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                                                          ায-ংক্ষে 

                                   -                                            

        ।                                                                             

               এই                      ।      ২০১০                                 

 ই                               :        এ                       ,           

                                       (    )            ।      , এই               

                               ,                                                       

        ।       ২০২১                                                                  

         ,     ’  “    ”                                                   । তদানুমায়ী 

বদক্ষয থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ন ত্বযামিতকযণ, ১৫ ফছক্ষযয ভক্ষে ১০০টি থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠা, ১ বকাটি 

বরাক্ষকয কভ যংস্থান সৃমি এফং ২০৩০ াক্ষরয ভক্ষে ফামল যক মতমযক্ত ৪০ মফমরয়ন ভামকযন ডরায মূক্ষেয ণ্য 

ঈৎাদন ও যপ্তামনয প্রতুাা মনক্ষয় থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠায কাম যক্রভ ফাস্তফায়ন কযা ক্ষে। বফজা  আক্ষতাভক্ষে 

০২টি থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য যকাযী-বফযকাযী ংীদামযত্ব (মমম) বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ বদয়া 

ক্ষয়ক্ষছ। চীন, জাান ও বাযক্ষতয াক্ষথ মজট্যমজ থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য ভূমভ মধগ্রণ প-াআট 

ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ক্ষন প্রকল্প গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। ০৩টি ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষনয জন্য প-াআট ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ক্ষনয 

কাজ াক্ষত বনওয়া ক্ষয়ক্ষছ। ১৭টি বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠা কযায রক্ষেু মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন 

রাআক্ষন্প প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ, তন্ক্ষে ১০টি বফযকাময থ যননমতক ঞ্চরক্ষক চূড়ান্ত রাআক্ষন্প প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

                                               এ                         । এই 

                            (Viable Location),                           ,         

            ,                                                                  ।      

             ই       ৮৮                                                          ।      

…..                                  ,                 এ                       এ   

….                                      ।  

যকাময থ যননমতক ঞ্চর 

         এই                     ই                এ          ৩০,০০০ এ             

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয          ।            ১৩,০০০ এ                                 

      ই             ই                               । এই                        , এ এ    

        ,                           -                    ।                               

            ,                               ই,                           এ                 

           এ                ।                  এ                                      

                 ই                                    । 

 

মমম থ যননমতক ঞ্চর 

বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বডক্ষবরায মক্ষক্ষফ াওয়াযপ্যাক আক্ষকানমভক বজান মরমভক্ষটডক্ষক মনক্ষয়াগ বদয়া 

ক্ষয়ক্ষছ । বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষর  প্রায় ৪৮ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ংক্ষমাগ ড়ক, ব্রীজ , প্রামনক বফন, সুক্ষয় 

ামন যফযা রাআন ও ফাঈন্ডাময ওয়ার মনভ যাক্ষণয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। বডক্ষবরায বুন্তযীণ ঈন্নয়ন এফং একআ 

াক্ষথ প্লট মনভ যাণ শুরু কক্ষযক্ষছ। 
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মিতীয় ম যায় ভীযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষরয প্রথভ ম যাক্ষয়য ৫৫০ একয জমভয ঈয মমম ঞ্চর স্থান ও 

মযচারনায রক্ষেু  বডক্ষবরায মনক্ষয়াক্ষগয জন্য ................. কযা ক্ষয়ক্ষছ । প্রায় ৫৫ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ঈক্ত 

এরাকায ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাণ, ভূমভ ঈন্নয়ন, প্রমতযো ফাঁধ , ব্রীজ মনভ যাণ ও াআ রাআক্ষনয ভােক্ষভ সুক্ষয় ামন 

যফযাক্ষয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ ।  

 

ভীযযাআ-বপনী মল্প নগযীক্ষত  বফজা’য ঈক্ষ্ুাক্ষগ যকাক্ষযয মফমবন্ন মফবাক্ষগয ভমিত প্রয়াক্ষ প্রায় ৩০০০ বকাটি 

টাকায ঈন্নয়ন প্রকক্ষল্পয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ । এয ভক্ষে ফাাঈক্ষফা কর্তযক প্রায় ১২০০ বকাটি ব্যক্ষয় ১৮ মকক্ষরামভটায 

দীঘ য মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর প্রমতযো ফাঁধ মনভ যাণ, মমজমমফ কর্তযক প্রায় ৪০০ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ১৩০ বকমব 

গ্রীড াফ-বিন মনভ যাণ, ড়ক ও জনথ মফবাগ কর্তযক ১৩০ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ১০ মকক্ষরামভটায ংক্ষমাগ ড়ক 

মনভ যাণ ও মফঅযাওয়ায বজন কর্তযক ১৫০ বভঘাওয়াট াওয়ায প্লুান্ট মনভ যাণ ন্যতভ। মভযাযাআ ও বপনী 

থ যননমতক ঞ্চক্ষর জমভ ফযাক্ষ্য অক্ষফদন অফাক্ষনয বপ্রমেক্ষত ১৫টি প্রমতষ্ঠান ক্ষত প্রাপ্ত ১৭৫০ একয জমভ 

ফযাক্ষ্য মফমনক্ষয়াগ প্রস্তাফ চূড়ান্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং ১৫ টি প্রমতষ্ঠাক্ষনয প্রস্তামফত মফমনক্ষয়াক্ষগয মযভান প্রায় ৬.২৭ 

মফমরয়ন আঈএ ডরায ।  

 

শ্র্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষর প্রায় ১.৩ মফমরয়ন আঈএ ডরায মফমনক্ষয়াক্ষগয প্রস্তাফ াওয়া মগক্ষয়ক্ষছ এফং ঈক্ত প্রস্তাফ 

ফাস্তফায়ক্ষনয  জন্য ০৬টি প্রমতষ্ঠানক্ষক ২১২ একয জমভ ফযা্ প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ । প্রস্তামফত মল্পমূ ফাস্তফায়ন 

ক্ষর প্রায় ৪৩০০০ বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষফ।  

 

জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চক্ষর ব্যমক্তভামরকানাধীন ৩৪৪ একয জমভ বফজা কর্তযক মধগ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ । 

মপমজমফমরটি স্টুামডয কাজ বল ক্ষয়ক্ষছ এফং ভাটি বযাক্ষটয জন্য ঠিকাদাময প্রমতষ্ঠানক্ষক মনক্ষয়াগ বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

মফদ্যুৎ যফযাক্ষয জন্য জাভারপুয ল্লী মফদ্যুৎ মভমতক্ষক মডক্ষামজট ওয়াকয মক্ষক্ষফ থ য ছাড় কযা ক্ষয়ক্ষছ। মততা 

গ্যা ট্রান্পমভন ও মডমিমফঈন মরমভক্ষটড কর্তযক গ্যা ংক্ষমাগ যফযাক্ষয ঈক্ষযাগ গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 

                                       এ      এ                                  , 

         , এ  এ             ,           ,                                       । এ      

এ                                                Land Use Plan         । 

 

ট্যুমযজভ াকয প্রকল্প:  

 

কক্সফাজাক্ষযয ভক্ষখারী ঈক্ষজরায বানামদয়া ও বটকনাপ ঈক্ষজরায জামরয়ায িী ও াফযাং-এ বভাট ০৩টি 

ট্যুমযজভ াকয ঈন্নয়ক্ষন বফজা আক্ষতাভক্ষে কাজ শুরু কক্ষযক্ষছ। নাপ নদীয বুন্তক্ষয ফাংরাক্ষদক্ষয জর ীভায়  ২৯১ 

একয জমভয ঈয নাপ ট্যুমযজভ াকয ঈন্নয়ক্ষন আক্ষতাভক্ষে ১০০ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় বমাগাক্ষমাগ ও ট্যুমযি অকল যক্ষণয 

ঈকযণ মক্ষক্ষফ ৯ মকক্ষরামভটায দীঘ য কুাফর কায স্থাক্ষনয রক্ষেু ফন মফবাক্ষগয াক্ষথ বমৌথ প্রয়া গ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ এফং ঝুরন্ত বতু মনভ যাণ, বজটি মনভ যাণ ও ভূমভ ঈন্নয়ন এয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ।  

 

বটকনাক্ষপয াফযাং-এ ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষন ড়ক ঈন্নয়ন, মফদ্যুৎ ংক্ষমাক্ষগয কাজ ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া 

ঈক্ত ট্যমযজুভ াকয মুদ্র বাংগন প্রফন এরাকায় ফমস্থত ওয়ায় ামন ঈন্নয়ন বফাড য, চট্টগ্রাভ ড্রাআ ডক ও 

মফক্ষলজ্ঞক্ষদয  যাভ য গ্রক্ষণয ভেক্ষভ প্রমতযো ফাঁক্ষধয মডজাআন চূড়ান্ত কযা ক্ষে ।  
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মজট্যমজ থ যননমতক ঞ্চর: 

 

চাআমনজ আক্ষকানমভক ও আন্ডামিয়ার বজান ফাস্তফায়ক্ষন চীন যকায কর্তযক মনযুক্ত চায়না াযফায আমঞ্জমনয়ামযং 

বকাম্পানী মরমভক্ষটড ও বফজা’য ভক্ষে ভামরকানা মফবাজন (Equity Shareholding) চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ । 

যকায ঈক্ত বজান ফাস্তফায়ক্ষন ৭৮৩ একয জমভ বফজা’য নুকূক্ষর ফযা্ কক্ষযক্ষছ। এআ ঞ্চরটিয  প-াআট 

ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ক্ষনয জন্য চীন যকায ২৮০ মভমরয়ন ভামকযন ডরায বযয়াতী ঋণ প্রদাক্ষন ম্মত ক্ষয়ক্ষছ ।  

 

জাানী থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষন জাআকা প্রাথমভক মপমজমফমরটি স্টুামডয কাজ ম্পন্ন কক্ষয নাযায়নগক্ষঞ্জয 

অড়াআাজায ঈক্ষজরায় বভাট ১০১০ একয জমভ মনফ যাচন কক্ষযক্ষছ এফং প্রথভ ম যাক্ষয় বফজা ৪৯১ একয ভূমভ 

মধগ্রক্ষণয ঈক্ষ্ুাগ গ্রণ কক্ষযক্ষছ । জাান যকায জাানীজ থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষনয জন্য  ngieroF

tegiiDF ooitDmioDF gnmnDenoF gneiiDF(Dt- 8PF এয মফযীক্ষত ১৩৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায বযয়াতী 

ঋণ প্রদাক্ষন ম্মত ক্ষয়ক্ষছ । 

 

বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য কুমিয়ায ববড়াভাযা ও ফাক্ষগযাক্ষটয ভংরায় দ্যটি জায়গা মচমিত কযা 

ক্ষয়ক্ষছ এছাড়া বাযত যকাক্ষযয চামদায বপ্রমেক্ষত মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষর অযও ১০০০ একয জমভ বাযতীয় 

মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য মনমদ যি কযা ক্ষয়ক্ষছ । প্রস্তামফত ০৩টি থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ম্ভাব্যতা 

ভীোয কাজ আক্ষতাভক্ষে ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ।  

 

বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর: 

বফজা এমাফৎ বভাট ১৭টি বফযকাযী থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠায জন্য মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান 

কক্ষযক্ষছ, মায ভক্ষে ১০টি বফযকাযী থ যননমতক ঞ্চরক্ষক চুড়ান্ত রাআক্ষন্প প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। একর থ যননমতক 

ঞ্চক্ষর বভাট ৩০০০ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ মনমিত ক্ষয়ক্ষছ এফং ১৫০০০ জন বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয 

সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষয়ক্ষছ।  

 

বভঘনা থ যননমতক ঞ্চক্ষর আক্ষতাভক্ষে .....টি আন্ডামিজ স্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ বমখাক্ষন বভাট ...........মভমরয়ন ডরায 

মফমনক্ষয়াক্ষগয ভােক্ষভ ............ বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষয়ক্ষছ। বফ থ যননমতক ঞ্চক্ষর মল্প স্থাক্ষনয 

জন্য ..........টি মফক্ষদী মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠাক্ষনয াক্ষথ চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ, মায ভক্ষে .....টি প্রমতষ্ঠান 

ঈৎাদন শুরুয ক্ষোয় অক্ষছ । অব্দুর বভাক্ষনভ থ যননমতক ঞ্চক্ষর জাানীজ মফমনক্ষয়াগকাযীগণ মফমনক্ষয়াক্ষগয 

মক্ষথি অগ্র বদখাক্ষে এফং এযআ ভক্ষে বভাটয ফাআক ঈৎাদনকাযী প্রমতষ্ঠান বান্ডা ০৩টি জাানী প্রমতষ্ঠাক্ষনয 

াক্ষথ জমভ ফযাক্ষ্য চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ । অভান থ যননমতক ঞ্চক্ষর ........... মভমরয়ন ডরায মফমনক্ষয়াগ 

মনমিত ক্ষয়ক্ষছ এফং ......... জন বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষয়ক্ষছ। ঈক্ত থ যননমতক ঞ্চক্ষর মক্ষভন্ট, 

প্যাক্ষকমজং ও মমফমডং কাযখানা স্থামত ক্ষয়ক্ষছ । অমযা, অমকজ, মযাজগঞ্জ ও বভঘনা আন্ডামিয়ার 

আক্ষকানমভক বজাক্ষনয চূড়ান্ত রাআক্ষন্প নুক্ষভাদক্ষনয ক্ষোয় অক্ষছ।  
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বফজা থ যননমতক ঞ্চর: 

মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষর ১১৫০ একয জমভক্ষত “বফজা থ যননমতক ঞ্চর”  স্থাক্ষনয জন্য বফজা ও বফজা’য 

ভক্ষে একটি ভক্ষঝাতা চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। বফজা থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য আক্ষতাভক্ষে মপমজমফমরটি 

স্টুামড ও মযক্ষফগত ভীোয কাজ শুরু ক্ষয়ক্ষছ।  

 

বফজা অআন ও মরম ঈন্নয়ন: 

  

মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয যুক্ষগাক্ষমাগী বফা ও অআমন সুযো প্রদাক্ষনয জন্য  ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর অআন ২০১০ 

ংক্ষাধন কযা ক্ষয়ক্ষছ, মায পক্ষর মজট্যমজ ও যািীয় ংস্থা কর্তযক থ যননমতক ঞ্চর  স্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষয়ক্ষছ । 

এছাড়া ওয়ানস্ট ামব য অআন-২০১৮, ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ মফমধভারা-২০১৬, 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর ওয়ানস্ট ামব য মফমধভারা- ২০১৮, ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর বফন মনভ যাণ 

মফমধভারা-২০১৭, ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযক্ষেয কাম যক্রভ ায়ক জাতীয় 

যাজস্ব বফাড য ক্ষত শুল্ক, মূক ও অয়কয ব্যমত ও প্রমক্রয়া ংক্রান্ত এঅযও জাযী কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 

 

 

থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠায ভােক্ষভ মযক্ষফ ও াভামজক সুযো: 

 

মযক্ষফ দূলক্ষণয েমতকয প্রবাফ বযাক্ষধ প্রমতটি থ যননমতক ঞ্চক্ষর মযকমল্পত ঈাক্ষয় মগ্রন বফল্ট, মআটিম, 

এটিম, বৃমিয ামন ংযেণাগায, ও ন্যান্য বকন্দ্রীয় ফজযু ব্যফস্থানা স্থান কযা ক্ষে। থ যননমতক ঞ্চক্ষর 

CETP স্থান কযা ফােতামূরক এফং ফজযু  ব্যফস্থানা ও াযক্ষণয ব্যফস্থা গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। থ যননমতক 

ঞ্চরগুক্ষরাক্ষত 3R Strategy (Reduce, Reuse, Recycle) নুযণ কযায মনক্ষদ যনা বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। মায 

পক্ষর থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বুন্তযীণ ও অক্ষ াক্ষয মযক্ষফ সুযমেত ক্ষফ। থ যননমতক ঞ্চক্ষর প্রমতমষ্ঠত 

মল্পকাযখানা ন্যান্য স্থানাক্ষক ফন্যা, ঘুমন যঝড়, জক্ষরাো প্রাকৃমতক দ্যক্ষম যাগ বথক্ষক সুযোয জন্য ফাঁধ মনভ যাণ 

কযা ক্ষে। তাছাড়া থ যননমতক ঞ্চক্ষর ভস্ত স্থানা মনভ যাক্ষণয জন্য Bangladesh Economic Zones 

(Construction) Rules, 2017 এয মনয়ভ মফমধ প্রক্ষয়াগ কযা ক্ষে। 

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে মযকমল্পতবাক্ষফ ১০০ টি থ যননমতক ঞ্চর স্থান ও ১ বকাটি বরাক্ষকয 

কভ যংস্থাক্ষনয রক্ষেু কাজ কক্ষয মাক্ষে। মক্ষল্পয মফক্ষকন্দ্রীকযক্ষণয ভােক্ষভ শ্র্ভঘন এরকায় মল্প স্থাক্ষনয ঈক্ষ্ুাগ 

গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। ঈক্ত ঈক্ষযাগ ফাস্তফায়ক্ষন কৃমল জমভ নি না কক্ষয নাফামদ ও চয ভূমভক্ষক গ্রামধকায মদক্ষয় বফজা 

জমভ ফক্ষদাফস্ত ও মধগ্রণ কযক্ষছ। বফজা াভামজক সুযোয ং মক্ষক্ষফ আক্ষতাভক্ষে  “আক্ষজড ওক্ষয়রক্ষপয়ায 

মরম” প্রস্তুক্ষতয াাাম প্রমতটি  থ যননমতক ঞ্চক্ষর বড বকয়ায বন্টায , ভমরা কভীক্ষদয গ্রামধকায , স্বাস্থু 

সুযোয জন্য বভমডক্ষকর ক্ষমামগতা,দেতা বৃমিয জন্য প্রমেক্ষনয ব্যফস্থা, প্রমবক্ষডন্ট পান্ড, গ্রাচুআটি, ফীভা 

ভয়ভত বফতন ও ন্যান্য সুক্ষমাগ প্রদাক্ষন কাজ কযক্ষছ । এছাড়া েমতগ্রস্ত ও স্থানীয় জনগনক্ষক চাকুযী প্রদাক্ষন 

প্রক্ষয়াজনীয় ক্ষমামগতা প্রদান কযা ক্ষে।  
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টভূমভ 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ামনায বনর্তত্বাধীন ফতযভান যকায ফাংরাক্ষদক্ষয মফমবন্ন এরাকা মফক্ষলতঃ িাৎদ 

ঞ্চক্ষর থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয রক্ষেু একটি স্বয়ংম্পূণ য অআন প্রণয়ক্ষনয ঈক্ষযাগ গ্রণ কক্ষযন। ব রক্ষেু  

২০১০ াক্ষর জাতীয় ংক্ষদ ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর অআন, ২০১০ া য়। 

 

ফাংরাক্ষদক্ষ মফক্ষদম মফমনক্ষয়াগ অনয়ন, কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ও যপ্তামন বৃমিয ভােক্ষভ বফক্ষদমক মুদ্রা জযক্ষনয 

রক্ষেু মফগত িয দক্ষকয বলাক্ষধ য যপ্তামন প্রমক্রয়াকযণ এরাকা ফা আমক্ষজড স্থাক্ষনয কাম যক্রভ সূমচত য়। মফগত 

চায দক্ষক যপ্তামন প্রমক্রয়াকযণ এরাকাগুক্ষরা বদক্ষয াভমিক থ যনীমতক্ষত ীমভত ফদান যাখক্ষত েভ ক্ষয়ক্ষছ। 

এয ন্যতভ প্রধান কাযণ ক্ষরা শুদৄভাত্র যপ্তামনমুখী মল্প স্থাক্ষনয  ীভাফিতা। যপ্তামন প্রমক্রয়াকযণ এরাকাগুক্ষরাক্ষত 

বফক্ষদমক পু ুঁমজ অযণ ক্ষন্তালজনক াক্ষয বৃমি বক্ষরও বদীয় ঈক্ষযাক্তা সৃমিক্ষত আমতফাচক প্রবাফ বতময য়মন। 

তদ্যময আমক্ষজডগুক্ষরাক্ষত বাাক মল্প  ব্যমতত ন্যান্য মল্প খাক্ষত মফমনক্ষয়াগ  অকল যণ কযা মায়মন মফধায় বদক্ষয 

যপ্তামন ফাজাক্ষয বফমচত্র অনা ম্ভফ য়মন এফং বুন্তযীণ মূে ংক্ষমাজনও ম যাপ্ত য়মন।  

 

এ কর ীভাফিতা কাটিক্ষয় মল্প মফকা াধক্ষনয ভােক্ষভ ঈৎাদন বৃমি এফং কভ যংস্থান সৃমি  কযায রক্ষেু 

যকায থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয মিান্ত গ্রণ কক্ষযক্ষছ। থ যননমতক ঞ্চক্ষর বদম-মফক্ষদম বম বকান মক্ষল্পাক্ষযাক্তা 

যপ্তামনমুখী মকংফা বুন্তযীণ ফাজায চামদামবমিক মল্প স্থান, মযচারনা এফং ঈৎামদত ণ্য  মফণন কযক্ষত 

বফজা গবমন যং বফাড য বায় ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ামনা 
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াযক্ষফ। এছাড়া, বফা খাত ও ফামণমজুক কভ যকাণ্ড মফকাক্ষও থ যননমতক ঞ্চরমূ প্রতুে ভূমভকা যাখক্ষফ। 

ফতযভাক্ষন ফাংরাক্ষদক্ষয ংখ্যা ১৬০ মভমরয়ন। বদক্ষয জনগক্ষনয ক্রয়েভতা বৃমি াওয়ায পক্ষর তাক্ষদয ববাগ্যক্ষণ্যয 

চামদা মফগত একদক মাফৎ গুমণতক াক্ষয ফাড়ক্ষছ। এ বপ্রোক্ষট বদক্ষ অভদামন মফকল্প মক্ষল্পয প্রায ঘক্ষটক্ষছ 

এফং বফা খাক্ষতও মফমনক্ষয়াগ মক্তারী ক্ষে। একর খাক্ষত বদীয় মল্প ঈক্ষযাক্তাক্ষদয াাাম মফক্ষদম 

মফমনক্ষয়াগ ফাড়ক্ষছ। বদক্ষয থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরাক্ষক কর খাক্ষতয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয ঈক্ষমাগী কক্ষয গক্ষড় বতারায 

ঈক্ষযাগ বনয়া ক্ষে। 

 

 

 

                        

বফজা গবমন যং বফাড য 

বচয়াযা যন 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী  

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরাক্ষদ যকায 

 

মনফ যাী বফাড য 

মনফ যাী বচয়াযম্যান 

মনফ যাী দস্য- মযকল্পনা ও ঈন্নয়ন 

মনফ যাী দস্য- মফমনক্ষয়াগ ঈন্নয়ন 

মনফ যাী দস্য- প্রান ও থ য 

 

থ যননমতক ঞ্চর মযচারনা িমত 

মমম বজানঃ বফযকাময বজান বডক্ষবরায 

মজ ট্য মজ বজানঃ মফক্ষদম যকায ভক্ষনানীত বজান মফমনক্ষয়াগকাযী 

বফযকাময বজানঃ বফযকাময বজান মযচারনাকাযী 

মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর (ট্যুমযজভ/অআটি/মফক্ষল ণ্য)  

যকাযী ংস্থা কর্তযক প্রমতমষ্ঠত বজানঃ যকাময স্বায়িামত ংস্থা 

যকাময বজান- বফজা 

বফজা ব্যফস্থানা কর্তযে 
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                                                                        ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয াক্ষথ বদী ও মফক্ষদম  মফমনক্ষয়াগকযীগণ                                

                ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক ১০টি থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ন কাক্ষজয মবমি  প্রস্তয স্থান ।              
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বফজা’য মযমচমত 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর অআন ২০১০ এয  ধাযা ১৭ বভাতাক্ষফক থ যননমতক ঞ্চরমূ ঈন্নয়ন ও 

মযচারনায জন্য নক্ষবম্বয, ২০১১ াক্ষর ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে  প্রমতমষ্ঠত য়। ফাংরাক্ষদ 

থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে (ক্ষফজা) এয কাম যক্রভ মনমফড়  তত্ত্বাফধাক্ষনয  রক্ষেু ত্র ংস্থাক্ষক প্রধানভন্ত্রীয 

কাম যারক্ষয়য অওতায় ন্যস্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ। এ ংস্থায মুখ্য কাম যাফরীয ভক্ষে বদক্ষয মফমবন্ন এরাকায় থ যননমতক 

ঞ্চর স্থান, রাআক্ষন্প প্রদান, মযচারন, ব্যফস্থানা ও মনয়ন্ত্রণ ন্যতভ। 

 

বফজায প্রধান ঈক্ষ্শ্য ক্ষে, বদক্ষয নগ্রয থচ ম্ভাফনাভয় ঞ্চক্ষর দ্রুত থ যননমতক গ্রগমত মনমিত 

কযায রক্ষেু ঈক্ত এরাকামূক্ষ মল্প মফকা, কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি, ঈৎাদন ও যপ্তামন বৃমি ও 

ফহুমুখীকযণ। ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয ২০৪১ াক্ষর ঈন্নত ফাংরাক্ষদ গড়ায স্বপ্ন ফাস্তফায়ক্ষনয রক্ষেু বফজা ২০৩০ 

ার নাগাদ ভগ্র বদক্ষ ১০০ টি থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠা, এক বকাটি বরাক্ষকয কভ যংস্থান এফং ৪০ মফমরয়ন 

ভামকযন ডরায মূেভাক্ষনয মতমযক্ত যপ্তামন বৃমিয মযকল্পনা গ্রণ কক্ষযক্ষছ। 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ামনা মফগত ফছযগুক্ষরাক্ষত যািীয় পক্ষয বম কর বদ পয কক্ষযক্ষছন, প্রায় প্রমতটি 

পক্ষয মতমন ব কর বদক্ষয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদযক্ষক ফাংরাক্ষদক্ষ মল্প মফমনক্ষয়াক্ষগয ঈদাি অফান 

জামনক্ষয়ক্ষছন। মতমন মফক্ষদম মল্পক্ষযাক্তাক্ষদয মনজ মনজ বদক্ষয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয জন্য অরাদা থ যননমতক 

ঞ্চর স্থাক্ষনয অফান জামনক্ষয়ক্ষছন। এ রক্ষেু মফক্ষদম যকাক্ষযয াক্ষথ মজ ট্য মজ মবমিক্ষত ফাংরাক্ষদ 

যকাক্ষযয চুমক্ত ম্পাদক্ষনয (মজ ট্য মজ) সুক্ষমাগ বযক্ষখ অআন প্রণয়ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। থ যননমতক ঞ্চক্ষরয 

ধাযণাক্ষক ফহুভামত্রক মফমনক্ষয়াগ ফান্ধফ কযায জন্য ংমিি অআক্ষন ংক্ষাধনী অনা  ক্ষয়ক্ষছ, মাক্ষত বফজা 

থফা বাট য থমযটিয ভত যকাময ংস্থাগুক্ষরা থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয সুক্ষমাগ রাব কযক্ষত াক্ষয। 

মধকন্তু, বজান বডক্ষবরাযক্ষদয মফমনক্ষয়াগ ও মবজ্ঞতায ীভাফিতা মফক্ষফচনা কক্ষয মফমনক্ষয়াগক্ষমাগ্য থ য ও 

মবজ্ঞতায ভয়কার হ্রা কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

বফজা’য কাম যক্রভমু 

-থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জমভ মচমিতকযণ, মনফ যাচন ও মধগ্রণ; 

-বজান বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ ও ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ন মযকল্পনা প্রণয়ন;  

- ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ন ত্বযামিতকযণ ও জমভয ক্ষফ যািভ ব্যফায মনমিতকযণ; 

- থ যননমতক ঞ্চর মনভ যাণ, ঈন্নয়ন ম্পন্ন কক্ষয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয মনকট স্তান্তয; 

- াভামজক ও থ যননমতক ঙ্গীকাযপূযণকক্ষল্প জাতীয় মল্প নীমত ফাস্তফায়ন কযা। 

 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বশ্র্মণ 

ক) যকাময-বফযকাময ংীদামযত্ব মবমিক 

খ) যকাময 

গ) মজ-ট্য-মজ মবমিক  

ঘ) বফযকাময 

ঙ) মফক্ষলাময়ত  

(চ) যকাময স্বায়িামত ংস্থা কর্তযক ঈন্নয়ন ও মযচামরত 
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নুক্ষভামদত থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ংখ্যা 

 

ক) যকাময থ যননমতক ঞ্চর-                    ৫৫টি 

খ) বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর-                 ২৯ টি 

গ)  যকাময-বফযকাময ংীদামযত্ব ঞ্চর -   ০২টি 

ঘ) মজ ট্য মজ থ যননমতক ঞ্চর-                    ০৪টি 

ঙ) ট্যুমযজভ াকয-                                   ০৩টি     

                                                   বভাট  ৮৮টি 

 

যকাময থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরা মকছুমকছু বেক্ষত্র মমম মবমিক্ষত বডক্ষবরাক্ষযয ভােক্ষভ মযচামরত ক্ষফ 

এফং কমতয় বেক্ষত্র যাময মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয মনকট ফযা্ বদয়া ক্ষফ। 

 

প্রামনক কাম যক্রভ 

 

বফজা'য প্রামনক কাম যক্রভ গমতীর কযায রক্ষেু গত ০২ ফছক্ষযয মনক্ষম্মাক্ত গ্রগমত ক্ষয়ক্ষছঃ  

 

 বফজা দয দপ্তক্ষযয জন্য ৫৮টি দ কাঠাক্ষভাক্ষত নতুন কক্ষয ন্তর্ভ যক্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ ।  

 ১১টি থননমতক ঞ্চক্ষরয জন্য ১২৫ টি দ কাঠাক্ষভাক্ষত নতুন কক্ষয ন্তর্ভ যক্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 বফজা'য মনজস্ব মপ বফক্ষনয জন্য বক্ষয-আ-ফাংরা নগয, অগাযগাঁও এ প্রামনক এরাকায় ০.৮৬৮ 

একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফযা্ াওয়া বগক্ষছ।  

  ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে কভ যচাযী চাকুযী প্রমফধানভারা, ২০১৭ প্রণীত ক্ষয়ক্ষছ এফং তা 

১৬ ক্ষটাফয ২০১৭ তামযক্ষখ বগক্ষজক্ষট প্রকামত ক্ষয়ক্ষছ।  

 বফজা'য কাম যারয় বথক্ষক কর থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ঈন্নয়ন কাজ ভমনটমযং ংমিি কর মপক্ষয 

াক্ষথ দ্রুত ংক্ষমাগ াধক্ষনয জন্য বফজা কাম যারক্ষয় মবমডও কনপাক্ষযমন্পং মক্ষস্টভ স্থান কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 বফজা'য মনজস্ব জমভক্ষত প্রধান কাম যারয় বফন না ওয়া ম যন্ত বদম-মফক্ষদম মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয মনকট 

বাফমূমতয মুন্নত যাখায রক্ষেু প্রায় ২২০০০ ফগ যপৄট বাড়াকৃত মপ বেক্ষ বফজা'য কাম যারয়   

স্থানান্তয কযা ক্ষয়ক্ষছ ।  
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ামফ যক গ্রগমত মচত্র: 

 

বফজা আক্ষতাভক্ষে ২২ টি যকাময থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষনয জন্য বভাট ৩৩৫৯৪.৫২৬৩ একয জমভ 

ফক্ষদাফস্ত/মধগ্রণ কক্ষযক্ষছ। তন্ক্ষে ৪৭২২.৪৬৩২ একয জমভ মধগ্রণ ও ২৮৮৭২.০৬৩১ একয জমভ 

ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। মায ংমেপ্ত ায মনক্ষে ঈস্থান কযা ক্ষরা: 

 

ক্র. 

নং 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ 
বফজা’য ভামরকানাধীন জমভ  

(একক্ষয) 

মধগ্রণকৃত জমভয 

মযভাণ (একক্ষয) 

ফক্ষদাফস্তকৃত জমভয 

মযভাণ (একক্ষয) 

১ 
বভাংরা থ যননমতক ঞ্চর ২০৫ ২০৫  

২ ভীযযাআ থ যননমতক ঞ্চর 
৮,৫১১.০১ ১১০৫.৭ ৭৪০৫.৩১ 

৩ বপনী থ যননমতক ঞ্চর 
৪,৫১৩ - ৪৫১২.৫৬ 

৪ াফযাং ট্যুমযজভ াকয 
৯৬৫.৩৬ ৬০.৫০ ৯০৪.৮৬ 

৫ 
অক্ষনায়াযা-(২) (চাআনীজ 

আক্ষকানমভক এন্ড আন্ডামিয়ার বজান) 

৭৮৩ ৪৯২.২৪৪ ২৯০.৮৭ 

৬ ঢাকা এআক্ষজড 
৪০.৩১ - ৪০.৩১ 

৭ নাযায়ণগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর ১১০ - ১১০ 

৮ শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর ৩৫২ ২৩৯.৮৭ ১১২.২৫ 

৯ নীরপাভাযী থ যননমতক ঞ্চর 
১০৬ - ১০৬ 

১০     ই           াকয 
২৯২ ২১.১২ ২৭১.৯৩ 

১১ ঢাকা থ যননমতক ঞ্চর 
২১৬ - ২১৫.৬৫ 

১২     রা মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর ১১০ - ১১০.১৫ 

১৩ কুমিয়া থ যননমতক ঞ্চর ৩১২ - ৩১২.০০ 

১৪ অড়াআাজায-২ থ যননমতক ঞ্চর ২৫৫ - ২৫৫.১৬ 

১৫ মফগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর ৫১২ - ৫১১.৮৩ 

১৬ মক্ষরট মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর ১৭০  ১৬৯.৭০ 

১৭ জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চর ৪৩৬ ৩৪৩.৯৭ ৯২.৯৫ 

১৮ 
ভক্ষখারী মফক্ষল থ যননমতক 

ঞ্চর (ক্ষানামদয়া ও ঘটিবাঙ্গা)   
৯,৪৬৭ - ৯৪৬৭ 

১৯ ভক্ষখারী থ যননমতক ঞ্চর-৩   ১২৪০ ৪৩৬.০২ ৮০৪.৭০ 

২০ চাঁদপুয থ যননমতক ঞ্চর ৩০৩৭.৮৫  ৩০৩৭.৮৫ 

২১ অড়াআাজায থ যননমতক ঞ্চর ৪৯১.৪৮ - ৪৯১.৪৮ 

২২ 
বযপুয-জাভারপুয থ যননমতক 

ঞ্চর 
- ১৪০.৯৭  

বভাট ৩৩৫৯৪.৫২ ৪৭২২.৪৬ ২৮৮৭২.০৬ 
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মমম থ যননমতক ঞ্চর: 

 

বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ২০৫ একয  জমভ যকাময-বফযকাময ংীদামযক্ষত্বয অওতায় বফযকাময 

বজান বডক্ষবরাযক্ষদয মনকট স্তান্তয কযা ক্ষয়ক্ষছ। বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষর াওয়াযপ্যাক আক্ষকানমভক 

বজান প্রাআক্ষবট মরমভক্ষটড-বক বডক্ষবরায মক্ষক্ষফ মনক্ষয়াগ কযা ক্ষয়ক্ষছ। এ ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন বফজা কর্তযক প্রায় ৪৮ 

বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ংক্ষমাগ ড়ক, ব্রীজ, প্রামনক বফন, াআ-রাআক্ষনয ভােক্ষভ সুক্ষয় ামন যফাযা ও 

ীভানা প্রাচীয মনভ যাক্ষণয কাজ বল ক্ষয়ক্ষছ ।  

 

ভীযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ৫৫০ একয জমভ যকাময-বফযকাময ংীদামযক্ষত্বয অওতায় বফযকাময 

বজান বডক্ষবরাযক্ষদয মনকট স্তান্তয কযা ক্ষয়ক্ষছ। ভীযযাআ থ যননমতক ঞ্চর (১ভ ম যায়) এয জন্য 

াওয়াযপ্যাক-আস্ট ওক্ষয়ি-গ্যামভন বজমবক্ষক বডক্ষবরায মক্ষক্ষফ মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। এ ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন 

বফজা কর্তযক প্রায় ৫৫ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ংক্ষমাগ ড়ক, ব্রীজ, ভাটি, াআ-রাআক্ষনয ভােক্ষভ সুক্ষয় ামন 

যফযাক্ষয কাজ বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ ।  

 

যকাময বজান – বফজা:  

 

শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জমভ যাময ফযাক্ষ্য অওতায় বফযকাময মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয মনকট ফযা্ 

প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয প্রস্তাফনা নুমায়ী অগাভী মতন ফৎয ভক্ষয় শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষর 

প্রায় ১৩০০ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াক্ষগয ভােক্ষভ ২৪ টি মল্প স্থামত ক্ষফ। একর প্রমতষ্ঠাক্ষন ৪৩,৬৩১ 

জন বরাক্ষকয প্রতুে কভ যংস্থান ক্ষফ ভক্ষভ য প্রস্তাফ াওয়া মগক্ষয়ক্ষছ। 

 

ভীযযাআ ও বপনী থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জমভয ঈয বৃৎ ও মফক্ষলাময়ত মল্প স্থাক্ষনয জন্য আমতপূক্ষফ য বদমনক 

মত্রকা ও ওক্ষয়ফাআক্ষটয ভােক্ষভ প্রক্ষটা আসুু কযা ক্ষয়ক্ষছ। যাময ফযাক্ষ্য অফাক্ষন এমাফৎ প্রায় 

৫০০০ একয জমভয জন্য বদম-মফক্ষদম ৬৫টি মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠাক্ষনয মনকট ক্ষত বভাট ১৬.০০ মফমরয়ন 

ভামকযন ডরাক্ষযয মফমনক্ষয়াগ প্রস্তাফ াওয়া মগক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া বদী মফক্ষদী ৪০টি মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয াক্ষথ জমভ 

ফযা্ চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া, মভযযাআক্ষত থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য ফাংরাক্ষদ যপ্তামন 

প্রমক্রয়াকযণ এরাকা কর্তযক্ষেয (ক্ষফজা) নুকূক্ষর ১১৫০ একয জমভ ফযাক্ষ্য জন্য ভক্ষঝাতা স্মাযক 

স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয ক্রভফধ যভান চামদায বপ্রোক্ষট মভযযাআ ও বপনী থ যননমতক ঞ্চক্ষর 

অক্ষযা জমভ  ফক্ষদাফস্ত/ মধগ্রক্ষণয  প্রমক্রয়ায়  যক্ষয়ক্ষছ। জমভ মধগ্রক্ষণয াাাম যকাময থ যানুকুে এফং 

ক্ষমাগী ঈন্নয়ন ংস্থা/দপ্তযমূক্ষয ায়তায় কর ধযক্ষণয পাআট ফকাঠাক্ষভা মনভ যাক্ষণয কাজ চরক্ষছ। 

 

জাভারপুয বজরা যাজধানীয ঈিক্ষয ফমস্থত একটি নগ্রয জনদ। জাভারপুয দয ঈক্ষজরায় বফজা বভাট 

৪৩৬ একয জমভয ঈয জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ঈন্নয়ন কাজ াক্ষত মনক্ষয়ক্ষছ। ম্প্রমত এীয় ঈন্নয়ন 

ব্যাংক ঈক্ত বজাক্ষন কৃমলমবমিক মল্প স্থাক্ষনয ম্ভাব্যতা মাচাআ কক্ষযক্ষছ। ম্ভাব্য মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয াক্ষথ 

অরা-অক্ষরাচনায় জানা মাক্ষে বম, মথামথ ফকাঠাক্ষভায াক্ষথ গ্যা ংক্ষমাক্ষগয মনিয়তা বক্ষর শ্রীট্ট 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ন্যায় মত ীঘ্রআ বফযকাময ঈক্ষযাক্তাগণ এ বজাক্ষনয ফযা্ গ্রণ কযক্ষফন। 
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ফতযভান যকাক্ষযয সুদূয প্রাময থ যননমতক কভ যমযকল্পনায অওতায় ভক্ষখামর ঈক্ষজরা “Energy 

Hub” স্থামত ক্ষে। এয াাাম যকায ভক্ষখামর িীক্ষয বানামদয়া, ঘটিবাঙ্গা, কুতুফক্ষজাভ 

মুদ্রতীযফতী এরাকায় ৭টি থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয নুক্ষভাদন মদক্ষয়ক্ষছ। একর থ যননমতক ঞ্চক্ষর মল্প 

াকয, এআক্ষজড, ট্যুমযজভ াকয ও মজ ট্য মজ বজান স্থাক্ষনয মযকল্পনা গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। বদম-মফক্ষদম 

মফমনক্ষয়াগকাযীগণ ঈক্ত িীক্ষ বৃৎ মফমনক্ষয়াক্ষগ অগ্র প্রকা কযক্ষছ। মথামথ ফকাঠাক্ষভা বতময কযা ক্ষর 

ভক্ষখামর এরাকায় মফপুর মযভান মফমনক্ষয়াগ ও কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি কযা ম্ভফ ক্ষফ।  

কক্সফাজায বজরামস্থত বটকনাপ ঈক্ষজরায াফযাং ও জামরয়াযিী এরাকািয়  বন্ট ভাটি যন িীক্ষয 

বগআটওক্ষয় মক্ষক্ষফ মফক্ষফমচত। ফছক্ষযয মধকাং ভয় কক্সফাজাক্ষযয এ ঞ্চক্ষর মফপুর ংখ্যা ম যটকক্ষদয 

ঈমস্থমত থাক্ষক। বফজা এ দ্যটি এরাকাক্ষক ম যটন মল্প মফকাক্ষয জন্য ঈন্নয়ন কযক্ষছ। াফযাং ট্যুমযজভ াক্ষকয 

জমভ ফযাক্ষ্য জন্য মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয মনকট থক্ষক প্রস্তাফ অফান কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 

মজ ট্য মজ থ যননমতক ঞ্চর: 

 

চট্টগ্রাভ বজরামস্থত অক্ষনায়াযা ঈক্ষজরায় স্থামতব্য ৭৮৩ একয জমভয ঈয চাআমনজ আক্ষকানমভক এন্ড 

আন্ডামিয়ার বজাক্ষনয মফলক্ষয় আক্ষতাভক্ষে একটি খ্যাতনাভা চীনা বডক্ষবরায প্রমতষ্ঠাক্ষনয াক্ষথ বফজা জক্ষয়ন্ট 

ববঞ্চায চুমক্ত ম্পাদন কক্ষযক্ষছ। প্রক্ষয়াজনীয় অনুষ্ঠামনকতা বক্ষল চীনা প্রমতষ্ঠানটি ঈক্ত ফকাঠাক্ষভা মনভ যাক্ষনয 

কাজ শুরু কক্ষযক্ষছ। ঈক্ষল্লখ্য বম, চীক্ষনয বুন্তযীণ থ যনীমতক্ষত ঈৎাদন মূেবৃমিয কাযক্ষন চীনা মল্প 

মফমনক্ষয়াগকাযীগণ ব্যাক াক্ষয ফাংরাক্ষদক্ষ মফমনক্ষয়াক্ষগ অগ্রী ক্ষয় ঈক্ষঠক্ষছ। চট্টগ্রাক্ষভয অক্ষনায়াযামস্থত ঈক্ত 

থ যননমতক ঞ্চর শুদৄভাত্র চীনা মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয জন্য ঈন্ুক্ত থাকক্ষফ। 

 

নাযায়ণগক্ষঞ্জয অড়াআাজায ঈক্ষজরায় ১০০০ একয জমভয ঈযম্পূণ য জাানী মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয জন্য মজ 

ট্য মজ মবমিক্ষত থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয মফলক্ষয় Sumitomo Corporation এফং বফজায ভক্ষে 

এ মফলয়ক একটি ভক্ষঝাতা স্মাযক স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। জাানীজ থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জন্য ২৪% বফজা ও 

৭৬% সুমভক্ষতাক্ষভা কক্ষ যাক্ষযন াক্ষয আকুআটি বয়াক্ষযয চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। প্রথভ ম যাক্ষয়য জমভ মধগ্রণ 

বল ক্ষয়ক্ষছ এফং মিতীয় ম যাক্ষয় ৫০০ একয জমভ মধগ্রণ প্রমক্রয়াধীন যক্ষয়ক্ষছ।  
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বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর: 

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে (ক্ষফজা) আক্ষতাভক্ষে ১০টি বফযকাময মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠানক্ষক 

বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ন ও মযচারনায জন্য চূড়ান্ত রাআক্ষন্প প্রদান কক্ষযক্ষছ। অযও ১২টি 

প্রমতষ্ঠান প্রাক-বমাগ্যতাত্র গ্রণ কক্ষয চূড়ান্ত রাআক্ষন্প প্রামপ্তয তযমূ পূযণ কযায কাম যক্রভ চামরক্ষয় মাক্ষে। 

রাআক্ষন্পপ্রাপ্ত ১০টি থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বুন্তক্ষয ৩৯টি বদী-মফক্ষদী মল্প প্রমতষ্ঠাক্ষনয নুকূক্ষর এ কাম যারয় 

বথক্ষক মল্প প্রমতষ্ঠান স্থান কযায জন্য প্রক্ষজট মিয়াক্ষযন্প প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রক্ষজট মিয়াক্ষযন্প প্রাপ্ত ৩১টি 

মল্প প্রমতষ্ঠাক্ষনয ভক্ষে ১০টি মল্প প্রমতষ্ঠাক্ষন ফামনজুকবাক্ষফ ঈৎাদন শুরু কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং ২১টি মল্প 

প্রমতষ্ঠাক্ষন ঈৎাদন শুরুয কাম যক্রভ প্রমক্রয়াধীন যক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া রাআক্ষক্ষন্প প্রাপ্ত বফকযাময থ যননমতক ঞ্চক্ষর 

এ ম যন্ত বভাট ১.৯১ মফমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং ১৪০০০ জন বরাক্ষকয প্রতুে 

কভ যংস্থান ক্ষয়ক্ষছ। রাআক্ষন্পপ্রাপ্ত এফং প্রাক-বমাগ্যতাত্রপ্রাপ্ত বফযকাময  থ যননমতক ঞ্চরমূক্ষয জমভয 

মফফযণ মনক্ষে প্রদি রঃ 

 

 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ জমভয মযভান 

(একয) 

ভন্তব্য 

(১) বভঘনা  থ যননমতক ঞ্চর ৬৮ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(২) অব্দুর বভাক্ষনভ থ যননমতক ঞ্চর ১৯০ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(৩) অভান থ যননমতক ঞ্চর ৮৩ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(৪) বফ থ যননমতক ঞ্চর ৩৮ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(৫) বভঘনা আন্ডামিয়ার থ যননমতক ঞ্চর ৭২ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(৬) মটি থ যননমতক ঞ্চর ৭৮ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(৭) এ বক খান থ যননমতক ঞ্চর ২০০ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(৮) অমযা থ যননমতক ঞ্চর ৫১ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(৯) আঈনাআক্ষটড মটি অআটি াকয ২ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(১০) আি-ওক্ষয়ি মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর ১০৬ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(১১) ফসুন্ধযা থ যননমতক ঞ্চর ৫৬ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(১২) বানাযগাঁও থ যননমতক ঞ্চর ৫৫ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(১৩) অমকজ থ যননমতক ঞ্চর ১০০ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(১৪) কুমভল্লা থ যননমতক ঞ্চর ১০৩ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(১৫) মযাজগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর ১০৩৬ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(১৬) মকক্ষাযগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর ৯১ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(১৭) কণ যপৄরী ড্রাআ ডক বোর আক্ষকানমভক বজান ১৮ রাআক্ষন্প প্রাপ্ত 

(১৮)ামভদ আক্ষকানমভক বজান ৫৫ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

(১৯)বাক্ষদী আক্ষকানমভক বজান ১০৮ প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রাপ্ত 

 ফ যক্ষভাট ২৫১০ একয  
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থ যননমতক ঞ্চক্ষর জরাধায মনভ যাণ ও বৃমিয ামন ংযেণঃ 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী থ যননমতক ঞ্চর নুক্ষভাদক্ষনয প্রাক্কাক্ষর  প্রমতটি বজাক্ষন প্রাকৃমতক জরাধায মনভ যাণ ও বৃমিয 

ামন ংযেক্ষণয মনক্ষদ য প্রদান কক্ষযক্ষছন। ঈক্ত মনক্ষদ যানুাক্ষয শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষর ১১২ একয জরাভূমভ 

ংযেণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। মভযযাআ ও বপনী থ যননমতক ঞ্চক্ষর ২০০ একয কৃমত্রভ জরাধায “বখ ামনা 

ক্ষযাফয” নাক্ষভ বরক মনভ যাক্ষণয মযকল্পনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া ঈক্ত থ যননমতক ঞ্চর এরাকায় নদী-নারা, 

খার, ছড়া আতুামদ ভিক্ষয় প্রায় ১০০০ একয জমভ প্রাকৃমতক জরাধায মক্ষক্ষফ ংযেণ কযায ঈক্ষযাগ গ্রণ 

কযা ক্ষয়ক্ষছ। একআ ধাযা নুযক্ষণ বমফষ্যক্ষত ফাস্তফাময়তব্য কর থ যননমতক ঞ্চক্ষর এরূ জরাধায মনভ যাণ 

কযা ক্ষফ। এতিুমতত থ যননমতক ঞ্চক্ষরয মল্প আঈমনটগুক্ষরাক্ষক বৃমিয ামন ংযেক্ষণয যাভ য মদক্ষয় বফন 

নকা বতমযয নুক্ষযাধ জানাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

প্রস্তামফত বখ ামনা ক্ষযাফয  –   মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর
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থ যননমতক ঞ্চক্ষর ফাস্তফায়নাধীন ঈন্নয়ন প্রকক্ষল্প থ যায়ন 

বফজা কর্তযক থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন যকাক্ষযয মফমবন্ন মফবাক্ষগয ক্ষমামগতায় প্রায় ৪৪৫১ বকাটি টাকায ঈন্নয়ন প্রকল্প গ্রন কযা ক্ষয়ক্ষছ । বফজা’য কাক্ষজ ফতযভাক্ষন ফাংরাক্ষদ ামন 

ঈন্নয়ন বফাড য , ড়ক ও জনথ মফবাগ, কণ যপৄমর গ্যা মডমিমফঈন বকাম্পানী মরমভক্ষটড, মমজমমফ, এরমজআমড, ল্লী মফদ্যুতায়ন বফাড য ও জারারাফাদ গ্যা মডঃমফঃক্ষকাম্পানী ক্ষমাগী 

ভূমভকা ারন কযক্ষছ ।  

(বকাটি টাকায়) 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ ঈন্নয়ন কভ যসূচী ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা 

বফজা ওজ 

মফবাগ 

বক. মজ.মড 

ম.এর 

া:ঈ:বফা ম মজ ম মফ এরমজআমড অযআমফ বজ মজ মড মএর ফ যক্ষভাট 

মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর-১ভ ম যায় ৫৮.০২ - - - - - - - ৫৮.০২ 

মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর-২য় ম যায় ৬১৫.১২ - - - - - - - ৫৪৪.৮৩ 

মভযযাআ-বানাগাজী আন্ডামিয়ার মটি - ১২৩.৫৭ ২৬৬.৭৯ ১১২৩.০০ ৪৫০.০০ - - - ১৯৬৩.৩৬ 

নাপ ট্যুমযজভ াকয ১৫৩.১৬ - - - - - - - ১২২.৯৫ 

াফযাং ট্যুমযজভ াকয ৩০৩.৯২ ২২.০০ - - - ৪.৬৩ ৯.৫০ - ১৫৮.৫৯ 

ভংরা থ যননমতক ঞ্চর ৫০.২২ - - - - - - - ৫০.২২ 

শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর ৩৩.৭২ - - - - - - ২৪.০০ ৩৬.০৯ 

জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চর ৩৩০.৩৭ - - - - - - - ৩৩৫.৩৪ 

অড়াআাজায ও মভযযাআ বজাক্ষনয ভূমভ 

মধগ্রণ 

৭৬১.৬৫ - - - - - - - ৭৬১.৭৫ 

চাআমনজ  থ যননমতক ও মল্পাঞ্চর 

(অক্ষনায়াযা-২) 

৪২০.৩৭ - - - - - - - ৪২০.৩৭ 

ফ যক্ষভাট ২৭২৬.৫৫ ১৪৫.৫৭ ২৬৬.৭৯ ১১৮৩.০০ ৪৫০.০০ ৪.৬৩ ৯.৫০ ২৪.০০ ৪,৪৫১.৫২ 

 

বফজা   - ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে মমজমমফ  - াওয়ায গ্রীড বকাম্পামনী ফ ফাংরাক্ষদ 

ওজ   - ড়ক ও জনথ এরমজআমড  - বরাকার গবন যক্ষভন্ট আমঞ্জমনয়ামযং মডমবন 

বকমজমডমএর  - কণ যপৄরী গ্যা মডমিমফঈন বকাম্পানী মরঃ অযআমফ   - রুযার আক্ষরকমট্রমপক্ষকন বফাড য 

াঈক্ষফা   - ামন ঈন্নয়ন বফাড য বজমজমডমএর  - জারারাফাদ গ্যা মডমিমফঈন বকাং মরঃ 
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মুখ্য ভিয়ক যকাক্ষযয ঈচ্চ দস্থ কভ যকতযাক্ষদয বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষরয াআট মবমজট 
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মনভ যাণাধীন 

থ যননমতক ঞ্চর 
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যকাময-বফযকাময  ংীদামযত্ব মবমিক থ যননমতক ঞ্চর (মমম বজান) 

 

বভাংরা থ যননমতক ঞ্চর : 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয বামতক্ষত্ব ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযক্ষেয গবমনং বফাক্ষড যয ১ভ বায় বভাংরা 

থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয মিান্ত গৃীত য় । বভাংরা থ যননমতক ঞ্চর ফাক্ষগযাট বজরা’য বভাংরা 

ঈক্ষজরাধীন বভাংরা মুদ্র ফদয ও বভাংরা আমক্ষজড এয াক্ষ ২০৫ একয জমভয ঈয ফমস্থত। বভাংরা 

থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন আক্ষতাভক্ষে বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ প্রমক্রয়া ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । মকদায গ্রুক্ষয ক্ষমামগ 

প্রমতষ্ঠান াওয়ায প্যাক আক্ষকানমভক বজান প্রাআক্ষবট মরমভক্ষটডক্ষক বডক্ষবরায মক্ষক্ষফ গত মডক্ষম্বয ২০১৫ 

তামযক্ষখ মনক্ষয়াগ প্রদান কযা য় । বভাংরা থ যননমতক ঞ্চর ফাস্তফায়ক্ষনয পক্ষর দমেনাঞ্চক্ষরয প্রায় ২৫০০০ 

বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষফ । থ যননমতক ঞ্চক্ষর বফজা কর্তযক প্রায় ৫০ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ংক্ষমাগ 

ড়ক, ব্রীজ, সুক্ষয় ামন যফযা রাআন, মফদ্যুৎ াফ-বিন ও প্রামনক বফন মনভ যাণ কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । 

বডক্ষবরায থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বুন্তক্ষয ংক্ষমাগ ড়ক , ামন যফযা রাআন, মফদ্যুৎ যফা রাআন 

মনভ যাক্ষণয কাজ শুরু কক্ষযক্ষছ। ীঘ্রআ বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষর মল্প-কাযখানা স্থান শুরু ক্ষফ। 

 

 

ব্রীজ মনভ যাণ  প্রামনক বফন মনভ যাণ  
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বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ঈন্নয়ন মচত্র 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফাঈন্ডাময ওয়ার মনভ যাণ  বফদমতুক াফ-বিন মনভ যাণ 

সুক্ষয় ামন ংযেক্ষন মযজাব যায মনভ যাণ  
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ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয 

 

evsjv‡`k A_©‰bwZK AÂj KZ…©cÿ PÆMÖvg †Rjvi  wgimivB I †dbx †Rjvi †mvbvMvRx Dc‡Rjvq c Övq 

30,000 GKi Rwgi Dci GKwU c~Y©v½ wkí kni M‡o †Zvjvi রক্ষেু  KvR Ki‡Q| wkí kniwU XvKv-

PÆMÖvg gnvmoK n‡Z gvÎ 10 wK‡jvwgUvi I evwYwR¨K ivRavbx PÆMÖvg n‡Z gvÎ 65 wK‡jvwgUvi `~‡i 

Aew ’̄Z| wkí kn‡ii mgwš̂Z gv÷vi প্লুান ˆZwii Rb¨ †eRv B‡Zvg‡a¨ AvšÍR©vwZK `icÎ অফান 
K‡i‡Q| wkí kn‡ii Af¨šÍ‡i wek̂gv‡bi mKj myweavw` _vK‡e †hgb t we`y¨r Drcv`b †K›`ª, mgy`ª e›`i, 

†K› ª̀xq eR©¨ e¨e ’̄vcbv/cvwb বাধণাগায, AvevwmK GjvKv, evwYwR¨K GjvKv, Uz¨wiR¨g cvK©, †jK, 

‡Ljvayjvi gvV,  wek̂we`¨vjq, K‡jR, we`¨vjq এফং মিমনক ও াাতার  BZ¨vw` | G রক্ষেু †eRv 

miKv‡ii ংমিি wefv‡Mi mn‡hvwMZvq মনেফমণ যত KvRmg~n ev¯Íevqb Ki‡Q t 

 

µ 

bs 

Kv‡Ri weeiY ev‡RU  

(‡KvwU UvKvq) 

e¨e ’̄vcbv AMÖMwZ 

1 eoZvwKqv †_‡K 

wgimivB 

A_©‰bwZK AÂj 

ms‡hvM moK 

cÖK‡íi 

১৪৬ 
moK I Rbc_ 

wefvM 

 18wU (93 wgUvi) KvjfvU© cyb:wbg©vY/ 

wbg©vY Kv‡Ri Rb¨ ঠিকাদাময 
cÖwZôvb KvR Ki‡Q|  

 6.90 wK‡jvwgUvi moK cyb:wbg©v‡Y 

ঠিকাদাময cÖwZôvb  wb‡qvM Kiv 

n‡q‡Q| 

  3.10 wK‡jvwgUvi moK wbg©v‡Y 

ঠিকাদাময cÖwZôvb  wb‡qvM Kiv 

n‡q‡Q|  

2 gximivB 

A_©‰bwZK AÂj, 

PÆMÖvg-Gi Rb¨ 

M¨vm cvBcjvBb 

wbg©vY cÖKí 

266.79   KY©dyjx M¨vm 

wW.‡Kv.wj 

 wRwUwmGj wW‡cvwRU Iqv‡K©i gva¨‡g 

cvBc jvBb wbg©v‡Yi KvR Ki‡e| 

 KY©dyjx  M¨vm wWw÷ªweDkb †Kvt wjt 

†K Rwg eivÏ cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|     

3 wgimivB 

A_©‰bwZK AÂj 

প্রমতযো evua 

wbg©vY  

১৬৫৭.০০ evsjv‡`k cvwb 

D.‡ev. 

 evsjv‡`k ‡bŠ-evwnbxÕ‡K wmMb¨vj 

†mv‡m© KvR cÖ`vb Kiv n‡q‡Q|  

 

4 230 †Kwf MÖxW 

†ókb ¯’vcb  

450.00 wcwRwmwe  50 GKi Rwg cÖ`v‡b ‡eRv I 

wcwRwmwei g‡a¨ GKwU mg‡SvZv 

¯^viK স্বােমযত n‡q‡Q| 

 wcwRwmwe G wel‡q GKwU wWwcwc 

cÖYqb K‡i‡Q|  

5 wgimivB‡Z mgy`ª 

e›`i wbg©vY cÖKí   

- PÆMÖvg †cvU© 

A_wiwU  

 civgk©K cÖwZôvb wb‡qvM cÖwµqvaxb 

i‡q‡Q | 

6 wgimivB 

A_©‰bwZK AÂ‡j 

†ij ms‡hvM cÖKí  

- evsjv‡`k  

†ijI‡q 

 wdwRwewjwU ÷vwWi KvR Pjgvb i‡q‡Q 

|  
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‡kL nvwmbv যমণ - eoZvwKqv (Avey †Zvive) †_‡K wgimivB A_©‰bwZK AÂj ms‡hvM moK cÖK‡íi 

Z_¨vw`| 

 

 cÖK‡íi bvg t eoZvwKqv (Avey †Zvive) †_‡K wgimivB A_©‰bwZK AÂj ms‡hvM moK cÖKí| 

 cÖK‡íi jÿ¨ t wgimivB A_©‰bwZK AÂj‡K XvKv-PÆMÖvg RvZxq gnvmo‡Ki (Gb-1) Z_v PÆMÖvg 

e›`‡ii mv‡_ mshy³KiY| 

  cÖK‡íi ˆ`N©¨ t 10.00 wK‡jvwgUvi|  

 mo‡Ki প্রস্ততা t 12.30 wgUvi  

 cÖK‡íi Aby‡gvw`Z e¨q t Uv: 12357.40 j¶| 

 cÖK‡íi Kv‡Ri weeiYt  

 6.90 wK‡jvwgUvi moK cyb:wbg©vY Kv‡Ri `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb| 

 3.10 wK‡jvwgUvi moK wbg©vY Kv‡Ri `icÎ AvnŸvb cÖwµqvaxb| 

 18wU (93 wgUvi) KvjfvU© cyb:wbg©vY/ wbg©vY KvR| 

 22.99 †n±i (56.792 GKi) f~wg AwaMÖn‡Yi KvR †kl ch©v‡q n‡q‡Q| 

 

 

Ò ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয 
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, PÆMÖvg-Gi Rb¨ M¨vm cvBcjvBb wbg©vY cÖKíÓ 

 

gximivB A_©‰bwZK AÂ‡j M¨vm mieiv‡ni cÖ‡qvRbxq M¨vm AeKvVv‡gv wbg©v‡Yi Rb¨ R¡vjvbx I LwbR 

m¤ú` wefvM Ges †c‡Uªvevsjvi wb‡`©kµ‡g 200 GgGgGmwmGdGwW M¨vm mieiv‡ni রক্ষেু KY©dzjx 

M¨vm wWw÷ªweDkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW (†KwRwWwmGj) KZ…©K ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয, PÆMÖvg-Gi Rb¨ 

M¨vm cvBcjvBb wbg©vY cÖKíÓ kxl©K GKwU cÖKí MÖnY Kiv n‡q‡Q| gš¿Yvj‡qi wb‡ ©̀kbvi Av‡jv‡K ewY©Z 

cÖKíwU wW‡cvwRU IqvK© wn‡m‡e †KwRwWwmGj Gi A_©vq‡b M¨vm UªvÝwgwkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW 

(wRwUwmGj) KZ…©K m¤úvw`Z n‡e| cÖK‡íi cÖavb cÖavb A½mg~n wb¤œiƒct 

 cÖK‡íi bvg t ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয -Gi Rb¨ M¨vm cvBcjvBb wbg©vY I ‡KwRwWwmGj M¨vm 

weZiY †bUIqvK© Avc‡MÖ‡Wkb cÖKí Construction of Gas Pipeline for Mirsarai 

Economic Zone and KGDCL Gas Distribution Network Upgradation 

Project. 
 ev¯ÍevqbKvix ms ’̄v t M¨vm UªvÝwgkb †Kv¤úvbx wjwg‡UW | 

 ev¯Íevq‡bi aiY t ÒwW‡cvwRU IqvK©Ó wn‡m‡e| 

 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t cÖ¯ÍvweZ ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয এ 200 GgGgwmGdGwW M¨vm 

mieivnKiY| 

 ‡KwRwWwmGj M¨vm wWw÷ªweDkb †bUIqv‡K©i mÿgZv 350 GgGgGmwmGdwW n‡Z 500 

GgGgGmwmGdwW-‡Z DbœxZ K‡i †KwRwWwmGj Awafz³ wkí MÖvn‡Ki Auvw½bvq ch©vß M¨vm 

mieivnKiY| 

 cÖK‡íi cÖ¯ÍvweZ e¨q t  ‡gvU                 t  266.79  ‡KvwU UvKv| 

                         †KwRwWwmGj Gi wbR¯^ LvZ  t 266.79   ‡KvwU UvKv| 

 cÖK‡íi Ae ’̄vb t gximivB, Av‡bvqviv, PÆMÖvg †g‡ÆvcwjUb GjvKv, PÆMÖvg| 

 cÖK‡íi †gqv` t RvbyqvixÕ2017 n‡Z  RybÕ2019 ch©šÍ| 

 cÖK‡íi KvRmg~n t 

 XvKv-PÆMÖvg gnvmo‡Ki cwðg cv‡k ’̄vwcZ wRwUwmGj Gi 24" evLivev`-PÆMÖvg mÂvjb 

jvB‡bi eoZvwKqv evRvi msjMœ ’̄vb n‡Z gximivB A_©‰bwZK AÂj ch©šÍ cÖ Í̄vweZ G‡cÖvP 

†ivW eivei 16" e¨v‡mi 1050 wcGmAvBwR Pvc wewkó 11 wKwg mÂvjb cvBcjvBb wbg©vY| 

 A_©‰bwZK AÂ‡ji Pvwn`vK…Z M¨vm †i¸‡jwUs I wgUvwis Gi রক্ষেু ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প 

নগয এয Af¨šÍ‡i  200 GgGgwmGdwW ÿgZvm¤úbœ 01wU  wmwU †MBU †÷kb (wmwRGm) 

’̄vcb| 

 wmwRGm c‡q›U n‡Z DËi w`‡K A_©‰bwZK AÂ‡ji Af¨šÍ‡i 16" e¨v‡mi 350 wcGmAvBwR 

Pvc wewkó 6 wKwg weZiY cvBcjvBb wbg©vY  hv cieZ©x‡Z MÖvnK‡`i  Main Source 

Line wnmv‡e KvR Ki‡e| 

 A_©‰bwZK AÂ‡ji Af¨šÍ‡i  weZiY †bUIqvK©  Gi ms‡hvM m„wói রক্ষেু 50 

GgGgGmwmGdwW ÿgZvm¤úbœ 02wU  GBPwc-wWAviGm (cÖwZwU 50 GgGgGmwmGdwW) 

’̄vcb| 

 eoZvwKqv evRvi msjMœ ’̄v‡b ’̄vwcZ wRwUwmGj Gi 24" evLivev`-PÆMÖvg mÂvjb jvB‡bi 

mv‡_ cÖ Í̄vweZ 16" UªvÝwgkb jvBbwU nU U¨vwcs Gi gva¨‡g mshy³KiY| 

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয cÖwZiÿv evua wbg©vY cÖKí 
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 cÖK‡íi bvg t ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয -cÖwZiÿv evua wbg©vY cÖKí| 

 ev¯ÍevqbKvix ms ’̄v t evsjv‡`k cvwb Dbœqb †evW© | 

 cÖK‡íi D‡Ïk¨ t cÖ¯ÍvweZ ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয এ cÖvK…wZK ỳ‡h©vM n‡Z iÿvi gva¨‡g 

wewb‡qv‡Mi সুযো wbwðZ Kiv| 

 cÖK‡íi cÖ¯ÍvweZ e¨q t  ‡gvU            t  1123.00  ‡KvwU UvKv| 

 wRIwe LvZ             t  1123.00  ‡KvwU UvKv|     

 cÖK‡íi Ae¯’vb t ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয এয cvk̂©eZ©x mgy ª̀ZxieZ©x GjvKvi cÖvq 16 

wK‡jvwgUvi| 

 cÖK‡íi KvR mg~n t 

 ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয GjvKvi cvk̂©eZ©x mgy`ªZxieZ©x GjvKvi cÖvq 16 wK‡jvwgUvi 

evua wbgv©Y | 

 16wK‡jvwgUvi evuawU‡K  2 ‡jb moK wn‡m‡e e¨env‡ii Rb¨ moK wbg©vY| 

 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয (1g ch©vq)  
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ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয (1g ch©vq) G †gvU Rwgi cwigvb 550 GKi| A_©‰bwZK AÂjwU wbg©v‡Y 

†W‡f‡jcvi wbe©vPb cÖwµqv m¤cbœ n‡q‡Q | †W‡fjcvi wn‡m‡e cvIqvic¨vK-M¨vmwgb-BóI‡qó †Rwf †K 

wbe©vPb Kiv nq | ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয (1g ch©vq) mdjfv‡e ev¯Íevqb n‡j cÖvq 1,00,000 †jv‡Ki 

Kg©ms¯’v‡bi my‡hvM n‡e| wgimivB A_©‰bwZK AÂ‡j eZ©gv‡b †h mg¯Í Dbœqb KvR Pjgvb i‡q‡Q Zv 

wb¤œiæc t  

 

Kv‡Ri bvg Pzw³i gyj¨  

(‡KvwU 

UvKv) 

me©‡kl AMÖMwZ 

ms‡hvM moK wbg©vY  ১৩.41  ১০০%  m¤úbœ n‡q‡Q |  

f‚wg Dbœqb  22.05  ১০০ % ‡fŠZ Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q |  

প্রমতযো evua I eªxR 

wbg©vY  

২৪.৮৮  ১০০ % ‡fŠZ Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q |  

cvBc jvB‡bi gva¨‡g 

my‡cq cvwb mieivn  

0.89  ১০০ % ‡fŠZ Kvh©vw` m¤úbœ n‡q‡Q |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয (2 G  I 

2we)  

 

ভািায প্লুান 

ব্রীজ মনভ যাণ 

মভযযাআ A_©‰bwZK AÂj ফাধ মনভ যাক্ষণয মযকল্পনা 
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ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয (2q ch©vq) 02wU fv‡M wef³ (2G I 2we)| †gvU Rwgi cwigvb 1300 GKi|  

wgimivB A_©‰bwZK AÂj 2q ch©v‡qi Rb¨ B‡Zvg‡a¨ wdwRwewjwU, mvgvwRK I cwi‡ekMZ ভীো  

cÖwZ‡e`b cÖ¯`Z Kiv n‡q‡Q Ges cwi‡ek Awa`ßi n‡Z Aby‡gv`b cvIqv wM‡q‡Q| wgimivB A_©‰bwZK 

AÂj 2q ch©v‡q eZ©gv‡b †h mg Í̄ Dbœqb KvR cwiKíbvaxb i‡q‡Q Zv  wb¤œiæc t 

Kv‡Ri bvg চুক্তি gyj¨  

(‡KvwU UvKv) 

me©‡kl AMÖMwZ 

f~wg Dbœqb I প্রমতযো evua 

wbg©vY-2G 

৩২৬.৯৩  wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q| 

 ২০% KvR m¤úbœ n‡q‡Q | 

f~wg Dbœqb I cÖwZiÿv evua wbg©vY-

2we 

১৭৩.৩৪  wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q| 

 ২০% KvR m¤úbœ n‡q‡Q | 

cÖkvmwbK feb wbg©vY  ২৬.১২  wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q| 

 ৩০% KvR m¤úbœ n‡q‡Q | 

ms‡hvM moK (cÖk Í̄KiY) I eªxR 

wbg©vY  

২৪.২৯  wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q| 

 ৩৫% KvR m¤úbœ n‡q‡Q | 

ms‡hvM moK (cÖk Í̄KiY) I eªxR 

wbg©vY  

২৯.৮০  wbg©vY KvR ïiæ n‡q‡Q| 

 ৩০% KvR m¤úbœ n‡q‡Q | 

33/11 †KwfG we`y¨r Dc-‡K›`ª 

wbg©vY  

09.51  wVKv`vi wb‡qvM n‡q‡Q|  

স্লুআক্ষগট  wbg©vY ২৭.৯৬  wVKv`vix cÖwZôv‡bi mv‡_ Pzw³ ¯̂vÿwiZ n‡q‡Q|  

 kxNªB KvR ïiæ n‡e|  

2A থ যননমতক ঞ্চক্ষর প্রক্ষফক্ষয 

জন্য ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাণ  

২০.৯৮  মনভ যাণ কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

2B থ যননমতক ঞ্চক্ষর প্রক্ষফক্ষয 

জন্য ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাণ 

১৩.৮৩  মনভ যাণ কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

Accommodation 

shed মনভ যাণ  

৫.৪৩  মনভ যাণ কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

ব্রীজ ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাণ ২৬.৮১  ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান মনক্ষয়াগ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

২x২০/২৪ MVA মফদ্যুৎ 

ঈক্ষকন্দ্র মনভ যাণ 

১২.২৯  ল্লী মফদ্যুতায়ন বফাড য কর্তযক দযত্র অফান কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। দযত্র মূোয়ন কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

ভূগবযস্থ জরাধায মনভ যাণ ৫.১৪  ভাটি খনক্ষনয কাজ চরভান। 

সুক্ষয় ামন যফযাক্ষয জন্য 

াআরাআন স্থান 

৬.১০  মনভ যাণ কাজ চরভান। 
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evgbmy›`i †_‡K ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয ch©šÍ ms‡hvM mo‡Ki Z_¨vw` 

 cÖK‡íi bvg t ms‡hvM moK (cÖk¯ÍKiY) I eªxR wbg©vY | 

 cÖK‡íi jÿ¨ t ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয  এ দ্রুত I wbivc‡` †cŠQv‡bvi Rb¨ | 

 mo‡Ki ˆ`N©¨ t 3.50 wK‡jvwgUvi|  

 mo‡Ki cÖ¯’ t 4.30 wgUvi  

o t 9.3 wgUvi (2 †jb GKwÎZ nIqvi ci)  

o t K¨v‡iRI‡q-7.3 wgUvi 

 cÖK‡íi m¤¢ve¨ e¨q t Uv: ২৪.২৯ j¶| 

 cÖK‡íi Kv‡Ri weeiYt  

 cÖK‡íi Kv‡Ri weeiYt  

 3.50 wK‡jvwgUvi moK wbg©vY 

 01wU 56 wgUvi eªxR (evgbmy›`i Lv‡ji Dci) I 01wU 6 wgUvi KvjfvU© wbg©vY|  

 cÖK‡íi bvg t ms‡hvM moK (cÖk¯ÍKiY) I eªxR wbg©vY  

 cÖK‡íi jÿ¨ t ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয  এ দ্রুত I wbivc‡` †cŠQv‡bvi Rb¨ | 

 mo‡Ki ˆ`N©¨ t 3.50 wK‡jvwgUvi|  

 mo‡Ki cÖ¯’ t 4.30 wgUvi  

o t 9.3 wgUvi (2 †jb GKwÎZ nIqvi ci)  

o t K¨v‡iRI‡q-7.3 wgUvi 

 cÖK‡íi m¤¢ve¨ e¨q t Uv: ২৯.৮০ j¶| 

 cÖK‡íi Kv‡Ri weeiYt  

   

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয 
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 3.50 wK‡jvwgUvi moK wbg©vY| 

 01wU 51 wgUvi I 01wU 18 wgUvi eªxR (BQvLvjx Lv‡ji Dci) wbg©vY| 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয এয ধাযণাগত ভািায প্লান

 

 

মনমভ যত ংক্ষমাগ ড়ক 
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বরক এয ৩মড মচত্র  

 

ফঙ্গফন্ধু বখ মুমজফ মল্প নগয 

মভযযাআ ও বপনী মল্প মটিক্ষত থ যননমতক ঞ্চর স্থান ও ঈন্নয়ক্ষনয জন্য ফাংরাক্ষদ যপ্তানী প্রমক্রয়াকযণ 

এরাকা কর্তযে (বফজা) বক ১১৫০ একয জমভ ও এমফমজ নাভক একটি বমৌথ ভামরকানাধীন বদীয় 

প্রমতষ্ঠানক্ষক মমম’য চুমক্তয অওতায় ৫৫০ একয জমভ ফযা্ প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। এতিুমতত, থ যননমতক 

ঞ্চক্ষরয জমভ যাময ফযা্ প্রদান িমতয নুযক্ষণ বভাট ৬৫ টি অক্ষফদক্ষনয মফযীক্ষত ৫৫৩০ একয জমভ 

ফযা্ প্রদান/প্রমক্রয়াধীন যক্ষয়ক্ষছ। এ কর অক্ষফদক্ষনয মফযীক্ষত প্রস্তামফত মফমনক্ষয়াগ $ ১৬.৬৪২ মফমরয়ন 

ভামকযন ডরায এফং কভ যংস্থাক্ষনয প্রক্ষেন ১৬৩০০০ জন। প্রাপ্ত প্রস্তাফমূক্ষয খাতওয়াযী মফবাজন মনেরূ: 

 

খাত অক্ষফদনকৃত জমভয 

মযভাণ (একক্ষয) 

প্রস্তামফত মফমনক্ষয়াগ (মভ: 

ভা: ড:) 

কভ যংস্থান (জন) 

ফস্ত্র ও বতময বালাক ৭০৫ ১৫৭০.১৪২ ১,০২,৫১৮ 

আোত ও বরৌজাত ণ্য  ৭৫০ ৪৫০২.৪৯ ৬,৭৮৭ 

মফদ্যুৎ ঈৎাদন ২০০৪ ৭০৮১.৭৪ ১৪.৪৫১ 

পাভ যামঈটিকুার, 

বআন্ট, এরমমজ গ্যা 

প্লান্ট, পৄড প্রক্ষমং 

ন্যান্য 

২০৭১ ৩৪৮৭.৬৮ ৩৮,৯৩৩ 

বভাট ৫৫৩০ ১৬,৬৪২.০৩ ১৬২.৬৮৯ 
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এত্বুমতত, ফাংরাক্ষদক্ষয বালাক প্রস্তুতকাযী ংগঠন মফমজএভআএ ঈায দস্য মল্পক্ষযাক্তাক্ষদয জন্য ৫০০ 

একয জমভ ফযাক্ষ্য অক্ষফদন জামনক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষদয প্রস্তাফনাভক্ষত ঈক্ত গাক্ষভ যন্ট াক্ষকয ২.০০ মফমরয়ন ভামকযন 

ডরায মফমনক্ষয়াগ ও ৫ রে বরাক্ষকয কভ যংস্থান ক্ষফ। 

 

যাময িমতক্ষত জমভ ফযা্ ও প্রস্তামফত মফমনক্ষয়াগ  

ক্র: নং ফযা্প্রাপ্ত/বমাগ্য প্রমতষ্ঠাক্ষনয 

নাভ 

জমভয মযভাণ 

(একক্ষয) 

মফমনক্ষয়াগ  (মভ: ভা: 

ড:) 

কভ যংস্থান 

(জন) 

১ ফসুন্ধযা মল্প থ যননমতক 

ঞ্চর 

৫০০ ৪৮৮.৮৪ ২,০০০ 

২ নন্ত বটক্সটাআর াকয ২৫০ ৪৩৯.৮০ ২৫,৫৩৫ 

৩ এ ম অআ পাভ যামঈটিক্ষকর ১০০ ৩১৫.০০ ৫,০০০ 

৪ মমুনা বেক্ষটক (বজমব) ৫০ ১৩১.৮৮ ৫১৪ 

৫ মফমমডমফ-াওয়ায বজন ১৬ ১৩৫.৮৩ ৯২ 

৬ মফএঅযএভ মস্টর মভর মর: ১৪০ ২৪০.১৪ ২৬৬৩ 

৭ মফএঅযএভ মচটাগং 

াওয়ায বকা: 

১৬ ২১২.৬০ ৩০২ 

৮ মএআচম স্টীর ওয়াকয ৫০০ ৪০০০.০০ ১৪৭০ 

৯ বফঙ্গর প্লামস্টক মর: ১০০ ১৪১.০০ ৭৫০০ 

১০ বগ্রটওয়ার মযামভক্স ৪০ ৩৭.৫০ ১১০০ 

১১ ম্যাংক্ষগা বটমরামব য ১০০ ৯৯.০১ ৩৩০২ 

১২ অওয়াদ কক্ষম্পামজট মভরস্ ৫০ ১০০.০০ ৪০০০ 

১৩ পখরুম্ন বটক্সটাআর মর: ৫০ ৯৯.০০ ৮০১৩ 

১৪ বভক্ষট্রা মনটিং এন্ড ডাআং মভর ১০০ ২১৬.০০ ১৪০০০ 

১৫ বফমজং বজনআঈএন বংগুআ 

আমঞ্জমনয়ামযং  

৬০০ ৩০৪.০০ ৫০ 

১৬ মমজমমফ ৫০ ২৬৪.৯১ ৫৭ 

১৭ ম্যাকক্ষডানান্ড স্টীর প্রডাটস্ ৭০ ৫৯.১৯ ২১৯৪ 

১৮ াংজু মজনমজয়াং গ্রু ৮০০ ৫০৫৯.০০ ১৪০০ 

১৯ ামভট এরাক্ষয়ন্প রমজমস্টক ১০৬ ১৮৮.০০ ৫০০০ 

২০ ামুদা বকমভকুার কভক্ষপ্লক্স ১০০ ২০৫.০০ ১৫৬০ 

২১ অব্দুর বভাক্ষনভ মর: ৩০০ ৩০৪.৭৫৬ ১৩০০ 

২২ ওমযয়ন াওয়ায বভঘনাঘাট ২০০ ৭৯২.৮৩ ৩০০ 

২৩ ডাচ-ফাংরা াওয়ায এন্ড 

এক্ষামক্ষয়ট 

১০০ ৯২.৩২৫ ১২০০০ 

২৪ বরথক্ষকয়ায 

পাভ যামঈটিকুার 

২০ ২৫.৬৮৮ ৯০০ 
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২৫ বফ-এক্ষেমযয়াভ মর: ১০০ ৮৯.৪০৯ ৪১০ 

২৬ অযফ ফাংরাক্ষদ পৄড মর: ১০ ১২.৫০০ ৫২৫ 

২৭ গ্যা ওয়ান মর: (এরমমজ 

প্লন্ট) 

২৫ ২৩.৭৫  

২৮ পন য আন্টাযন্যানার ২৫ ২৬.২৩৫ ১৩৫ 

২৯ এময়ান বআন্ট মর: ২০ ৬.৭০৯ ৩৫০ 

৩০ আনক্ষট্রগা এুাাক্ষযন্প ১০ ২২.২০ ১৯০২ 

৩১ ুাভক্ষকা কক্ষ যাক্ষযন ১০ ৩৩.৩৩ ২৭১ 

৩২ ওএভম গ্রু ২০ ৬৩.৪৪৩ ৫৪৬৬ 

৩৩ অযভান ক মডনাভস্ মর: ১০ ৮.৭৯৪ ৯১ 

৩৪ গ্রীণ বরথ মর: ১০ ২০.১৬৫ ১২০০ 

৩৫ নাপা এুাাক্ষযন্প মর: ২০ ৫৪.৮০ ৩৫০০ 

৩৬ বযজা পুান ১০ ৪৬.২৯২ ১২০০০ 

৩৭ মযাজ াআক্ষকর আন্ডামিজ 

মর: 

২০ ২৩.৭৬৫ ৪০০ 

৩৮ ামভট মচচাগং াওয়ায মর: ২২ ২২০.২৩ ২৫০ 

৩৯ মফএএ গ্রু ২৫ ৩৭.৪৯ ১০০০ 

৪০ জুানা বটক্সটাআর মর: ১০ ১৫.০০ ১১০০ 

৪১ যাতুর এুাাক্ষযন্প ১০ ৩০.০০ ১৯৯৫ 

৪২ ানমজ বটক্সটাআর মভরস্ মর: ২০ ৭২ ২৮৩৪ 

৪৩ যমপক এুাাক্ষযন্প ওয়ামং 

এন্ড প্যাক্ষকমজং 

৩০ ১১৩.৬৭ ৮০৩৯ 

৪৪ অযমমএর-মফমমডমফ ৫০ ১১২৫ ২৫০ 

৪৫ ওক্ষয়স্ট-ফাংরা (ক্ষজমব) 

এক্ষামক্ষয়ান আন্ডামিজ মর: 

১০ ১২.১৪৬ ৮৫০ 

৪৬ অমরপ এভক্ষব্রাডাআময মবক্ষরজ 

মর: 

১০ ১৯.২৩৩ ১০০ 

৪৭ মফমডকভ নরাআন মর: ১০ ১৯.২৩৩ ১০০ 

৪৮ মজজাং মজনডুন াযমওয 

বাক্ষর বকা: মর: 

৫০০ ৫০৫৯.০০ ১৪০০ 

৪৯ এনামজয প্যাক াওয়ায মজন 

মর: 

৩০ ৯৯ ১০০০ 

৫০ ানমজ মস্টরক্ষর মস্টর মর: ১০ ৩.১৬ ১৬০ 

৫১ ভাক্ষ যন্ট বভরক্ষফান বভট বনট ১০ ৩.৬৬৫ ১৫১ 

৫২ আনক্ষট্রগা মডজাআন মর: ৫০ ৪২.৬৭ ৬৫৬ 

৫৩ মভ বপমব্রক্স মর: ০৫ ১৭.২৫ ২৪২ 
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৫৪ আঈএ-ফাংরা গ্রু মর: ১০০ ৭২.৮৫ ২০০০ 

৫৫ অক্ষযমপন এন্টাযপ্রাআজ ৭০ ১৮.০০ ৫২ 

৫৬ অভান মেমনং মভর মর: ৩০ ৫৬.৬০ ৬৪১৪ 

৫৭ ভড যান মর আন্ডামিজ মর: ৫০ ৪৪.০৪ ১৫০ 

৫৮ আঈক্ষযাময়া পৄড প্রক্ষমং 

(মফমড) মর: 

২০ ৫৩.৬১ ১১৫৭ 

৫৯ ভামন মডজাআন আটিমকট 

(মফমড) মর: 

১০ ৩১.৩৭ ১৫০০ 

৬০ ুাভক্ষকা কক্ষ যাক্ষযন মর: ১০ ১৪.০৬ ২৭১ 

৬১ বলাফার এনামজয মর: ১০ ১৮.৪৮ ৫১৩ 

৬২ কাক্ষভ যা বপাভ এন্ড এমডমব 

মর: 

২০ ৫৭.০৭ ২১৩৮ 

৬৩ আনক্ষভটার আন্টাযন্যানার মর: ১০ ৯.০০ ৩০০ 

৬৪ বনাবা বরথক্ষকয়ায এন্ড পাভ য 

মর: 

১০ ১৭.৭৫৪ ৭৭৬ 
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ট্যুমযজভ াকয 

ঈন্নয়ন 
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কক্সফাজায ও ট্যুমযজভ  

 

 

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে কক্সফাজায বজরায় ৩টি ট্যুমযজভ াকয ও ৬টি থ যননমতক ঞ্চর 

স্থাক্ষনয রক্ষেু কাজ কযক্ষছ । ৩টি ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষনয পক্ষর অগাভী ৮ ফছক্ষয  প্রায় ২,০০,০০০ (দ্যআ রে) 

বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ ক্ষফ এফং এ খাত ক্ষত ফছক্ষয প্রায় মতমযক্ত ০২ মফমরয়ন আঈএ ডরাক্ষযয 

থ যননমতক কভ যকাক্ষন্ডয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষফ। এছাড়া ফাংরাক্ষদক্ষ ট্যুমযজক্ষভয ফতযভান ফস্থান ১২৭ ক্ষত ২ 

মডমজক্ষটয ভক্ষে অক্ষফ ফক্ষর বফজা ভক্ষন কক্ষয (The Travel & Tourism Competitiveness Index 

2015 Ranking) । এআ মতনটি ট্যুমযজভ াকয ফাস্তফায়ন ম্পন্ন ক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষয ট্যুমযজভ মক্ষল্পয ব্যক 

মযফতযন সূমচত ক্ষফ। আক্ষতাভক্ষে  বফজা  কর্তযক নাপ ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষন বডক্ষবরায মনক্ষয়াক্ষগয কাজ াক্ষত 

বনয়া ক্ষয়ক্ষছ,  বমখাক্ষন ৩টি মল্প প্রমতষ্ঠান অগ্র প্রকা কক্ষয মায মূোয়ন বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ । াফযাং 

ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষন প্রক্ষয়াজনীয় ভীো ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ  এফং ট্যুমযজক্ষভয জন্য যাময প্লট ফযাক্ষ্য রক্ষেু 

মফরক্ষম্ব অগ্রত্র অফান কযা ক্ষফ। বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষনয ঈক্ষ্ক্ষশ্য বফজা ংমিি 

বস্টকক্ষাডাযক্ষদয াক্ষথ মফমবন্ন বা-বমভনায নুষ্ঠাক্ষনয ভােক্ষভ ভতমফমনভয় কযক্ষছ এফং বখাক্ষন নফধবাক্ষফ 

ফফাযত ৩৩৩টি মযফাযক্ষক অশ্র্ায়ণ প্রকক্ষল্পয অওতায় পুনফ যাক্ষনয কাম যক্রভ গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

মতনটি ট্যুমযজভ াকয ছাড়াও ভক্ষখারী ঈক্ষজরায় বফজা ০৬টি থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষন ভাননীয় 

প্রধানভন্ত্রীয নুক্ষভাদন রাব কক্ষয । এয ভক্ষে ভক্ষখামর থ যননমতক ঞ্চর, কক্সফাজায বোর আক্ষকানমভক 

বজান, ভক্ষখামর থ যননমতক ঞ্চর ও ভক্ষখামর মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর এয প্রামনক নুক্ষভাদন 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ামনা কর্তযক নাপ ট্যুমযজভ াক্ষকযয ঈন্নয়ন কাক্ষজয  মবমি প্রস্তয স্থান   
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প্রমক্রয়াধীন যক্ষয়ক্ষছ। ভক্ষখারী-৩ (ধরঘাটা) থ যননমতক ঞ্চক্ষর ৮০৪.৭০ একয খা জমভ এফং ৪৩৬.০২ 

একয মধগ্রণকৃত জমভ বফজা’য ভামরকানায় যক্ষয়ক্ষছ। এ স্থানটিক্ষত মফশ্বমফখ্যাত এরমমজ ঈৎাদনকাযী 

প্রমতষ্ঠান দমেণ বকাযীয় SK Gas ও ফাংরাক্ষদক্ষয ামুদা বকমভকুার প্রায় ১.৫ মফমরয়ন ডরায মফমনক্ষয়াগ 

প্রস্তাফ বফজা নুক্ষভাদন কক্ষযক্ষছ এফং ামুদা বকমভকুার মর: এয নুকূক্ষর ৫১০ একয জমভ ফযা্ কক্ষযক্ষছ। 

এখাক্ষন, KISC ফড় অকাক্ষয স্টীর প্লান্ট মনভ যাক্ষণ ২.৩ মভমরয়ন ডরায মফমনক্ষয়াক্ষগয রক্ষেু প্রাক্ ভীো 

ম যাক্ষরাচনা কযক্ষছ। ফড় ফড় মফমনক্ষয়াগকাযীগণ মুক্ষদ্রয গবীযতা কাক্ষজ রামগক্ষয় মনজস্ব বজটি মনভ যাক্ষণয 

মযকল্পনা কযক্ষছ ।   

 

 

 
নাপ ট্যুমযজভ াকয  -  বুজায়ক্ষন বৃেক্ষযাণ  

নাপ ট্যুমযজভ াকয  এরাকায াশ্বযফতী াাক্ষড়য বৌদম য  
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নাপ ট্যুমযজভ াকয প্রকল্প 

বটকনাপ ঈক্ষজরায় নাপ নদীয একটি ভক্ষনাযভ িী জামরয়াযিী । বভাট জমভয মযভান প্রায় ২৯১ একয । াাড় 

ও নদীয বফমচত্রুভয় দৃশ্য, মনভ যর ফাতা, সুঈচ্চ াাক্ষড়য বৌদ্য িীটিক্ষক নন্যাধাযন রূ মদক্ষয়ক্ষছ। নাপ 

ট্যুমযজভ াকয ক্ষফ ফাংরাক্ষদক্ষয প্রথভ মযকমল্পত ট্যুমযজভ াকয। নাপ ট্যুমযজভ াকযটি পরবাক্ষফ ফাস্তফায়ন ক্ষর 

ফাংরাক্ষদক্ষয ট্যুমযজভ খাক্ষত এক নতুন মদগন্ত ঈক্ষম্মামচত ক্ষফ এফং প্রতুে ও ক্ষযােবাক্ষফ প্রায় ২০,০০০ বরাক্ষকয 

কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ ক্ষফ।  এখাক্ষন থাকক্ষফঃ 

 বাক্ষটর, কক্ষটজ, আক্ষকা-ট্যুমযজভ, ৯.৫ মকক্ষরামভটায কুাফর কায বনটওয়াকয, 

 বাভান বজটি, ঝুরন্ত বতু, মশু াকয, আক্ষকা-কক্ষটজ, ওাক্ষনমযয়াভ/ বভমযন এুাকুয়ামযয়াভ 

 অন্ডায ওয়াটায বযস্টুক্ষযন্ট, বাভান বযস্টুক্ষযন্ট  নানামফধ মফক্ষনাদক্ষনয সুমফধা ।  

 নাপ ট্যুমযজভ াক্ষকয বম ভস্ত ঈন্নয়ন কাজ াক্ষত বনওয়া ক্ষয়ক্ষছ তা ক্ষরাঃ 

ক্রমভক 

নং  

কাক্ষজয নাভ  ম্ভাব্য মুে 

(ক্ষকাটি টাকা)  

ফ যক্ষল গ্রগমত  

১ ঝুরন্ত ব্রীজ মনভ যাণ  ৫৫.০০   মডজাআন প্রস্তুতকযণ বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ । 

 ীগ্রআ দযত্র অফান কযা ক্ষফ।   

২ বজটি মনভ যাণ  ১৯.৮১   ীগ্রআ দযত্র অফান কযা ক্ষফ।   

৩ ভূমভ ঈন্নয়ন ২৩.৮৬  ৭৫% ভূমভ ঈন্নয়ন ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

৪ ফাঁধ মনভ যাণ  ২৪.২৮   মডজাআন ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ  

 ীগ্রআ দযত্র অফান কযা ক্ষফ। 
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নাপ ট্যুমযজভ াআট  
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াফযাং ট্যুমযজভ াকয  

াফযাং ট্যুমযজভ াকয ফাংরাক্ষদক্ষয ফ য দমেক্ষণ বটকনাপ ঈক্ষজরায াগয তীক্ষয ফমস্থত। বমখাক্ষন বভাট জমভয 

মযভান ১০৪১ একয। াাড় ও াগক্ষযয বফমচত্রভয় দৃশ্য, সুদীঘ য ফালুকাভয় বকত এ স্থানক্ষক বৌদক্ষম যয রীরাভূমভক্ষত 

মযনত কক্ষযক্ষছ । াফযাং ট্যুমযজভ াকয ক্ষফ ফাংরাক্ষদক্ষয ট্যুমযজক্ষভয ন্যতভ অকল যনীয় স্থান ও মফক্ষনাদক্ষনয 

কামিত স্থান। াফযাং ট্যুমযজভ াকযটি পরবাক্ষফ ফাস্তফায়ন ক্ষর ফাংরাক্ষদক্ষয ট্যুমযজভ খাক্ষত এক নতুন মদগন্ত 

ঈক্ষম্মাচন ক্ষফ এফং প্রতুে ও ক্ষযােবাক্ষফ প্রায় ৭০,০০০ বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষফ।  এখাক্ষন থাকক্ষফঃ 

 ৫ তাযকা বাক্ষটর, আক্ষকা-ট্যুমযজভ 

 বভমযন এুকুমযয়াভ 

 ম-ক্রুজ   

 মফক্ষদী ম যটকক্ষদয জন্য মফক্ষল 

ংযমেত এরাকা  

 বন্টাটি যক্ষন ভ্রভক্ষনয মফক্ষল ব্যফস্থা  

 বাভান বজটি  

 মশু াকয  

 আক্ষকা-কক্ষটজ  

 ওাক্ষনমযয়াভ 

 অন্ডায ওয়াটায বযস্টুক্ষযন্ট  

 বাভান বযস্টুক্ষযন্ট  নানামফধ মফক্ষনাদক্ষনয সুমফধা ।  

াফযাং ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষন বফজা ও যকাক্ষযয ন্যান্য মফবাগ বম ভস্ত প্রকল্পমূ াক্ষত মনক্ষয়ক্ষছ তা মনেরুঃ  

ক্রমভক কাক্ষজয নাভ  ফাস্তফায়নকাযী 

ংস্থা  

ম্ভাব্য 

ফাক্ষজট ( 

বকাটি টাকা)   

ফ যক্ষল ববৌত গ্রগমত   

১ বটকনাপ-াামযযিী 

ড়ক প্রস্তকযণ ও 

মক্তারীকযণ প্রকল্প  

ড়ক ও জনথ 

মফবাগ 

২২.০০ ১০০%  

২ স্থানীয় যকায কর্তযক ড়ক 

ম্প্রাযণ প্রকল্প (৩টি 

স্থানীয় ড়ক)  

এরমজআমড ৪.৬৩ ১০০%  

৩ ভূমভ ঈন্নয়ন   বফজা  ৫৭.০০ ঠিকাদায মনক্ষয়াগ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

৪ মফদ্যুৎ ংক্ষমাগ  ল্লী মফদ্যতায়ন 

বফাড য  

৯.৫০ মডক্ষামজট মক্ষক্ষফ ল্লী মফদ্যুতায়ন 

বফাড য এয ভােক্ষভ ফাস্তফায়ন কযা 

ক্ষফ ।  

৫ ভূমভ মধগ্রণ বফজা ৩৫.৭৩  

৬ াফযাং ট্যুমযজভ াক্ষকযয ফ যাঁধ 

মনভ যাণ মনভ যাণ 

বফজা ২৯.৭৩ ২৫% কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ।  
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বাক্ষটর ও মযক্ষাট য 

াফযাং ট্যুমযজভ 

াআট  

গরপ  বকা য  

 ওান াকয  
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বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয  

 

বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয ভক্ষখামর ঈক্ষজরায বানামদয়া, চয ভকবুর, চয বযাট  ও মুদ্র মফরা বভৌজায় ফমস্থত। 

বভাট জমভয মযভান ৯৪৯৭.৩১ একয (বমফষ্যক্ষত মা ১২০০০ একয ম যন্ত ম্প্রাযন কযা ক্ষফ। মা বফজা গত ২৭ ভাচ য ২০১৭ 

তামযক্ষখ বজরা প্রান কক্সফাজায ক্ষত ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কক্ষয ।  বানামদয়ায় আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয প্রমতষ্ঠা কযক্ষত বফজা আক্ষতাভক্ষে 

ম্ভাব্যতা ভীোয কাজ াক্ষত মনক্ষয়ক্ষছ । বানামদয়ায় আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয মযক্ষফ ফান্ধফ মক্ষক্ষফ গক্ষড় তুরক্ষত বফজা 

প্রাথমভকবাক্ষফ শুদৄভাত্র ৩০% স্থান ব্যফাক্ষযয মযকল্পনা গ্রণ কক্ষযক্ষছ মাক্ষত কক্ষয মযক্ষফক্ষয ঈয বকান মফরূ প্রবাফ না ক্ষড় ।  

ফতযভাক্ষন নফধবাক্ষফ ফফাযত স্থানীয় ফামদাগণ নফধবাক্ষফ বঘয মনভ যাক্ষণয ভােক্ষভ ভাছ চাল কক্ষয অক্ষছ, মা মযক্ষফ ও 

জীফনফমচক্ষত্রয জন্য সৄভমক-স্বরূ। আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয মনভ যাক্ষণয পক্ষর একমদক্ষক বমভন নফধবাক্ষফ বঘয মযচারনা ফন্ধ ক্ষফ, 

ন্যমদক্ষক মযকমল্পত ট্যুমযজক্ষভয পক্ষর প্রচুয বফক্ষদমক মুদ্রা ঈাজযক্ষনয সুক্ষমাগ সৃমি ক্ষফ।  

বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াক্ষকয’য বফমিু- 

 বভাট ফালুকাভয় মুদ্র তীয এয বদঘ যু  প্রায় ১৯.২ মকক্ষরামভটায ।  

 কক্সফাজায-বটকনাপ ২.৬মকক্ষরামভটায দূক্ষয ফমস্থত।  

 ঝাঈফন এয ভনভাতাক্ষনা মঝমযমঝময ব্দ ।  

 দৃমি নদন রার কাকড়া ।  

 মফমবন্ন প্রজামতয ামখ ।  

 শুটমক ভাছ প্রমক্রয়াকযণ।  

 সূক্ষম যাদয় ও সূম যাস্ত বদখায সুক্ষমাগ ।  
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বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয গক্ষড় তুরক্ষত বফজা কর্তযক গৃীত দক্ষেমূ: 

 

 নফধবাক্ষফ ফফাযত ৩১৫টি মযফাযক্ষক অশ্র্ায়ন প্রকক্ষল্পয ভােক্ষভ পুনফা যক্ষনয জন্য ঈক্ষ্ুাগ গ্রণ । 

 বানামদয়া িীক্ষ নতুন মাক্ষত বকান ভৎস্য বঘয ও নফধবাক্ষফ ফমত গক্ষড় না  ওক্ষঠ য় ব মফলয়টি 

মনমিতকক্ষল্প  বজরা প্রান কক্সফাজায প্রক্ষয়াজনীয়  কাজ কযক্ষছ । 

 বানামদয়া িীক্ষ মফদ্যুৎ াফ বস্টন স্থাক্ষন ল্লী মফদ্যুতায়ন বফাড য প্রক্ষয়াজনীয় কাজ কযক্ষছ ।  

 বানামদয়া িী যোকক্ষল্প ফাংরাক্ষদ ামন ঈন্নয়ন বফাড য  প্রক্ষয়াজনীয় দক্ষে গ্রক্ষণ কাজ কযক্ষছ ।  

 বানামদয়া িীক্ষয মনযািা মনমিতকক্ষল্প ফাংরাক্ষদ বকাস্টগাড য একটি মযকল্পনা গ্রণ কক্ষযক্ষছ  এফং তাক্ষদয 

স্থানায জন্য জমভ ফযাক্ষ্য মিান্ত বনয়া ক্ষয়ক্ষছ ।  

 বানামদয়া  িীক্ষয জীফনফমচত্র ফজায় বযক্ষখ মযক্ষফ-ফান্ধফ ট্যুমযজভ াকয গক্ষড় তুরক্ষত মযক্ষফ ও ফন 

ভন্ত্রণারক্ষয়য াক্ষথ ভিয় কযা ক্ষে ।   

 িীক্ষয ঈকূরীয় ংক্ষ ঝাঈফন সৃজক্ষনয কাজ চরভান। 

 বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াক্ষকযয ীভানা মনমিতকক্ষল্প মরায স্থাক্ষন স্থানীয় প্রাক্ষনয ক্ষমামগতা চাওয়া 

ক্ষয়ক্ষছ ।    

 বানামদয়া িীক্ষয াক্ষথ বমাগাক্ষমাগ স্থাক্ষন চট্টগ্রাভ বাট য থমযটি ও মফঅআডাব্লুটিএ কর্তযক বুন্তযীণ বনৌ-

মযফন টামভ যনার স্থাক্ষন কাজ কযক্ষছ  ।  

 সুক্ষয় ামন মনমিতকক্ষল্প জনস্বাস্থু প্রক্ষকৌর মধদপ্তয কর্তযক ব্যফস্থা গ্রণ । 

 কক্সফাজায ক্ষত বানামদয়া িী ম যন্ত কুাফর কায বনটওয়াকয মনভ যাণ প্রকল্প গ্রণ ।  

 বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াক্ষকয কক্ষয়কটি তুাদৄমনক অফামক কক্ষটজ ও প্রামনক বফন মনভ যাক্ষণ বফজা 

কর্তযক ঈক্ষযাগ গ্রণ ।  

 নফধ দখর ফক্ষন্ধ পুমর কুাম্প ও স্ত্র অনায মনক্ষয়াক্ষগয ঈক্ষযাগ গ্রণ।  

 

বানামদয়া 
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বভৌজা: ধরঘাটা 

যকাময খা : ৫৭২.৬১ একয  

ব্যমক্তভামরকানা জমভ: ৬৬৬.৯৪ একয  

মযমজঈভ কযা জমভ: ১৯৫.৮৮ একয  

চয বযাট: ৬১.৭৫ একয 

বফজা’য ভামরকানাধীন জমভ: (৮০৪.৭০ 

+ ৪৩৬.০২) = ১২৪০.৭২ একয  

ধরঘাটা বভৌজায় বফজা’য নুকূক্ষর 

ফক্ষদাফক্ষস্তয প্রমক্রয়াধীন জমভয মযভাণ: 

২৯৪৬.২৩ একয 

 

 ৮০৪.৭০ একয জমভ দীঘ যক্ষভয়াদী ফক্ষদাফস্ত াওয়া বগক্ষছ। 

 ৪৩৬.০২ একয ভূমভ মধগ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 ১০ পৄট ভাটি বযাক্ষটয প্রক্ষয়াজন ক্ষফ। 

 ২৫টি কাঁচা ঘয যক্ষয়ক্ষছ। াকা ঘয, মো প্রমতষ্ঠান, াট-ফাজায ও 

 ধভীয় প্রমতষ্ঠান বনআ।  

 ভাতাযফামড় কয়রা মফদ্যুৎ বকক্ষন্দ্রয কাছাকামছ ফমস্থত।  

 Initial Site Assessment ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 ম্ভাব্যতা ভীো দ্রুত শুরু ক্ষফ।  
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বানামদয়া িী এয প্রাকৃমতক বৌদম য 
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াফযাং ট্যুমযজভ াকয- বফজায মবন ডকুক্ষভন্ট এয বভাড়ক ঈক্ষন্াচন 
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শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর 

শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর বভৌরবীফাজায দয ঈক্ষজরায বযপুক্ষয ৩৫২ একয জমভয ঈয ফমস্থত মায পূক্ষফ য 

মক্ষরট, মিক্ষভ মফগন্জ, ঈিক্ষয সুনাভগন্জ ও দমেক্ষন বভৌরবীফাজায বজরা । ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ামনা  

শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ঈন্নয়ন কাক্ষজয মবমি প্রস্তয স্থান কক্ষযন গত বপব্রুয়াময ২০১৬। এখাক্ষন ঈক্ষল্লখ্য বম , 

মক্ষল্পয মফক্ষকন্দ্রীকযণ ও  মক্ষরট মফবাক্ষগয প্রায় ৪৪,০০০ বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষন থ যননমতক ঞ্চরটি গুযত্বপূণ য 

ভূমভকা ারন কযক্ষফ । শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষর গ্যা ংক্ষমাগ প্রদাক্ষন জারারাফাদ গ্যা মডমিমফঈন বকাম্পানী 

মরমভক্ষটড কর্তযক াআরাআন স্থাক্ষনয কাজ শুরু কযা ক্ষয়ক্ষছ ও মমজমমফ কর্তযক একটি গ্রীড াফ-বস্টন ও প্ল্ল্লী 

মফদ্যুতায়ন বফাড য কর্তযক একটি মফদ্যুৎ াফ বস্টন স্থাক্ষনয কাজ শুরু ক্ষয়ক্ষছ। বফজা কর্তযক ভূমভ ঈন্নয়ন , মফদ্যুৎ 

যফযা রাআন ও বরক ঈন্নয়ক্ষনয কাজ অযম্ভ কযা যক্ষয়ক্ষছ। ভাচ য ২০১৭ াক্ষর শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষন 

মফমনক্ষয়াগকযীক্ষদয মনকট মফমনক্ষয়াগ প্রস্তাফ অফান কযা য় এফং এ বপ্রমেক্ষত ০৬টি প্রমতষ্ঠানক্ষক ২৩১ একয জমভ 

ফযা্ প্রদান কযা য় । ঈক্ত ০৬টি প্রমতষ্ঠান ক্ষত প্রায় ১.৪ মফমরয়ন আঈএ ডরায  মফমনক্ষয়াক্ষগয প্রস্তাফ াওয়া 

মায়। মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠানমূ মডক্ষম্বয ২০১৮ ক্ষত মল্প স্থান শুরু কযক্ষফ এফং জুন ২০১৯ ভক্ষে মল্প 

ঈৎাদক্ষন মাক্ষফ ভক্ষভ য বফজাক্ষক ফমত কক্ষয।   

শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষর মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠান এয  াক্ষথ ভূমভয আজাযা চুমক্ত স্বােয নুষ্ঠান 
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শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর 
 

প্রস্তামফত মফমনক্ষয়াগ, মফক্রয়/যপ্তামন ও কভ যংস্থান 

 

মল্প ঈক্ষযাক্তা প্রমতষ্ঠাক্ষনয 

 নাভ 

ফযা্কৃত জমভ 

(একয) 
মফমনক্ষয়াগ 

মফক্রয়  

(ফাৎমযক) 

যপ্তামন 

(ফাৎমযক) 

কভ যংস্থান 

(ংখ্যা) 

মল্প 

প্রমতষ্ঠাক্ষনয 

ংখ্যা 

ফ্লামভক্ষঙ্গা পুান মরমভক্ষটড 

(মডমফএর গ্রু) 

১৭০ ১১৮৩.০০ - ৩৩৩৩.০০ ৩৮৩৭৮ ২০ 

অয়া িমথং বকাং মর: ৭ ৫৪.৮০ - ৯৬.৯৩ ২১০০ ১ 

অওয়াদ কক্ষম্পামজট মভর 

মর: 

৭ ৩০.০০ - ৯৭.০০ ২০৬০ ১ 

বগ্রটওয়ার মযামভকস্ মর: ২৫ ৩২.৫০ ৯৭.০৩ - ১০০০ ১ 

ডাফর বলমজং মর: ৩ ০.৮১ - - ৯৩ ১ 

অব্দুর বভাক্ষনভ মযামভক মর ২১৯ ৫০.০০   ২০০ ১ 

ফ যক্ষভাট ২৩১ ১৩৫১.১১ ৯৭.০৩ ৩৫২৬.৯৩ ৪৩৮৩১ ২৪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(মভমরয়ন ভামকযন ডরায) 
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জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চর 

 

প্রকল্পঃ জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জমভ মধগ্রণ ও ঈন্নয়ন প্রকল্প। 

 

ঈক্ষজরা: জাভারপুয দয। বভৌজা: যঘুনাথপুয মদঘুরী, সুরতান নগয, বজায়াক্ষনয াড়া, মযদ্রাাটা, বছানটিয়া ও গান্ধাআর। 

 

বভাট জমভয মযভান: ৪৩৬.৯২ একয । ফতযভাক্ষন বভাট জমভয মযভান: ৪৩৬.৯২ একয। খা জমভ: ৯২.৯৫ একয। 

ব্যমক্তভামরকানাধীন জমভ: ৩৪৩.৯৭ একয। অক্ষযা ১৪৭.০০ একয খা জমভ প্রকক্ষল্প ন্তর্ভ যমক্তয মফলক্ষয় বজরা প্রান, 

জাভারপুয বথক্ষক  প্রস্তাফ বতযী কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

প্রকক্ষল্পয বভয়াদকার: জানুয়াময’২০১৬ ক্ষত মডক্ষম্বয’২০১৭ ম যন্ত। তক্ষফ ফাস্তফতায মনমযক্ষখ প্রকল্পটিয বভয়াদকার 

মডক্ষম্বয’২০১৯ ম যন্ত ফমধ যত কক্ষয প্রণীত অযমডমম নুক্ষভাদক্ষনয ক্ষোয় অক্ষছ। 

 

 প্রকল্প ব্যয় (রে টাকা):  ৩০২৫৮.০০। ংক্ষামধত অযমডমম’বত  ৩৩০১৪.০০ রে টাকা ফযাক্ষ্য প্রস্তাফ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

  প্রকক্ষল্পয মূর কাম যক্রক্ষভয গ্রগমত:  

 জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চক্ষরয মপমজমফমরটি স্টুামডয জন্য মমম কর্তযক্ষেয ভােক্ষভ (Ernst & 

Young) নাভক প্রমতষ্ঠানক্ষক মনক্ষয়াগ কযা ক্ষয়ক্ষছ। ঈক্ত ভীো PPP কর্তযে কর্তযক চূড়ান্তকযক্ষণয ক্ষোয় 

অক্ষছ। 

 এআ প্রকক্ষল্পয অওতায় ২৮ রে ঘনমভটায ভাটি বযাট কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 মফদ্যুৎ যফযা এয জন্য জাভারপুয ল্লী মফদ্যুৎ মভমত বফজা’য থ যায়ক্ষন াফ-বিন স্থান কযক্ষছ। 

 গ্যা ংক্ষমাক্ষগয জন্য মততা গ্যা গ্যা মর:  কর্তযক্ষেয কাছ বথক্ষক ৪৩.৩৯ বকাটি টাকায একটি প্রাক্করন 

াওয়া বগক্ষরও মডমমক্ষত ংমিি খাক্ষত ভাত্র ০৪ বকাটি টাকা ফযা্ যক্ষয়ক্ষছ।  তক্ষফ প্রকক্ষল্পয ংক্ষামধত 

অযমডমম’বত ঈক্ষযাক্ত মযভান থ য ফযাক্ষ্য প্রস্তাফ কযা ক্ষয়ক্ষছ। অযমডমম নুক্ষভাদন ও থ য প্রামপ্ত 

াক্ষক্ষে অগাভী থ য ফছক্ষয ঈক্ষল্লমখত থ য ছাড় কযা ক্ষফ। 

 পুন যফান/ মযক্ষরাক্ষকন ংক্রান্ত: প্রকক্ষল্পয ফতযভাক্ষন মজযত ৪৩৬ একয জমভয ভক্ষে ফমস্থত মধগ্রক্ষণয ফাআক্ষয 

থাকা ১০১ টি মযফাক্ষযয ১৭ একয জমভ প্রকল্প এরাকায় মফমেন্নবাক্ষফ মধগ্রণকৃত ১৪ টি  মযফাক্ষযয জন্য 

বভাট ২০ একয জমভ মচমিত কযা ক্ষয়ক্ষছ।  
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অড়াআাজায ও মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর 

 

প্রকল্পঃ অড়াআাজায ও মভযযাআ এয ভূমভ মধগ্রণ প্রকল্প। 

ঈক্ষজরা: অড়াআাজায, নাযায়ণগঞ্জ ও মভযযাআ, চট্টগ্রাভ। 

 

বভাট জমভয মযভান: ১৪৯১.৪৮ একয। প্রকক্ষল্পয অওতায় জাামনজ থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জন্য ৯৯১.৪৮ একয ভূমভ এফং 

মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জন্য ৫০০ একয ভূমভ মধগ্রক্ষণয ংস্থান যক্ষয়ক্ষছ। যফতীক্ষত অক্ষরাচু প্রকল্পটি 

ংক্ষাধনীয ভােক্ষভ মতমযক্ত ৫০০ একয ভূমভ মধগ্রণ কযা ক্ষফ। জমভয মধগ্রণ মূেবৃমি াওয়ায় মডমম ংক্ষাধন 

প্রক্ষয়াজন। 

 

প্রকক্ষল্পয বভয়াদকার: জানুয়াময’২০১৭ ক্ষত ৩০ জুন ২০১৯ ম যন্ত (ংক্ষামধত প্রকল্প প্রস্তাফ নুক্ষভাদন)।  

 

প্রকল্প ব্যয় (রে টাকা):  ৭৬১৭৪.৬৩। প্রকক্ষল্পয অওতায় ভূমভ মধগ্রণ মূর কাম যক্রভ ওয়ায় ২০১৭-১৮ থ যফছক্ষযয 

এমডমক্ষত ৬৮৫০০.০০ ংস্থান যাখা প্রক্ষয়াজন। 

 

প্রকল্প নুক্ষভাদন: প্রকল্পটি একক্ষনক বায় নুক্ষভামদত য়। ংক্ষামধত মডমম নুক্ষভাদন প্রমক্রয়াধীন। (প্রাক্কমরত মূে 

৩২৩৬২৪.৯৩ রে টাকা)। 

 

প্রকক্ষল্পয মূর কাম যক্রক্ষভয গ্রগমত:  

 প্রকক্ষল্পয অওতায় মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর ৫০০.০০ একয ভূমভ মধগ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

অড়াআাজায জাামনজ থ যননমতক ঞ্চর এয ভূমভ মধগ্রণ কাম যক্রভ জুন, ২০১৮ এয ভক্ষে 

ম্পন্ন ক্ষফ। ঈক্ষল্লখ্য, ংক্ষামধত মডমমক্ষত মতমযক্ত ৫০০ একয ভূমভ মধগ্রণ ংস্থান বযক্ষখ 

নুক্ষভাদন প্রমক্রয়াকযণ চরক্ষছ। 
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মজ ট্য মজ থ যননমতক ঞ্চর 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে ফাংরাক্ষদ যকাক্ষযয াক্ষথ মফক্ষদম বকান যকাক্ষযয ভক্ষেকায চুমক্ত 

ম্পাদক্ষনয ভােক্ষভ নতুন ধাযায থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয ঈক্ষযাগ গ্রণ কক্ষয। এআ ঈক্ষযাক্ষগয অওতায় এমাফৎ 

চীন, জাান ও বাযক্ষতয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয জন্য অরাদা থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয প্রমক্রয়া চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 
 

চাআমনজ থ যননমতক এফং মল্পাঞ্চর (CEIZ) 

 

 জুন, ২০১৪ াক্ষর ফাংরাক্ষদ যকাক্ষযয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রীয চীন পযকাক্ষর চীনা কর্তযে তাক্ষদয মল্প স্থানা  

ফাংরাক্ষদক্ষ স্থানান্তক্ষযয অগ্র ব্যক্ত কক্ষয। এআ ভক্ষয় চীন যকায তাক্ষদয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয জন্য চট্টগ্রাভ ঞ্চক্ষর 

একটি মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর ও মল্পাঞ্চর স্থাক্ষনয যাভ য প্রদান কক্ষয। এযআ বপ্রোক্ষট চীন যকাক্ষযয ফামণজু 

ভন্ত্রণারয় ও বফজায ভক্ষে চাআমনজ আক্ষকানমভক এন্ড আন্ডামিয়ার বজান স্থাক্ষনয জন্য একটি ভক্ষঝাতা স্মাযক স্বােমযত 

য়। ঈক্ত থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য ৪২০.৩৭ বকাটি টাকা ($ ৫৩.৯০ মভমরয়ন) ব্যক্ষয়  ৭৮৩ একয জমভ 

মধগ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং  ঈক্ত প্রকক্ষল্পয ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাক্ষণয কাজ চরক্ষছ। এতিুমতত, চাআমনজ আক্ষকানমভক এন্ড 

আন্ডামিয়ার বজান (CEIZ) এয প াআট ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ক্ষনয জন্য চীন যকায ভামকযন ডরায ২৮০ মভমরয়ন 

বযয়ামত ঋণ (Concessional Loan)  প্রদাক্ষন ম্মত ক্ষয়ক্ষছ। 

 

 

ফাংরাক্ষদ-জাান মজ ট্য মজ থ যননমতক ঞ্চর 

 

ফাংরাক্ষদক্ষ মল্পায়ক্ষনয ভােক্ষভ  থ যননমতক ঈন্নয়ন ত্বযামিত কযায রক্ষেু জাান ফযাফযআ ায়তা প্রদাক্ষনয 

চায়না াযফায আমন্জমনয়ামযং বকাম্পমন ও বফজা’য ভক্ষে বয়াযক্ষাডায চুমক্ত স্বােয 
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অগ্র প্রকা কক্ষয অক্ষছ। মফগত বভ, ২০১৪ াক্ষর ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী কর্তযক জাান পযকাক্ষর মফলয়টি ফাস্তফ 

রূ রাব কক্ষয। এখাক্ষন ঈক্ষল্লখ্য বম Bay 

of Bengal Industry 

Growth Belt (BIG-B) অওতায় প্রান্ত ভাাগয ক্ষত বাযত ভাাগয ম যন্ত মফস্তীণ য এরাকায় 

থ যননমতক প্রবৃমিয বম ধাযা সূমচত ক্ষয়ক্ষছ তায অওতায় জাান-ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ংীদামযক্ষত্বয কাম যধাযা 

ত্বযামিত ক্ষে। জাাক্ষনয জাআকা কর্তযক মযচামরত ম্ভাব্যতা ভীোয নুযক্ষণ ফাংরাক্ষদ যকায নাযায়নগঞ্জ 

বজরায অড়াআাজায ঈক্ষজরায় জাামনজ  থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য জমভ মধগ্রক্ষণয প্রকল্প নুক্ষভাদন 

কক্ষযক্ষছ। জাান যকায জাামনজ থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষনয জন্য Foreign Direct 

Investment Promotion Project (BD-P86) এয অওতায়  ১৩৫.৩১ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

ায়তা প্রদান কক্ষযক্ষছ। ঈক্ত থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয ঈক্ষ্ক্ষশ্য বফজা ও জাাক্ষনয Sumitomo 

Corporation এয ভক্ষে ২০১৭, বভ ভাক্ষ একটি ভক্ষঝাতা স্মাযক স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। আক্ষতাভক্ষে মজওমফ 

ক্ষত একটি প্রকক্ষল্পয অওতায় ভূমভ মধগ্রণ কাম যক্রভ চরক্ষছ। FDI Promotion প্রকক্ষল্পয অওতায় 

ফকাঠাক্ষভা ঈন্নয়ন কাম যক্রক্ষভয প্রকল্প ও প্রাথমভক এমস্টক্ষভট প্রণয়ন কযা ক্ষে।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী বখ ামনা ও জাাক্ষনয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 
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ফাংরাক্ষদ-বাযত মজ ট্য মজ থ যননমতক ঞ্চর 

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযক্ষেয অওতায় বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য ফাংরাক্ষদ যকায ও বাযত যকাক্ষযয 

ভক্ষে মফগত জুন, ২০১৫ াক্ষর একটি ভক্ষঝাতা স্মাযক স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ। এরক্ষেু কুমিয়ায ববড়াভাযা ও ফাক্ষগযাক্ষটয বভাংরা 

ঈক্ষজরায় দ্যটি থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জায়গা মচমিত কযা ক্ষয়ক্ষছ। আক্ষতাভক্ষে বাযতীয় যকাক্ষযয চামদায বপ্রমেক্ষত মভযযাআ 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরও ১০০০ একয জমভ বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য মনমদ যি কযা ক্ষয়ক্ষছ। একর থ যননমতক ঞ্চক্ষরয 

জন্য ম্ভাব্যতা ভীো মযচারনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। বাযত যকাক্ষযয নভনীয় ঋণ ফা Concessional Line of Credit এয 

অওতায় একর থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ঈন্নয়ন কাম যক্রভ ফাস্তফাময়ত ক্ষফ। বফজা আক্ষতাভক্ষে ববড়াভাযায় ৪৬০ একয, ভংরায় ১১০ একয 

জমভ মধগ্রণ কক্ষযক্ষছ। বভাংরা এরাকায় বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয জন্য মচমিত জমভয মযভাণ ম যাপ্ত ওয়ায বপ্রমেক্ষত 

বাযতীয় ে ফাক্ষগযাক্ষটয যাভার এরাকায় ম যাপ্ত জমভ প্রামপ্তয প্রস্তাফ কক্ষযক্ষছ। ববড়াভাযা ও বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জন্য ৮৮ 

মভমরয়ন ভামকযন ডরায এফং মভযযাআ ঞ্চক্ষর স্থামতব্য বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জন্য ১০০ মভমরয়ন ভামকযন ডরায ঋণ প্রদাক্ষন 

বাযত যকায ম্মত ক্ষয়ক্ষছ। ফাংরাক্ষদ-বাযত থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয রক্ষেু বভ ২০১৬ াক্ষর বফজা ও বাযক্ষতয যযাি 

ভন্ত্রণারক্ষয়য ঈধ যতন কভ যকতাক্ষদয ভিক্ষয় গঠিত Joint Working Group এয প্রথভ বা নুমষ্ঠত ক্ষয়ক্ষছ। যফতীক্ষত গত 

২২-২৩ বপব্রুয়াময, ২০১৮ তামযক্ষখ নয়ামদল্লীক্ষত Joint Working Group-এয বা নুমষ্ঠত ক্ষয়ক্ষছ। বায় IEZ 

ফাস্তফায়ক্ষনয মফমবন্ন মফলয়ামদ মনক্ষয় অক্ষরাচনা য়। বভাংরাস্থ বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বডক্ষবরায মাক্ষফ আক্ষতাভক্ষে বাযতীয় 

াআ কমভনায বথক্ষক ম্ভাব্য ২টি বডক্ষবরায প্রমতষ্ঠাক্ষনয নাভ াওয়া বগক্ষছ। এছাড়া মভযযাআ IEZএয ম্ভাব্যতা ভীোয কাজ 

চরক্ষছ। মভযযাআ এ ফমস্থত বাযতীয় IEZ-এয ফাস্তফায়ক্ষনয মনমভি দ্য’টি প্রকল্প প্রস্তাফ (মডমম) মযকল্পনা কমভক্ষন নুক্ষভাদন 

প্রমক্রয়াধীন। 

 

 বাযতীয় থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষন ভক্ষঝাতা চুমক্ত স্বােয 
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বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর 

বভঘনা আক্ষকানমভক বজান 

 

  ফস্থান: বভঘনাঘাট, বানাযগাঁ, নাযায়নগঞ্জ          ভািায প্লান:                                             

 বভাট ভূমভ:  ৭১.৯০২০ একয 

 প্রস্তামফত র্ভমভ: ২৪৫.০০ একয 

 রাআক্ষন্প প্রদান: ২৩/০৮/২০১৬ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৫৩১.৯১ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 এ ম যন্ত নুক্ষভামদত মল্প আঈমনটঃ ১০ টি 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ২০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা প্রাচীয: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 আক্ষতাভক্ষে মফদ্যুৎ প্লান্ট, বায এন্ড াল্প আন্ডামিজ; 

বকমভকুার প্লান্ট, ডার, অটা ও মড ক্রামং মভর স্থামত 

ক্ষয়ক্ষছ। 

       

         

 

 

বফদ্যমতক াফ-বস্টন প্রামনক বফন ও বজান ামবয বফন 
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অব্দুর বভাক্ষনভ আক্ষকানমভক বজান 

 ভািায প্লানঃ 

  ফস্থান: গজামযয়া, মুমন্পগঞ্জ   

 বভাট ভূমভ: ১৮৯.৯৪ একয  

 প্রস্তামফত ভূমভ: ২১৬.০০ একয  

 রাআক্ষন্প প্রদান: ০৩/০১/২০১৭ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৯০.৫৯ মভমরয়ন ভামকযন 

ডরায 

 এ ম যন্ত নুক্ষভামদত মল্প আঈমনট : ০১টি 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ১০০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: প্রায় ভাপ্ত 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ০৩টি মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠাক্ষনয াক্ষথ ভূমভ 

আজাযা চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ।  

 Honda Motors তাক্ষদয ঈৎাদন 

কাযখানা মনভ যাণ কযক্ষছ। 

 

   

 

 

 

 

 

মনভ যাণাধীন প্রক্ষফ বগট জাামনজ প্রমতষ্ঠান বান্ডায াক্ষথ জমভ ফযাক্ষ্ চুমক্ত 
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বফ থ যননমতক ঞ্চর 

 

 ফস্থান: বকানাফামড়, গাজীপুয          

 বভাট ভূমভ: ৩৮.০০ একয  

 প্রস্তামফত ভূমভ: ৬৫ একয  

 রাআক্ষন্প প্রদান: ২৪/০৪/২০১৭ 

 মফমনক্ষয়াগ: ৮৮.৮৬ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ১,০০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ২৫% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৮০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 স্থামত মল্প কাযখানা: বরদায এন্ড বরদায 

ণ্য, টয় এন্ড প্যাক্ষকমজং 

  

 

 
মনভ যাণাধীন জুতা প্রস্তুত কাযখানা 

 

 

প্রামনক বফন 
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অভান আক্ষকানমভক বজান 

 

 ফস্থান: বফক্ষযযফাজায, বানাযগাঁ, 

নাযায়নগঞ্জ     

 বভাট ভূমভ: ৮৩.১৩ একয 

 প্রস্তামফত ভূমভ: ১৫০ একয (অনুভামনক 

 রাআক্ষন্প প্রদান: ১৬/০৩/২০১৭ 

 মফমনক্ষয়াগ: ৩২৬.৪২ মভমরয়ন ভামকযন 

ডরায 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন 

ক্ষয়ক্ষছ 

 স্থামত মল্প কাযখানা: মক্ষভন্ট কাযখানা, 

প্যাক্ষকমজং, ম মফমডং 

 

 

 

মক্ষভন্ট পুটময 

প্যক্ষকমজং কাযখান জাাজ মনভ যাণ মল্প 
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বভঘনা আন্ডামিয়ার আক্ষকানমভক বজান 

 

 ফস্থান: বানাযগাঁ, নাযায়নগঞ্জ  

 বভাট ভূমভ: ৭১.৯০২০ একয 

 প্রস্তামফত ভূমভ: ৯৮ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ১৯/০১/২০১৭ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৩১.৫৩ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ১০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ৪৫% 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৯৫% 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 এখাক্ষন আক্ষতাভক্ষে বফবাক্ষযজ, স্টীরপ্লান্ট ও মক্ষভন্ট বায 

ব্যাগ ঈৎাদন কাযখানা ফামণমজুক ঈৎাদন শুরু কক্ষযক্ষছ। 

ক্ষিমরয়ান TIC াঙ্গায ঈৎাদন কাযখানা স্থান 

কযক্ষছ। 

 

 

 

মনভ যাণাধীন আন্ডামিটি 



 

61 

 

 অমযা আক্ষকানমভক বজান 

 

 ফস্থান: ফমরা, বকযাণীগঞ্জ, ঢাকা 

 বভাট ভূমভ: ৫০.৮১ একয  

 প্রস্তামফত ভূমভ: ৮৫.০০ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ১৪/০৩/২০১৬ 

  মফমনক্ষয়াগ: ২১০.১৩ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ৯০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৯৮% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ঈন্নয়ন মচত্র  

ঈন্নয়ন মচত্র  
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এ. বক. খান আক্ষকানমভক বজান 

 

 ফস্থান: রা, নযমংদী 

 বভাট ভূমভ: ২০০ একয  

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ১০/০২/২০১৫ 

 মফমনক্ষয়াগ: ৩৫ মভমরয়ন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ৪০,০০০ (অনুভামনক) জন 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ৯৫% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৭৫% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 

অমকজ আক্ষকানমভক বজান 

 

 ফস্থান: মত্রার, ভয়ভনমং       

 বভাট ভূমভ: ১০০ একয  

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ২১/০৯/২০১৬ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ১২৫ মভমরয়ন ভামকযন 

ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ২০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ীভানা বদওয়ার: ৬০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৭৫% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 

 

ঈন্নয়ন মচত্র  
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  ফসুন্ধযা বোর আক্ষকানমভক বজান 

 

  ফস্থান: দমেণ বকযাণীগঞ্জ, ঢাকা 

 বভাট ভূমভ: ৫৬.০৮২০ একয  

 প্রস্তামফত ভূমভ: ১৩৮.৯৯ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ২৮/০৭/২০১৬ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৩৩.৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ২০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: প্রমক্রয়াধীন  

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৮০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 

  বানাযগাঁও আক্ষকানমভক বজান 

  ফস্থান: বানাযগাঁও, নাযায়ণগঞ্জ 

 বভাট ভূমভ: ৫৫.০০ একয 

 প্রস্তামফত ভূমভ: ২৮৮ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ২৪/০৮/২০১৬ 

 মফমনক্ষয়াগ: ৬৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ৫০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: প্রমক্রয়াধীন (২৫%) 

 ীভানা বদওয়ার: ২০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৪৫% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

  মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: প্রমক্রয়াধীন (২০%) 

 

মটি আক্ষকানমভক বজান 

 ফস্থান: রুগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ 

 বভাট ভূমভ: ৮১.৮৮১৮ একয  

 প্রস্তামফত র্ভমভ: ১১০ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ২২/০৫/২০১৭  

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৩.৭ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 ম্ভাব্য মফমনক্ষয়াগ: ১০ াজায বকাটি টাকা। 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ২০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: প্রমক্রয়াধীন  

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৮০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: প্রমক্রয়াধীন  

 

 

  আস্ট-ওক্ষয়স্ট বোর আক্ষকানমভক বজান 

 ফস্থান: দমেণ বকযাণীগঞ্জ, ঢাকা 

 বভাট ভূমভ: ৫৩.৮৭ একয 

 প্রস্তামফত ভূমভ: ১৩৭.৭৩ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ২৮/০৭/২০১৬ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৪৫.৩১ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ২০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: ভাপ্ত ক্ষয়ক্ষছ (৪০%) 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ৮০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

 মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: যীোধীন 

 

 
  কুমভল্লা আক্ষকানমভক বজান 

  ফস্থান: বভঘনাঘাট, বানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

 বভাট ভূমভ: ১০২ একয  

 প্রস্তামফত ভূমভ: ৩০০ একয  

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ০৮/১২/২০১৬ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ১৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ১,০০,০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: প্রমক্রয়াধীন (৬০%) 

 ভূমভ ঈন্নয়ন: ২০% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ 

  মপমজমফমরটি ও ভাস্টায প্লুান: প্রমক্রয়াধীন 

(৫০%) 

 

আঈনাআক্ষটড মটি অআটি াকয 

 ফস্থান: গুরান, ঢাকা 

 বভাট ভূমভ: ২.৪৩ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ১৮/০৭/২০১৬  

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৬.৭ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

  প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ৭৫০০ জন 

 

মকক্ষাযগঞ্জ আক্ষকানমভক বজান 

 ফস্থান: াকুমদয়া, মকক্ষাযগঞ্জ 

 বভাট ভূমভ: ৯১.৬৩ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ৩/০৭/২০১৭ 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: 1,20,000 জন 
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wmivRMÄ আক্ষকানমভক বজান 

 

 ফস্থান:  wmivRMÄ m`i I †ejKywP, wmivRMÄ 

 বভাট ভূমভ: ১০৩৫ একয 

 প্রাক-বমাগ্যতাত্র প্রদান: ২০/০৬/২০১৭ 

 এ ম যন্ত মফমনক্ষয়াগ: ৪০.৮৭ মভমরয়ন ভামকযন ডরায 

 প্রস্তামফত কভ যংস্থান: ৫,০০০০০ জন 

 মযক্ষফ ভীো: প্রমক্রয়াধীন 

 

 

 

 

 

 

বফযকাময  আক্ষকানমভক বজান এ  মফমনক্ষয়াগ ও কভ যংস্থান : বফযকাময আক্ষকানমভক বজান কর্তযক এ মাফৎ বভাট 

৩০০০ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ মনমিত কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং প্রায় ১৫০০০ বরাক্ষকয কভ যংস্থাক্ষনয সুক্ষমাগ 

সৃমি ক্ষয়ক্ষছ।  
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প্রক্ষণাদনা প্যাক্ষকজ 

বজান বডক্ষবরায: 

মফলয় মফস্তৃমত 

(১) অয়কয ব্যামত ১ভ ১০ ফৎয- ১০০% 

(২) অভদানী শুল্ক ব্যামত ১০০% 

(৩) স্টুাম্প মডঈটি ও বযমজক্ষিন খযচ জমভ স্তান্তয ও 

বরান ডকুক্ষভন্ট 

১০০% 

(৪) ভূমভ ঈন্নয়ন ও স্থানীয় যকায কয ১০০% 

 

আঈমনট মফমনক্ষয়াগকাযী : 

মফলয় মফস্তৃমত 

(১) অয়কয ব্যামত ১০ ফৎয প্রথভ ৩ ফৎয- ১০০% 

৪থ য ফৎয- ৮০% 

যফতী প্রমত ফৎয ১০% হ্রাকৃত ব্যামত 

(২) অভদানী শুল্ক ও  বুাট ব্যামত (মন্ত্রামত, কাঁচাভার, 

গাড়ী) 

১০০% 

(৩) ফন্ড সুমফধা ১০০% 

(৪) স্টুাম্প মডঈটি ও বযমজক্ষিন মপ  

      - জমভ স্তান্তয 

      - বরান ডকুক্ষভন্ট 

 

৫০% 

১০০% 

(৫) ভূমভ ঈন্নয়ন ও স্থানীয় যকায কয ১০০% 

(৬) কয ব্যামত-  

     যয়ারটি, মডমবক্ষডন্ড 

     বফক্ষদমক শ্র্মভক 

 

১০০% 

৫০% 

(৭) স্থানীয় ফাজাক্ষয মফক্রয় সুমফধা- 

     ডক্ষভটিক প্রমক্রয়াকযন এরাকা 

     যপ্তামন প্রমক্রয়াকযন এরাকা 

 

১০০% 

২০% 

(৮) মুরধন ও রবুাং প্রতুাফান ১০০% 

(৯) বফক্ষদমক মুদ্রা অদান প্রদান ১০০% 
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ওয়ান ি ামব য 

 

   নরাআক্ষন প্রদি বফা মূ:    নরাআক্ষন বফা প্রদান প্রমক্রয়াধীন 

 প্রকল্প নুক্ষভাদন 

 অভদানী নুভমতত্র প্রদান 

 যপ্তামন নুভমতত্র প্রদান 

 মবা সুাময 

 ওয়াকয াযমভট প্রদান 

 জমভয অক্ষফদন বযমজক্ষিন 

 

 

 স্থানীয় ক্রয় নুভমত নুক্ষভাদন 

 স্থানীয় মফক্রয় নুভমত নুক্ষভাদন 

 মযক্ষফা ংক্ষমাগমূ নুক্ষভাদন 

 পক্ষায ব্যাংমকং রাআক্ষন্প 

 তযরফজযু, ামন ও য়ঃমযক্ষাধন প্লান্ট - াফ-কন্ট্রাট  

 নাক্ষভয ছাড়ত্র নুক্ষভাদন 

 বফন মনভ যান ও মডজাআন নুক্ষভাদন 

 মযক্ষফ ছাড়ত্র গ্রণ 

 মি মনযািা ছাড়ত্র গ্রণ 

 কািভ মিয়াক্ষযন্প 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

মনযািা ব্যফস্থাঃ ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযক্ষেয কাম যারক্ষয় প্রমতমনয়ত মফক্ষদম 

মফমনক্ষয়াগকাযী/নাগমযক অগভন কক্ষয থাক্ষকন। মফক্ষদম  মফমনক্ষয়াগকাযী/ নাগমযকক্ষদয মনযািায কথা মফক্ষফচনায় 

বযক্ষখ মনযািা ব্যফস্থা বঢক্ষর াজাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। মফক্ষল মযমস্থমতক্ষত মফক্ষদমক্ষদয মনযািা মনমিত কযায রক্ষেু 

পুমর প্রযায ব্যফস্থা কযা ক্ষয় থাক্ষক। 
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থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠায ভােক্ষভ মযক্ষফ সুযো 

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে মযকমল্পতবাক্ষফ থ যননমতক ঈন্নয়ন তথা মল্পায়ক্ষনয রক্ষেু কাজ কক্ষয মাক্ষে। 

বফজা’য ভােক্ষভ মযকমল্পত এফং মযক্ষফ ম্মতবাক্ষফ মল্প স্থান কযা ম্ভফ ক্ষফ। নীমতভারা নুমায়ী থ যননমতক ঞ্চর 

য এফং বৌয এরাকা ব্যমতত ন্যান্য এরাকায় গক্ষড় বতারা ক্ষে। থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠায বেক্ষত্র মূরত নাফাদী 

এফং মতত যকাময খা জমভক্ষক বফম গ্রামধকায বদয়া ক্ষে। এছাড়াও কৃমল জমভ মাক্ষত নি না য় এফং ফতফামড় 

বথক্ষক বমন বকঈ ঈক্ষেদ না য় ব মফলক্ষয়য প্রমত রেু বযক্ষখ থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠা কযা ক্ষে।  

থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয পূক্ষফ য মযক্ষফ মধদপ্তয কর্তযক মযক্ষফ ংক্রান্ত ছাড়ত্র গ্রক্ষণয ফােফাধকতা যক্ষয়ক্ষছ, বম 

রক্ষেু বফজা বজানগুমরয মযক্ষফগত প্রবাফ ভীো প্রমতক্ষফদন প্রস্তুত কক্ষযক্ষছ এফং মযক্ষফ মধদপ্তয কর্তযক মথামথবাক্ষফ 

নুক্ষভাদন গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। মত্রতত্র মল্প কাযখানা স্থান মনরুৎামতকযণ এফং মযক্ষফ দূলণ বযাধ কযা বফজা’য মূর 

ঈক্ষ্শ্যগুমরয ভক্ষে ন্যতভ। এয ভােক্ষভ য ঞ্চক্ষরয ফামক্ষয বদক্ষয নুন্নত এরাকায় মযকমল্পতবাক্ষফ মল্প কাযখানা 

স্থাক্ষনয রক্ষেু বফজা কাজ কযক্ষছ, মায পক্ষর মযক্ষফ ংক্রান্ত ব্যফস্থানা ও ম যক্ষফেণ ক্ষনক জতয ক্ষফ।  

মযক্ষফ দূলক্ষণয েমতকয প্রবাফ বযাক্ষধ প্রমতটি থ যননমতক ঞ্চক্ষর মযকমল্পত ঈাক্ষয় মগ্রন বফল্ট, মআটিম, এটিম, বৃমিয 

ামন ংযেণাগায, ও ন্যান্য বকন্দ্রীয় মযক্ষফ মনয়ন্ত্রক ব্যফস্থানা বতযী কযা ক্ষফ। থ যননমতক ঞ্চক্ষর CETP স্থান 

কযা ফােতাতামূরক এফং ফজযু ব্যফস্থানা ও াযক্ষণয ব্যফস্থা থাকক্ষফ। থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরাক্ষত 3R Strategy 

(Reduce, Reuse, Recycle) নুযণ কযা ক্ষফ। মায পক্ষর থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বুন্তযীণ ও অক্ষ াক্ষয 

মযক্ষফ সুযমেত ক্ষফ। থ যননমতক ঞ্চক্ষর প্রমতমষ্ঠত মল্পকাযখানা ন্যান্য স্থানাক্ষক ফন্যা, ঘুমন যঝড়, জক্ষরাো 

প্রাকৃমতক দ্যক্ষম যাগ বথক্ষক সুযোয জন্য ফাঁধ মনভ যাণ কযা ক্ষফ। তাছাড়া থ যননমতক ঞ্চক্ষর ভস্ত স্থানা মনমদ যি মনয়ভ নীমতয 

ভােক্ষভ বতময কযায জন্য বফজা মফমডং বকাড ২০১৭ প্রণয়ন কযা হুক্ষয়ক্ষছ। 

থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরাক্ষত মআটিম মনভ যাক্ষণ নীমত প্রণয়ন, মফজক্ষন ভক্ষডর প্রণয়ন, ঈদ্ভাফনীমূরক ও কাম যকয থ যায়ন এয 

বেক্ষত্র ক্ষমামগতা প্রদাক্ষনয রক্ষেু মফশ্বব্যাংক্ষকয প্রমতষ্ঠান 2030 Water Resource Group ও GIZ ক্ষঙ্গ 

বফজা গত ১৯ এমপ্রর, ২০১৭ তামযক্ষখ ভক্ষঝাতা স্মাযক স্বােয কক্ষযক্ষছ। তাছাড়া অন্তজযামতক ভানম্পন্ন এনবায়যনক্ষভন্টার 

ভমনটমযং োফক্ষযটময ও দে জনফর িাযা মযক্ষফগত ব্যফস্থানা কাম যক্রভ মথামথবাক্ষফ ম যক্ষফেক্ষনয দক্ষে গ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ, মা মযক্ষফগত ব্যফস্থানা ও ম যক্ষফেক্ষন গুরুত্বপূণ য ভূমভকা যাখক্ষফ। এ রক্ষেু বফজা ও 2030 Water 

Resource Group ভমিতবাক্ষফ বফ কয়টি অন্তজযামতক ভানম্পন্ন কভ যারায অক্ষয়াজন কক্ষযক্ষছ, বমখাক্ষন 

মআটিম, মযক্ষফগত ব্যফস্থানা ও ম যক্ষফেন ংক্রান্ত মফলক্ষয় বফমকছু গুরুত্বপূণ য যাভ য ও ভতাভত াওয়া বগক্ষছ মা 

মযক্ষফম্মতবাক্ষফ থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন গুরুত্বপূণ য ভূমভকা যাখক্ষফ। 
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থ যননমতক ঞ্চর প্রমতষ্ঠায ভােক্ষভ াভামজক সুযো মনিয়তা  

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে মযকমল্পতবাক্ষফ ১০০ টি থ যননমতক ঞ্চর স্থান ও ১ বকাটি বরাক্ষকয 

কভ যংস্থাক্ষনয রক্ষেু কাজ কক্ষয মাক্ষে। এয জন্য মক্ষল্পয মফক্ষকন্দ্রীকযক্ষণ ঈক্ষ্ুাগ গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। বফজা কৃমল জমভ নি না 

কক্ষয নাফামদ ও চয জমভক্ষত থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয রক্ষেু জমভ ফক্ষদাফস্ত ও মধগ্রণ কযক্ষছ।  

বফজা াভামজক সুযোয ং মক্ষক্ষফ আক্ষতাভক্ষে আক্ষজড ওক্ষয়রক্ষপয়ায পান্ড মরম প্রস্তুক্ষতয াাাম প্রমতটি  

থ যননমতক ঞ্চক্ষর বড বকয়ায বন্টায , ভমরা কভীক্ষদয গ্রামধকায , স্বাস্থু সুযোয জন্য বভমডক্ষকর ক্ষমামগতা,দেতা 

বৃমিয জন্য প্রমেক্ষনয ব্যফস্থা  কভী মনক্ষয়াক্ষগয বেক্ষত্র মনক্ষয়াগ ত্র প্রদান , প্রমবক্ষডন্ট পান্ড, গ্রাচুআটি, ফীভা ভয়ভত 

বফতন ও ন্যান্য সুক্ষমাগ প্রদাক্ষনয জন্য কাজ কযক্ষছ । বফজা থ যননমতক ঞ্চরমূ ঈন্নয়ক্ষনয পক্ষর েমতগ্রস্তক্ষদয েমতপূযণ 

প্রদাক্ষন ফ্মযকয, মায ং মক্ষক্ষফ বভাংরা থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন ংক্ষমাগ ড়ক ম্প্রাযণ ও াআরাআক্ষনয 

ভােক্ষভ সুক্ষয় ামন যফাযাক্ষ েমতগ্রস্থক্ষদয েমতপূযণ ও পূনফ যান মনমিত কযা ক্ষয়ক্ষছ। এছাড়া মভযযাআ থ যননমতক 

ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষন ংক্ষমাগ ড়ক ম্প্রাযক্ষণ েমতগ্রস্ত মযফাযমূক্ষক েমতপূযণ প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। ঢাকা মফক্ষল 

থ যননমতক ঞ্চর, নাযায়ণগন্জ থ যননমতক ঞ্চর ও অক্ষনায়াযা -২ থ যননমতক ঞ্চক্ষরয পুনফ যান মযকল্পনা প্রস্তুত কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। বানামদয়া আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয স্থাক্ষন েমতগ্রস্তক্ষদয পুনফ যাক্ষন অশ্র্ায়ণ প্রকক্ষল্পয ক্ষমামগতায় প্রক্ষয়াজনীয় 

ঈক্ষ্ুাগ গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ । মযাজগন্জ আক্ষকানমভক বজান মরমভক্ষটড কর্তযক েমতগ্রস্ত মযফাযক্ষক পূনফ যাক্ষনয জন্য প্রায় 

৩০ একয জমভ ফযাি মনমিত কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং েমতপূযক্ষণয টাকা প্রদাক্ষনয ঈক্ষ্ুাগ গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  এছাড়া েমতগ্রস্ত 

ও স্থানীয় জনগনক্ষক চাকুযী প্রদাক্ষন প্রক্ষয়াজনীয় ক্ষমামগতা প্রদান কযা ক্ষে। থ যননমতক ঞ্চক্ষর কভ যংস্থাক্ষনয রক্ষেু 

স্থানীয় যুফ ভাক্ষজয দস্যক্ষদয দেতা বৃমিমূরক প্রমেক্ষণয ঈক্ষ্ুাগ গ্রণ কযা ক্ষে ।  

াভামজক সুযোয ং মক্ষক্ষফ ০৯ টি থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ভামজক প্রবাফ ভীো (SIA) প্রস্তুত কযা ক্ষয়ক্ষছ । 
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মযক্ষফা প্রদানকাযী ও মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয াক্ষথ ভক্ষঝাতা স্বাযক:  

 

থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরাক্ষক মনযমফমেন্ন মযক্ষফা সুমফধা প্রদাক্ষনয জন্য বফজা ংমিি দপ্তযগগুক্ষরায াক্ষথ 

মনন্মরমখত ভক্ষঝাতা স্বাযক স্বােয কক্ষযক্ষছঃ 

ক) মঝমজয়াং গ্র মভক্ষর মির টিঈফ বকাং, চীন- মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষর ১৩৫০ বভগা ওয়াট মফদ্যুৎ প্লান্ট 

মনভ যান ও মল্প স্থান। 

খ) াওয়ায গ্রীড বকাম্পানী ফ ফাংরাক্ষদ- মনযমফছন্ন মফদ্যুৎ যফযাক্ষয জন্য গ্রীড াফক্ষিন মনভ যান, বফজা 

এজন্য মভযযাআ এরাকায় ৫০ একয জমভ ফযা্ মদক্ষয়ক্ষছ। 

গ) মডাট যক্ষভন্ট ফ াফমরক বরথ আমঞ্জমনয়ামযং- মভযযাআ ও শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষর ামন যফযা 

াআরাআন মনভ যাণ। 

ঘ)  ল্লী মফদ্যুতায়ন বফাড য- মভযযাআ ও ভক্ষখারী থ যননমতক ঞ্চক্ষর মফদ্যুৎ মফতযন রাআন মনভ যান। 

ঙ) মততা গ্যা ট্রান্পমভন ও মডমিমফঈন বকাং- অফদ্যর বভাক্ষনভ থ যননমতক ঞ্চক্ষর গ্যা রাআন ংক্ষমাগ 

প্রদান। 

চ) ফাংরাক্ষদ ামন ঈন্নয়ন বফাড য- মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চক্ষর এভব্যাংকক্ষভন্ট ও স্লআক্ষগট মনভ যাণ।  
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বফজায বনর্তক্ষত্ব মফমবন্ন ভন্ত্রণারয়, মফবাগ, মধদপ্তক্ষযয কভ যকতযাক্ষদয ভমিত প্রমতমনমধদর ভয় ভয় মফমবন্ন 

বদক্ষয থ যননমতক ঞ্চর মযদ যন কক্ষয মনন্মরমখত সুাময প্রদান কক্ষযক্ষছঃ 

 (১) বফীয বাগ বদক্ষয থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরা নগযক্ষকমন্দ্রক সুমফধা মথাঃ অফান, াাতার, স্কুর, কক্ষরজ 

আতুামদ সুমফধা মনমিত কক্ষয। ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চরগুক্ষরা নুরূ নাগমযক সুমফধা মনমিত কযক্ষত াক্ষয। 

(২) বফজা মফমনক্ষয়াগ অনয়ক্ষন মফণন বকৌর বজাযদায কযক্ষত াক্ষয।  

(৩) থ যননমতক ঞ্চক্ষরয মল্প আঈমনটগুক্ষরাক্ষক মযক্ষফা সুমফধা প্রদান কক্ষয অক্ষয়য ঈৎক্ষ বফমচত্র অনয়ন কযক্ষত 

াক্ষয। 

(৪) কর থ যননমতক ঞ্চক্ষর 

মমটিমব স্থান কক্ষয মনযািা 

মনমিত কযক্ষত াক্ষয; 

(৫) নরাআন ওয়ান ি 

ামব যক্ষয অওতায় কর 

বফাদান ও বযগুক্ষরটযী 

প্রমতষ্ঠানগুক্ষরাক্ষক একআ প্লাটপক্ষভ য 

অনক্ষত াক্ষয। 

(৬) বজাক্ষনয বুন্তক্ষয পুমর 

বিন ও মি মনফ যান আঈমনট 

স্থান কযক্ষত াক্ষয। 

          বফজা মফগত মতন ফৎক্ষয বদক্ষয বুন্তক্ষয ক্ষনকগুক্ষরা “আনক্ষবিক্ষভন্ট প্রক্ষভান বযাড বা” এয অক্ষয়াজন 

কক্ষযক্ষছ, বমখাক্ষন ংগ্রণকাযীগণ মূরতঃ যাস্তা, বযর-বমাগাক্ষমাগ, মফদ্যুৎ, ামন, আন্টাযক্ষনট বমাগাক্ষমাগ মনমিত 

কযায মবন্ন দাফী জামনক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া, ফদক্ষযয দেতা বৃমি, বুন্তযীন বনৌ চরাচর সুমফধা ও কমন্টআনায সুমফধা 

বৃমিযও দাফী জানাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। 
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ওক্ষয়ফাআট ঈন্নয়ন 

 

 

ওক্ষয়ফাআক্ষট কর তথ্য ন্তর্ভ যমক্তয ভােক্ষভ মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয বফা প্রদান সুমনমিত কযায রক্ষেু ফাংরাক্ষদ 

থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে মফমবন্ন দক্ষে গ্রণ কক্ষযক্ষছ।  

১। বফজায ওক্ষয়ফাআট Dynamic ওক্ষয়ফাআট মক্ষক্ষফ পুনমন যভ যাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ, বমখাক্ষন বটন্ডায, প্রকামত 

ডকুক্ষভন্ট, জাতীয় ও অন্তজযামতক মফমনক্ষয়াগ ংমিি আসুুমু ন্তর্ভ যক্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ।    

২। বফজায মফমবন্ন অআন ম্বমরত অআকক্ষন জামযকৃত নতুন এঅযও এফং কাস্টভ ও অয়কক্ষযয াক্ষথ ম্পমকযত 

প্রজ্ঞানমু মন্নক্ষফমত কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

৩। থ যননমতক ঞ্চক্ষরয তামরকায় নতুন নুক্ষভামদত ঞ্চরমু ন্তর্ভ যক্ত কযায াাাম বজান ম্পক্ষকয ম্যক 

ধাযণা প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। তক্ষফ বজান তামরকাক্ষক অক্ষযা মযীমরত কযায মনমভি ঈন্নত এফং নুন্নত জমভ 

নুমায়ী পৃথক কক্ষয তা ন্তর্ভ যমক্তয মযকল্পনা বনয়া ক্ষয়ক্ষছ।  
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৪।      ই              ই                                           ই               

                     ।  ১১        এ এ  এ                       ২০১৯ এ      ১৬টিক্ষত 

ঈন্নীত ক্ষফ।  

৫। মফশ্বব্যাংক্ষকয যাভ য নুমায়ী ওক্ষয়ফাআট ঈন্নয়ক্ষনয ং মক্ষক্ষফ Graphical Enhancement 

এ                 ।  

৬। বফজা কর্তযক প্রকামত বব্রামঈযমু এক্ষত upload কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৭।                                     এ   Graphical Representation        

           ।  

৮। মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয ঈৎামতকযক্ষণয জন্য মফমবন্ন প্রক্ষণাদনামূরক কাম যক্রভ ওক্ষয়ফাআক্ষট ন্তর্ভ যক্ত       এ   

            কযায কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ।    
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বফজা’য অআনী কাঠাক্ষভা 

 

 

ভান জাতীয় ংদ এফং ফাংরাক্ষদ যকায বফজা’য প্রামতষ্ঠামনক কাম যক্রভক্ষক সুমনমদ যি মফমধভারা ও নীমতভারায 

অওতায় মযচারনায জন্য অআন, প্রমফধানভারা ও কমতয় মযত্র ও াকুযরায জাযী কক্ষযক্ষছঃ 

ক) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর অআন, ২০১০ 

-  এআ অআক্ষনয অওতায় মনেমরমখত থ যননমতক ঞ্চর স্থান কযা মাক্ষফ: 

 ১) যকাময-বফযকাময ংীদামযক্ষত্বয মবমিক; 

 ২) বফযকাময ভামরকানা ও মযচারনাধীন; 

 ৩) যকাময ভামরকানা ও মযচারনাধীন; 

 ৪) মফক্ষলাময়ত মল্প ও ফামণমজুক প্রমতষ্ঠানমবমিক; 

 ৫) বফজা ও যািায়ত্ব ংস্থায াক্ষথ ংীদামযক্ষত্বয মবমিক্ষত থ যননমতক ঞ্চর স্থান; 

 ৬) ঈক্ষযাক্ত দ্যআ ধযক্ষনয থ যননমতক ঞ্চর স্থাক্ষনয প্রস্তাফ প্রমক্রয়াকযক্ষণয জন্য প্রমক্রয়াকযণ কমভটি গঠন। 

 

 

প্রমতটি থ যননমতক ঞ্চরক্ষক মনেমরমখত বজাক্ষন মফবক্ত কযা মাক্ষফ: 

 ১) যপ্তামন প্রমক্রয়াকযণ এরাকা; 

 ২) বুন্তযীণ ফাজাযমবমিক প্রমক্রয়াকযণ এরাকা; 

 ৩) ফামণমজুক এরাকা; 

 ৪) প্রমক্রয়াধীন াভামজক এরাকা; 

এআ অআক্ষনয অওতায় মনেমরমখত নীমতমনধ যাযনী মযচারনাকাযী ফমড স্থান ও সুমফধা প্রদাক্ষনয ব্যফস্থা যাখা 

ক্ষয়ক্ষছ: 
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 ১) বফজা গবমন যং বফাড য; 

 ২) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে (বফজা); 

 ৩) থ যননমতক ঞ্চক্ষরয জমভ মচমিতকযণ ও মধগ্রণ; 

 ৪) বজান বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ; 

 ৫) প্রক্ষণাদনা প্যাক্ষকজ মনধ যাযন; 

 ৬) ওয়ান ি বফা প্রদান; 

খ) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর (বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ আতুামদ) মফমধভারা, ২০১৪ 

 ঈক্ত মফমধভারায অওতায় মনেমরমখত দ্যআ ধযক্ষণয থ যননমতক ঞ্চর বডক্ষবরায মনক্ষয়াক্ষগয ব্যফস্থা যাখা 

ক্ষয়ক্ষছ: 

 ১) যকাময-বফযকাময ংীদামযত্বমবমিক থ যননমতক ঞ্চর বডক্ষবরায; 

 ২) যকাময-বফযকাময ংীদামযত্ব মবমিক মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর বডক্ষবরায; 

 এআ মফমধভারায় বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ প্রমক্রয়া, মনক্ষয়াগকার, বডক্ষবরাক্ষযয বমাগ্যতা, মধকায, দাময়ত্ব ও 

কর্তযব্য, মফকল্প বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ আতুামদ মফলক্ষয় মফস্তামযত মফফযণ বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

গ) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর (বডক্ষবরায মনক্ষয়াগ িমত) মফমধভারা, ২০১৬ 

 এআ মফমধভারায় বজান বডক্ষবরাক্ষযয সুমনমদ যি বমাগ্যতায মফলয় ফণ যনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

ঘ) বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর নীমতভারা, ২০১৫ 

 এআ নীমতভারায অওতায় বফযকাময ঈক্ষযাক্তাক্ষদয ভােক্ষভ বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর স্থান রাআক্ষন্প 

প্রদান ংক্রান্ত মফলয়াফরী ফণ যনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। একর মফলক্ষয়য ভক্ষে ভূমভ মনফ যাচন, বজান স্থাক্ষনয জন্য 

অক্ষফদনত্র গ্রণ, মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান ংক্রান্ত িমত চুড়ান্ত রাআক্ষন্প প্রামপ্তয জন্য কযণীয় 

মফলয়মূ ন্তযর্ভক্ত যক্ষয়ক্ষছ। তাছাড়া বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর বঘালণা, রাআক্ষন্পধাযী দাময়ত্ব, কতযব্য ও 

মধকায ম্পক্ষকয ফণ যনা কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

ঙ) ওয়ানি ামব য অআন, ২০১৮। 

 থ যননমতক ঞ্চক্ষরয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয বফা, সুমফধা, প্রক্ষণাদনা, রাআক্ষন্প ামযমভট আতুামদ মনমদ যি ভক্ষয়য 

ভক্ষে মনমিত কযায রক্ষেু ওয়ান স্ট ামব য অআন, ২০১৮ মফগত ৫ বপব্রুয়াময, ২০১৮ তামযক্ষখ ভান ংক্ষদ 

া ক্ষয়ক্ষছ। 

চ) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর ওয়ানস্ট ামব য মফমধভারা- ২০১৮ া ক্ষয়ক্ষছ। 

চ) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর (বফন মনভ যাণ) মফমধভারা, ২০১৭। 

 এআ মফমধভারাটি ফাংরাক্ষদ জাতীয় বফন মনভ যাণ বকাড (BNBC) এয মনয়াভফরী নুযণপূফ যক প্রস্তুত কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। এআ মফমধভারায অওতায় প্রমতটি থ যননমতক ঞ্চক্ষরয বজামনং, খামর জমভ ও বুজায়ন, প্লট াআজ 

আতুামদ মফলক্ষয় সুমনমদ যি জায়গায মফফযণ বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। এতিুমতত, বফক্ষনয নকা, ংক্ষমাগ ড়ক, মি মনফ যান 

ব্যফস্থা মনমিত কযা মনক্ষদ যনা বদয়া অক্ষছ। তাছাড়া এনামজয ব্যফস্থানা, োন্ড বেমং ও বৃমিয ামন ংযেক্ষনয 

মফমধভারা মন্নক্ষফমত অক্ষছ। মল্প মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয মডজাআন ও মনভ যান ংক্রান্ত মাফতীয় মফলক্ষয় নুভমত ত্র 

জাযীয জন্য বফজা’বক েভতা প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। 
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জ) ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযক্ষেয কাম যক্রভ ায়ক এ অয ও জাযীকযণ 

 থ যননমতক ঞ্চক্ষরয মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদযক্ষক কািম্স, বুাট ও অয়কয এফং িুাম্প মডঈটি ব্যমত ংক্রান্ত  

প্রক্ষয়াজনীয়  Statutory Regulatory Orders (SRO) জাযী কক্ষযক্ষছ। স্থানীয়  যকায মফবাগ 

ক্ষতও  ভূমভ ঈন্নয়নকয স্থানীয় যকায কয ব্যমত বঘালণ কক্ষয যকাময অক্ষদ জাযী কযা ক্ষয়ক্ষছ। থ যননমতক 

ঞ্চক্ষরয বডক্ষবরায ও আঈমনট মফমনক্ষয়াগকাযীক্ষদয বফক্ষদমক মূদ্রা ও ব্যাংক বরনক্ষদন মফলক্ষয় ফাংরাক্ষদ ব্যাংক 

ক্ষত বফক্ষদমক বরনক্ষদন ংক্রান্ত অক্ষদ জাযী কযা ক্ষয়ক্ষছ। থ যননমতক ঞ্চক্ষর ফন্ড মযচারনা ংক্রান্ত 

Standing Order জাতীয় যাজস্ব বফাড য ক্ষত আসুু কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 

 

 

 

অমথ যক প্রমতক্ষফদন 

 

 

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযে (বফজা) একটি নফসৃি প্রমতষ্ঠান। যকাক্ষযয জাতীয় ফাক্ষজট বথক্ষক প্রমত ফছয 

াা্ ভঞ্জুযী মক্ষক্ষফ নুদাক্ষনয ভােক্ষভ প্রাপ্ত ফযা্ বথক্ষক বফতন বাতা এফং অংমক মপ মযচারনা ব্যয় 

কযা ক্ষয় থাক্ষক। মফগত ৩ ফৎক্ষয বফজা’য কাম যক্রক্ষভ ব্যাক গমতীরতা অায় বফজা’য মনজস্ব অক্ষয়য সুক্ষমাগ 

সৃমি ক্ষয়ক্ষছ মায ভােক্ষভ মপ মযচারনা ব্যয় ছাড়াও থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ঈন্নয়ন কাম যক্রভ বমভন ীভানা 

মরায, আঈটিমরটি মফর, জমভয বযমজক্ষিন ব্যয়, থ যননতমক ঞ্চক্ষরয ভাটি বযাট, মফদ্যৎ ংক্ষমাগ, টক্ষাগ্রামপকুার 

াক্ষব য, মফমবন্ন কাঠাক্ষভা ংস্কায, মনযািাকভীক্ষদয বফতন ন্যান্য কাম যক্রক্ষভয ব্যয় ফন কযা ক্ষে।  

 

বফজা মফগত ভক্ষয় মফমবন্ন থ যননমতক ঞ্চর এফং ংক্ষমাগ ড়ক্ষকয জমভ মধগ্রণ ও থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ভাটি 

বযাট এয জন্য থ য মফবাগ ও BIFFL বথক্ষক সুদমুক্ত এফং সুদযুক্ত ঋণ গ্রণ কক্ষযক্ষছ মা মনেরুঃ 
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ক্র.

নং 

ঋক্ষণয মফফযণ ঋণ প্রদানকাযী 

প্রমতষ্ঠান 

ঋক্ষণয মযভান ভন্তব্য 

১. বভাংরা ফদয কর্তযক্ষেয 

মধগ্রণকৃত ২০৫ একয 

জমভ বফজা’য নুকূক্ষর 

স্তান্তয ফাফদ 

থ য মফবাগ,  

থ য ভন্ত্রণারয় 

 

৪৭,৪২,৪৮,২০৯ সুদমুক্ত 

২. মযাজগঞ্জ থ যননমতক 

ঞ্চক্ষরয ংক্ষমাগ ড়ক 

মনভ যাণ ৪৭.৫২ একয জমভ 

মধগ্রক্ষণয েমতপূযণ ফাফদ 

থ য মফবাগ,  

থ য ভন্ত্রণারয় 

 

২৫,২৭,৮০,৯৩৮ সুদযুক্ত (৬%) 

ফমণ যত টাকা যফতীক্ষত 

াফযাং থ যননমতক 

ঞ্চক্ষরয জমভ 

মধগ্রক্ষণয জন্য ব্যয় 

কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৩. াফযাং থ যননমতক ঞ্চক্ষরয 

জমভ মধগ্রণ 

থ য মফবাগ,  

থ য ভন্ত্রণারয় 

 

১২,৯০,৫১,০০০ সুদযুক্ত  

(৬%) 

৪. বভৌরবীফাজায বজরায দয 

ঈক্ষজরায় শ্রীট্ট থ যননমতক 

ঞ্চক্ষরয জমভ মধগ্রণ 

(ব্রাহ্মণগাঁও, বযপুয ও 

অআনপুয বভৌজায়) 

ফাংরাক্ষদ 

আনফ্রািাকচায 

পাআন্যান্প পান্ড মর: 

(BIFFL) 

 

২৯২,০৫,৬৫,৩৩৭ সুদযুক্ত 

প্রথভ ৩ ফছয ৫% 

যফতী ৭ ফছয ৯% 

৫. Chinese 

Economic and 

Industrial Zone 

(CEIZ) প্রক্ষফক্ষয জন্য 

ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাণকক্ষল্প 

ভূমভ মধগ্রণ। 

থ য মফবাগ,  

থ য ভন্ত্রণারয় 

 

১৮,৩৩,৫১,০০০ সুদযুক্ত 

(৬%) 

৬. শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চক্ষরয 

ভাটি বযাক্ষটয কাজ ম্পন্ন। 

থ য মফবাগ,  

থ য ভন্ত্রণারয় 

 

৭,০০,০০,০০০ সুদযুক্ত 

(৬%) 

 

বফজা’য তমফর মযচারনায জন্য প্রমফধানভারা প্রণয়ন ফতযভাক্ষন প্রমক্রয়াধীন। স্বায়ত্বামত প্রমতষ্ঠান 

মক্ষক্ষফ বফজা’য জন্য একটি মক্ষথাযুক্ত থ য ও ফাক্ষজট ঈআং থাকা প্রক্ষয়াজন। ব রক্ষেু বফজা’য গ যাক্ষনাগ্রাক্ষভ 

মাফ াখায জন্য প্রক্ষয়াজনীয় জনফক্ষরয ংস্থান বযক্ষখ নতুন জনফর কাঠাক্ষভায কাজ কযা ক্ষে।  
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                                      াফযাং ট্যুমযজভ াক্ষকযয প্রস্তামফত ভািায প্লান 
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অক্ষনায়াযা-২ থ যননমতক ঞ্চর (CEIZ)-এয ভাস্টায প্লান 
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                                    ভক্ষখারী িীক্ষয ভািায প্লান 
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মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর-২ এয ভািায প্লুান 
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শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর এয ভািায প্লুান 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাযায়ণগঞ্জ  থ যননমতক ঞ্চর এয ভািায প্লুান 
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নাপ ট্যুমযজভ াক্ষকযয ভািায প্লুান 
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এক নজক্ষয  

ফাংরাক্ষদ থ যননমতক ঞ্চর কর্তযক্ষেয অওতায় মনফ যামচত মফমবন্ন থ যননমতক ঞ্চক্ষরয ফ যক্ষল 

গ্রগমতয প্রমতক্ষফদন। 

ক্র: 

নং 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ বজরা ফ যক্ষল গ্রগমত 

১ বভাংরা থ যননমতক ঞ্চর ফাক্ষগযাট  বভাংরা থ যননমতক ঞ্চক্ষর াওয়ায প্যাক আক্ষকানমভক বজান 

মরমভক্ষটডক্ষক বডক্ষবরায মক্ষক্ষফ মনক্ষয়াগ বদওয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

 প-াআট ঈন্নয়ক্ষনয কাজ মফদ্যুৎ, গ্যা, যাস্তা ও ব্রীজ মনভ যাণ কাজ, ামন 

যফযা ব্যফস্থা ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রামনক বফন মনভ যাক্ষণয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

২ ভীযযাআ থ যননমতক ঞ্চর চট্টগ্রাভ  ৭১৩৭.৫৪৮১ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্তমূক্ষর ভামরকানা 

াওয়া বগক্ষছ প্রায় ৩০০০ একয জমভ মধগ্রক্ষণয প্রমক্রয়ায় যক্ষয়ক্ষছ। ০৪টি 

পৃথক প্রস্তাফ ভূমভ ভন্ত্রণারক্ষয় বপ্রযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। যাস্তা ফাঁধ মনভ যাণ 

ঈন্নয়ন মূরক কাজ চরক্ষছ। বফজা কর্তযক জমভ ফযা্ প্রদাক্ষনয কাম যক্রভ 

চরক্ষছ। ১৭টি মফমনক্ষয়াগকাযীয অক্ষফদন াওয়া মায় জমভয মযভাণ 

১,৮৪০ একয। 

 ামন ঈন্নয়ন বফাড য এয ক্ষমামগতায় ১৬৫৭ বকাটি টাকায মভযযাআ 

থ যননমতক ঞ্চর প্রমতযো ফাঁধ মনভ যাণ কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 ড়ক ও জনথ মফবাক্ষগয ২৪১৪১.৪৮ রে টাকা ব্যক্ষয় ংক্ষমাগ ড়ক 

প্রকক্ষকল্পয কাজ চরভান। 

 কণ যপৄরী গ্যা মড. বকা.মর এয ২৬৬.৭৯ বকাটি টাকা গ্যা াআরাআন 

মনভ যান প্রকল্প। 

 ৪৫০ বকাটি টাকা ব্যাক্ষয় মমজমমফ কর্তযক ২৩০ বকমব গ্রীড  বস্টন 

মনভ যাক্ষণয কাজ প্রমক্রয়াধীন যক্ষয়ক্ষছ। 

 চট্টগ্রাভ ফদয কর্তযক একটি ফদয স্থাক্ষন মপমজমফমরটি’য কাজ চরভান 

যক্ষয়ক্ষছ ।  

 মভযযাআ থ যননমতক ঞ্চর-২এ ও ২মফ ফাস্তফায়ক্ষন ভূমভ ও ফাঁধ মনভাক্ষণ 

ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান মনক্ষয়াগ কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। ।  

৩ বপনী থ যননমতক ঞ্চর বপনী  ৪৫১২.৫৬ একয জমভ ফক্ষদাফস্তমূক্ষর বফজা'য ভামরকানা াওয়া বগক্ষছ। 

৩৭২৬ একয জমভ মধগ্রক্ষণয প্রমক্রয়া শুরু কযা ক্ষয়ক্ষছ। ভাস্টায প্লাক্ষনয 

কাম যক্রভ চরক্ষছ। 

৪ শ্রীট্ট থ যননমতক ঞ্চর বভৌরবীফাজায  শ্রীক্ষট্টয ২৪০ একয জমভক্ষত যাময জমভ ফযাক্ষ্য জন্য ০৬টি মল্প 

প্রমতষ্ঠানক্ষক মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। তাক্ষদয াক্ষথ Land Lease 

Agreement ম্পন্ন কযা ক্ষয়ক্ষছ। মফমনক্ষয়াক্ষগয মযভাণ ১.৩ 

মফমরয়ন ভামকযন ডরায এফং প্রায় ৪৫ াজায বরাক্ষকয কভ যংস্থান ক্ষফ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ক্ষনয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ ।  

 জারারাফাদ গ্যা মডমস্টমফঈন বকাম্পানী মরমভক্ষটড গ্যা াআরাআন 

স্থাক্ষন কাজ শুরু কক্ষযক্ষছ মা অগাভী ক্ষটাফয ২০১৭ ভক্ষে ম্পন্ন ক্ষফ ।  

 বভৌরবীফাজায ল্লী মফদ্যুৎ মভমত বকায়ামরটি মফদ্যুৎ প্রদাক্ষন ডাফর ামকযট 

রাআন স্থান কক্ষযক্ষছ।  

৫ অক্ষনায়াযা- ২ থ যননমতক ঞ্চর চট্টগ্রাভ  বফজা ও চায়না াযফায আমঞ্জমনয়ামযং বকাম্পানীয ভক্ষে বয়ায বাডায 

চুমক্ত স্বােয ক্ষয়ক্ষছ।  
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ক্র: 

নং 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ বজরা ফ যক্ষল গ্রগমত 

 ৪২০ বকাটি টাকা ব্যক্ষয় ৭৯১ একয জমভ মধগ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 প-াআট ঈন্নয়ন কাঠাক্ষভায জন্য চীন যকায ২৮০ মভমরয়ন ভামকযন 

ডরায ঋণ প্রদাক্ষন ম্মত ক্ষয়ক্ষছ। 

 দ্য'টি ংক্ষমাগ ড়ক মনভ যাক্ষণয কাজ বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

 মপমজমফমরটি স্টুামড ও মযক্ষফগত ভীো কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৬ াফযাং ট্যুমযজভ াকয কক্সফাজায  ৯৬৫.৩৬ একয জমভ ফক্ষদাফস্ত ও মধগ্রণ মূক্ষর বফজা'য ভামরকানায় 

অনা ক্ষয়ক্ষছ। মপমজমফমরটি স্টুামডয কাজ বল ম যাক্ষয়। 

 প্রমতযো ফাঁধ মনভ যাক্ষণ ঠিকাদায মনক্ষয়াগ ক্ষয়ক্ষছ এফং ফতযভাক্ষন কাজ 

চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ক্ষন ঠিকাদায মনক্ষয়াগ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 মফদ্যুৎ ংক্ষমাগ প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 বুজায়ক্ষনয ং মক্ষক্ষফ ১৫০০০ বৃেক্ষযাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ ।  

 মফদ্যুৎ গ্রীড বস্টন স্থাক্ষন মমজমমফ কাজ কযক্ষছ ।  

 মপমজমফমরটিয স্টুামড ও মযক্ষফগত ভীোয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

৭ নাপ ট্যুমযজভ াকয কক্সফাজায  বফজা'য নুকূক্ষর ২৭১ একয জমভ ফক্ষদাফস্ত াওয়া বগক্ষছ এফং  ২১.২২ 

একয জমভ ফক্ষদাফক্ষস্তয গ্রণ কযা যক্ষয়ক্ষছ। 

 কুাক্ষফর কায মনভ যাক্ষণয মযকল্পনা যক্ষয়ক্ষছ।  

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ক্ষনয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ।  

 াফক্ষভমযন মফদ্যুৎ রাআন ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ ।  

 বুজায়ক্ষনয ং মক্ষক্ষফ ১৫০০০ বৃেক্ষযাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ ।  

 একটি ঝুরন্ত ব্রীজ ও কুাক্ষফর কায মনভ যাক্ষণ ঈক্ষযাগ্য গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 মপমজমফমরটিয স্টুামড ও মযক্ষফগত ভীোয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

৮ জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চর জাভারপুয  বভাট জমভ ৪৩৬.৯২ একয। এয ভক্ষে ৩৪৩.৯৭ একয জমভ মধগ্রণ 

ম্পন্ন কযা  ক্ষয়ক্ষছ। ৯২.৯৫ একয খা জমভ ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। 

 অযও ১৪৭ একয খা জমভ প্রকল্প ন্তর্ভ যক্ষক্তয মফলক্ষয় বজরা প্রান 

জাভারপুযক্ষক প্রস্তাফ বতযী কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ন প্রকল্পটি ংক্ষামধত মডমম প্রণয়ন 

কযা ক্ষয়ক্ষছ। মায বভাট ফাক্ষজট ৩৩৫৩৪.০০ রে টাকা। 

 মপমজমফমরটিয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ক্ষনয জন্য ঠিকাদাযী প্রমতষ্ঠান মনক্ষয়াগ কযা ক্ষয়ক্ষছ এফং কাজ 

চরভান যক্ষয়ক্ষছ।  

 মফদ্যুৎ ও গ্যা ংক্ষমাক্ষগয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

৯ অড়াআাজায থ যননমতক ঞ্চর 

(জাানীজ আক্ষকানমভক বজান) 

নাযায়ণগঞ্জ  জমভ মধগ্রক্ষণয প্রমক্রয়া চরক্ষছ বজরা ভূমভ ফযা্ কমভটিয বা ক্ষয়ক্ষছ। 

মচক্ষযআ ৩ ধাযায বনাটি বদয়া ক্ষফ।  

 এ রক্ষেু একটি প্রকল্প গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। মায বভাট ফাক্ষজট ৭৬১৭৪.৬৩ 

রে টাকা। 

১০ ঢাকা এআক্ষজড, বকযাণীগঞ্জ, 

ঢাকা 

ঢাকা  ৪০ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 প্লামস্টক এক্ষামক্ষয়ন ঈক্ত জমভক্ষত প্লামস্টক এআক্ষজড স্থাক্ষনয জন্য 

অগ্র প্রকা কক্ষযক্ষছ। 

 মপমজমফমরটিয স্টুামড ও মযক্ষফগত ভীোয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ।  
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১১ নীরপাভাযী থ যননমতক ঞ্চর নীরপাভাযী  ১০৬ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 ফমি ২৫১.৭০ একয জমভ মধগ্রণ প্রমক্রয়াধীন যক্ষয়ক্ষছ। 

 Initial Site Assessment এয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ ।  

১২ ভক্ষখারী থ যননমতক ঞ্চর- 

৩, ধরঘাটা কক্সফাজায 

কক্সফাজায  ৬৩৪.৩৬ এফং ১৯৫.৮৮ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর মফনা বরাভীক্ষত 

দীঘ যক্ষভয়াদী ফক্ষদাফস্ত ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 ৪৩৬.০২ একয ব্যমক্তভামরকানায জমভ মধগ্রক্ষণয থ য মযক্ষাধ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ।  

 ১.৫ মফমরয়ন ডরায মফমনক্ষয়াক্ষগয প্রস্তাফ বফজা ক্ষত নুক্ষভান কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

১৩ নাযায়ণগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর নাযায়ণগঞ্জ  মপমজমফমরটি ও মযক্ষফ ভীো প্রস্তুত কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রায় ১০০ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

১৪ ভক্ষখারী মফক্ষল থ যননমতক 

ঞ্চর, ঘটিবাঙ্গা-বানামদয়া, 

কক্সফাজায 

কক্সফাজায  যকাময খা জমভ ও চযবযাট ৯৪৬৬.৯৩ একয জমভ মফনা 

বরাভীক্ষত/প্রতীকীমূক্ষে বফজা’য নুকূক্ষর দীঘ যক্ষভয়াদী ফক্ষদাফস্ত ও 

চুমক্তত্র ২৭-০৪-২০১৭ তামযক্ষখ স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ।   

 মপমজমফমরটি স্টুামডয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ ।  

 Initial Site Assessment এয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । 

 আক্ষকা-ট্যুমযজভ াকয  ঈন্নয়ক্ষন মযক্ষফ ও ফন মধদপ্তয ংমিি 

মফবাক্ষগয াক্ষথ বা ক্ষয়ক্ষছ।  

 বফজা কর্তযক ফন মফবাক্ষগয ক্ষমামগতায় বৃেক্ষযাণ কাম যক্রভ চরভান 

যক্ষয়ক্ষছ।  

১৫ কুমিয়া থ যননমতক ঞ্চর 

(বাযতীয়) 

কুমিয়া  ববড়াভাযা ও ভংরা থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষনয জন্য ৮৮  মভমরয়ন 

ভামকযন ডরায ঋণ প্রদাক্ষন বাযত যকায ম্মত ক্ষয়ক্ষছ। 

 মপমজমফমরটি স্টুামড কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

১৬ মফগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর মফগঞ্জ   ৫১১.৮৩ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

১৭ ভংরা মফক্ষল থ যননমতক ঞ্চর 

(Indian SEZ) 

ফাক্ষগযাট  ১১০.১৫ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। এ 

ঈক্ষযাগ একটি জক্ষয়ন্ট ওয়ামকযং গ্রুক্ষয মভটিং ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। ববড়াভাযা ও 

ভংরা থ যননমতক ঞ্চর ঈন্নয়ক্ষনয জন্য ৮৮  মভমরয়ন ভামকযন ডরায ঋণ 

প্রদাক্ষন বাযত যকায ম্মত ক্ষয়ক্ষছ। 

 মপমজমফমরটি স্টুামড কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 Initial Site Assessment এয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । 

১৮ যীয়তপুয থ যননমতক ঞ্চর, 

জামজযা 

যীয়তপুয  ৫২৫.২৬৫ একয ব্যমক্তভামরকানাধীন জমভ মধগ্রক্ষণয জন্য প্রামনক 

নুক্ষভাদন গ্রণ  কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 আমনময়ার াআট এক্ষক্ষভন্ট এয কাজ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 ভূমভ মধগ্রক্ষণয জন্য বজরা প্রাকক্ষক ত্র বদওয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

 Initial Site Assessment এয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । 

১৯ ববারা থ যননমতক ঞ্চর ববারা  খা জমভ নুন্ধান কক্ষয স্থান মনফ যাচন কযায জন্য বজরা প্রাকক্ষক ত্র 

বদওয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

 Initial Site Assessment এয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । 

২০ মক্ষরট মফক্ষল থ যননমতক 

ঞ্চর, বগায়াআনঘাট, মক্ষরট 

মক্ষরট  ১৬৯.৭০ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। দ্য'টি 

বভৌজায ৮৬.৩৩ একয জমভ মধগ্রক্ষণয জন্য প্রস্তাফ বপ্রযণ কযা ক্ষর, 

একটি বভৌজায় মফ এ বযকড য ম্পন্ন ওয়ায় ৩১.৮৫ একয জমভয নতুন 

ংক্ষামধত প্রস্তাফ বপ্রযণ কযায জন্য বজরা প্রাক তথ্যামদ বপ্রযণ 

কক্ষযক্ষছ। 
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২১ খুরনা থ যননমতক ঞ্চর- ১ খুরনা  ২৮৬.৮৬ একয যকাময খা জমভ বফজা’য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত প্রদান ও 

২৩২.৬৬ একয ব্যমক্তভামরকানায জমভ মধগ্রক্ষণয জন্য প্রামনক 

নুক্ষভাদন াওয়া বগক্ষছ।  

 ২৩২.৬৬ একয জমভ মধগ্রক্ষণয জন্য প্রক্ষয়াজনীয় কাগজত্র বচক্ষয় বজরা 

প্রাক, খুরনাক্ষক গত ২৮-০৭-২০১৬ তামযক্ষখ ত্র বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

যকাময খা জমভ মফনা বরাভীক্ষত ফক্ষদাফস্ত প্রদাক্ষনয জন্য বজরা 

প্রাক, খুরনা কর্তযক ১৭-০৪-২০১৭ তামযক্ষখ ভূমভ ভন্ত্রণারয় ফযাফক্ষয ত্র 

বপ্রযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২২ খুরনা থ যননমতক ঞ্চর- ২ খুরনা  বজরা প্রাক, খুরনা কর্তযক ২০-০৯-২০১৬ তামযক্ষখ ঈক্ত জমভ মফনা 

বরাভীক্ষত প্রতীকীমূক্ষে বফজা’য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্ত প্রদাক্ষনয জন্য মচফ, 

ভূমভ ভন্ত্রণারয় ফযাফক্ষয ত্র বপ্রযণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২৩ অশুগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর ব্রাহ্মণফাড়ীয়া  প্রাথমভক বাক্ষফ  স্থান মনফ যাচন কযা য় তক্ষফ মফদ্যুক্ষতয াআ বটনন রাআন 

থাকায় স্থানটি মযফতযন কযায প্রমক্রয়া চরক্ষছ। প্রাথমভক বাক্ষফ জমভ 

মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২৪ ঞ্চগড় থ যননমতক ঞ্চর ঞ্চগড়  আমনময়ার াআট এক্ষক্ষভন্ট এয কাজ চরক্ষছ।  

২৫ নযমংদী থ যননমতক ঞ্চর নযমংদী  প্রাথমভক বাক্ষফ স্থান মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

২৬ শ্রীপুয থ যননমতক ঞ্চর গাজীপুয  জমভ মধগ্রক্ষণয প্রমক্রয়া চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

২৭ অক্ষনায়াযা থ যননমতক ঞ্চর চট্টগ্রাভ  মপমজমফমরটি স্টুামড ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

২৮ অনগরঝাড়া থ যননমতক ঞ্চর ফমযার  প্রস্তামফত জমভটিয বম প্রস্তাফ বদওয়া ক্ষয়মছর তায মযফক্ষতয মফকল্প স্থান 

মনফ যাচন কক্ষয পুনযায় প্রস্তাফ চাওয়া য়। 

২৯ ভামনকগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর 

(পুযাতন অমযচা বপমযঘাক্ষট 

BIWTA এয ব্যফহৃত 

জমভ) 

ভামনকগঞ্জ  প্রস্তামফত স্থানটি নদী বাঙন এরাকা। মযফতীত প্রস্তাফ বপ্রযক্ষণয জন্য 

নুক্ষযাধ কযা  য়। 

৩০ ঢাকা থ যননমতক ঞ্চর, বদাায ঢাকা  নদী বাঙন প্রফর এরাকা। তথাম বজরা প্রাকক্ষক বফজা'য নুকূক্ষর 

ফক্ষদাফস্ত বদওয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

 আমনময়ার াআট এক্ষক্ষভন্টএয কাজ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 Initial Site Assessment এয কাজ ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ । 

৩১ যীয়তপুয থ যননমতক ঞ্চর, 

বগাাআযাট 

যীয়তপুয  বজরা প্রাক কর্তযক ০১-১২-২০১৬ তামযক্ষখয প্রস্তাক্ষফ বগাাআযাট 

ঈক্ষজরায চয জারারপুয বভৌজায ংক্ষামধত প্রস্তাফ নুমায়ী ৬৮৬.০০ 

একয যকাময খা জমভ মনফ যাচন ব্যাাক্ষয মাচাআ-ফাছাআ কযা ক্ষে। 

৩২ কক্সফাজায বোর আক্ষকানমভক 

বজান, ভক্ষখারী 

কক্সফাজায  প্রামনক নুক্ষভাদন গ্রক্ষণয  দক্ষে গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৩৩ ভক্ষখারী থ যননমতক ঞ্চর- 

১, কক্সফাজায 

কক্সফাজায  প্রামনক নুক্ষভাদন য়মন। স্থান মনফ যাচন কাজ চরক্ষছ। 

৩৪ ভক্ষখারী থ যননমতক ঞ্চর- 

২, কারাযভাযছড়া কক্সফাজায 

কক্সফাজায  প্রামনক নুক্ষভাদন য়মন। স্থান মনফ যাচন কাজ চরক্ষছ। 

৩৫ নাযায়ণগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর, 

বানাযগাঁ 

নাযায়ণগঞ্জ  প্রাথমভক বাক্ষফ স্থান মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৩৬ নাক্ষটায থ যননমতক ঞ্চর নাক্ষটায  মপমজমফমরটিয জন্য ঈক্ষযাগ গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 



 

87 

 

ক্র: 

নং 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ বজরা ফ যক্ষল গ্রগমত 

৩৭ বগাারগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর বগাারগঞ্জ  প্রাথমভক বাক্ষফ স্থান মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। প্রস্তামফত স্থানটি নীচু এরাকা 

মফধায় মফকল্প স্থান বখাঁজা ক্ষে। 

৩৮ ভক্ষখারী মফক্ষল থ যননমতক 

ঞ্চর কক্সফাজায  

কক্সফাজায  প্রামনক নুক্ষভাদন য়মন। স্থান মনফ যাচন কাজ চরক্ষছ। 

৩৯ যাজাী থ যননমতক ঞ্চর যাজাী  পূক্ষফ যয প্রস্তামফত ২০৪ একয ব্যমক্তভামরকানা জমভয মযফক্ষতয ভাড়ক্ষকয 

াক্ষশ্বয যকাময জমভক্ষক প্রধান্য মদক্ষয় ২০০ - ৩০০ একয জমভয মফকল্প 

প্রস্তাফ বপ্রযক্ষণয জন্য বজরা প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৪০ বযপুয থ যননমতক ঞ্চর বযপুয  বযপুয থ যননমতক ঞ্চক্ষর ৩৬৪.৭৫ একয জমভয ভক্ষে ১৬৯.৭৫ একয 

যকাময খা জমভ ফক্ষদাফক্ষস্তয জন্য এফং ১৯৫.০০ একয 

ব্যমক্তভামরকানাধীন জমভ মধগ্রক্ষণয জন্য ০৭-০৩-২০১৭ তামযক্ষখ বজরা 

প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ জানাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। 

 মধগ্রক্ষণয প্রস্তাফ বপ্রযণ কযা ক্ষে।  

৪১ বগাারগঞ্জ থ যননমতক ঞ্চর- 

২ 

বগাারগঞ্জ   বগাারগঞ্জ দয বগাফযা বভৌজায ২০০ একয জমভয মযফক্ষতয মফকল্প 

প্রস্তাফ বপ্রযক্ষণয জন্য বজরা প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ জানাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। 

৪২ টিয়া থ যননমতক ঞ্চর, 

চট্টগ্রাভ 

চট্টগ্রাভ  প্রস্তামফত জমভ মনক্ষয় ভাভরা যক্ষয়ক্ষছ। ভাভরা মনষ্পমিয দক্ষে গ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। 

৪৩ সুদযফন ট্যুমযজভ াকয, 

ফাক্ষগযাট 

ফাক্ষগযাট  ফন ও মযক্ষফ ভন্ত্রণায়, মযক্ষফ মধদপ্তয, ফন মধদপ্তয ও বফজা'য 

ভিক্ষয় প্রস্তামফত স্থানটি মযদ যক্ষনয জন্য প্রধানভন্ত্রীয কাম যারয় বথক্ষক 

মনক্ষদ যনা বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

৪৪ ফগুড়া থ যননমতক ঞ্চর- ১ ফগুড়া  ২৫১.৪৩ একয জমভ মধগ্রক্ষণয দক্ষে গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। ১৭-০৭-

২০১৭ তামযক্ষখ বমৌথ তদন্ত ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

৪৫ কুমড়গ্রাভ থ যননমতক ঞ্চর- ১ কুমড়গ্রাভ  প্রস্তামফত ২১৯ একয জমভয ভক্ষে যকাময খা জমভ ফক্ষদাফস্ত এফং 

ব্যমক্তভামরকানায জমভ মধগ্রক্ষণয প্রমক্রয়া গ্রক্ষণয জন্য বজরা 

প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৪৬ বনত্রক্ষকানা থ যননমতক ঞ্চর- ১ বনত্রক্ষকানা  বনত্রক্ষকানা দয ঈক্ষজরাধীন মফরগুজাফগী বভৌজায় প্রস্তামফত ২৬৬ একয 

জমভয ফতযভান বশ্র্ণী, ঘয-ফামড়, ধভীয় মো প্রমতষ্ঠান আতুামদ মফযভান 

অক্ষছ মকনা ব মফলক্ষয় বজরা প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৪৭ ভক্ষখারী থ যননমতক ঞ্চর, 

কারাযভাযছড়া, কক্সফাজায 

কক্সফাজায  প্রামনক নুক্ষভাদন য়মন। স্থান মনফ যাচন কাজ চরক্ষছ। 

৪৮ ভয়ভনমং থ যননমতক ঞ্চর, 

ইশ্বযগঞ্জ  

ভয়ভনমং  ৪৫৪.৮৪ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফক্ষস্তয জন্য চামত তথ্যামদ 

বজরা প্রাক, ভয়ভনমং গত ১৮-০৬-২০১৭ তামযক্ষখ ভূমভ ভন্ত্রণারক্ষয় 

বপ্রযণ। 

৪৯ ভয়ভনমং থ যননমতক ঞ্চর ভয়ভনমং  ভয়ভনমং দয ঈক্ষজরাধীন বজরখানায চয ও াযরেীয অরগী 

বভৌজায বভাট ৪৬৮.৯৯ একয জমভ ভক্ষে ব্যমক্তভামরকাধীন এফং যকাময 

খা সুেস্ট বাক্ষফ ঈক্ষল্লখ কক্ষয জমভয তথ্যামদ বপ্রযণ কযায জন্য বজরা 

প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ কযা  ক্ষয়ক্ষছ। 

৫০ অলুটিরা মফক্ষল ম যটন বজান, 

খাগড়াছমড় 

খাগড়াছমড় 

াফ যতু বজরা 

 প্রাথমভক বাক্ষফ স্থান মনফ যাচন কযা ক্ষয়ক্ষছ। ঈক্ত স্থাক্ষন মকছু মকছু াাড়ী 

বরাকজক্ষনয ফমত যক্ষয়ক্ষছ। 

৫১ অড়াআাজায থ যননমতক 

ঞ্চর- ২, নাযায়ণগঞ্জ 

নাযায়ণগঞ্জ  ২৫৫ একয জমভ বফজা'য নুকূক্ষর ফক্ষদাফস্তমূক্ষর ভামরকানায় অনা ক্ষয়ক্ষছ 

এফং ১৫৭ একয ব্যমক্তভামরকানাধীন জমভ মধগ্রক্ষণয জন্য প্রস্তাফ বপ্রযণ 

কযা ক্ষয়ক্ষছ। গত ১৭-০৭-২০১৭ তামযক্ষখ বমৌথ তদন্ত ম্পাদন কযা 
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ক্র: 

নং 

থ যননমতক ঞ্চক্ষরয নাভ বজরা ফ যক্ষল গ্রগমত 

ক্ষয়ক্ষছ। 

৫২ জাভারপুয থ যননমতক ঞ্চর- ২ জাভারপুয  ২৬৩.২৫ একয জমভয ভক্ষে ১৯৮.৩১ একয যকাময খা জমভ ফক্ষদাফস্ত 

এফং ৬৪.৯৪ একয জমভ মধগ্রক্ষণয প্রক্ষয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রক্ষণয জন্য 

বজরা প্রাকক্ষক নুক্ষযাধ জানাক্ষনা ক্ষয়ক্ষছ। 

 মধগ্রক্ষণয প্রস্তাফ বপ্রযণ কযা ক্ষে। 

৫৩ যাভার থ যননমতক ঞ্চর, 

ফাক্ষগযাট 

ফাক্ষগযাট  ৩০০ একয জমভ মধগ্রক্ষণয মফলক্ষয় বজরা প্রাকক্ষক ত্র বদয়া ক্ষয়ক্ষছ। 

৫৪ গজামযয়া থ যননমতক ঞ্চর, 

মুন্পীগঞ্জ 

মুন্পীগঞ্জ  ৯৭.৯৮ একয জমভ ফক্ষদাফক্ষস্তয মফলক্ষয় বজরা প্রাক, ভূমভ ভন্ত্রণারক্ষয় 

চামত তথ্যামদ বপ্রযণ কক্ষযক্ষছ। 

৫৫ ভাদাযীপুয থ যননমতক ঞ্চর ভাদাযীপুয  ভাদাযীপুয বজরায যানজয ঈক্ষজরায় দ্য'টি প্রস্তাফ একমত্রত কক্ষয ১৩০২ 

একয জমভ ংক্ষামধত প্রস্তাফ াওয়া বগক্ষছ।  

 যীো-মনযীো কযা ক্ষে। 

৫৬ পমযদপুয থ যননমতক ঞ্চর পমযদপুয   ৮৮৮ একয ব্যমক্তভামরকানাধীন জমভ মধগ্রক্ষণয মনমভি মডমম প্রস্তুত 

কযা ক্ষে। 

৫৭ ীতাকুন্ডু থ যননমতক ঞ্চর চট্টগ্রাভ  গত ২৭-০৫-২০১৮ তামযক্ষখ ৬ষ্ঠ গবমন যং বফাড য বাম নুক্ষভামদত ক্ষয়ক্ষছ।  

৫৮ চাঁদপুয থ যননমতক ঞ্চর - ১ 

(ভতরফ ঈিয) 

চাঁদপুয  গত ২৭-০৫-২০১৮ তামযক্ষখ ৬ষ্ঠ গবমন যং বফাড য বাম নুক্ষভামদত ক্ষয়ক্ষছ। 

 ৩০৩৭ একয জমভ ফক্ষদাফস্ত গ্রণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

৫৯ চাঁদপুয থ যননমতক ঞ্চর – ২ 

(াআভচয) 

চাঁদপুয  গত ২৭-০৫-২০১৮ তামযক্ষখ ৬ষ্ঠ গবমন যং বফাড য বাম নুক্ষভামদত ক্ষয়ক্ষছ। 

 ফক্ষদাফমস্তয মনমভি তথ্যামদ বচক্ষয় বজরা প্রাক ফযাফয ত্র বপ্রযণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ।  

 

বফযকাময থ যননমতক ঞ্চর 
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১ অফদ্যর বভাক্ষনভ, গজামযয়া, 

মুন্পীগঞ্জ 

মুন্পীগঞ্জ  গত ০৩-০১-২০১৭ তামযক্ষখ রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 এ মাফং প্রায় ৫৯.৫৭ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

 ০৩টি মফমনক্ষয়াগকাযী প্রমতষ্ঠাক্ষনয াক্ষথ চুমক্ত স্বােমযত ক্ষয়ক্ষছ ।  

 ড়ক , মফদ্যুৎ , সুক্ষয় ামন যফাক্ষয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ ।  

 ীভানা প্রচীয, প্রামনক বফন মনভ যাণ, প্রক্ষফ বগট মনভ যাক্ষণয কাজ বল 

ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ ।    

২ বভঘনা আক্ষকানমভক বজান, 

বানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

নাযায়ণগঞ্জ  গত ২৩-০৮-২০১৬ তামযক্ষখ রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 এ মাফং প্রায় ১২৯.৩৩ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

 ৫টি প্রমতষ্ঠান মনভ যাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। বমখাক্ষন প্রায় ৭ াজায বরাক কাজ 

কযক্ষছ। 

 আটিম মনভ যাক্ষণয কাজ বল ক্ষয়ক্ষছ ।  

 প্রামনক বফন মনভ যাক্ষণয কাজ বল ক্ষয়ক্ষছ ।  
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৩ 

 

অভান আক্ষকানমভক বজান, 

বানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

 

নাযায়ণগঞ্জ 

 

 গত  ১৬-০৩-২০১৭  তামযক্ষখ রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 এ মাফং প্রায় ৩২৬ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

 ৪টি প্রমতষ্ঠান মনভ যাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। বমখাক্ষন প্রায় ২৫০০ বরাক কাজ কযক্ষছ। 

 প্রামনক বফন মনভ যাক্ষণয কাজ বল ক্ষয়ক্ষছ । 

৪ বফ আক্ষকানমভক বজান, 

বকানাফাড়ী, গাজীপুয 

গাজীপুয  গত ২৪-০৪-২০১৭ তামযক্ষখ রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 এ মাফং প্রায় ৮৮.৮৬ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

 ৩টি প্রমতষ্ঠান মনভ যাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। বমখাক্ষন প্রায় ২০০ বরাক কাজ কযক্ষছ। 

৫ বভঘনা আন্ডামিয়ার আক্ষকানমভক 

বজান, বানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ 

নাযায়ণগঞ্জ  গত ২১-০৯-১৭ তামযক্ষখ রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 এ মাফং প্রায় ৩১.৩৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ৫০% ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

৬ অমযা আক্ষকানমভক বজান, 

ঢাকা 

ঢাকা  গত ১৪-০৩-২০১৮ তামযক্ষখ প্রাক-বমাগ্যতা নদ প্রদান কযা য়। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 এ মাফং প্রায় ২১০.১৩ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

 ২টি প্রমতষ্ঠান মনভ যাণ কযা ক্ষয়ক্ষছ। বমখাক্ষন প্রায় ১৫০ বরাক কাজ কযক্ষছ। 

৭ আঈনাআক্ষটড মটি IT Park 

মর: ঢাকা 

ঢাকা  গত ১৮-০৭-২০১৬ তামযক্ষখ প্রাক-বমাগ্যতা নদ প্রদান কযা য়। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীোয কাজ চরভান যক্ষয়ক্ষছ । 

 এ মাফং প্রায় ৬.৭০ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ প্রায় বল ম যাক্ষয় যক্ষয়ক্ষছ। 

৮ বানাযগাঁও আক্ষকানমভক বজান, 

নাযায়ণগঞ্জ 

নাযায়ণগঞ্জ  গত ২৪-০৮-২০১৬ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা 

য়। 

 অদারক্ষত ভাভরা চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

৯ ফসুন্ধযা আক্ষকানমভক বজান ঢাকা  গত ২৩-০৬-২০১৬ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা 

য়। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 এ মাফং প্রায় ৩৩.৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ চরাভান যক্ষয়ক্ষছ। 

১০ আস্ট-ওক্ষয়স্ট বোর 

আক্ষকানমভক বজান 

ঢাকা  গত ২৮-০৭-২০১৬ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা 

য়। 

 চূড়ান্ত রাআক্ষন্প এয জন্য অক্ষফদন কক্ষযক্ষছন। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 এ মাফং প্রায় ৪৫.৩১ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ চরাভান যক্ষয়ক্ষছ। 

১১ মযাজগঞ্জ আক্ষকানমভক বজান 

মর:, মযাজগঞ্জ 

মযাজগঞ্জ  ১০৪৩ একয জমভ মযাজগঞ্জ আক্ষকানমভক বজাক্ষনয নুকূক্ষর মধগ্রণ কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। 

 গত ২০-০৬-২০১৭ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা 

য়। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 এ মাফং প্রায় ৩০০ বকাটি টাকা মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 
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১২ এ.বক.খান এন্ড বকাম্পানী মর: 

আক্ষকানমভক বজান, রা, 

নযমংদী 

নযমংদী  মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 গত ০৮-১১-১৬ তামযক্ষখ প্রাক-বমাগ্যতা নদ প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ।  

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয ৯৫% ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 এমাফৎ প্রায় ৩৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায  মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

১৩ মটি আক্ষকানমভক বজান নাযায়ণগঞ্জ  গত ২৩-০১-১৮ তামযক্ষখ রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 এ মাফং প্রায় ৩.৭ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ চরাভান যক্ষয়ক্ষছ। 

১৪ কুমভল্লা আক্ষকানমভক বজান, 

বভঘনা, কুমভল্লা 

কুমভল্লা  গত ০৮-১২-১৬ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীোয কাজ চরভান অক্ষছ। 

১৫ অমকজ আক্ষকানমভক বজান ভয়ভনমং  গত ২১-০৯-১৬ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা য়। 

 চূড়ান্ত রাআক্ষন্প এয জন্য অক্ষফদন কক্ষযক্ষছ। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো ম্পন্ন ক্ষয়ক্ষছ। 

 এ মাফৎ প্রায় ১২৫ মভমরয়ন ভামকযন ডরায মফমনক্ষয়াগ কক্ষযক্ষছ। 

 ভূমভ ঈন্নয়ন ও ীভানা প্রাচীয কাজ চরাভান যক্ষয়ক্ষছ। 

১৬ মকক্ষাযগঞ্জ আক্ষকানমভক বজান 

(মনটর ভটয মর:) 

মকক্ষাযগঞ্জ  গত ০৩-০৭-১৭ তামযক্ষখ মপ্র-বকায়ামরমপক্ষকন রাআক্ষন্প প্রদান কযা 

ক্ষয়ক্ষছ। 

 মপমজমফমরটি ও মযক্ষফগত ভীো চরভান যক্ষয়ক্ষছ। 

 

১৭ কণ যপরী ড্ররাআ ডক বোর 

আক্ষকানমভক বজান 

চট্টগ্রাভ  গত ১৭-০৯-১৭ তামযক্ষখ প্রাক-বমাগ্যতা নদ প্রদান কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 প্রস্তামফত স্থাক্ষনয জমভয ভামরকানা মাচাআ-ফাছাআ কযা ক্ষয়ক্ষছ। 

 ফাংরাক্ষদ বগক্ষজক্ষট ও মত্রকায় মফজ্ঞমপ্ত প্রকা কযা ক্ষফ। 

১৮ অবুর খাক্ষয়য আক্ষকানমভক 

বজান 

মুন্পীগঞ্জ  প্রধানভন্ত্রীয কাম যারক্ষয়য নুক্ষভাদন াওয়া বগক্ষছ। 

 জমভয ভামরকানা মাচাআ-ফাছাআ কযা ক্ষে। 

১৯ বফযকাময মফক্ষল থ যননমতক 

ঞ্চর, মুন্পীগঞ্জ মফমজএভআএ 

কর্তযক প্রস্তামফত ''গাক্ষভ যন্ট মল্প 

াকয'' 

মুন্পীগঞ্জ  প্রস্তামফত জমভ ৪৯২ একয। 

 মফমজএভআএ বথক্ষক বকান কাম যকয ঈক্ষযাগ মযরমেত ক্ষেনা। 

২০ পভকভ আক্ষকানমভক বজান, 

যাভার, ফাক্ষগযাট 

ফাক্ষগযাট  প্রস্তামফত জমভয মযভাণ ৮০.৬৫ একয। 

 অক্ষফদন মফক্ষফচনাধীন। 

২১ এুারাক্ষয়ন্প আক্ষকানমভক বজান, 

কুমভল্লা 

কুমভল্লা  অক্ষফদন মফক্ষফচনাধীন যক্ষয়ক্ষছ। 

২২ আস্ট-বকাস্ট গ্রু আক্ষকানমভক 

বজান, ফাহুফর, মফগঞ্জ 

মফগঞ্জ  অক্ষফদন মফক্ষফচনাধীন যক্ষয়ক্ষছ। 

২৩ মটি বোর আক্ষকানমভক 

বজান 

ঢাকা  অক্ষফদন মফক্ষফচনাধীন যক্ষয়ক্ষছ। 

 


