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বাাংলাদেদের অর্থনীতিদি মূলয সাংদ াজন এবাং কমথ- সাংস্থান সৃতির লদযয দেদের দরার্ দসন্টারসমূদে (Special
Economic Zones, Export Processing Zones ইিযাতে) তবতনদ াদের জন্য “Private Sector Development
Support Project (PSDSP)” বাস্তবাত িেদে। প্রকল্পতটর মাধ্যদম দেদের েতযণ- পূব,থ েতযণ- পতিম এবাং
উত্তর- পতিম অঞ্চদলর তবতিন্ন স্থাদন Special Economic Zones/IT/Hi-Tech Parks স্থাপদনর জন্য সম্ভাবযিা
াচাই, Special Economic Zones/IT/Hi-Tech Parks স্থাপদনর পর িাদি সাংদ াে- সড়ক, দরলদ াোদ াে স্থাপন, েযাস- তবদ্যযৎ সাংদ াে প্রোনসে পাতন ও প ঃতনষ্কােন বযবস্থা প্রোন Special Economic
Zones/IT/Hi-TechParks- এর তিিদর এবাং বাইদর স্থাতপি তেল্প- কারখানার মদধ্য তবতিন্ন ধ্রদনর সম্পকথ
দ মনঃ পিাৎ- সাংদ াে তেল্প স্থাপদনর জন্য সো ক কমথকান্ড বাস্তবা ন করা েদব।
PSDSP প্রকদল্পর উদেশ্য তনম্নরূপঃ
এ প্রকদল্পর উন্ন ন উদেশ্য (Project Development Objective-PDO) ে’ল কমথ সাংস্থাদনর সুদ াে সৃতির
লদযয দেদের অর্থনীতির দরার্দসন্টার সমূদের উেী মান তেল্প ও দসবা খাদি তবতনদ াে সুতবধ্া বৃতি
করা।
প্রকদল্পর কা থাতে তনম্নরূপঃ






আতর্থক, কাতরেতর, আইনেি, ক্র /সাংরে সামাতজক ও পতরদবেেি দযদে সযমিা বৃতি;
আতর্থক, অর্থননতিক, আইনেি সামাতজক ও পতরদবেেি মূলযা নসে তিতজতবতলতট স্ট্যাতড ও
তডমান্ড সমীযা (demand survey) পতরচালনা করা;
বযতি খাদির অাংেরেদণর লদযয পতরদবেেি এবাং সামাতজক অবকাঠাদমা এলাকা তচতিিকরণ
এবাং মূলয তনধ্থারণ সাংক্রান্ত তবষ াবতল অন্তিভথি কদর মাস্ট্ারপ্লান প্রস্তুিকরণসে ির্য স্মারদকর
(Information memoranda) উন্ন ন;
কাতল ানকর োই- দটকপাকথসে িতবষ্যদি দকান অর্থননতিক দজান প্রতিষ্ঠার লদযয দ সকল
প্রতিষ্ঠান রতেিার (Recipient) সাদর্ কন দসসন তবষ ক চভতিদি আবি েদবন, িাদের
পারিরদমন্স পতরবীযণ করার জন্য কা থতনদেথতেকা প্রণ ন এবাং উপ ভথি তবষদ দকান দলন



দেন সম্পােন কাদল এিেসাংক্রান্ত সকল আইনেি ও দরগুদলটতর তবষ সমূদের প্রতি পালন
তনতিি করণ;
একতট দর্াপ ভি অতিদ াে তনষ্পতত্তর দকৌেলউন্ন ন

দমাট অর্থা দনর পতরমাণঃ তবশ্ববযাাংক ঋণঃ ৪০তমতল ন মাতকথন ডলার এবাং
তডএিআইতড অনুোন: ১৭.৬০ তমতল ন মাতকথন ড.
ঋণ/ অনুোন চভতি স্বাযদরর িাতরখঃ তবশ্ব বযাাংক: ২২ দম ২০১১ এবাং তডএিআইতড:০৮ জভলাই ২০১১
Private Sector Development Support Project (PSDSP) একতট গুে প্রকল্প। তিনতট সাংস্থা
প্রকল্পতট বাস্তবা ন করদে। প্রকদল্পর কাজ সুষ্ঠভিাদব সম্পােন এবাং সাংস্থা তিনতটর মদধ্য কা থকর
সমন্বদ র জন্য অর্থননতিক সম্পকথ তবিাদে Central Coordination Unit (CCU) নাদম একতট সমন্ব
ইউতনট স্থাপন করা েদ দে। উি ইউতনট পতরচালনার জন্য Central Coordination Unit of the Private
Sector Development Support Project (PSDSP) েীষথক একতট কাতরেতর সো িা প্রকল্প বাস্তবা ন
করা েদে। এ প্রকদল্পর দমাট বয ঃ দমাট ৬৪৫.০০ লয টাকা ( তবশ্ববযাাংক ঋণ ২২২.৮৯ লয টাকা
এবাং তডএিআইতড অনুোন ৪২২.১২ লয টাকা। সম্পূণথ অর্থই প্রকল্প সাো য।)
প্রকদল্পর অনুদমােন: ৩১ জানু াতর ২০১২

৪. ৫. ৩

Central Coordination Unit (CCU) এর কা থাবতলঃ

প্রকদল্পর কা থাতে সুষ্ঠভিাদব সম্পন্ন করার লদযয অর্থননতিক সম্পকথতবিাদে একতট দসন্রাল দকাঅতডথদনেন ইউতনট (তসতসইউ) প্রতিষ্ঠা করা েদ দে া তনম্নবতণথি কা থাবতল সম্পােন করদবঃ
ক. প্রকল্প উপদেিা কতমতটর (Project Advisory Committee) সতচবাল তেদসদব োত ত্ব
পালন;
খ. আন্ততবিাে এবাং আন্তমন্ত্রণালদ র মদধ্য সমন্ব সাধ্ন এবাং এিেসাংক্রান্ত কা থাবতলদি
সেদ াতেিা প্রোন;
ে.

বাস্তবা নকারী সাংস্থা কিৃক
থ োতখলকৃি বাৎসতরক কমথ পতরকল্পনা একেীকরণ;

ঘ. তবশ্ববযাাংদক অর্থউদত্তালদনর আদবেন দপ্ররণ, তনরীযাকাদ থর সমন্ব , অর্থ আেরণ ও বযবোদরর
পতরবীযণ এবাং তবশ্ববযাাংক অরেতি প্রতিদবেন োতখদলর তবষদ একক দডতলিাতর দমকাতনজম
তেদসদব োত ত্ব পালন;
ঙ.

বতেতনরীযকদের কাদজ সেদ াতেিা করা এবাং সতঠক সমদ অতডট আপতত্তর জবাব প্রোন;

চ.

প্রকদল্পরক্র /সাংরে ও আতর্থক বযবস্থাপনার উপর উপদেে প্রোনসে এসকল তবষদ র উপর
প্রতেযদণর আদ াজন করা;

ে.

পাবতলক প্রাইদিট পাটথনারেীপ বা তপতপতপ এর উপর প্রতেযণ আদ াজন করা এবাং

জ.
প্রকদল্পর সাতবথক দকৌেল সম্পদকথ সাংবাে মাধ্যম,
জািী সাংসেসে অন্যান্য
দস্ট্কদোল্ডারদের অবতেি করার লদযয তিতিাংসে প্রদ াজনমি অন্যান্য প্রকল্প েতলল প্রস্তুি করা।
তসতসইউ ভগ্মসতচব/ ভগ্মপ্রধ্াদনর পেম থাোর একজন প্রকল্প সমন্ব ক, একজন উপ- প্রকল্পসমন্ব ক, একজন
সেকারী প্রকল্প সমন্ব ক, একজন কদর আতর্থক ও প্রতকউরদমন্ট পরামেথক ও অন্যান্য প্রদ াজনী সাংখযক
জনবদলর সমন্বদ েতঠি েদব।
তিনতট সাংস্থা প্রকল্পতট বাস্তবা ন করদে। সাংস্থা তিনতট কিৃক
থ বাস্তবাত ি প্রকল্পগুদলার বণথনা ও কা থাবতল তনদম্ন
উপস্থাপন করা েলঃ
৪.৫.৪ সাদপাটথ টভ কযাপাতসতট তবতল্ডাং অব বাাংলাদেে ইকদনাতমক দজানস অর্তরতট
দমাট বয ৭৩.২০ দকাতট টাকা (৯.২৯ তমতল ন মাতকথন ডলার) ।
তজওতবঃ ১.২৭ দকাতট টাকা এবাং তপএঃ ৭১.৯৩ দকাতট টাকা।
প্রধ্ানমন্ত্রীর কা থালদ র উদেযাদে েৃেীি এবাং বাাংলাদেে ইকদনাতমক দজানস অর্তরতট (BEZA) কিৃক
থ
বাস্তবাত িবয “সাদপাটথ টভ কযাপাতসতট তবতল্ডাং অব বাাংলাদেে ইকদনাতমক দজানস্ অর্তরতট” েীষথক কাতরেতর
সো িা প্রকল্পতট বাাংলাদেে ইকদনাতমক দজানস অর্তরতটদক প্রদ াজনী আইন- কানুন এবাং তবতধ্- তবধ্াদনর
মাধ্যদম কা থকর প্রতিষ্ঠাদন উন্নীি করদব। এর মাধ্যদম দেদের অর্থনীতিদি উেী মান মযানুিযাকচাতরাং এবাং
সাতিথদসস দসক্টদর তবতনদ াে বৃতি পাদব। িদল বযাপক কমথসাংস্থান তিতরর মাধ্যদম ইকদনাতমক দজানস এর তবকাে
ঘটাদনা সম্ভব েদব। দেে- তবদেদের খযািনামা িামথসমূে এ সমস্ত দসবা প্রোদনর জন্য পরামেথক দসবা প্রোন
করদবন। এোড়া তিন্যান্স, আইতট ইিযাতে তবষ সে পতরদবে ও সামাতজক বযবস্থাপনার জন্য আলাো আলাো
তবদেষজ্ঞ তনদ াে করা েদব। সদবথাপতর বাাংলাদেে ইকদনাতমক দজানস অর্তরতটর সকল কা থক্রম সুচারুরূদপ
সম্পােদনর জন্য পণয সাংরে, আইতট তবষ ক, অতিস বযবস্থাপনা সাংক্রান্ত , এবাং দনটও ার্থতকাংসে সকল
প্রদ াজনী তবষদ প্রকদল্পর মাধ্যদম সো িা দে’ া েদব। এ প্রকদল্পর মাধ্যদম ইদিামদধ্য তিনতট স্থাদনর
(দমৌলািবাজার দজলার দেরপভর এবাং চট্টরাম দজলার তমদররসরাই ও আদনা ারা) সম্ভাবযিা াচাই সম্পন্ন করা
েদ দে। িাোড়া, মাংলা ইকদনাতেক দজানস স্থাপদনর জন্য েরপে আেবান করা েদ দে।
৪.৫.৫

কযাপাতসতট তবতল্ডাং অব বাাংলাদেে এক্সদপাটথ প্রদসতসাং দজানস অর্তরতট
দমাট বয ৭৫.৩৯ দকাতট টাকা ।
তজওতবঃ ০.০০ এবাং তপএঃ৭৫.৩৯ দকাতট টাকা

প্রধ্ানমন্ত্রীর কা থালদ র উদেযাদে েৃেীি এবাং বাাংলাদেে এক্সদপাটথ প্রদসতসাং দজানস অর্তরতট (BEPZA)কিৃক
থ
বাস্তবাত িবয “কযাপাতসতট তবতল্ডাং অব বাাংলাদেে এক্সদপাটথ প্রদসতসাং দজানস অর্তরতট’’ েীষথক কাতরেতর সো িা
প্রকল্পতট তবশ্ববযাাংক ও তডএিআইতডর আতর্থক সো িা বাস্তবা ন করা েদে। প্রকল্পতটদি সামাতজক
সদচিনিা বৃতি, প্রতেযণ, স্ট্াতড টভযর ও তবতনদ াে উন্ন ন তবষ ক বযবস্থা রাখা হুদ দে। পতরদবে বযবস্থাপনার
আওিা Environment Specialist and Counselorsতনদ াে এবাং পতরদবে অতডট অন্তিভথি আদে। প্রকদল্পর
সামতরক Co-ordination Unitতেদসদব ইআরতড োত ত্ব পালন করদে। প্রকদল্পর সাদর্ সাংতিি কমথকিথাদের
প্রতেযণ, িাতড টভযর ও তবতনদ াে উন্ন ন তবষ ক দসতমনাদর অাংেরেণ করাদনা েদে। দেদে কমথসাংস্থান সৃতির

উদেদশ্য তবতনদ াে বান্ধব নীতি ও প্রদ াজনী
করাইএ প্রকল্পতট কাজ করদে।
৪.৫.৬

তেক তনদেথেনা প্রোন ও দবপজাদক প্রাতিষ্ঠাতনকিাদব সুেয

সাদপাটথ টভ দডদিলপদমন্ট অব কাতল ানকর োইদটক পাকথ

দমাটবয ২৩৬.৯৯দকাতট টাকা ।
তজওতবঃ

১১.৭৫ দকাতট টাকা

প্রকল্প সাো যঃ২২৫.২৪ দকাতট টাকা
প্রকদল্পর উদেশ্যঃ





আইতসতট সাংক্রান্ত আধ্ভতনক োইদটক তেল্প স্থাপদনর জন্য তবশ্বমাদনর োইদটক পাকথ তিতর;
োইদটক পাদকথর অবকাঠাদমা উন্ন দনর লদযয আন্তজথাতিক মাদনর দডদিলপার তনদ াে;
পাবতলক- প্রাইদিট পাটথনারতেপ তবষদ প্রতেযণ মযানু াল তিতর; এবাং
োইদটক পাকথ সম্পতকথি প্রতিষ্ঠানসমূদের েযিা বৃতিকরণ।

২০২১ সাদলর মদধ্য বাাংলাদেেদক তডতজটাল বাাংলাদেে তেদসদব েদড় দিালার জন্য োইদটক পাকথ স্থাপন একতট
অিযন্ত গুরুত্বপূণথ পেদযপ। ির্য ও দ াোদ াে প্র ভতি মন্ত্রণাল কিৃক
থ জানু াতর ২০০৬ দর্দক মাচথ ২০১০
দম াদে দমাট ২৬.৮৬ দকাতট টাকা দবতসক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ির োইদটক পাকথ, কাতল ানকর, োজীপভর েীষথক
প্রকদল্পর মাধ্যদম োইদটক পাকথ প্রতিষ্ঠার কা থক্রম বাস্তবাত ি ে । এ প্রকদল্পর মাধ্যদম োইদটক পাদকথ
প্রোসতনক িবন, সীমানা প্রাচীর, আন্তজথাতিক মাদনর দেইটওদ , অিযন্তরীণ রাস্তা, তবদ্যযতিক
সাবদস্ট্েন, পাম্প োউস ও েিীর নলকূপ, েযাস লাইন, ইন্টারদনট কাদনকতটতিতট, দটতলদিান সাব
এক্সদচঞ্জ এবাং আনসার দসড প্রিৃতির তনমথাণ কাজ করা েদ দে।
ির্য ও দ াোদ াে প্র ভতি মন্ত্রণাল কিৃক
থ বাস্তবাত ি োইদটক পাকথ কিৃপ
থ য ২০২১ সাদলর
মদধ্য বাাংলাদেেদক তডতজটাল বাাংলাদেে তেদসদব েদড় দিালার জন্য োইদটক পাকথ স্থাপন একতট অিযন্ত
েরুত্বপূণথ কা থক্রম। োইদটক পাকথ স্থাপদনর লদযয বাাংলাদেে প্রদকৌেল তবশ্বতবেযালদ র এর মাধ্যদম একতট
সম্ভাবযিা সমীযা করা ে । উি সমীযার আদলাদক দেদে আইতসতট, ইদলক্টতনক্স দটতলকতমউতনদকেন
ইতঞ্জতন াতরাং এবাং অন্যান্য তেল্প উন্ন ন এবাং তবকাদের জন্য উতিতখি প্রকল্পতট বাস্তবাত ি েদে। এ প্রকদল্পর
মাধ্যদম ইদিামদধ্য কাতল ানকর োইদটক পাকথ স্থাপদনর জন্য দডিলপার তনদ াে দেও া েদ দে। দোেদর
একতট মাতি দটন্যান্ট তবতল্ডাং স্থাপন করা েদ দে। িাোড়া, তসদলট ও রাজোেীদি োইদটক পাকথ স্থাপদনর কাজ
োদি দন’ া েদ দে।

