্রাপ্যর্া ও মজুডরর হার • মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ এবং
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ
পাককশর ডবডনকয়াগকাডরকদর সাকথ আকলাচনা
ককর জানা মগকছ মর্, স্থানীয়ভাকব েডমক পাওয়া
র্ায় এবং তুলনামূলকভাকব মজুডরর হার ডনম্ন
5. জ্ঞান ও প্রযুডি ডভডিক ডর্ল্প স্থাপকনর সম্ভবনা • সম্ভবনা আকছ
6. প্রককল্পর জন্য ভূডম অডধগ্রহণ
• সরকাডর খাস জডম পাওয়ায় চট্টগ্রাম ব্যডর্র্
অন্যান্য স্থাকন ভূডম অডধগ্রহণ ঝাকমলা মুি ডছল

মর্ামর্/মন্তব্য
সুকর্াগ
সুকর্াগ

সুকর্াগ
সুকর্াগ

সুকর্াগ
সুকর্াগ

র: ঘ. প্রককল্পর ঝডুঁ ক সমুহ
1. প্রকল্প বাস্তবায়কন আইডন জটিলর্া

মর্ামর্/মন্তব্য
ঝডুঁ ক আকছ

2.

পর্ শকবক্ষন
• চট্টগ্রাম হাই-কেক পাককশ ভূডম অডধগ্রহকণ আইডন
জটিলর্া মদখা ডদকয়কছ।
জ্ঞান ও প্রযুডি ডভডিক ডর্ল্প স্থাপকনর ডবডভন্ন • জ্ঞান ও প্রযুডি ডভডিক ডর্ল্প স্থাপকনর মক্ষকত্র এ
কাঁচামাল ও র্ন্ত্রপাডর্র মর্াগান সহজলভয নয়
ধরকণর প্রকল্প বাংলাকদকর্ প্রথম হওয়াকর্
কাঁচামাল ও র্ন্ত্রপাডর্র মর্াগাকনর জন্য প্রকল্প
ব্যবস্থাপনায় ডবকর্ষ আমদানী নীডর্মালা প্রণয়ন
করা হয়ডন।
জ্ঞান ও প্রযুডি ডভডিক ডর্কল্পর জন্য দক্ষ ও • উন্নর্ ডবকশ্বর তুলনায় এধরকণর জ্ঞান ও প্রযুডি
উপযুি জনর্ডির স্বল্পর্া
ডনভশর ডর্কল্প অডভজ্ঞর্া, দক্ষর্া এবং উপযুি
জনর্ডির স্বল্পর্া রকয়কছ। এ পর্ শাকয় সঠিক এবং
সমকয়াপকর্াগী প্রডর্ক্ষকণর মাধ্যকম দক্ষ ও উপযুি
জনর্ডি গকড় মর্ালা একান্তভাকব প্রকয়াজন।
সহায়ক নীডর্মালা প্রণয়ন জটিলর্া
• আইটি/ আইটিএস ডর্ল্প সহায়ক নীডর্মালা প্রণয়ন
করা হকয়কছ
স্থাপনা ডনমশাকণ কাডরগডর ত্রুটি
• উকল্লখকর্াগ্য ত্রুটি পাওয়া র্ায়ডন।

ঝডুঁ ক আকছ

স্থাপনা ডনমশাণকালীন সমকয় দুঘ শেনা/ডডজাইন • হয়ডন
জডনর্ ত্রুটি ইর্যাডদ

ঝডুঁ ক মুি

3.

4.
5.
6.
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ঝডুঁ ক আকছ

ঝডুঁ ক মুি
ঝডুঁ ক মুি

পর্ শকবক্ষণ ও পর্ শাকলাচনা
প্রককল্পর সবল ও দুব শলডদক এবং সুকর্াগ ও ঝডুঁ ক ডবকেষকণর জন্য ডনধ শাডরর্ ডনকদ শর্ককর আকলাকক মদখা র্ায় মর্, প্রকল্পটি সাডব শকভাকব
সবল এবং ঝডুঁ কমুি। বর্শমাকন ডবকশ্ব আইটি/ আইটিইএস ডর্ল্প ও মসবার চাডহদা রমাগর্ভাকব বৃডদ্ধ পাকে। আইটিইএস ডর্কল্পর প্রসার
ব্যর্ীর্ মদকর্র ডর্ডক্ষর্ মবকারকদর কমশসংস্থান করা সম্ভব নয়। এ প্রককল্পর আওর্ায় জনর্া োওর্ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ মক
ব্যবহার উপকর্াগী করার মাধ্যকম ৬৯৮ জকনর কমশসংস্থান সৃডষ্ট করা সম্ভব হকয়কছ। অন্যডদকক মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ
পাকশটি ঢাকা হকর্ দূরবর্ী র্কর্ার মজলায় স্থাডপর্ হকলও ২৪ টি আইটি / আইটিইএস প্রডর্ষ্ঠান জায়গা ভাড়া ডনকয়কছ র্া অর্যন্ত
আর্াব্যিক। এ মথকক েষ্ট ধারণা জকন্ম এ প্রককল্পর আওর্ায় সৃষ্ট অবকাঠাকমা মদকর্র জনগকণর আথ শ-সামাডজক অবস্থার উন্নয়কন
অর্যন্ত ইডর্বাচক প্রভাব রাখকব। এ মপ্রক্ষাপকে প্রকল্পটির সুকর্াগ সুদূরপ্রসারী বকল ডবকবচনা করা মর্কর্ পাকর। প্রকল্পটির দুব শল ডদককর
মকধ্য শুধুমাত্র প্রককল্প সংস্থান থাকার পরও ডনব শাহী প্রককৌর্লী, সহকাডর প্রককৌর্লী পকদ জনবল ডনকয়াগ করা হয়ডন এবং সামাডজক
ডবকর্ষজ্ঞ পকদ মকান কমশকর্শা/ ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ করা হয়ডন। এছাড়া আইটি/আইটিএস জ্ঞান সম্পন্ন কমশকর্শা বা ডবকর্ষকজ্ঞর ডনকয়াকগর
সংস্থান প্রককল্প মনই। এছাড়া আরডডডপডপ এবং লগকিম অর্যন্ত দুব শল। এ প্রককল্পর ঝডুঁ ক কম।
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নবম অধ্যায়
পর্ শকবক্ষণ
প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগডর্ এবং লক্ষয ও উকেশ্য অজশকনর মাত্রা ডনরূপকণর জন্য ডনডবড় পডরবীক্ষণ কার্ শরকমর পর্ শাকলাচনা প্রডর্টি
অধ্যাকয়র মর্কষ উকল্লখ করা হকয়কছ। এ পর্ শাকয় পর্ শকবক্ষণসমূহ সংডক্ষপ্ত ভাকব ডনকম্ন প্রদান করা হকলা:
৯.১ প্রককল্পর ডর্করানাম
প্রকল্পটির ডর্করানাম “কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ (এবং অন্যান্য হাই-মেক পাকশ) এর উন্নয়ন (৩য় সংকর্াডধর্)” ডনধ শারণ করা হকয়কছ।
অন্যান্য হাই-মেক পাকশ বাকযটি বন্ধনীর মকধ্য থাকার কারকণ কাডলয়ানকর ছাড়া অন্যান্য পাকশসমূকহর গুরুত্ব হ্রাস মপকয়কছ।
৯.২ ডডডপডপ/আরডডডপডপ পর্ শাকলাচনা
প্রকল্পটির সূচনা লি হকর্ সব শকর্ষ তৃর্ীয় সংকর্াধনী পর্ শন্ত বাংলাকদর্ সরকার এবং ডবশ্বব্যাংক একাডধকবার অথ শায়কন সম্মডর্ প্রকার্
করার কারকণ প্রকল্পটির মময়াদ বৃডদ্ধ প্রকয়াজন ডছল। চট্টগ্রাকম প্রককল্পর ডনধ শাডরর্ স্থানটি এখনও হাই-মেক পাকশ কতৃশপকক্ষর অনুকূকল
হস্তান্তর/ চূড়ান্ত ভাকব বরােও প্রদান করা হয়ডন। অডধকন্তু, প্রককল্পর প্রস্তাডবর্ স্থাকন অনবধ বডস্তসহ মদওয়ানী মামলা রকয়কছ। ফকল
রাজর্াহী ও খুলনায় প্রককল্পর কাজ শুরু করা হকলও চট্টগ্রাকম উকদ্যাগ গ্রহণ করা সম্ভব হয়ডন। প্রককল্পর জডম হস্তান্তকরর পূকব শ এ জডম
ডবকবচনায় ডনকয় প্রকল্প গ্রহণ সঠিক হয়ডন বরং র্া প্রককল্পর জন্য চযাকলি ডহকসকব মদখা ডদকয়কছ। সাডব শক ডবকবচনায় প্রকল্পটি প্রণয়কনর
সমকয় সুদূর প্রসারী দৃডষ্টভংডগর অভাব ডছল বকল প্রর্ীয়মান হকে।
মূল ডডডপডপকর্ উডল্লডখর্ অংগসমূহ র্থা: ডবডনকয়াগ সুডবধা সৃডষ্ট, হাই-মেক পাককশর গৃহাঙ্গণ ও বডহরাঙ্গণ অবকাঠাকমা ডনমশাণ, ব্যবসাডয়ক
পডরকবর্ সৃডষ্ট, মানব সম্পদ উন্নয়ন ইর্যাডদ মূলর্ প্রককল্পর কার্ শরম। এ পর্ শাকয় প্রককল্পর অংগ ডহকসকব ৭টি হাই-মেক পাকশ উন্নয়ন
ডবকবচনা করার সুকর্াগ ডছল। এছাড়া প্রকল্পটির লক্ষযমাত্রা অজশকনর মকান পথ ডনকদ শর্ (Road Map)/ বারচাে শ ডডডপডপকর্ মনই।
ডডডপডপ/ আরডডডপডপকর্ Estimated Cost and Return, Rate of Return, Internal Rate of
Return ইর্যাডদ মমডট্রক্স প্রদান করা হয়ডন এবং Abbreviations / Acronyms এর র্াডলকা মনই।
৯.৩ প্রককল্পর লডজকযাল মিমওয়াকশ পর্ শাকলাচনা
লডজকযাল মিমওয়াকশ একটি ডবকর্ষ পদ্ধডর্ র্া সাধারণর্ উন্নয়ন প্রককল্পর ডডজাইন, মডনেডরং এবং প্রকল্প মূল্যায়কনর জন্য ব্যবহার করা
হয়। লডজকযাল মিমওয়াককশ প্রককল্পর লক্ষয ও উকেশ্য অজশকনর অবস্থা পর্ শাকলাচনার পদ্ধডর্ (Means of Verification,
লক্ষয ও উকেশ্য অজশন পর্ শাকলাচনার ডনকদ শর্ক (Indicator), পর্ শাকলাচনার উপায় এবং সম্ভাব্য ঝডুঁ কর বণ শনা থাকক। প্রকল্প প্রস্তাবনায়
প্রদি মকডল তুলনা ককর মদখা র্ায় মর্, প্রকল্প প্রস্তাবনায় সম্ভাব্য ঝডুঁ কর ডবষকয় উকল্লখ করা হয়ডন। এছাড়া আউেপুে মসকর্কন মানব
সম্পদ উন্নয়ন বডধ শর্ কমশ-সংস্থান,নবকদডর্ক ডবডনকয়াগ ও ববকদডর্ক মুদ্রা অজশন ইর্যাডদ ডবষকয় উকল্লখ করা হয়ডন। এছাড়া লডজকযাল
মিমওয়াককশ Measurable Indicator প্রদান করা হয়ডন। ডডডপডপ/আরডডডপডপকর্ প্রদি লডজকযাল মিমওয়াকশ অর্যন্ত দুব শল।
লডজকযাল মিম বর্ডরকর্ সব শকর্ষ মেকম্পারাল লডজক মকডকল ৪x৪ মমডট্রক্স ব্যবহার করা হয়।
৯.৪ প্রককল্পর অনুকমাডদর্ পদ ও জনবল ডনকয়াগ এবং ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ
প্রকল্পটিকর্ অনুকমাডদর্ পদসমূকহর মকধ্য ডনব শাহী প্রককৌর্লী ও সহকাডর প্রককৌর্লী পকদ এবং ব্যডি ডবকর্ষজ্ঞ পকদর মকধ্য সামাডজক
এবং ডডজাইন এযান্ড সুপারডভর্ন ইডিডনয়ার ডনকয়াগ করা হয়ডন। প্রডর্ক্ষণ ব্যবস্থাপনা ডবকর্ষজ্ঞ পকদ এডপ্রল ২০১৪ হকর্ ডডকসম্বর ২০১৬
মময়াকদ মলাক ডনকয়াগ করা হকয়ডছল। প্রককল্পর ডবডভন্ন অবকাঠাকমা ডনমশাণ ও উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়কন প্রককৌর্লীগণ গুণগর্ মান ডনয়ন্ত্রকণ
ডবকর্ষ ভূডমকা পালন ককর থাকক ডবধায়, এসকল পকদ মলাক ডনকয়াগ করা অর্ীব জরুরী ডছল বকল প্রর্ীয়মান হকয়কছ। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন
জানুয়াডর ২০১৩ সাল হকর্ শুরু হকলও অডধকাংর্ ডবকর্ষজ্ঞ ফামশ ও ব্যডি ডবকর্ষজ্ঞ প্রকল্প শুরুর ১ বছর ৬ মাস হকর্ ৩ বৎসর ডবলকম্ব
ডনকয়াগ করা হকয়কছ। প্রককল্প বর্শমাকন সামাডজক ডবষয়ক পরামর্শক মনই। ডনব শাহী ও সহকারী প্রককৌর্লী (ডসডভল) প্রথম হকর্ অদ্যাবডধ
ডনকয়াগ করা হয়ডন। প্রকল্প কতৃশপকক্ষর ডনকে হকর্ জানা র্ায় মর্, সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ মদয়া হকয়ডছল। ডকন্তু ডনকয়াগ প্রাপ্ত ব্যডি
ডকছুডদন কাজ করার পর চাকুডর র্যাগ ককর চকল ডগকয়কছন। ডনব শাহী ও সহকারী প্রককৌর্লী (ডসডভল) পদ দুটিকর্ মপ্রষকণর মাধ্যকম
ডনকয়াকগর সংস্থান ডছল। ডকন্তু একাডধকবার জনপ্রর্াসন মন্ত্রণালকয়র সাকথ মর্াগাকর্াগ করার পরও মকান প্রককৌর্লীকক মপ্রষকণ ডনকয়াগ
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করা হয়ডন। প্রককল্পর পূর্শ কাজ গুকলার গুণমান ঠিক রাখার জন্য প্রকল্প সংকর্াধকনর সময় দু’জন পরামর্শককর সংস্থান রাখা হকয়ডছল।
এ কাজগুকলার মান ডনডশ্চর্ করার জন্য প্রককল্পর শুরু হকর্ প্রককৌর্লীর আবশ্যকর্া রকয়কছ। দরপত্র দডলকলর ডবওডকউ বর্ডর হকর্ ডনমশাণ
কাকজর প্রডর্টি ধাকপ পর্ শকবক্ষণ ছাড়া গুণগর্ মান ডনডশ্চর্ করা কঠিন। র্াই এরূপ প্রককল্পর শুরু হকর্ই প্রককৌর্লী ডনকয়াকগর ডবষয়টি
ডনডশ্চর্ করা প্রকয়াজন। এরূপ প্রককল্প মপ্রষকণ ডনকয়াকগর পডরবকর্শ সরাসডর ডনকয়াকগর ডবধান রাখাই যুডিযুি বকল ডবকবচনা করা র্ায়।
সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ পকদ মলাক ডনকয়াগ না করার ফকল সংডেষ্ট এলাকার আথ শ-সামাডজক অথ শননডর্ক পডরবর্শন সম্পককশ মকান ধারণা
পাওয়া র্ায়ডন। প্রকল্পটির অন্যর্ম প্রধান উকেশ্য ডছল বাংলাকদকর্ উচ্চ প্রযুডির ডর্কল্পর ডবকার্। ডকন্তু প্রককল্প আইডসটি জ্ঞান সম্পন্ন
ডবকর্ষজ্ঞ/ কমশকর্শার সংস্থান রাখা হয়ডন।
৯.৫ অথ শায়কনর অবস্থা ও বছর ডভডিক অগ্রগডর্
প্রকল্পটির বছর ডভডিক অথ শছাড় পর্ শাকলাচনায় মদখা মগকছ মর্, আরডডডপডপর সংস্থাকনর মচকয় গকড় প্রায় ৩০% অথ শ কম ছাড় করা হকয়কছ।
প্রকল্পটিকর্ আরডডডপডপ সংস্থান অনুর্ায়ী আডথ শক অগ্রগডর্র হার ৬০.৩% এবং অথ শছাকড়র ডভডিকর্ অগ্রগডর্ ৯৬.০৭%।
৯.৬ প্রককল্পর অংগডভডিক বরাে ও ব্যয়
প্রকল্পটির রাজস্ব, মূলধন (সম্পদ সংগ্রহ) এবং ডনমশাণ ও পূর্শ কাকজ ব্যকয়র অগ্রগডর্ র্থারকম ৫২.২৫%, ৪৩.৮০% এবং ৬৪%। সকল
খাকর্ গড় অগ্রগডর্ ৬০.০৩%। এ মপ্রক্ষাপকে সাডব শকভাকব ব্যকয়র অগ্রগডর্ ধীর বকল প্রর্ীয়মান হকয়কছ।
৯.৭ প্রককল্পর রয় কার্ শরম মূল্যায়ন
প্রককল্পর রয় প্রডরয়া পর্ শাকলাচনায় মদখা ডগকয়কছ মর্, শুধুমাত্র মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ, র্কর্াকরর মাডি-কেন্যান্ট
ভবকনর ৪থ শ র্লা পর্ শন্ত ডনমশাকণর জন্য প্রাক্কডলর্ মূকল্যর মচকয় উচ্চদকর (৭.৮২%) ভবনটি ডনমশাকণর কার্ শাকদর্ প্রদান করা হকয়কছ।
অবডর্ষ্ট সকল দরপকত্রর মক্ষকত্র প্রাক্কডলর্ মূকল্যর মচকয় ডনম্নদকর কার্ শ সম্পাদন করা হকয়কছ।
৯.৮ ডনরীক্ষা আপডি
ডবগর্ ২০১৬-১৭ সাল পর্ শন্ত ডনরীক্ষা সম্পন্ন হকয়কছ। উি সমকয় ব্যকয়র উপর মমাে ১৪টি ডনরীক্ষা আপডির মকধ্য ৫টি আপডি ডনষ্পডি
হকয়কছ। এখনও ৯টি আপডি ডনষ্পডি হয়ডন।
৯.৯ প্রককল্পর অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন
কাডলয়ানকর হাই-মেক পাকশ: প্রককল্পর মূল (original) ফাকন্ডর আওর্ায় অবকাঠাকমা ডনমশাণ এবং উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত হকলও প্রকল্প
এলাকায় ৪-৫টি জলাধার পডর্র্ আকছ। এসকল জলাধার দৃডষ্ট নন্দনভাকব উন্নয়ন করা আবশ্যক; কাডলয়ানককরর মসডমনার ককক্ষ
আধুডনক অডডও-ডভজুয়াল র্ন্ত্রপাডর্ মনই, মসালার প্যাকনলসমূহ সডরয় নয় এবং সীমানা প্রাচীকরর কাঁোর্াকর মডরচা ধকরকছ।
জনর্া োওয়ার সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ
জনর্া োওয়াকরর মমরামর্, নবায়ন ও আধুডনকায়ন/ সংস্কার কাজ মর্ষ হকলও ডনম্ন ডলডখর্ সমস্যাসমূহ ডবরাজমান রকয়কছ।
• ডনরাপিা ব্যবস্থা ও ভবকনর পাডরপাডশ্বশক অবস্থা উন্নর্ নয়
• মালামাল উকিালকনর ডলফে মনই
• ডকছু ডকছু ওয়ার্রুকম পাডন ডলক ককর এবং মমকঝ ডভজা থাকক
• কমনকেস মসৌন্দর্ শ আকরা বৃডদ্ধ করা দরকার
• ডিঁডড়র মরডলং নীচু ও দুঘ শেনার সম্ভাবনা আকছ
• কযাডন্টন চালু হয়ডন এবং ডচি ডবকনাদকনর ব্যবস্থা মনই
• Disabled (প্রডর্বন্ধী) ব্যডিকদর উঠানামার ব্যবস্থা মনই
• ভবকনর চারপাকর্ অনবধ ভাকব কাঁচাবাজার স্থাপন এবং গাডড় পাডকশং করা হকে ইর্যাডদ।
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মর্খ হাডসনা সফেওয়যার মেককনালডজ পাকশ,র্কর্ার
মাডি-মেন্যান্ট ভবকনর ৪থ শ র্লা পর্ শন্ত প্রককল্পর অধীকন ডনমশাণ এবং অন্যান্য অবকাঠাকমা ডনমশাণ করা হকয়কছ, প্রককল্পর অধীকন সমাপ্ত
কাকজর গুণগর্ মান সকন্তাষজনক হকলও ডনম্নডলডখর্ সমস্যাগুকলা প্রর্ীয়মান হয়:
• মাডি-কেন্যান্ট ডবডডং এ ডনরাপিা ব্যবস্থা অপর্ শাপ্ত
• মবজকমন্ট এর ইকলকডট্রক কযাবল ডসকেম ডবপদজনক
• ফায়ার এলামশ ডসকেম সম্পূণ শভাকব চালু হয়ডন
• ভাডর বষ শকণ মাডি-মেন্যান্ট ভবকনর ছাদ হকর্ পাডন পকর বকল জানা মগকছ
• অডডেডরয়াকমর ভাড়া অর্যডধক (৬৫,০০০-৭৫,০০০ োকা/ ডদন) বকল উকদ্যািাগণ উকল্লখ ককরকছ
• পাডন ডনষ্কার্ন ব্যবস্থা ত্রুটি পূণ শ, ভাডর বষ শকণ কমকপ্লকক্সর চাডরডদকক সামডয়ক ভাকব জলাবদ্ধর্ার সৃডষ্ট হয়
• কযাডন্টকন ববদুযডর্ক ডমোর স্থাপন করা হয়ডন
• অভযন্তরীণ রাস্তা, ভবকনর স্যাডনোডর ডফটিং ডনম্ন মাকনর এবং ডকছু ডকছু অকককজা রকয়কছ
• পাকশ এলাকার প্রাঙ্গণ র্কথষ্ট পডরেন্ন নয়, ডনমশাণকালীন সমকয়র ময়লা আবজশনা সম্পূণ শরূকপ অপসারণ করা হয়ডন
রাজর্াহী বঙ্গবন্ধু মর্খ মুডজব হাই-মেক পাকশ
ভূডম উন্নয়ন সম্পন্ন হকয়কছ; সীমানা প্রাচীর, রাস্তা, অডফস কাম মট্রডনং মসন্টার ডনমশাণ ইর্যাডদর ডনমশাণ কাজ চলমান আকছ
ডসকলে হাই-মেক পাকশ
ডসকলে হাই-মেক পাকশ স্থাপকনর কাজ, “হাই-কেক পাকশ ডসকলকের প্রাথডমক অবকাঠাকমা ডনমশাণ র্ীষ শক” নতুন প্রককল্পর অধীকন ন্যস্ত
করা হকয়কছ। র্কব এ প্রককল্পর অধীকন ৭.০ একর ভূডম উন্নয়ন করা হকয়কছ এবং ডবদুযৎ লাইন ডনমশাকণর জন্য বাংলাকদর্ পল্লী ডবদুযৎ
উন্নয়ন মবাকড শর (ডবআরইডব) ডনকে ৫০৩.০ লক্ষ োকা প্রদান করা হকয়কছ।
খুলনা হাই-মেক পাকশ
ভূডম উন্নয়ন কাজ মর্ষ হকয়কছ, অবকাঠাকমাগর্ উন্নয়ন কাজ চলমান আকছ ,খুলনা প্রককৌর্ল ও প্রযুডি ডবশ্বডবদ্যালকয় হাই-মডকফডনর্ন
ডভজুয়াল কডম্পউটিং ল্যাব স্থাপকনর কাজ চলকছ।
চট্টগ্রাম হাই-মেক পাকশ
হাই-মেক পাককশর জন্য প্রস্তাডবর্ জডম স্থানীয়কদর আপডি ও মামলা করার কারকণ বরাে পাওয়া র্ায়ডন। ডবকল্প ডহকসকব চট্টগ্রাম ডসটি
ককপশাকরর্কনর মাডলকানাধীন ডসঙ্গাপুর মাককশে ভবকন বরাে প্রাপ্ত অংকর্ প্রককল্পর আওর্ায় উন্নয়ন কাজ করা হকে।
ডনমশাণ কাকজর গুণগর্মান
মর্সকল কাজ ইকর্ামকধ্য সমাপ্ত হকয়কছ মসসকল কাকজ উকল্লখকর্াগ্য ডনমশাণ ত্রুটি মদখা র্ায়ডন। প্রকল্প কতৃশপক্ষ জাডনকয়কছ মর্ প্রডর্টি
কাকজর মালামাকলর গুণগর্মান পরীক্ষা করা এবং ডনমশাণকালীন সমকয় গুণগর্মান ডনয়ন্ত্রণ করা হকয়কছ।
৯.১০ মানব সম্পদ উন্নয়ন
প্রডর্ক্ষণ: প্রডর্ক্ষণ মকাস শ অর্যন্ত ফলপ্রসূ হকয়কছ। প্রডর্ক্ষণ গ্রহণ ককর অকনক মবকার যুবক চাকুডর করকছ এবং ব্যবসার সাকথ জডড়র্
আকছ।
ডবকর্ষাডয়র্ ল্যাব স্থাপন: প্রককল্পর অধীকন ৯টি ডবশ্বডবদ্যালকয় ১১টি ল্যাব স্থাপন সমাপ্ত হকয়কছ, বর্শমাকন ৬টি ডবশ্বডবদ্যালকয় এবং
মবসরকাডর পর্ শাকয় IOT ল্যাব স্থাপন কাজ চলমান আকছ। স্থাডপর্ ল্যাবসমূকহর মান উন্নর্ বকল জানা মগকছ।
৯.১১ প্রচার-প্রচারণামূলক কার্ শরম ও ব্যবসাডয়ক সংকর্াগ বৃডদ্ধ
ব্যাপক ভাকব প্রচার-প্রচারণার কারকণ ডবকদডর্ ডবডনকয়াগকাডরগণ ডবডনকয়াগ শুরু ককরকছ। প্রককল্পর অধীকন মমাে ১৬টি ইকভকন্ট ডবডভন্ন
প্রকার ওয়াকশর্প ও মসডমনাকর অংর্গ্রহণ এবং ডবকশ্বর খ্যার্নামা আইটি পাকশ পডরদর্শন করা হকয়কছ। এছাড়া বাংলাকদকর্র আইটি
খাকর্র প্রচার -প্রসাকরর জন্য ককয়কটি অনুষ্ঠাকনর পৃষ্ঠকপাষকর্া এবং ডবডনকয়াগকাডরকদরকক বাংলাকদকর্ ডবডনকয়াকগ আকষ শণ করার
জন্য ডবডভন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হকয়কছ। প্রকল্প কার্ শালয় হকর্ জানা র্ায় যুিরাকজয ই-কমাস শ সকম্মলকনর মাধ্যকমই ভাইকিন্ট নাকমর
প্রডর্ষ্ঠান বঙ্গবন্ধু হাই-মেক ডসটিকর্ জডম বরাে ডনকয় ডবডনকয়াগ করকছ। জাপান আইটি সপ্তাকহর ফলশ্রুডর্কর্ই জাপাকন বাংলাকদকর্র
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প্রডর্ষ্ঠানগুকলা কাজ পাকে। ডাোসফে (বাংলাকদকর্র আইটি প্রডর্ষ্ঠান) ইকর্ামকধ্য জাপাকন র্াকদর অডফস খুকলকছ। মবডসকস জাপানবাংলাকদর্ মফারাম গঠন করা হকয়কছ। এছাড়াও ডসডবে (জামশাডন) ও নাসকম (ভারর্) সকম্মলকন মর্াগদাকনর মাধ্যকম মবর্ ডকছু মদর্ীয়
প্রডর্ষ্ঠাকনর সাকথ ডবকদর্ী প্রডর্ষ্ঠাকনর ব্যবসাডয়ক মর্াগাকর্াগ সৃডষ্ট হকয়কছ। আর্া করা র্ায় মর্, উপকরাি কার্ শরম বাংলাকদকর্র আইটি
মসক্টকরর উন্নয়ন এবং ববকদডর্ক ডবডনকয়াকগ ভডবষ্যকর্ কার্ শকর ভূডমকা পালন করকব।
৯.১২ প্রককল্পর সুফলকভাগীকদর আথ শ-সামাডজক অবস্থার পডরবর্শন
ডবডভন্ন স্থাপনা ডনমশাণ-কালীন সমকয় কর্ মলাককর কমশ-সংস্থান হকয়কছ এ ডবষকয় র্থ্য পাওয়া র্ায়ডন। দক্ষর্া বৃডদ্ধ ও প্রকণাদনামূলক
কমশসংস্থান প্রডর্ক্ষকণর মাধ্যকম প্রায় ৬,০০০ আইটি খার্ সংডেষ্ট মলাক, প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত ৭৭.৫% এবং ডি-ল্যান্সার ডহকসকব অকনকক নতুন
ভাকব ডনকয়াডজর্ হকয়কছন। প্রককল্পর অধীকন প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত ৫২.১% ব্যডির অথ শননডর্ক অবস্থার উন্নয়ন হকয়কছ। প্রায় ২২.২% চাকুরীকর্
এবং ১.৭% আইটি ব্যবসায় ডনকয়াডজর্ হকয়কছন। ছাত্রকদর মকধ্য ২৫.১% এবং ১.৬% প্রডর্ক্ষণ প্রাপ্ত মবকার যুবক এবং অন্যান্য ২.৮%
মানুকষর কমশ-সংস্থান হকয়কছ। র্র্করা ৩৩.৩ ভাগ ডবডনকয়াগকাডর র্াকদর উৎপাডদর্ পে ডনয়ডমর্ ডবকদকর্ রপ্তাডন করকছন। অবডর্ষ্ট
৬৬.৬৭ ভাগ ডবডনকয়াগকাডর উৎপাডদর্ পে অকনক মচষ্টা করা সকেও এখন পর্ শন্ত ডবকদকর্ রপ্তাডন করকর্ সক্ষম হয়ডন। রপ্তাডন উন্নয়ন
বুযকরাকক এ প্রককল্পর সাকথ সংডেষ্ট করা হকল ডবডনকয়াগকাডরকদর উৎপাডদর্ পকের রপ্তাডন উকল্লখকর্াগ্যভাকব বৃডদ্ধ পাকব। হাই-মেক পাককশ
ডবডনকয়াকগর অসুডবধা ডহকসকব ‘সমস্যার ডবলডম্বর্ সমাধান’ হয় বকল ডবডনকয়াগকাডর উিরদার্াগণ জাডনকয়কছন।
৯.১৩ হাই-মেক পাককশর তুলনামূলক ডবকেষণ
আধুডনক ও উন্নর্মাকনর হাই-কেক পাককশর তুলনায় বর্শমান প্রককল্পর অধীকন স্থাডপর্ হাই-কেক পাককশ অকনক অর্যাবশ্যক অবকাঠাকমা
এবং ডচি ডবকনাদকনর পর্ শাপ্ত সুকর্াগ-সুডবধা মনই।
৯.১৪ প্রককল্পর সবলডদক ও দুব শলডদক, সুকর্াগ এবং ঝডুঁ ক
প্রকল্পটিকর্ পূণ শ দাডয়কত্ব প্রকল্প পডরচালক ডনকয়াগ, প্রকয়াজনীয় অকথ শর সংস্থান, জ্ঞান (Knowledge) ব্যবস্থাপনা ইর্যাডদ
সবলডদক;অনুকমাডদর্ পকদ ২জন প্রককৌর্লী, সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ, ডডজাইন এবং সুপারডভর্ন ডবকর্ষজ্ঞ এবং আইটি/আইটিএস জ্ঞান
সম্পন্ন কমশকর্শা ডনকয়াগ করা হয়ডন, বাকজে বরাকের মচকয় কম পডরমান অথ শছাড় ইর্যাডদ প্রকল্পটির দুব শল ডদক। প্রকল্পটি বাস্তবায়কনর
ফকল ববকদডর্ক ডবডনকয়াগ, কমশ-সংস্থাকনর সুকর্াগ বৃডদ্ধ, সুফলকভাগীকদর সহকর্াডগর্া ইর্যাডদ প্রককল্পর সুকর্াগ ডহকসকব ডবকবচনা করা
র্ায়। প্রকল্পটিকর্ প্রাকৃডর্ক দুকর্ শাগ ব্যডর্র্ অন্য মকান ঝডুঁ ক পডরলডক্ষর্ হয়ডন।
৯.১৫ প্রককল্পর অধীকন পডরচাডলর্ গকবষণা কাজ
প্রককল্পর অধীকন সরাসডর মকান গকবষণা কাজ পডরচাডলর্ হয়ডন। র্কব প্রকল্প প্রণয়কনর পূকব শ বাংলাকদর্ প্রককৌর্ল ডবশ্বডবদ্যালকয়র
Bureau of Research Testing and Consultation এবং Price Water House Coopers,
India, ২০০৯ সাকল হাই-কেক পাকশ স্থাপকনর সম্ভাব্যর্া পরীক্ষা-ডনরীক্ষা ককর মদকর্র অথ শননডর্ক উন্নয়ন এবং কমশসংস্থাকন এ প্রককল্পর
অবদান সম্পককশ মূল্যবান মর্ামর্ প্রদান ককরকছ।
৯.১৬ ডবডবধ পর্ শকবক্ষণ
হাই-মেক পাকশ ডনমশাণ প্রডরয়াঃ হাই-মেক পাকশসমূহ একাডধক প্রককল্পর অধীকন অংর্ ডভডিক ডনমশাণ করা হকে। ফকল পাকশসমূকহর
সম্মডির্ উন্নয়ন ব্যাহর্ হওয়ার সম্ভাবনা আকছ। হাই-মেক পাকশসমূকহর অবকাঠাকমা ডনমশাণকালীন সমকয় সকল প্রকার েডমক,
কমশকর্শাকদর কমশসংস্থাকনর ডবষকয় ডবস্তাডরর্ র্থ্য সংরক্ষণ করা হকে না।
৯.১৭ Exit Strategy
ডডডপডপ/ আরডডডপডপকর্ Exit Strategy প্রদান করা হয়ডন। এ পর্ শাকয় প্রককল্পর পডরকল্পনাধীন সকল কাজ ডডকসম্বর ২০১৯ সাকলর
মকধ্য মর্ষ করা;প্রককল্পর অধীকন ডনডমশর্ সকল অবকাঠাকমা রক্ষণাকবক্ষকণর জন্য উপযুি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সংডেষ্ট কতৃশপকক্ষর ডনকে
হস্তান্তর; প্রককল্পর অধীনস্ত সকল হাই-মেক পাকশ আধুডনক ও আন্তজশাডর্ক মাকন উন্নীর্ করার জন্য “মহা পডরকল্পনা” প্রস্তুর্ ও অথ শায়কনর
পদকক্ষপ গ্রহণ; এবং প্রকল্পটি সমাডপ্তর পরপরই বাংলাকদর্ হাই-মেক পাকশ কতৃশপক্ষ এ প্রককল্পর মাধ্যকম প্রডর্ডষ্ঠর্ সকল অবকাঠাকমার
ব্যবস্থাপনার দাডয়ত্ব গ্রহণ আবশ্যক। বাংলাকদর্ হাই-মেক পাকশ কতৃশপক্ষ এ ডবষকয় প্রকয়াজনীয় উকদ্যাগ গ্রহণ করকর্ পাকর।
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দর্ম অধ্যায়
সুপাডরর্ ও উপসংহার
১০.১ সুপাডরর্
প্রককল্পর কার্ শরম ডনডবড় পডরবীক্ষকণর মাধ্যকম প্রাপ্ত পর্ শকবক্ষণ ও সমস্যার আকলাকক ডনন্মডলডখর্ সুপাডরর্সমূহ উপস্থাপন করা হকলাঃ
1. প্রককল্পর ডর্করানাম: ভডবষ্যকর্ প্রককল্পর গুরুত্ব ডবকবচনায় ডর্করানাম ডনধ শারণ করা বাঞ্চনীয়;
2. লডজকযাল মিম ও লক্ষযমাত্রা অজশকনর পথ ডনকদ শর্ক: ডডডপডপ/আরডডডপডপকর্ লডজকযাল মিম ডবকেষণ মেকম্পারাল লডজক
মকডকলর ৪x৪ মমডট্রক্স ব্যবহার ককর বর্ডর করা বাঞ্ছনীয়। এছাড়াও আউেপুে/আউেকাম, Means of
Verification, এবং লক্ষয- উকেশ্য অজশকনর ডনকদ শর্ক প্রদান করা আবশ্যক। ডডডপডপ/আরডডডপডপকর্ লক্ষযমাত্রা
অজশকনর পথ ডনকদ শর্ক (Road Map)/ বারচাে শ, Estimated Cost and Return, Rate of
Return, Internal Rate of Return ইর্যাডদ মমডট্রক্স এবং Abbreviations / Acronyms এর
র্াডলকা প্রদান করা প্রকয়াজন;
3. প্রককল্পর জডম বা স্থান সুডনডদ শষ্টকরণ: প্রককল্পর জডম বা স্থান সুডনডদ শষ্ট ককর র্া ডডডপডপকর্ অন্তভুশি করা আবশ্যক;
4. প্রককল্পর অথ শছাড়: প্রককল্প বাকজে বরাে অনুর্ায়ী অথ শছাড় করা প্রকয়াজন;
5. কমশকর্শা ও ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ: প্রককল্পর সংস্থান অনুর্ায়ী কমশকর্শা ও ডবকর্ষজ্ঞ পকদ জনবল ডনকয়াগ করা আবশ্যক। এ পর্ শাকয়
মপ্রষকণ কমশকর্শা ডনকয়াকগর পডরবকর্শ সরাসডর ডনকয়াগ করা মর্কর্ পাকর। ভডবষ্যকর্ হাই-কেক পাকশ উন্নয়ন র্ীষ শক প্রককল্প উচ্চ
প্রযুডির জ্ঞান সম্পন্ন ডবকর্ষজ্ঞ/কমশকর্শা ডনকয়াকগর সংস্থান রাখা মর্কর্ পাকর;
6. ডনরীক্ষা আপডি: ডনরীক্ষা আপডি সমূহ দ্রুর্ ডনষ্পডির ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক এবং অবডর্ষ্ট কাজ বাস্তবায়কন ডনরীক্ষা
আপডি র্াকর্ উত্থাডপর্ না হয় মস ডবষকয় সর্শকর্া অবলম্বন করা আবশ্যক;
7. সাইবার ডনরাপিা: সকল হাই-মেক পাককশ সাইবার ডনরাপিা ব্যবস্থা স্থাপন করা প্রকয়াজন;
8. ডবদ্যমান সমস্যা: কাডলয়ানকর, র্কর্ার এবং জনর্া হাই-কেক পাককশ বর্শমাকন মর্সকল সমস্যা ডবদ্যমান আকছ (কর্মন: পাকশ
এলাকার গৃহাঙ্গণ ও বডহরাঙ্গণ পডরকবর্ উন্নয়ন, পাডন ডনষ্কাষণ ব্যবস্থা, ভবকন সমূকহর ডনমশাণ/ ব্যবস্থাপনা ডবষয়ক ত্রুটিডবচুযডর্, ডচি ডবকনাদন ব্যবস্থা ইর্যাডদ উন্নয়ন) র্া জরুরীভাকব সমাধান করা আবশ্যক;
9. আথ শ-সামাডজক অবস্থার পডরবর্শন/উন্নয়ন: আথ শ-সামাডজক ডবকর্ষজ্ঞ ডনকয়াগ ককর প্রকল্প এলাকার আথ শ-সামাডজক অবস্থার
পডরবর্শন/উন্নয়ন ডনরূপণ করা আবশ্যক;
10. হাই-কেক পাককশর মাোর প্লান প্রস্তুর্: আন্তজশাডর্ক মাকনর হাই-মেক পাকশ ডবকর্ষজ্ঞ, মদর্ী/ডবকদর্ী উকদ্যািাকদর মর্ামকর্র
ডভডিকর্ প্রকয়াজনীয় সকল সুডবধাসহ ৬টি হাই-কেক পাককশর মাোর প্লান প্রস্তুর্ ককর একটি সমডির্ প্রককল্পর মাধ্যকম
বাস্তবায়ন করা মর্কর্ পাকর;
11. হাই-কেক পাককশ আধুডনক সুকর্াগ-সুডবধা: কাডলয়ানকর সহ ভডবষ্যকর্ ডনডমশর্ব্য হাই-কেক পাককশ আধুডনক সুকর্াগ-সুডবধা র্থাডর্ন/পাঁচ র্ারকা মহাকেল, ডরকমেডর ও আবাসন ব্যবস্থা, কডফর্প, drink কণ শার, বার অথবা পানর্ালা, ডনরবডেন্ন ডবদুযৎ
সংকর্াগ ও ডগ্রন এনাডজশ এবং সারপ্লাস পাওয়ার; স্থানীয়ভাকব কডপ রাইে, মপকেন্ট, মট্রডমাকশ অডফস ও কােমস্ সুডবধাসহ
আইডসটি, এযকরানটিকযাল, রকবাটিক্স, ন্যাকনা মেককনালডজ, বাকয়া-মেককনালডজ, ডনউকরা-ডবজ্ঞান, মিইন প্রককৌর্ল, কৃডত্রম
বুডদ্ধমিা ইর্যাডদ ডবষকয় গকবষণার সুকর্াগ সুডবধা; 2 Digital Gateway Switches, VSAT, Earth
Station, দ্রুর্ গডর্ সম্পন্ন ইন্টারকনে, ডবডনকয়াকগর জন্য One Stop Service, e-Governance ডসকেম,
মখলাধুলা ও ডবকনাদন সুডবধা (মেডনস, গলফ, ো, ডেম বাথ, সুইডমং পুল) ইর্যাডদর সংস্থান রাখা আবশ্যক;
12. প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম বাস্তবায়ন: আইটি/আইডসটি খাকর্ দক্ষ জনবল গকড় মর্ালার জন্য ব্যাপক প্রডর্ক্ষণ কার্ শরম বাস্তবায়ন করা
প্রকয়াজন;
13. বৃডি প্রদান: আইটি খাকর্ ডবকর্ষজ্ঞ পর্ শাকয় জনবল বর্ডর করার জন্য আইটি ডবষকয় মদকর্র মসরা মমধাবী ছাত্র-ছাত্রীকদরকক
ডবকশ্বর ডবডভন্ন খ্যার্নামা প্রডর্ষ্ঠাকন প্রডর্ক্ষণ ও উচ্চ ডর্ক্ষার সুকর্াগ ও গকবষণার জন্য বৃডি প্রদাকনর ব্যবস্থা গ্রহণ;
14. বনায়ন: প্রকল্প এলাকায় পডরকডল্পর্ ভাকব পর্ শাপ্ত বৃক্ষকরাপন ও বনায়ন করা প্রকয়াজন;
15. হাই-কেক পাককশ অবডস্থর্ পডর্র্ জলাধার: কাডলয়ানকরসহ সকল হাই-কেক পাককশ অবডস্হর্ পডর্র্ জলাধারসমূহ দৃডষ্ট
নন্দনভাকব উন্নয়ন করা প্রকয়াজন;
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16. আধুডনক মসডমনার কক্ষ: কাডলয়ানককরর মসডমনার ককক্ষ আধুডনক অডডও-ডভজুয়াল র্ন্ত্রপাডর্ সংকর্াগ করাসহ সুসডির্ করা
প্রকয়াজন;
17. মসালার প্যাকনল: ডবকল্প ডবদুযৎ এর উৎস ডহকসকব মসালার প্যাকনলসমূহ সডরয় করা আবশ্যক;
18. কাঁোর্াকরর মবড়া: সীমানা প্রাচীকরর কাঁোর্াকরর মবড়া রঙ করা বাঞ্ছনীয়;
19. কমশসংস্থাকনর ডবস্তাডরর্ র্থ্য সংরক্ষণ: হাই-মেক পাকশসমূকহর অবকাঠাকমা ডনমশাণকালীন সমকয় সকল প্রকার েডমক এবং
কমশকর্শাকদর কমশসংস্থাকনর ডবষকয় ডবস্তাডরর্ র্থ্য সংরক্ষণ করা আবশ্যক; এবং
20. সম্ভাব্যর্া র্াচাই এবং মবসলাইন জডরপ: নতুন হাই-কেক পাকশ প্রডর্ষ্ঠার কার্ শরম গ্রহকণর পূকব শসম্ভাব্যর্া র্াচাই এবং মবসলাইন
জডরপ সম্পাদনপূব শক প্রকল্প গ্রহকণর ব্যবস্থা মনয়া বাঞ্ছনীয়।
১০.২ উপসংহার
“কাডলয়ানকর হাই-মেক পাককশর প্রাথডমক অবকাঠাকমা”র্ীষ শক একটি প্রককল্পর মাধ্যকম ২০০৬ সাকল মূলর্ বাংলাকদকর্ হাই-কেক পাকশ
স্থাপন শুরু করা হকয়ডছল। অর্ঃপর ২০১০ সাকল বাংলাকদর্ হাই-মেক পাকশ অথডরটি ডবডধ পার্ ককর হাই-মেক পাকশ আইন পার্ করা
হয় এবং বর্শমান প্রকল্পটি বাস্তবায়কনর জন্য ২০১৩ সাকল অনুকমাদন করা হয়। প্রকল্পটির মূল ফাইন্যাডন্সং এর আওর্ায় সকল কাজ
র্থাসমকয় সমাপ্ত হকয়কছ। অডর্ডরি ফাইন্যাডন্সং এর আওর্ায় রাজর্াহী, চট্টগ্রাম ও খুলনা পাককশর উন্নয়ন এডগকয় র্াকে। র্কব চট্রগ্রাকমর
কাজ শুরু হকর্ ডবলম্ব হকে।
বর্শমান প্রককল্পর অধীকন ডনমশাকণর জন্য গৃহীর্ সকল কাজ ২০১৯ সাকলর মকধ্য সমাপ্ত হকলও, একটি আধুডনক এবং উন্নর্ হাই-মেক
পাককশর সকল প্রকয়াজনীয় অবকাঠাকমা ও সুকর্াগ সুডবধা প্রককল্প অন্তভুশি করা হয়ডন। প্রাচয ও পাশ্চাকর্যর ডবডনকয়াগকাডর র্ারা
বাংলাকদকর্র হাই-মেক ডর্কল্প ডবডনকয়াকগ আগ্রহী র্াকদর উপকর্াগী সুকর্াগ-সুডবধা মর্মনঃ আবাসন এবং ডবকনাদন ব্যবস্থা অন্তভুশি করা
জরুরী। আকষ শণীয় প্রকণাদনা প্যাকককজর সাকথ সাকথ দক্ষ জনবল প্রাডপ্তর ডবষয়টি ডনডশ্চর্ করকর্ হকব। অন্যথায় দক্ষ েডমক প্রাডপ্তর
অভাকব ডবকদর্ী ডবডনকয়াগকাডর হাই-কেক পাকশসমূকহ ডবডনকয়াকগ আগ্রহী নাও হকর্ পাকর।

হাই-কেক পাকশ বাংলাকদকর্র ডর্ডক্ষর্ মবকার যুবক ও মডহলাকদর কমশসংস্থান, ববকদডর্ক মুদ্রা আয়, অথ শননডর্ক প্রবৃডদ্ধ অজশন, দাডরদ্রয
ডবকমাচন এবং ডডডজোল বাংলাকদর্ ডবডনমশাকণ ব্যাপক ভূডমকা রাখকব। এ ডবকবচনায় সকল আধুডনক সুকর্াগ সুডবধাসহ হাই-কেক
পাকশসমূহ আধুডনক ও আকষ শণীয় ডবডনকয়াগ স্থান ডহকসকব গকড় মর্ালা আবশ্যক। হাই-কেক পাকশসমূহ সফলভাকব বাস্তবায়ন করা সম্ভব
হকল বাংলাকদর্ উচ্চ প্রযুডির ডর্ল্প ডবকাকর্ অনন্য ভূডমকা পালন করকব বকল দৃঢ় প্রর্যয় ব্যি করা র্ায়।
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