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5.2  ‡m›Uvj †Kv-AiwW‡bkb  BDwbU Ae `¨v cªvB‡fU †m±i †W‡fjc‡g›U mv‡cvU© cª‡R± (wcGmwWGmwc)  

evsjv‡`‡k বিবিয় োগ বৃবি ও Kg©-ms ’̄vb m„wói j‡¶¨ †`‡ki †MÖv_ †m›Uvimg~‡n (Special Economic Zones, Export 

Processing Zones BZ¨vw`)  উন্নয়নে ২০১১ খ্রি: থেনে ÒPrivate Sector Development Support Project (PSDSP) 

ev Í̄evwqZ n‡”Q| PSDSP গুচ্ছ cÖKথের আওতায় ৪টি উপ-cÖKí বাস্তবায়োধীে রনয়নে। cÖKíwUi gva¨‡g †`‡ki wewfbœ ¯’v‡b 

Special Economic Zones/IT Parks/Hi-Tech Parks ’̄vcb এিং এয়ে সংয় োগ-সড়ক, রেল-র োগোয় োগ স্থোপি, M¨vm-we` ÿr 

ms‡hvM cÖ`vbmn cvwb I cqtwb®‹vkথের e¨e ’̄v কয়ে ¯’vwcZ wkí-KviLvbvi g‡a¨ wewfbœ ai‡bi m¤cK© †hgbt cðvr-ms‡hvM wkí 

¯’vc‡bi Rb¨ mnvqK Kg©KvÛ ev Í̄evqb Kiv nরে| 

 

৫.২.১ PSDSP cÖK‡íi D‡Ïk¨ wb¤œiƒct  

G cÖK‡íi Dbœqb বিয়দ েশক (Project Development Objective-PDO Indicators) হ’j:  
(১)  †`‡ki A_©bxwZi †MÖv_ †m›Uvimg~‡ni D`xqgvb wkí I †mevLv‡Z সেোসবে রিসেকোবে wewb‡qvM e„w× Kiv ; 
(২)  বশল্প কল কোেখোিো  tenant বিবিয় োগ বৃবি কেো এিং  

(৩)  কর্ েসংস্থোয়িে সুয় োগ সৃবি কেো ।  

৫.২.২ cÖK‡íi Kvh©vw` wbম্নiƒct  

 Avw_©K, KvwiMwi, AvBbMZ, mvgvwRK I cwi‡ekMZ †¶‡Î m¶gZv e„w×; 

 Avw_©K, A_©‰bwZK, AvBbMZ, mvgvwRK I cwi‡ekMZ g~j¨vqbmn wdwRwewjwU ÷¨vwW cwiPvjbv Kiv;  

 e¨w³Lv‡Zi AskMÖn‡Yi j‡¶¨ cwi‡ekMZ Ges mvgvwRK AeKvVv‡gv GjvKv wPwýZKiY Ges অে থ g~j¨ অর্েি 

msµvšÍ welqvewj AšÍf©z³ K‡i gv÷vicøvb cÖ¯‘ZKiY; 

 Kvwjqv‰Ki nvB-‡UK cvK©mn বিবিন্ন A_©‰bwZK অঞ্চল cÖwZôvi j‡¶¨ cÖwZôvb MÖwnZvi (Recipient) mv‡_ 

Kb‡mmb welqK Pzw³‡Z Ave× হও ো এিং GZ`msµvšÍ mKj AvBbMZ I †i¸‡jUwi welqmg~হ প্রণ ি, 

পবেপোলি ইেযোবদ । 
 

†gvU A_©vq‡bi cwigvYt wek¦e¨vsK FYt 4২.৮০ wgwjqb gvwK©b Wjvi Ges wWGdAvBwW Aby`vb: 17.৪0   
                 wgwjqb   gvwK©b  Wjvi= ৬০.২০ wgwjqb gvwK©b Wjvi। 
FY/Aby`vb Pzw³ ¯̂v¶‡ii ZvwiLt  wek¦e¨vsK: 22 †g 2011বি: Ges wWGdAvBwW: 08 RyjvB 2011বি: 
 Private Sector Development Support Project (PSDSP) GKwU ¸”Q cÖKí| wZbwU প্রবেষ্ঠোি cÖKíwU ev Í̄evqb Ki‡Q| 

cÖK‡íi KvR myôzfv‡e m¤cv`b Ges প্রবেষ্ঠোি wZbwUi g‡a¨ Kvh©Ki mgš̂‡qi Rb¨ A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡M Central 

Coordination Unit (CCU) bv‡g GKwU mgš̂q BDwbU ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| D³ BDwbU cwiPvjbvi Rb¨ “Central 

Coordination Unit of the Private Sector Development Support Project (PSDSP)” kxl©K GKwU KvwiMwi 

mnvqZv cÖKí  ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| অর্ েোৎ CCU সহ ৫টি উপ-প্রকল্প িোস্তিো িোধীি েয় য়ে । 
৫.২.৩   রসন্ট্রোল রকো-অবড েয়সশি ইউবিট (বসবসইউ)  

wUG cÖK‡íi †gvU অর্ েো িt †gvU 645.00 j¶ UvKv (wek¦e¨vsK FY 222.89 j¶ UvKv Ges wWGdAvBwW Aby`vb 422.12 j¶ 

UvKv| m¤c~Y© A_©B cÖKí mvnvh¨|) 

cÖK‡íi Aby‡gv`b:  31 Rvbyqvwi 2012 বি:।  
৩০ জুি ২০১৬ প েন্ত রর্োট ব্য  হয় য়ে ৩.৫২ রকোটি টোকো।  

৫.২.৩.১   বসবসইউ  এে  Kvh©vewjt   

cÖK‡íi Kvh©vw` myôzfv‡e m¤cbœ Kivi j‡¶¨ A_©‰bwZK m¤cK© wefv‡M স্থোবপে †m›Uªvj †Kv-AwW©‡bkb BDwbU wb¤œ ewY©Z Kvh©vewj 

m¤cv`b Ki‡েt 

K. cÖKí Dc‡`óv KwgwUi (Project Advisory Committee) mwPevjq wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb; 

L.  Avন্ত:খ্রবfvM এবং Avন্ত:gš¿Yvj‡qi g‡a¨ mgš̂q mvab Ges GZৎmsµvšÍ Kvh©vewj‡Z mn‡hvwMZv cÖ`vb; 

M.  ev Í̄evqbKvix প্রবেষ্ঠোি KZ©…K `vwLjK…Z evrmwiK Kg© cwiKíbv পেীক্ষো,প েোয়লোচিো এিং একীভূেকেণ; 
N.  wek¦e¨vs‡K A_© D‡Ëvj‡bi Av‡e`b †cÖiY, wbix¶vKv‡h©i mgš̂q, A_© AvniY I e¨envে এিং উপ-প্রকল্পসমূয়হে কো েক্রয়র্ে 

cwiex¶Y Ges wek¦e¨vsরক প্রকয়ল্পে কো েক্রয়র্ে AMÖMwZ cÖwZ‡e`b `vwL‡ji wel‡q GKK †Wwjfvwi †gKvwbRg wn‡m‡e 

`vwqZ¡ cvjb; 
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O.  ewn:wbix¶K‡`i Kv‡R mn‡hvwMZv Kiv Ges mwVK mg‡q AwWU AvcwËi Reve cÖ`vb; 

P.  cÖK‡íi µq/msMÖn I Avw_©K e¨e¯’vcbvi Dci Dc‡`k cÖ`vbmn G mKj wel‡qi Dci cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb Kiv; এিং 
ে.  cÖK‡íi  mvwe©K †KŠkj m¤c‡K© msev` gva¨g, RvZxq msm`mn Ab¨vb¨ †÷K‡nvìvi‡`i AewnZ Kivi j‡¶¨ weªwds mn 

cÖ‡qvRbgZ  রসবর্িোে, ও োক েশপ আয় োর্ি কেো । 

৫.২.৪      wZbwU প্রবেষ্ঠোি KZ©…K ev Í̄evwqZ cÖKí¸‡jvi সংবক্ষপ্ত eY©bv I Kvh©vewj wb‡¤œ  Dc ’̄vcb Kiv njt  
৫.২.৪.১ mv‡cvU© Uz K¨vcvwmwU wewìs Ae evsjv‡`k BK‡bvwgK †Rvbm A_wiwU )রির্ো(  

†gvU অর্ েো ি 73.20 †KvwU UvKv (9.29 wgwjqb gvwK©b Wjvi)  

wRIwe: 1.27 †KvwU UvKv Ges প্রেে সাহায্য: 71.93 †KvwU UvKv 

 

cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi D‡`¨v‡M M„nxZ Ges evsjv‡`k BK‡bvwgK †Rvbm A_wiwU (BEZA) KZ©…K ev Í̄evwqZ Òmv‡cvU© Uz K¨vcvwmwU 

wewìs Ae evsjv‡`k BK‡bvwgK †Rvb A_wiwUÓ kxl©K KvwiMwi mnvqZv cÖKíwU evsjv‡`k  BK‡bvwgK †Rvbm A_wiwU‡K cÖ‡qvRbxq 

AvBb- Kvbyb Ges wewa-weav‡bi gva¨‡g Kvh©Ki cÖwZôv‡b DbœxZ কেোে প্র োয়স গঠিে। ইনতামনে ‘ইনোেখ্রমে থ ােস্’ ততরীর  ন্য 

প্রনয়া েীয় থ ৌত অবোঠানমা ততরী ও উন্নয়ে এবং থেশী-খ্রবনেশী উনযাগক্তানের  ন্য খ্রশে োরখাো স্থাপে ও পখ্ররচালোয় আকৃষ্ট েরার 

লনযে উপযুক্ত ব্যবসা-বান্ধব পখ্ররনবশ ততরী এবং খ্রশোয়নের প্রসার ঘটানোর োর্ থক্রম গৃহীত হনয়নে। m‡e©vcwi evsjv‡`k BK‡bvwgK 

†Rvbm A_wiwUi mKj Kvh©µg myPviæ iƒ‡c m¤cv`‡bi Rb¨ cY¨ msMÖn, AvBwU welqK, Awdm e¨e¯’vcbv msµvšÍ , Ges 

†bUIqvwK©smn mKj cÖ‡qvRbxq wel‡q cÖK‡íi gva¨‡g mnvqZv †`qv n‡e| ইয়েোর্য়ে প্রোইয়িট ইয়কোিবর্ক রর্োি পবলবস প্রকোবশে 

হয় য়ে এিং সংসয়দ রির্ো এযোক্ট অনুয়র্োদি হয় য়ে। বিবিয় োগকোেীগয়ণে র্ন্য প্রয়ণোদিো প্যোয়কর্ রগয়র্ট আকোয়ে প্রকোবশে হয় য়ে। 

প্রকল্পটিে gva¨‡g †`‡ki A_©bxwZ‡Z D`xqgvb g¨vbyd¨vKPvwis Ges mvwf©‡mm †m±‡i wewb‡qvM e„w× cvথচ্ছ| ৩০ জুে ২০১৬ পর্ থন্ত 

অে থনেখ্রতে অঞ্চনল সরাসখ্রর থবসরোখ্রর খ্রবখ্রেনয়াগ ৪৮৮.৩৫ খ্রমখ্রলয়ে মাখ্রেথে ডলার এবং সরাসখ্রর থবসরোখ্রর  াড়াটিয়া থোম্পােীর 

খ্রবখ্রেনয়াগ ১২৩.০০ খ্রমখ্রলয়ে মাখ্রেথে ডলার। ইখ্রতমনে অে থনেখ্রতে  অঞ্চনল ২০২০  নের েতুে েম থসংস্থাে হনয়নে। 

৩০ জুি ২০১৬ প েন্ত  সোয়পোট ে টু কযোপোবসটি বিবডং অি রির্োয়ে ব্য  হয় য়ে ৩৯.৩১ রকোটি টোকো ।  
৫.২.৪.২   িোংলোয়দশ অর্ েনিবেক অঞ্চল উন্ন ি প্রকল্প -১র্ পর্ থা   

†gvU অর্ েো ি (১র্ প েো ) ৮১.৯৫ †KvwU UvKv (১০.২৭ wgwjqb gvwK©b Wjvi) | 

wRIwet ২.২৫ †KvwU UvKv Ges wcGt  ৭৯.৭০ †KvwU UvKv। (১ম সংনশাখ্রধত খ্রডখ্রপখ্রপ অনুর্ায়ী খ্রপ এ: ১১৯.৭৪ থোটি টাো) 

‘মাখ্রি থসক্টরাল ইনোেখ্রমে থ ােস্’ ততখ্রর এবং উন্নয়নের মােনম খ্রশোয়নের দ্রুত প্রসার দ্বারা ব্যাপে েম থসংস্থানের সুনর্াগ ততখ্ররর মে 

খ্রেনয় এ থেনশর দ্রুত অে থনেখ্রতে উন্নয়ে সাধে েরাই বাস্তবায়োধীে প্রেনের মূল উনেশ্য । এ োড়া, থর্ সেল সুখ্রেখ্রে থষ্ট উনেশ্যনে সামনে 

থরনখ প্রেেটি বাস্তবায়ে েরা হনচ্ছ তা খ্রেম্নরূপt  

 (১)  থেনশর সুষম উন্নয়নের লনযে খ্রবখ্র ন্ন অঞ্চনল ‘মাখ্রি-প্রডাক্ট’ খ্রশে-োরখাোর প্রসার ঘটানো; 

 (২)  ‘ইেেখ্রমে থ ােস্’ ততখ্ররর  ন্য প্রনয়া েীয় থ ৌত অবোঠানমা ততখ্রর এবং উন্নয়ে েরা ; 

 (৩)  ‘ইেেখ্রমে থ ােস্’ ততখ্ররর  ন্য বরাে প্রাপ্ত  খ্রমনত এবং ইখ্রতমনে ‘ইেেখ্রমে থ ােস্’ ততখ্রর হনয়নে এমে  

                 অঞ্চনল থেশী-খ্রবনেশী উনযাক্তানের  ন্য প্রনয়া েীয় থ ৌত অবোঠানমা ততখ্রর ও ‘ইউটিখ্রলটি’ সরবরাহ েরা; 

 (৪)  খ্রবনেশী উনযাক্তানের এ সেল ‘ইেেখ্রমে থ ােস্’-এ খ্রশে োরখাো স্থাপে ও পখ্ররচালোয় আকৃষ্ট েরার লনযে  

                উপযুক্ত ব্যবসা-বান্ধব পখ্ররনবশ ততখ্রর েরা ; 

 (৫)  বাংলানেনশর মানুনষর  ন্য েম থসংস্থাে ততখ্রর েরা; এবং 

 (৬)  ‘খ্র শে-২০২১’ বাস্তবায়নের লনযে খ্রশোয়নের প্রসার ঘটানো । 

  G cÖK‡íi gva¨‡g B‡Zvg‡a¨ wZbwU ’̄v‡bi (‡gŠjvfevRvi †Rjvi †kicyi, PÆMÖvg †Rjvi wg‡iimivB এিং িোয়গেহোট রর্লোে র্ংলো) 

BK‡bvwর্K †Rvbm ’̄vc‡bi Rb¨ কোর্ চলয়ে। শুধুর্োত্র র্ংলো ও বর্য়েেসেোই ইয়কোিবর্ক রর্োয়ি ৯টি উন্ন ি কো েক্রর্ এবগয়  চয়লয়ে এিং 

এগুবলে চুবি মূল্য ১০৪.১০ রকোটি টোকো (১৩.০১ বর্বল ি র্োবক েি ডলোে)। েোেোড়ো ৮টি Bথোেwর্K †Rvbm উন্নয়নের ো  হানত থেয়া 

হনয়নে। ১০টি প্রোক-র োগ্যেো সম্পন্ন লোইয়সন্স প্রোইয়িট রডিলপোেয়ক প্রদোি কেো হয় য়ে এিং র্ংলোে র্ন্য বপবপবপ বিবিয়ে রডয়িলপোে 

বিি েোচি কেো হয় য়ে। ২১টি অর্ েনিবেক অঞ্চয়লে প্রোর্বর্ক সোইট এয়সসয়র্ন্ট বেয়পোট ে চুড়োন্ত হয় য়ে ও ৭টি অঞ্চয়ল বপ্র- বিবর্বিবলটি ও 

সর্ীক্ষো সম্পন্ন হয় য়ে । ৩০ জুি ২০১৬ প েন্ত বাংলানেশ অে থনেখ্রতে অঞ্চল উন্নয়ে প্রেে পর্ থায়-১ ব্য  হয় য়ে ১৫.৪০ রকোটি টোকো । 

 

৫.২.৪.৩ K¨vcvwmwU wewìs Ae evsjv‡`k এক্সনপাট থ cÖ‡mwms †Rvbm A_wiwU প্রেে  
 †gvU অর্ েো ি 75.39 †KvwU UvKv |  

 wRIwet 0.00 Ges wcGt 75.39 †KvwU UvKv |  
 
cÖavbgš¿xi Kvh©vj‡qi D‡`¨v‡M M„nxZ Ges evsjv‡`k G·‡cvU© cÖ‡mwms †Rvbm A_wiwU (BEPZA) KZ©…K ev¯ÍevwqZ ÒK¨vcvwmwU 

wewìs Ae evsjv‡`k G·‡cvU© cÖ‡mwms †Rvbm A_wiwU kxl©K KvwiMwi mnvqZv cÖKíwU wek¦e¨vsK I wWGdAvBwWi Avw_©K mnvqZvq 

ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| cÖKíwU‡Z mvgvwRK m‡PZbZv e„w×, cÖwk¶Y, ÷vwW U ÿi I wewb‡qvM Dbœqb welqK e¨e ’̄v ivLv হ‡q‡Q| 
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cwi‡ek e¨e ’̄vcbvi AvIZvq Social and Environment Specialist and Counselors wb‡qvM Ges সোর্োবর্ক ও cwi‡ek 

AwWU AšÍf©z³ Av‡Q| †`‡k  Kg©ms ’̄vb m„wói D‡Ï‡k¨ wewb‡qvM evÜe bxwZ I cÖ‡qvRbxq w`K wb‡`©kbv cÖ`vb I †ecRv‡K 

cÖvwZôvwbKfv‡e my`¶ Kivে লয়ক্ষয G cÖKíwU KvR Ki‡Q| এ প্রকয়ল্পে র্োেয়র্ ইয়েোর্য়ে Green Inatiatives এে অংশ বহয়সয়ি 

চট্রগ্রোর্ EPZ-এ Solar Street Light সেিেোহ ও স্থোপি কেো হয় য়ে। ২২টি উয়যোগী প্রবেষ্ঠোয়িে সোয়র্ ISO ১৪০০১ সোটি েবিয়কট 

প্রদোয়িে চুবি সম্পোবদে হয় য়ে এিং ইয়েোর্য়ে ২০টি িোর্ ে  সোটি েবিয়কট গহণ কয়েয়ে। EPZ গুয়লোয়ে CCTV, LAN,WAN সংয় োগ 

কেো হয় য়ে এিং  Environmental Lab স্থোপি েরা হনয়নে। প্রকল্পটিয়ে ৩০ জুে ২০১৬ পর্ থন্ত ব্য   হয় য়ে ৪৬.২২ রকোটি টোকো । 

 

৫.২.৪.৪     mv‡cvU © Uz †W‡fjc‡g›U Ae Kvwjqv‰Ki nvB‡UK cvK© অেখ্ররটি প্রেে  

 †gvU অর্ েো ি :  236.99 †KvwU UvKv।  

 wRIwe       :    11.75 †KvwU UvKv। 

 cÖKí mvnvh¨:   225.24 †KvwU UvKv।  

 

cÖK‡íi D‡Ïk¨t 

 AvBwmwU msµvšÍ AvaywbK nvB‡UK wkí ’̄vc‡bi Rb¨ wek¦gv‡bi nvB‡UK cvK© ˆZwi; 

 nvB‡UK cv‡K©i AeKvVv‡gv Dbœq‡bi j‡¶¨ AvšÍR©vwZK gv‡bi †W‡fjcvi wb‡qvM; 

 cvewjK-cÖvB‡fU cvU©bviwkc wel‡q cÖwk¶Y g¨vbyqvj ˆZwi; Ges 

 nvB‡UK cvK© m¤cwK©Z cÖwZôvbmg~‡ni `¶Zv e„w×KiY| 

2021 mv‡ji g‡a¨ evsjv‡`k‡K wWwRUvj evsjv‡`k wn‡m‡e M‡o †Zvjvi Rb¨ nvB‡UK cvK© ¯’vcb GKwU AZ¨šÍ ¸iæZ¡c~Y© c`‡¶c| 

Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ gš¿Yvjq KZ©…K Rvbyqvwi 2006 †_‡K gvP© 2010 †gqv‡` †gvU 26.86  †KvwU UvKvq †ewmK Bbd«v÷ªvKPvi 

di nvB‡UK cvK©, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi kxl©K cÖK‡íi gva¨‡g nvB‡UK cvK© cÖwZôvi Kvh©µg ev¯ÍevwqZ nq| †`‡k AvBwmwU, 

B‡jক্ট্রwb· †UwjKwgDwb‡Kkb BwÄwbqvwis Ges Ab¨vb¨ wkí Dbœqb Ges weKv‡ki Rb¨ DwjøwLZ cÖKíwU ev¯ÍevwqZ  n‡”Q| G cÖK‡íi 

gva¨‡g nvB‡UK cv‡K© cÖkvmwbK feb, mxgvbv  cÖvPxi, AvšÍR©vwZK gv‡bi  †MBUI‡q, Af¨šÍixY iv Í̄v, ˆe`¨ywZK mve‡÷kb, cv¤c 

nvDm I Mfxi bjK‚c, M¨vm jvBb, B›Uvi‡bU Kv‡bKwUwfwU, †Uwj‡dvb mve G·‡PÄ Ges Avbmvi †mW cÖf…wZi wbg©vY KvR Kiv 

n‡q‡Q| বিবিয় োগকোেী এিং রডয়িলপোেয়দে র্ন্য আবর্ েক প্রয়ণোদিোে রগয়র্ট প্রকোবশে হয় য়ে। ১২,১৪৪ র্ি ইয়েোর্য়ে বশল্প সংক্রোন্ত 

সুবিবদ েি প্রবশক্ষণ রপয় য়েি এিং ৩৮৬৭ র্য়িে কর্ েসংস্থোি হয় য়ে  োে র্য়ে ২৬% র্বহলো কর্ ের্ীবি। ২৪টি রকোম্পোিীয়ক ISO ৯০০১ 

সোটি েবিয়কট প্রদোি কেো হয় য়ে। এ cÖK‡íi gva¨‡g B‡Zvg‡a¨ Kvwjqv‰Ki nvB‡UK cvK© ’̄vc‡bi Rb¨ ৩টি ব্লয়ক †Wfjcvi wb‡qvM 

†`Iqv n‡q‡Q| h‡kvরে GKwU gvwë †Ub¨v›U wewìs ’̄vcb Kiv n‡q‡Q| wm‡jU এে nvB‡UK cvK© ’̄vc‡bi KvR পুয়েোদয়র্ এবগয়  

চলয়ে। েোেোড়ো চট্টগ্রোর্, েোর্শোহী এিং খুলিোয়ে হোইয়টক পোক ে স্থোপয়িে কোর্ হোয়ে রি ো হয় য়ে। ৩০ জুি ২০১৬ প েন্ত প্রকল্পটিয়ে ব্য  
হয় য়ে ১৬৬.৪০ রকোটি   টোকো । 

 

PSDSP প্রকল্প ২০১৬ সালের  ৩০শে জুন শেষ হওয়ার তাররখ রনর্ধাররত রিে রকন্তু উক্ত প্রকলল্পর গুরুত্ব এবং 
অর্থনীরতলত এর প্রভাব রবলবচনায় উন্নয়ন সহল াগী সংস্থা রবশ্ব ব্াংক প্রকল্পরিলত অরতররক্ত ১৩০ রিরেয়ন িারিন 
ডোর এর অরতররক্ত আরর্থক সহায়তা প্রদান কলরলি এবং প্রকলল্পর শিয়াদ ২৮ শেব্রুয়ারর ২০২১ পর্যন্ত বৃরি করা 
হলয়লি। 
 


