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evsjv‡`‡k বিবিয় োগ বৃবি ও Kg©-ms¯’vb m„wói j‡¶¨ ২০১১   :      ÒPrivate Sector Development 

Support Project (PSDSP) ev Í̄evwqZ n‡”Q| cÖKíwUi gva¨‡g †`‡ki wewfbœ ¯’v‡b Economic Zones 

(Government, Government to Government, Public-Private Partnership, Special, Private) /IT 

Parks/Hi-Tech Parks ¯’vcb এিং এয়ে সংয় োগ-সড়ক, রেল-র োগোয় োগ স্থোপি, M¨vm-we`¨yr ms‡hvM cÖ`vbmn cvwb I 

cqtwb®‥vkb e¨e¯’v K‡i wewfbœ ai‡bi wkí-KviLvbv ¯’vc‡bi Rb¨ mnvqK Kg©KvÛ ev Í̄evqbvaxb i‡q‡Q|   
 

           cÖK‡íi D‡Ïk¨:  

(১)  †`‡ki A_©bxwZi †MÖv_ †m›Uvimg~‡ni D`xqgvb wkí I †mevLv‡Z সেোসবে রিসেকোবে wewb‡qvM e„w× Kiv ; 

(২)  বিল্প কল কোেখোিো  tenant বিবিয় োগ বৃবি কেো এিং  

(৩)  কর্ মসংস্থোয়িে সুয় োগ সৃবি কেো ।  

      ঋণ/               

        PSDSP                       ণ:         ঋণ ৪২.৮০                        

               ১৭.৪০      ণ            =      ৬০.২০                   ।          ঋণ 

                           :         ২২    ২০১১   :              ০৮      ২০১১   :। ঋণ 

          ১০০%                                                  ।               

    ৩১      ২০১৭               ।  

প্রকল্পটির কায যক্রম ও কায যকাররতা এবং  অথ যনীরততত এর প্রভাব রবতবচনায়  উন্নয়ন তযাগী ংস্থা 

রবশ্বব্াংক প্রকল্পটিতত অরতররক্ত ১৩০ রমরয়ন মারকযন ডার এর আরথ যক ায়তা প্রদান কতরতে এবং প্রকতল্পর 

মময়াদ ২৮ মেব্রুয়ারর ২০২১ পয যন্ত বৃরি করা তয়তে। অরতররক্ত অথ যায়ন চুরক্ত ১৯ জুন ২০১৬ তাররখ স্বাক্ষররত য় 

এবং এটি ২০১৬-২০১৭ অথ যবের মথতক কায যকর তয়তে। ২০১৮-২০১৯ অথ যবের পয যন্ত  প্রায় ৭০৩.০০ মকাটি টাকা 

রডবা যতমন্ট তয়তে এবং তন্তে ব্য় তয়তে প্রায় ৪০৭.০০ মকাটি টাকা। 

    Private Sector Development Support Project (PSDSP) GKwU ¸”Q cÖKí| wZbwU প্রবেষ্ঠোি cÖKíwU 

ev¯Íevqb Ki‡Q| cÖK‡íi KvR myôzfv‡e m¤cv`b Ges প্রবেষ্ঠোি wZbwUi g‡a¨ Kvh©Ki mgš‡̂qi Rb¨ A_©‣bwZK m¤cK© 

wefv‡M PSDSP                 Central Coordination Unit (CCU) bv‡g GKwU mgšq̂ BDwbU ¯’vcb Kiv 

  | D³ BDwbU cwiPvjbvi Rb¨ Central Coordination Unit of the Private Sector Development 

Support Project (PSDSP) kxl©K GKwU KvwiMwi mnvqZv cÖKí ev¯Íevqb Kiv n‡”Q|  

 



 
 

রসন্ট্রোল রকো-অবড ময়িিি ইউবিট (বসবসইউ) 

ররইউ-রপএরডএরপ’র অরতররক্ত অথ যায়ন ইউএ ডার ১.২০ রমরয়ন (৯৩৮.০০ ক্ষ টাকা) এবং ৩০ জুন ২০১৯ পয যন্ত ব্য় 

৩৯৫.০০ ক্ষ টাকা। 

 

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¤œewY©Z Kvh©vewj m¤cv`b Ki‡ছt 

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

L.  AvšÍ:wefvM Ges AvšÍ:gš¿Yvj‡qi g‡a¨ mgšq̂mvab Ges GZ`msµvšÍ Kvh©vewj‡Z mn‡hvwMZv cÖ`vb; 

M.  ev¯ÍevqbKvix প্রবেষ্ঠোি KZ©…K `vwLjK…Z evrmwiK Kg© cwiKíbv পেীক্ষো, প মোয়লোচিো এিং একীভূেকেণ; 

N.  wek¦e¨vs‡K A_© D‡Ëvj‡bi Av‡e`b †cÖiY, wbix¶vKv‡h©i mgšq̂, A_© AvniY I e¨envে এিং উপ-প্রকল্পসমূয়েে 

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

†gKvwbRg wn‡m‡e `vwqZ¡ cvjb; 

O. ewnwbix¶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 Ici Dc‡`k cÖ`vbmn G mKj wel‡qi Ici cÖwk¶‡Yi Av‡qvRb 

Kiv; এিং 

ছ. cÖK‡íi  mvwe©K †K․kj m¤c‡K© msev` gva¨g, RvZxq msm`mn Ab¨vb¨ †÷K‡nvìvi‡`i AewnZ Kivi j‡¶¨ 

weªwds mn cÖ‡qvRbgZ  রসবর্িোে, ও োক মিপ আয় োজিকেণ । 

R. 2018-2019 A_© eQ‡i 05 (cvuP) wU ¯’vbxq cÖwkÿY, 01 (GK) wU •e‡`wkK cÖwkÿY Ges 01 (GK) wU 

•e‡`wkK ÷¨vwW wfwRU m¤úbœ n‡q‡Q| 

 

mv‡cvU© Uz K¨vcvwmwU wewìs Ae evsjv‡`k BK‡bvwgK †Rvbm A_wiwU (য়িজো) 

এই প্রকতল্প অরতররক্ত অথ যায়ন ইউএ ডার ৮.১১ রমরয়ন (৬৩২৫.৭১ ক্ষ টাকা) এবং ৩০ জুন ২০১৯ পয যন্ত 

২৭১৫.০০ ক্ষ টাকা ব্য় তয়তে। 

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

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। ইততামতে ‘ইতকানরমক ম ানস্’ ততরীর  ন্য প্রতয়া নীয় মভৌত অবকাঠাতমা ততরী ও উন্নয়ন এবং মদলী-রবতদলী 

উতযাগক্তাতদর  ন্য রলল্প কারখানা স্থাপন ও পররচানায় আকৃষ্ট করার তক্ষে উপযুক্ত ব্বা-বান্ধব পররতবল ততরী এবং 

রলল্পায়তনর প্রার ঘটাতনার কায যক্রম গৃীত তয়তে।                                          ,           ২০১৬ 

            ,                   ও             ণ          -       ও           । One Stop Shop 

(OSS) Act, 2018                 ও                     ।         ৮৮                               

    ১০                                   ।        ৪৩     -               ,                      , 

                ও                    ।      ১২                              ,               

                 । ১১                                                    ৯                    

              । মবরকারী মডতভপারগণ ইততামতে ২,৯১৯.০০ রমরয়ন মারকযন ডার রবরনতয়াগ কতরতেন এবং ১৯,৩৪৩ 

 তনর কম যংস্থান সৃরষ্ট তয়তে। রকারর ও মবরকারর অথ যননরতক ম ানমূত এ যাবৎ ৭৩টি মটনান্ট োতম যর াতথ রলল্প 

রবরনতয়াতগর  ন্য চুরক্ত স্বাক্ষর তয়তে। রকার টু রকার পিরততত চীন ও  াপান রকাতরর াতথ চুরক্ত এবং ভারত রকাতরর 

াতথ অথ যননরতক অঞ্চ প্রদাতনর রবতয় মত াতা স্বারক স্বাক্ষররত তয়তে।  াপানী, চাইনী , মাতরলয়ান, অতেরয়ান, 

ভারতীয় এবং দরক্ষণ মকাররয়ান রবরভন্ন মকাম্পানীতক অথ যননরতক অঞ্চমূত রলল্প পররচানার  ন্য  রম বরাদ্দ করা তয়তে।  

 



 
 

িোংলোয়েি অর্ মনিবেক অঞ্চল উন্ন ি প্রকল্প-১র্ প মো  

           এই প্রকতল্প অরতররক্ত অথ যায়ন ইউএ ডার ৯৯.৮০        (৭৬৬.৪৫          )     ৩০ জুন ২০১৯ পয যন্ত ব্য় 

২৯০৭৭.০০ ক্ষ টাকা । 

            ‘র্োবি-রসক্টেোল ইকিবর্ক রজোিস্’ তেবে এিং উন্ন য়িে র্োধ্যয়র্ বিল্পো য়িে দ্রুে প্রসোে দ্বোেো ব্যোপক কর্ মসংস্থোয়িে 

সুয় োগ তেবেে র্ধ্য বেয়  এ রেয়িে দ্রুে অর্ মনিবেক উন্ন ি সোধি কেোই িোস্তিো িোধীি প্রকয়ল্পে মূল উয়েশ্য।  

            -       -১,        -২ ,        -২                    on-site          ১৯       

৬                   ।                                   । ১৯              ৭৪১.৩৫              

৯২.৬৭                   ।       ,                    off-site                             

     ,                  ,         ,                ,             ও  ,                             

                                   । 

 

          K¨vcvwmwU wewìs Ae evsjv‡`k G·‡cvU© cÖ‡mwms †Rvbm A_wiwU     

 এই প্রকতল্প অরতররক্ত অথ যায়ন ইউএ ডার ৩.৪৬         (২৭.৬৮          )। অরতররক্ত অথ যায়তনর ২৭৬৮.০০ 

ক্ষ টাকার মতে ৩০ জুন ২০১৯ পয যন্ত ব্য় ২০৪৮.০০ ক্ষ টাকা ।  

                                                      ণ                                      

               ও                            । প্রকল্পটিতত ামার ক তচতনতা বৃরি, প্ররলক্ষণ, স্টারড টুের এবং 

রবরনতয়াগ উন্নয়তনর রবয় অন্তযভুক্ত করা তয়তে। পররতবল ব্বস্থাপনার আওতায় এই প্রকতল্পর মােতম রপ্তানী প্ররক্রয়াকরণ 

অঞ্চমূত কম যরত কমীতদর কল্যাণ ও কাত র লারন্তপূণ য পররতবল ব ার রাখার তক্ষে ামার ক ও পররতবলগত কাউতন্পরগণ 

মবা প্রদান করতেন। রবরনতয়াগ বৃরির তক্ষে মবপ াতত One Stop Shop (OSS)               ।                

                                ণ                 । 

Kvwjqv‰Ki nvB-‡UK cvK© (            -        )             

 এই প্রকতল্প অরতররক্ত অথ যায়ন ইউএ ডার ১৭.৪৩        (১৩৯.৪৪          )     ৩০ জুি ২০১৯ প মন্ত রর্োট 

ব্য  (বপএ) েয় য়ছ ৬৪৬৫.০০ লক্ষ টোকো । 

                   -   /              -                                          

                  । ২০২১                                                               -         

              ণ         ।  

                                                       ণ        ,              ও 

        -        ণ          -       ও           ।                          ৫৭.৩৭               

         ৮,৫৭৬                        । ১৪,৭৪৩                    IT                   ণ 

       ।                    ণ                    । 

বঙ্গবন্ধু াই-মটক রটি পাকয, কারয়ানকর স্থাপতনর  ন্য ৩টি ব্লতক মডতভপার রনতয়াগ মদয়া তয়তে এবং ১২টি 

প্রাইতভট েট ওয়ার মটকতনা ী পাকয এর াইতন্প প্রদান করা তয়তে। ৪১টি মকাম্পানীতক মকায়ারটি স্টান্ডাড য াটি যরেতকট-

ISO ৯০০১                                  ।                                    ও               

    ,          -          -                               ও                            

     ।        ৭৩টি মটনান্ট োতম যর াতথ রলল্প রবরনতয়াতগর  ন্য চুরক্ত স্বাক্ষর তয়তে। রততট াই-মটক পাকয স্থাপতনর 

কা  চতে। তাোড়া, রা লাী, খুনা এবং চট্টগ্রাম-এ াইতটক পাকয প্ররতষ্ঠার পূতযকা  চতে। উরিরখত পাকযগুতাতত on-site 

         ১৬       ৭                             ৯                           । 

  


