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�কে�র তথ�

১। িবভােগর নাম   তথ� ও �যাগেযাগ �যুি� িবভাগ

২। বা�বায়নকারী সং�া   বাংলােদশ হাই-�টক পাক� কতৃ�প�

৩। �কে�র নাম   কািলয়াৈকর হাই-�টক পাক� (এবং অন�ান� হাই-�টক পাক�) এর উ�য়ন �ক�

৪। বা�বায়নকাল    জুন 2013- িডেস�র 2019

৫। �ক� এলাকা   গাজীপুর, চ��াম, খুলনা, রাজশাহী, িসেলট।

৬। �া�িলত ব�য়

(ল� টাকায়)

  ৩৯৪.১৪৮১ �কািট টাকা

৭। অেথ�র উৎস   GOB  ২৯.৪৭১১ �কািট 

PA ৩৬৪.৬৭৭০ �কািট

৮। অনুেমাদেনর তািরখ   ১৯ �ফ�য়াির 2013

৯। �কে�র �ধান

উে�শ�

  ক) কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� আইিসিট ও অন�ান� �ানিভি�ক িশ� গেড় �তালার জন�
িব�মােনর িবিনেয়াগ পিরেবশ সৃি�;

খ) পােক�র নামকরা আইিসিট �কা�ানীর িবিনেয়াগ আকৃ� করার জন� যেথাপযু�
অবকাঠােমা গেড় �তালা;

গ) সরকারী ও �বসরকারী পয�ােয়র জন� উপযু� �িশ�ণ মিডউল ��ত;

ঘ) �যুি�র উৎকষ�তা ও ফাম� পয�ােয় উ�াবনী কায��েম সহায়তা �দান;

ঙ) হাই-�টক পােক�র সােথ স�ািক�ত িবিভ� �িত�ান ও ব�বসায় পিরেবেশর উ�য়েনর লে��
স�মতা বৃি�।

১০। (ক) �কে�র

আওতায় গৃহীতব�

কায�াবলী/�ধান

�ধান অে�র িববরণ

Original

Funding

(সমা�)

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক�র অভ��রীন রা�া িনম�াণ (রা�ার �দঘ�� �ায় ৩.১ িক. িম.)।

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক�র আেশ-পােশর মানুেষর জন� িবক� রা�া িনম�াণ ( রা�ার �দঘ��
�ায় ২696 িমটার)।

যেশার সফটওয়�ার পােক� মাি�েটন�া� ভবন িনম�াণ( ৪ তলা ৪২ হাজার বগ�ফুট)।

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক�র পা��বত�ী �ােমর মানুেষর জন� িবক� রা�া- 2িনম�াণ (রা�ার
�দঘ�� �ায় ১১৫০ িমটার)।

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� সুয়ােরজ লাইন িনম�াণ

� �

Adviser to Hon'ble PM

SAJEEB WAZED JOY

Adviser to Honorable Prime minister of

 ICT Affairs

                   More                  

Honorable State Minister

ZUNAID AHMED PALAK, MP

Honorable State Minister

                  More                

Senior Secretary

N M Zeaul Alam
Senior Secretary
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কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� সড়ক বািত িনম�াণ

িসেলট হাই-�টক পােক�র ভূিম উ�য়ন

জাহা�ীর নগর িব�িবদ�ালেয় কি�উটার ল�াব �াপন

বুেয়েট কি�উটার ল�াব �াপন

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক�র ৩ তলা �শাসিনক ভবেন িফিটং িফ�ার �াপন

িবক� রা�ার �ীট লাইট িনম�াণ

দুইিট এিস বাস �য়

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় এ�ািনেমশন ল�াব �াপন

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� সু�য়ােরজ ি�টেম� �া� িনম�াণ

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� সু�য়ােরজ ি�টেম� �া� িনম�াণ

জনতা টাওয়ােরর সং�ার কাজ

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� বাউ�ারী ওয়াল িনম�াণ (৩500.00 িক. িম.)।

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� কা�মস হাউজ িনম�াণ (�ায় 2800.00 িক. িম.)।

শাহজালাল িব�িবদ�ালেয় িবগ-ডাটা ল�াব �াপন

িসেলট হাই-�টক পােক� িবদ�ৎ লাইন wbg©vY

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� ৬ িট কালভাট িনম�াণ

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� পািন সরবরাহ লাইন িনম�াণ

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� ি�জ িনম�াণ

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� অভ��রীণ িবদুৎ লাইন �াপন

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� অভ��রীণ (শাখা সড়ক) িনম�াণ

কািলয়াৈকর হাই-�টক পােক� �লক উ�য়ন

    Additional

Funding

(চলমান)

রাজশাহী হাই-�টক পােক� সড়ক বািত িনম�াণ

রাজশাহী হাই-�টক পােক� অভ��রীণ সড়ক িনম�াণ এবং ভূিম উ�য়ন

রাজশাহী হাই-�টক পােক� বাউ�ারী ওয়াল এবং �গইট িনম�াণ

খুলনা হাই-�টক পােক� অভ��রীণ সড়ক িনম�াণ ও ভূিম উ�য়ন

খুলনা হাই-�টক পাক� ি�ট লাইট �াপন

খুলনা হাই-�টক পােক� বাউ�ারী ওয়াল এবং �গইট িনম�াণ

রাজশাহী হাই-�টক পােক� Training & Incubator Center ভবন িনম�াণ।

রাজশাহী �েকৗশল ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় আিট�িফিশয়াল ইনেটিলজ�া� এবং কে�াল ল�াব
�াপন

পটুয়াখালী িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় এডভ�া� কি�উিটং ল�াব �াপন

ঢাকা িব�িবদ�ালেয় �টিলিভশন এ� িফ� �ািডজ ভবেন অিডও িভজু�েয়ল ল�াব �াপন

নােটাের অবি�ত বাংলােদশ আিম� ইউিনভািস�িট অব ইি�িনয়ািরং এ� �টকেনালজীেত
ই�াবিলশ ম�া� অব িডিজটাল কি�টউটার ল�াব �াপন

�নায়াখালী িব�ান ও �যুি� িব�িবদ�ালেয় কি�উটার �নটওয়াক� এনালাইিসস এ� সাইবার
িসিকউিরিট ল�াব �াপন

চুেয়েট �রােবািটক ল�াব �াপন

�বসরকারী ULAB এ IOT ল�াব �াপন

30 িট আইিট/আইিটইএস �িত�ােনর Company Certification �াি�েত সহায়তা �দান
করা হে�।

১১। �কে�র আওতায়

কতজন �লােকর

কম�সং�ান হেব।

  ব�ব�ু হাই-�টক িসিটেত ভিবষ�েত ৬৩,০০০ �লােকর কম� সং�ান সৃি� হেব। বত�মােন �কে�র

আওতায় ব�ব�ু হাই-�টক িসিটর অবকাঠােমা �তরী করার সােথ Employment Incentive

Program এবং Skill Enhancement Program এর আওতায় 4296 জেনর কম�সং�ান সৃি�

করা হেয়েছ। আেরা উে�খ� রাজশাহী এবং খুলনায় এ �কে�র মাধ�েম আেরা �ায় 1000 জেনর

কম�সং�ান হেব।

ব�ব�ু হাই-�টক িসিট (কািলয়াৈকর হাই-�টক পাক�) এর অনুকূেল বরা�কৃত �িত�ানসমূেহর নামঃ

�:নং �িত�ােনর নাম চািহত ��েসর পিরমাণ অব�ান

১ DIT Intelegent ৮০০ বগ�ফুট �শাসিনক ভবন

Managing Director

Hosne Ara Begum ndc

Managing Director (Secretary)

Important Links

Tech City BD

Bangabandu Hi-Tech City Project

ICT Division

Bangladesh Computer Council
(BCC)

Connecting Startups Bangladesh

Digital Device and Innovation
Expo 2019

Cabinet division

All Link

Central e-Service

Your Asks

Your Complains

Your Comments

Contact Us

Emergency Hotline

National Anthem

http://techcitybd.net/
http://bhtc.bhtpa.gov.bd/
http://ictd.gov.bd/
http://bcc.gov.bd/
http://www.connectingstartupsbd.net/
https://ddiexpo.com/
http://cabinet.portal.gov.bd/
http://bhtpa.gov.bd/site/view/important_links
http://bangladesh.gov.bd/site/view/all_eservices_in_bangladesh/


12/15/2019 - - Bangladesh Hi-Tech Park Authority-

bhtpa.gov.bd/site/page/e84fd97f-e9c6-4be8-bba7-0eb7574eb924/- 3/4

২ Digicon Technologies limited ৫০০০ বগ�ফুট �শাসিনক ভবন

৩ DataSoft System Limited ১৫৭১৮ বগ�ফুট �সবা ভবন

IMG_0008
                                                  Administration Building

                                                      Custom House

IMG_20170503_150141
                              Laptop Factory by Summit Technologies

Digital Bangladesh Day 2019- Music

Video

Digital Bangladesh Day 2019

Fulbondhu quiz Competition 2019

More

To Prevent Dengue

Service Simplification

Innovation Corner

Innovation Team

Digital BangladesDigital Banglades……

0:000:00 / 3:00/ 3:00

https://www.youtube.com/watch?v=tgCZJZhFHjw
https://www.youtube.com/watch?v=Q0f2936u_mY
http://konnect.edu.bd/
https://bangladesh.gov.bd/site/page/91530698-c795-4542-88f2-5da1870bd50c
http://bhtpa.gov.bd/site/view/sps_data
http://bhtpa.gov.bd/site/view/innovation/Innovation%20Team
http://bhtpa.gov.bd/site/view/innovation/Innovation%20Idea
https://www.youtube.com/watch?v=CGEr6m8aUwQ

