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প্রযুক্তি পার্ক  (Technology Park) 

 

 
 প্রযুক্তি পার্ক  ধারণা ক্তর্? 

 প্রযুক্তি পার্র্ক র চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল এমন একটি পরিবেশ সিেি়াহ কি়া য়া রেরিন্ন প্রযুরি সম্পরকি ত সংস্থ়াগুরলি স্থ়ানীয়কিণ সক্ষ্ম কিবে । 

এটি এমন একটি উন্নয়ন য়া ক়ারিগরি কবপি়াবিশনগুরলি রিয়়াকল়াপবক উন্নত কি়াি জনয অরিস স্পেস, আে়ারসক অঞ্চল এেং খুচি়া উন্নয়ন একরিত 

কবি, য়াি িবল প্ররতটি স্বতন্ত্র েযেস়ারয়ক সত্ত়াবক রেরিন্ন সুবয়াগ-সুরেধ়া এেং স্পেবলি অর্িনীরত সিেি়াহ কবি । 

 গুজি়াবতি ইনবি়ারসটি আইটি প়াবকি ি মবত়া প্রযুরি উদ্য়ানগুরল স়ারি ঘি, আে়ারসক কমবেক্স, রিল়া, স্পসইস়াবর্ ে়ারণরজযক ও সুরেধ়ামত 

স্থ়াপন়া, ক্ল়াে এেং রিসর্ি  এেং রেরিন্ন সুবয়াগ-সুরেধ়াসমূবহি স়াবর্ রনম্ন-েৃরি এেং উচ্চ-েৃরি অয়াপ়ার্ি বমন্টগুরল পুবি়াপুরি সংহত কিবত সক্ষ্ম হয় । 

এই সমস্ত সুবয়াগ সুরেধ়াগুরল আদ্শিি়াবে রেরনবয়়াগক়ািীবদ্ি আকৃষ্ট কিবত এেং রেরিন্ন েযেস়া প্ররতষ্ঠ়াি প্রচ়াবি সহ়ায়ত়া কি়াি কর়্া েবল মবন কি়া 

হয়, য়াবত ত়াি়া রনরিত হয় স্পয ত়াি়া ত়াবদ্ি ক়াযিরনেি়াহী উবেশযগুরলবত স়ািলয ল়াি কিবত এেং স্পপ ৌঁছ়াবন়াি জনয প্রবয়়াজনীয় সমস্ত রকছুই অজি ন 

কবি । 

 প্রযুরি উদ্য়ানগুরল এমন রশল্প স্পক্ষ্ি য়া রশল্প খ়াবতি উৎপাদন ে়া পরিবেে়া সংস্থ়াগুরলবক একরিত কবি | প্রযুরি উদ্য়ানগুরল গবেেণ়াগ়াি, 

উৎপাদন ইউরনর্ এেং প্ররশক্ষ্ণ ইনরিটিউর্ সংগ্রহ কবি । প্ররতবয়ারগত়ামূলক ক্ল়াি়াবিি মবত়া, প্রযুরি উদ্য়ানগুরল উদ্ভ়ােনী স্পয র্ 

প্রকল্পগুরলি চ়ািপ়াবশ সমন্বয় রেক়াবশি লবক্ষ্য ক়াজ কবি য়া একটি স়াধ়ািণ উন্নয়ন স্পক শল ে়াস্তে়ায়বনি জনয অংশীদ়্ারি রিরত্তক পিরতি অনুসিণ 

কবিবছ। প্রযুরি প়াবকি ি মবধয আপন়াি েযেস়ায় স্থ়াপবনি ম়াধযবম আপরন রেসৃ্তত ক়াটিয়়া সিঞ্জ়াম, সুরেধ়া এেং ি়াগ কবি স্পনওয়়া পরিবেে়াগুরল স্পর্বক 

উপকৃত হবত প়াবিন। উদ়্াহিণস্বরূপ, সয়ান িয়ারল স্পর্কবন়ালরজ প়াকি টি নতুন সংস্থ়াগুরলি কল্পন়া এেং ক়ালবকি রেশ্ব ততরিি প্রচ়াবিি জনয রিজ়াইন 

কি়া হবয়রছল। অবর়্াবম়াে়াইল সুদ্ স্পিরি ইবন়াবিটিি স্পসন্ট়াি আপন়াবক সিেি়াহ কবি: উচ্চ প্রযুরিি সুরেধ়াসমূবহি স়াবর্ রশল্প পিীক্ষ়্া, আপন়াি 

প্রযুরিগত প্রকল্পগুরলি জনয ইরঞ্জরনয়়ািবদ্ি সমর্িন, একটি 8000 m² য়ানে়াহন পিীক্ষ়্াি স্পক্ষ্ি, সরিত ে়াক্স এেং আিও অবনক রকছু। স্ব়াস্থযবসে়া 

রশবল্পি জনয প্রযুরি উদ্য়ান রহস়াবে, স্পে়াবদ্ি ়া ময়াবর়াবপ়াল ে়াবয়়া প়াকি টি 100 m² লয়ােবির্রি এেং সংস্থ়াগুরলি জনয রক্লন রুম ি়াড়া স্পদ্য়। 

 একটি ক্তিজ্ঞান পার্ক  (য়াবক "রেশ্বরেদ্য়ালয় গবেেণ়া প়াকি ", "প্রযুরি প়াকি ", "স্পর্কবন়াবপ়াল" ে়া "রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি উদ্য়ান" সংজ্ঞ়া 

স্পদ্ওয়়া হয়) সম্পরত্ত রিরত্তক রেক়াশ, সংবয়াজন এেং ি়াড়াবর্ সংস্থ়াগুরল েৃরি কবি | এটি একটি রেশ্বরেদ্য়ালয় (ে়া একটি সিক়ািী এেং স্পেসিক়ািী 

গবেেণ়া সংস্থ়াগুরল) স়ারন্নধয, ম়ারলক়ান়া এেং / অর্ে়া প্রশ়াসবনি উপি রিরত্ত কবি। এটি এমন একটি প্রযুরি প়াকি  য়াবত জ্ঞ়ান ি়াগ কি়া য়ায়, নতুনত্ব 

প্রচ়ারিত হবত প়াবি এেং গবেেণ়াি িল়ািলগুরল ে়ারণরজযক পণযগুরলবত অগ্রসি হবত প়াবি। রেজ্ঞ়ান উদ্য়ানগুরল প্র়ায়শই জ়াতীয় অর্িননরতক উন্নয়বন 

অেদ়্ান ি়াবখ, নতুন উচ্চ-প্রযুরি সংস্থ়াগুরল গঠবনি উেীপন়া স্পদ্য়, তেবদ্রশক রেরনবয়়াগবক আকেিণ কবি এেং িিত়ারন প্রচ়াি কবি েবলও মবন 

কি়া হয়। 

 স়াধ়ািণত, প্রযুরি উদ্য়ানগুরল রকছু স্থল জ়ায়গ়া স্পনয় এেং ত়াবদ্ি পূণি সম্ভ়ােন়াি রদ্বক অগ্রসি হওয়়াি জনয এেং ত়াবদ্ি সবচতন হওয়়াি 

জনয স়াধ়ািণত ত়াবদ্ি প্রচুি রেবেচন়া স্পদ্ওয়়া হয় । তর্ি প্রযুক্তি পার্ক গুক্তির প্রধান উর্েশ্যগুক্তি সাধারণত ক্তনম্নক্তিক্তিতগুক্তির মর্ধয হয়: 

 প্রযুক্তির অগ্রগক্তত: 

  প্রযুরি প়াকি  স্থ়াপবনি প্র়ার্রমক লক্ষ্যটি স়াধ়ািণত তেজ্ঞ়ারনক এেং প্রযুরিগত প্রবচষ্ট়াগুরলি অগ্রগরত। প্রযুরি উদ্য়ান ততরিবত 

 লক্ষ্ লক্ে স্পল়াকবক স়াধ়ািণত areস্প বল স্পদ্ওয়়া হয় এেং এই অবর্িি একটি েড অংশ স্পশে পযিন্ত গবেেণ়া এেং উন্নয়ন, পিীক্ষ়্া-রনিীক্ষ়্া 

 ও অনয়ানয সম্পরকি ত প্রবচষ্ট়া স্পযমন েযয় কি়া হয়, লক্ষ্য একরিত হবয় একটি পরিবেশ ততরি কি়া স্পযখ়াবন রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি সমৃি এেং 

 সিল কি়া হয় । 

 ক্তিক্তনর্য়ার্গর আর্র্কণ: 

  ইরতহ়াস যরদ্ ে়াি ে়াি আম়াবদ্ি রকছু স্পদ্খ়াবত সক্ষ্ম হয়, তবে প্রযুরিটি খুে ল়ািজনক | স্পক়ানও প্রযুরি সংস্থ়া ত়াি প়াবয় 

 দ়্াৌঁ ড়াবত এেং যবর্ষ্ট জনরপ্রয়ত়া অজি ন কিবত সক্ষ্ম হওয়়াি ইবিবন্ট, ত়াি়া যবর্ষ্ট পরিম়াবণ অবর্ি়াপ়াজি ন কিবে এ রেেবয় সবেহবনই । 

 প্রযুরি উদ্য়াবনি রনমি়াত়াি়া রেরনবয়়াগ আকেিণ কি়াি জনয স্পয েড সিঞ্জ়ামগুরল েযেহ়াি কবি স্পসগুরলি মবধয একটি েড রকছুি 

 রিরত্তবত ক়াজ কি়াি সম্ভ়ােন়া অনযতম এেং স্পসই লক্ষ্যটি স়াধ়ািণত দ্ীঘিবময়়াবদ্ অর্ি প্রদ়্ান কবি । রেরনবয়়াগ অরজি ত প়াকি টি উন্নত কিবত 

 সহ়ায়ত়া কিবে, এেং ম়ানুবেি স্পচষ্ট়াি অনয়ানয রদ্কগুরলবতও য়াবে । 
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 সংস্থা প্রক্ততষ্ঠা: 

  প্রযুরি উদ্য়ানগুরল ি়ার্ি আপগুরলি এেং প্রযুরি সংস্থ়াগুরলি আস়াি জনয এেং সুেিি়াবে স্পসর্ আপ কি়াি জনয সক্ষ্ম পরিবেশ 

 ততরি কবি । স্পয অেক়াঠ়াবম়াটি আসবে ত়াি জনয ধনযে়াদ্, এই সংস্থ়াগুরল স্ব়াচ্ছবেয ত়াবদ্ি লক্ষ্যগুরল অনুসিণ কিবত সক্ষ্ম হবে এেং 

 রনধি়ারিত লক্ষ্য অজি বনি রদ্বক ক়াজ কিবে । 

 র্মকসংস্থান সৃক্তি: 

  সংস্থ়া প্ররতষ্ঠ়াি প্রতযক্ষ্ পরিণরত, চ়াকরি ততরি হবে এেং আিও স্পেরশ স্পল়াক উপযুি চ়াকরি স্পপবত প়ািবে | রেরিন্ন প্রযুরি 

 সংস্থ়াি আিও একটি ম়াি়াত্মক পরিণরত, দূি-দূি়াবন্তি স্পল়াবকি়া চ়াকিী স্পপবত সক্ষ্ম হবে এেং এটি অেশযই স্পদ্বশি স়ামরগ্রক অর্িনীরতবত 

 স্বরস্ত প়াবে। 

 এর্টি অঞ্চর্ির উন্নয়ন: 

  সংস্থ়াগুরল েন্ধ এেং রেরনবয়়াবগি আকেিবণি জনয ধনযে়াদ্, প্রযুরি প়াকি টি স্পয স়াধ়ািণ অঞ্চবল অেরস্থত স্পসখ়াবন অেশযই 

 অেক়াঠ়াবম়াগত রেক়াবশি রনিয়ত়া স্পদ্ওয়়া হবে । এই ক়ািবণই স়াধ়ািণত প্রযুরি উদ্য়ানগুরল এমন অঞ্চবল প্ররতরষ্ঠত হয় স্পযখ়াবন 

 অেক়াঠ়াবম়াগত অগ্রগরত সেবচবয় ি়াল ন়াও হবত প়াবি | যরদ্ও স্পেরশিি়াগ স্পক্ষ্বি, প্রযুরি প়াকি  স্থ়াপবনি অেস্থ়ানবক প্রি়ারেত কবি 

 সেবচবয় েড ক়ািণটি স়াধ়ািণত উপলব্ধ জরমি জ়ায়গ়া | 

টের্র্নাপার্ক : এর্টি প্রযুক্তি পার্র্ক র উদাহরণ | 

 টের্র্নাপার্ক  হ'ি এর্টি স্বায়ত্তশ্াক্তসত সংস্থা যা টর্রি সরর্ার্রর সমূ্পণক  মাক্তির্ানায় ট্রাভানর্র্ার-টর্াক্তিন 

সাক্তহক্ততযর্, বিজ্ঞাক্তনর্ ও দাতিয সক্তমক্ততর ক্তনিন্ধন আইন , ১৯৫৫ অনুসার্র ক্তনিক্তন্ধত| এটি একটি রসএমএমআই স্তি 4, 

আইএসও  9001: 2015, আইএসও  14001: 2015 এেং ওএইচএসএএস  18001: 2007 অনু বম়ারদ্ত প্রযু রি 

উদ্য়ান ি়ািবতি অনযতম েৃ হত্তম আইটি প়াকি  হওয়়ায় এটি রেবশ্বি অনযতম েৃ হততম স্পর্কবন়াপরলস । স্পর্কবন়াপ়াকি  ১৯৯০ স়াবল 

স্পকি়াল়াি ি়াজয ি়াজধ়ানীবত অরস্তত্ব ল়াি কবি । স্পর্কবন়াপ়াকি  সংস্থ়াগুরল 56000 এি ও স্পেরশ আইটি স্পপশ়াদ়্াি রনবয়়াগ কবি । 

েতি ম়াবন ৪ রমরলয়ন েগিিু র্ রনরমিত স্থ়ান (সম়াপ্ত) এেং প্র়ায় 400 টি সংস্থ়া েতি ম়াবন চ়ালু  িবয়বছ ২৪ একি  জরম জু বড । এি  

রেবশেত্বগুরল হবল়া- 

o ি়ািবতি সেি়ারধক জীেন্ত আইটি কয়াম্প়াস 

o স্পেরশিি়াগ গ্র়াহক ে়ান্ধে আইটি কয়াম্প়াস 

o রস্থরতশীল অেক়াঠ়াবম়া 

o সেু জ পরিবেশ 

o প্ররতরিয়়াশীল িক্ষ্ণ়াবেক্ষ্ণ দ্ল  

o রনি়াপদ্, সু িরক্ষ্ত কয়াম্প়াস 

o দুদ্ি ়ান্ত স্পির়্া সংবয়াগ 

 

 এর্টি ক্তিজ্ঞান এিং প্রযুক্তি পার্ক  স্থাপনা: 
 

 রসরলকন িয়ারলি স়ািলয রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি উদ্য়ান প্ররতষ্ঠ়াি ইচু্ছক রেশ্বেয়াপী অবনক স্পদ্শগুরলি জনয অনুবপ্রিণ়াজনক । এরশয়়াবত, সিল 

রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি উদ্য়ানগুরল চীন, জ়াপ়ান এেং র়্াইলয়াি সহ অবনক অর্িনীরতি মবধয প়াওয়়া য়ায় । এটি সবেও, যরদ্ পূেিসূরি শতি গুরল ন়া হয় তবে 

একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি উদ্য়ানটি একটি স়াদ়্া হ়ারতি প্রকবল্প পরিণত হবত প়াবি । এরশয়়া ও প্রশ়ান্ত মহ়াস়াগিীয় অঞ্চবলি নীরতরনধি়ািকবদ্ি জনয 

একটি স্পিি়াবিন্স গ়াইিেুক: ইএসরসএরপ গ়াইিেইজ য়া এরশয়়া ও প্রশ়ান্ত মহ়াস়াগিীয় অঞ্চবলি নীরতরনধি়ািকবদ্ি জনয একটি স্পিি়াবিন্স গ়াইি েই 

রশবি়ান়াম ESCAP গ়াইি েইবয়ি একটি মূল ে়াতি ়া । 

 রেশ্বেয়াপী এেং এই অঞ্চবল, স্পেরশিি়াগ রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি উদ্য়ানগুরল অর্িননরতকি়াবে উন্নত ে়া েড অর্িনীরতবত িবয়বছ । উন্নয়নশীল 

অর্িনীরতগুরল প্রযুরিি েযেধ়ান েন্ধ কি়াি স্পচষ্ট়া কি়াি স়াবর্ স়াবর্ সিক়ািগুরল িমেধিম়ান ত়াবদ্ি জ়াতীয় স্পক শলগুরলি মূল চ়ালক রহস়াবে রেজ্ঞ়ান 

এেং প্রযুরি প়াকি গুরলি রদ্বক ঝুৌঁ কবছ । উদ়্াহিণস্বরূপ, ে়ারণজয ও উন্নয়ন রেেয়ক জ়ারতসংবঘি সবেলন জ়ারনবয়বছ স্পয সমীরক্ষ্ত স্পদ্শগুরলি প্র়ায় 

https://www.unescap.org/resources/escap-stp-2019
https://www.unescap.org/resources/escap-stp-2019
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf
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৮০ শত়াংশ (উন্নত, উন্নয়নশীল এেং স্ববল্প়ান্নত স্পদ্শসমূহ সহ) ত়াবদ্ি একরেংশ শত়াব্দীি অংশ রহস়াবে রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি উদ্য়ানগুরল সহ রেবশে়ারয়ত 

অঞ্চলগুরল েযেহ়াবিি পরিকল্পন়া কবিবছ রশল্প ে়া রেজ্ঞ়ান, প্রযুরি এেং উদ্ভ়ােন (এসটিআই) নীরতগুরল । 

 একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি প়াবকি ি শ়ািীরিক অেক়াঠ়াবম়া স্থ়াপন প্র়ায়শই স্পস়াজ়া । এটি ক়াযিকি কি়াি জনয, তবে এটি আিও জটিল । উন্নত 

অর্িনীরতি রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াকি গুরলি স্পকেল 25 শত়াংশই ত়াবদ্ি লক্ষ্য অজি বন সিল রহস়াবে রেবেরচত হবত প়াবি । 

র্ীভার্ি এর্টি ক্তিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক র্র্ সাফিয মক্তিত র্রি? 

 রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াকি টি ততরি হওয়়াি আবগ, প্র়াক-শতি গুরল রস্থত রকন়া ত়া খরতবয় স্পদ্খ়া দ্িক়াি। এই পূেিসূিীি মূল শতি গুরল হ'ল: 

a. মূল ি়াড়াটিয়়া ে়া অয়াঙ্কি ি়াড়াবর্ - স্পযমন জ়াতীয় গবেেণ়া প্ররতষ্ঠ়ান - রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াবকি  র়্াক়াি জনয প্ররতশ্রুরতেি। স্পক়ানও 

রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি উদ্য়াবনি স্পমরুদ্ি িবয়বছ এেং এটি অনয সংস্থ়াগুরলবক সহ-সন়াি কিবত আকৃষ্ট কিবত ক়াযিকি হবত প়াবি 

ত়া রনরিত কি়াি জনয অয়াঙ্কি ি়াড়াটিয়়াি়া গুরুত্বপূণি; 

b. রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াকি  পরিচ়ালন়াি জনয প্রবয়়াজনীয় সমস্ত দ্ক্ষ্ত়া সহ একটি পরিচ়ালন়া দ্লবক রচরিত এেং একরিত কি়া স্পযবত 

প়াবি। পরিচ়ালন দ্বল স্পকেল গবেেণ়া ও রেক়াশই নয়, েযেস়া-ে়ারণজয, রেপণন, আবল়াচন়া ও স্পয়াগ়াবয়াবগি স্পক্ষ্বিও দ্ক্ষ্ত়া র়্াক়া 

দ্িক়াি। তদ্ব্যতীত, েযেস্থ়াপন়া দ্লবক অেশযই ত়াি স্পক শলটিবক একটি পরিেতি নশীল পরিবেবশি স়াবর্ স়ামঞ্জসয কিবত সক্ষ্ম হবত 

হবে । এই জ়াতীয় েহু-ক়াজ কি়াি অর্ি, অবনক উন্নয়নশীল স্পদ্বশি জনয, ক়াযিকি পরিচ়ালন়া দ্লবক একরিত কি়া একটি 

সরতযক়াবিি চয়াবলঞ্জ; 

c. রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াবকি ি আবশপ়াবশি অঞ্চবল একটি শরিশ়ালী রেজ্ঞ়ান স্পেস ইরতমবধয উপলব্ধ । এই উপ়াদ়্ানটি গুরুত্বপূণি ক়ািণ 

আবশপ়াবশি অঞ্চবল একটি রেজ্ঞ়ান স্পেস রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াবকি ি সম্ভ়ােয ি়াড়াবর্গুরল সিেি়াহ কিবে । এছ়াড়াও, এটি রনরিত 

কিবে স্পয প়াবকি ি মবধয র়্াক়া সংস্থ়াগুরল প়াবকি ি ে়াইবিি ি়ামিগুরলি স়াবর্ সহবজ স্পয়াগ়াবয়াগ কিবত প়াবি; 

d. স্পয শহি ে়া অঞ্চলটিবত একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি উদ্য়ান রনরমিত হবে ত়া প্ররতি়াে়ান গবেেক এেং উবদ্য়াি়াবদ্ি ক়াবছ আকেিণীয়; 

e. এমন একটি শহি ে়া স্পদ্বশ একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি প়াকি  রনরমিত হবে স্পযখ়াবন একটি উবদ্য়াি়া সংেৃরত উপলব্ধ। এই উপ়াদ়্ানটি 

রেবশেত গুরুত্বপূর্ণ যরদ্ একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি প়াবকি ি মূল লক্ষ্যটি ি়ার্ি  আপগুরল এেং উবদ্য়াি়াবদ্ি উত্স়ারহত কি়া হয়; 

f. রিন়ান্স, রেবশেত েীজ এেং উবদ্য়াবগি মূলধন, এমন শহি ে়া স্পদ্বশ উপলব্ধ স্পযখ়াবন একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি প়াকি  রনরমিত হবে। 

এই সম্পদ্গুরল দ্ীঘিবময়়াদ্ী এসটিআই উবদ্য়াগগুরলবক সমর্িন কি়াি জনয এেং রেদ্যম়ান গবেেণ়াি রিরত্তবত গুরুত্বপূণি । 

 তদ্রতরিি, একটি রেসৃ্তত জ়াতীয় ে়া স্থ়ানীয় অর্িননরতক প্রসবে একটি রেজ্ঞ়ান এেং প্রযুরি প়াকি বক মূলয়ায়ন কি়া জরুিী । এই প্রসবে, 

একটি রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াকি  স্থ়াপবনি ম়াধযবম কী অজি ন কি়া য়ায় এেং স্পসই লক্ষ্য অজি বনি জনয আিও ি়াল তবে রেকল্প উপ়ায় আবছ রকন়া ত়া 

রনবয় মূল প্রশ্ন রজজ্ঞ়াস়া কি়া উরচত । 

 রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি উদ্য়ানটি স্পেসিক়ািী খ়াত দ্ব়্াি়া রেক়াশ কি়া স্পযবত প়াবি, যরদ্ স্পক়ানও সিক়াি ে়া সিক়ািী খ়াত প়াবকি ি গবেেণ়া এেং 

উন্নয়বনি জনয অর্ি়ায়ন কবি ে়া র্য়াক্স ছ়াড ে়া হ্র়াবসি মবত়া অনয়ানয উৎস়াহ সিেি়াহ কবি তবে রেজ্ঞ়ান ও প্রযুরি প়াকি বক স়াম়ারজক সুরেধ়া প্রদ়্ান 

কি়া দ্িক়াি উন্নয়ন, য়া পিেতীক়াবল এটিি জ়াতীয় অর্িননরতক রেক়াশবক উৎস়াহ স্পদ্য় । 

 

 

 সফেওয়যার টের্র্নািক্তি পার্ক  ক্তিম: 

 

 সফ্টওয়যার টের্র্নািক্তি পার্ক সমূহ ইর্ির্ট্রক্তনক্স এিং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রর্র্র আওতাধীন | সফ্টওয়য়াি স্পর্কবন়ালরজ প়াকি  (এসটিরপ) 

প্রকল্পটি স্পয়াগ়াবয়াবগি রলঙ্ক ে়া শ়ািীরিক রমরিয়়া েযেহ়াি কবি স্পপশ়াদ়্াি পরিবেে়ারদ্ িিত়ারনসহ করম্পউর়্াি সফ্টওয়য়ািটিি রেক়াশ ও িিত়ারনি জনয 

100 শত়াংশ িিত়ারন রনয়রন্ত্রত প্রকল্প | 

 এই প্রকল্পটি ত়াি প্রকৃরতবত অননয ক়ািণ এটি একটি পণয / স্পসক্টি, অর্ি়াৎ করম্পউর়্াি সফ্টওয়য়ািগুরলবত স্পি়াক়াস কবি । এই প্রকল্পটি 

100 শত়াংশ িিত়ারন রনয়রন্ত্রত ইউরনর্ (ইইউ) এেং িিত়ারন প্ররিয়়াকিণ অঞ্চলগুরল (ইরপবজি) ও রেজ্ঞ়ান উদ্য়ান / প্রযুরি উদ্য়ানগুরলি 

ধ়ািণ়াটিবক রেবশ্বি অনয স্পক়ার়্াও পরিচ়ারলত রহস়াবে একীিূত কবি | 

প্রর্র্ের সুক্তিধা এিং হাইিাইেস: 

 একক উইবি়া ছ়াডপি প্রকবল্পি আওত়ায় অনুবম়াদ্ন স্পদ্ওয়়া হয় । স্পক়ানও সংস্থ়া ি়ািবত স্পয স্পক়ানও জ়ায়গ়ায় এসটিরপ ইউরনর্ স্থ়াপন 

কিবত প়াবি | 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ciid30_en.pdf
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 এখরতয়়াবিি STPI কতৃি পক্ষ্ ি়ািতীয় রেরনবয়়াবগি স়াবর্ ১০০০ স্পক়াটিি কম েযরয়ত প্রকল্পগুরল অনুবম়ারদ্ত | 

 STP ইউরনর্গুরলবত হ়ািি ওয়য়াি এেং সির্ওয়য়ািগুরলি সমস্ত আমদ়্ারন সমূ্পণি শুল্কমুি, রদ্ব্তীয় হ়াবতি মূলধন পণয আমদ়্ারনিও অনুমরত 

িবয়বছ | 

 মূলধন স়ামগ্রীি পুনঃিিত়ারনও অনুবম়ারদ্ত | 

 সিল নূযনতম িিত়ারন প়ািিিময়াবন্সি রনয়ম়ােলী স্পযমন "ইরতে়াচক স্পনর্ তেবদ্রশক এক্সবচঞ্জ আয়" | 

 ে়ারণরজযক প্ররশক্ষ্বণি উবেবশয করম্পউর়্াি রসবিবমি েযেহ়াি এই শতি  স়াবপবক্ষ্ স্পয STP চত্ববিি ে়াইবি স্পক়ানও করম্পউর়্াি র়্ারমিন়াল 

ইনিল কি়া হয়রন । 

 ঘবি়ায়়া র্য়ারিি এরিয়়ায় (রিটিএ) রেিয় মূবলযি স্পক্ষ্বি িিত়ারনি 50 শত়াংশ পযিন্ত অনুবম়ারদ্ত হবে | 

 STP ইউরনর্গুরলবক ২০১০ পযিন্ত কবপি়াবির্ আয়কি প্রদ়্ান স্পর্বক অেয়াহরত স্পদ্ওয়়া হবয়বছ । 

 স্পদ্শীয় শুল্ক অঞ্চল (টিটিএ) স্পর্বক স্পকন়া মূলধন পণযগুরল আেগ়ারি শুল্ক ছ়াড এেং স্পকন্দ্রীয় রেিয় কবিি (রসএসটি) পুনদ্ি ়াবনি মবত়া 

সুরেধ়াগুরলি অরধক়ািী হয় | 

 রেবদ্শী উবদ্য়াি়াবদ্ি দ্ব়্াি়া রেরনবয়়াগকৃত মূলধন, জ়ান়া-কী রি, িয়য়ালটি, লিয়াংশ ইতয়ারদ্, ত়াবদ্ি উপি আয়কি প্রদ়্াবনি পবি অে়াবধ 

স্পদ্বশ স্পিিত প়াঠ়াবন়া হবে | 

 করম্পউর়্াি ও করম্পউর়্াি স্পপরিবিরিয়়াল আইবর্মগুরল স্বীকৃত অ-ে়ারণরজযক রশক্ষ়্াপ্ররতষ্ঠ়ান, রনেরন্ধত দ়্াতেয হ়াসপ়াত়াল, প়ােরলক 

ল়াইবেরি, সিক়ািী অনুদ়্ানযুি গবেেণ়া ও উন্নয়ন সংস্থ়া, সিক়ািী প্ররতষ্ঠ়াবনি জনয অনুদ়্ান স্পদ্ওয়়া স্পযবত প়াবি । 

প়াৌঁ চ েছি ধবি মূলধন স়ামগ্রীবত আমদ়্ারনি |  

 100 শত়াংশ অেমূলয়ায়বনি দুই েছি পবি স্পক়ানও শুল্ক প্রদ়্ান ন়া কবি ি়ািত ে়া স্পক়ানও ি়াজয ে়া স্পকন্দ্রশ়ারসত অঞ্চল সিক়াি । 

প্রর্র্ের ক্তনিকাক্তিত হইিার টযাগযতা: 

 একটি ি়ািতীয় সংস্থ়া 

 রেবদ্শী সংস্থ়াি একটি সহ়ায়ক সংস্থ়া 

 রেবদ্শী সংস্থ়াি একটি শ়াখ়া অরিস 

 

 

 সফেওয়যার টের্র্নািক্তি পার্ক স অফ ইক্তিয়া (STPI): 
পক্তরক্তিক্তত: 

 ি়ািবতি সির্ওয়য়াি স্পর্কবন়ালরজ প়াকি গুরল ১৯৯১ স়াবল ইবলকররনক্স এেং তর্য প্রযুরি মন্ত্রবকি (স্পমইর্ওয়়াই) মন্ত্রবকি অধীবন একটি 

স্ব়ায়ত্তশ়ারসত সরমরত রহস়াবে প্ররতরষ্ঠত হবয়রছল । STPI-ি মূল লক্ষ্য রছল স্পদ্শ স্পর্বক সির্ওয়য়াি িিত়ারনি প্রচ়াি । এসটিরপআই সির্ওয়য়াি 

িিত়ারনক়ািকবদ্ি পরিবেে়া প্রদ়্াবনি স্পক্ষ্বি একক উইবি়া রহস়াবে ক়াজ কবি। সির্ওয়য়াি িিত়ারনক়ািী সম্প্রদ়্াবয়ি জনয এসটিরপআই কতৃি ক 

প্রদ্ত্ত পরিবেে়াগুরল হ'ল সংরেরধেি স্পসে়া, স্পির়্া স্পয়াগ়াবয়াগ পরিবেে়াগুরল, ইনরকউবেশন সুরেধ়া, প্ররশক্ষ্ণ এেং মূলয সংবয়াজন পরিবেে়া । STPI 

SME-গুরলবত রেবশে স্পি়াক়াস সহ সির্ওয়য়াি িিত়ারনি প্রচ়াবি এেং ইউরনর্গুরল শুরু কি়াি জনয মূল উন্নয়নমূলক িূরমক়া প়ালন কবিবছ । 

 STPI IT/ ITES রশবল্পি প্রচ়াবিি জনয সির্ওয়য়াি স্পর্কবন়ালরজ প়াকি  (এসটিরপ) প্রকল্প এেং ইবলকররনক্স হ়ািি ওয়য়াি স্পর্কবন়ালরজ 

প়াকি  (EHTP) প্রকল্প ে়াস্তে়ায়ন কবি আসবছ । STP প্রকবল্পি ম়াধযবম গুরুত্বপূণি িূরমক়া প়ালন কি়াি ক়ািবণ IT-ITES রশবল্পি অিূতপূেি স়ািলয 

সম্ভে হবয়বছ | অনযরদ্বক, STP রেম একটি অননয রেম, য়া স্পক়ানও স্থ়ানীয় সীম়ােিত়া ছ়াড়াই সির্ওয়য়াি রশল্প এেং প্র়ািম্ভকৃত এেং SME-গুরলি 

রেক়াবশি জনয রিজ়াইন কি়া হবয়বছ । েতি ম়াবন, ৩,৮০০ এিও স্পেরশ ইউরনর্ STPI-স্পত রনেরন্ধত িবয়বছ । 

 STPI রনেরন্ধত IT / ITES ইউরনর্গুরলি স়ামরগ্রক িিত়ারন স্পেবডবছ, ২০১১-১২ স়াবল 7১২ স্পক়াটি র়্াক়া স্পর্বক 2016-17 স়াবল 

স্পেবড দ়্াৌঁ রডবয়বছ 350,680 স্পক়াটি র়্াক়া | 

এসটিক্তপআই টর্ন্দ্রগুক্তি: 

 েতি ম়াবন স়াি়াবদ্বশ স্পম়ার্ ৫৮ টি STPI স্পকন্দ্র / উপবকন্দ্র চ়ালু িবয়বছ, য়াি মবধয ৫০ টি স্পকন্দ্র Tier II এেং 

Tier III শহিগুরলবত িবয়বছ । সির্ওয়য়াি রশবল্পি রেক়াশ ও িিত়ান েৃরিি জনয STPI আিও অরধকতি জ়ায়গ়া ততরিি জনয, 

অতয়াধুরনক অেক়াঠ়াবম়াগত সুরেধ়াসমূহ দ্ব়্াি়া সরিত, আিও স্পেরশ জ়ায়গ়া ততরিি জনয সংরিষ্ট ি়াজয সিক়াি / স্থ়ানীয় 

কতৃি পবক্ষ্ি স়াবর্ রনরেডি়াবে ক়াজ কিবছ । 
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টসিা: 

 IT / ITES / ESDM রশবল্পি জনয STPI দ্ব়্াি়া প্রদ্ত্ত প্রধ়ান পরিবেে়াগুরল হ'ল সংরেরধেি পরিবেে়া, ইনরকউবেশন সুরেধ়া, স্পির়্া 

স্পয়াগ়াবয়াগ পরিবেে়া য়া অনয়ানয রেেয় রহস়াবে িবয়বছ: 

 সংক্তিক্তধিদ্ধ পক্তরর্র্িা: 

  STPI IT/ITES রশবল্পি প্রচ়াবিি জনয সির্ওয়য়াি স্পর্কবন়ালরজ প়াকি  (STP) প্রকল্প এেং ইবলকররনক্স হ়ািি ওয়য়াি 

 স্পর্কবন়ালরজ প়াকি  (EHTP) প্রকল্প ে়াস্তে়ায়ন কবি আসবছ । STP প্রকবল্পি ম়াধযবম গুরুত্বপূণি িূরমক়া প়ালন কি়াি ক়ািবণ IT-ITES 

 রশবল্পি অিূতপূেি স়ািলয সম্ভে হবয়বছ | অনযরদ্বক, STP রেম একটি অননয রেম, য়া স্পক়ানও স্থ়ানীয় সীম়ােিত়া ছ়াড়াই সির্ওয়য়াি রশল্প 

 এেং প্র়ািম্ভকৃত এেং এসএমইগুরলি রেক়াবশি জনয রিজ়াইন কি়া হবয়বছ । েতি ম়াবন এসটিরপআই-স্পত 3,800 টিিও স্পেরশ ইউরনর্ 

 রনেরন্ধত িবয়বছ । 

 ইনক্তর্উর্িশ্ন সুক্তিধা: 

  েযেস়া এেং প্রযুরি ইনরকউবেশন ি়ার্ি আপগুরলি েৃরিবক উেীরপত কবি । STPI স্পছ়ার্ ইউরনর্ এেং উবদ্য়াি়াবদ্ি জনয 

 অরত-আধুরনক অরিবসি সুরেধ়া রদ্বচ্ছ। ি়ার্ি আপগুরলি জনয ে়াগ-এন-স্পে সুরেধ়াগুরল সংরক্ষ্প্ত গিি ধ়ািবণি সময়ক়ালবক সক্ষ্ম কবি । এটি 

 অবনক উবদ্য়াি়াবক ত়াবদ্ি রনজস্ব ক়াযিিম শুরু কিবত এেং প্ররতবয়ারগত়ামূলক পরিবেবশ রেক়াশ কিবত উত্স়ারহত কবিবছ । 

 এসটিরপআইবয়ি ইনরকউবেশন পরিবেে়াগুরলি মবধয িবয়বছ: 

o আকেিণীয় শুবল্ক রনিি িবয়াগয ইন্ট়ািবনর্ সংবয়াবগি স়াবর্ অরিস-স্পেবস ক়াজ কিবত প্রস্তুত । IPR প্রজন্ম, পণয রেক়াশ এেং 

গবেেণ়া ও উন্নয়ন েৃরিি প্রেণত়া ে়াড়াবন়াি জনয, এই জ়াতীয় incubates-স্পক পছেসই রেি়াগ রহস়াবে রেবেচন়া কি়া হয়; 

o সংযুি পরিবেে়াগুরল স্পযমন, স্পি়ান, রিরস / কনি়াবিন্স রুম, েয়াক অরিস ইতয়ারদ্ রিরত্তবত েযেহ়াি; 

o STPI ওবয়েস়াইর্গুরলি ম়াধযবম ইবিন্টগুরলবত অংশগ্রহবণি এেং প্রচ়াবিি সুবয়াগ; 

o স্পযখ়াবন উপলব্ধ স্পসখ়াবন সিঞ্জ়াম, লয়াে, পি়ামশিদ়্াত়া, রেপণন ইতয়ারদ্ি অয়াবক্সস | 

 টেোর্ম টসিা: 

  সির্ওয়য়াি-িিত়ারন খ়াবত STPI-ি একটি উবেখবয়াগয অেদ়্ান হ'ল হ়াই-রেি স্পির়্া করমউরনবকশন (HSDC) 

 পরিবেে়ারদ্ি েযেস্থ়া কি়া । STPI সির্ওয়য়াি িিত়ারনক়ািকবদ্ি জনয সির্বনর্ ন়াবম একটি অতয়াধুরনক HSDC স্পনর্ওয়়াকি  

 রিজ়াইন কবিবছ এেং রেক়াশ কবিবছ । আন্তজি ়ারতক স্পগর্ওবয়বত স্থ়ানীয় অয়াবক্সস পবয়ন্ট-রু্-পবয়ন্ট এেং পবয়ন্ট-রু্-ম়ারিপবয়ন্ট 

 ম়াইবি়াওবয়ি স্পিরিওগুরলি ম়াধযবম সিেি়াহ কি়া হয় য়া স্পশে ম়াইল সমসয়াটি ক়াটিবয় উবঠবছ এেং STPI-স্পক 99% এিও স্পেরশ 

 আপর়্াইম েজ়ায় ি়াখবত সক্ষ্ম কবিবছ । 

 পরামশ্ক টসিা: 

  এসটিরপআইবয়ি শরিশ়ালী স্পি়াবমন জ্ঞ়ান, প্রযুরি দ্ক্ষ্ত়া এেং প্ররিয়়া জ্ঞ়ান এই পরিবেে়াগুরল স্পদ্ওয়়াি জনয রিরত্ত স্থ়াপন 

 কবিবছ: 

o রেরিন্ন জ়াতীয় এেং আন্তজি ়ারতক সংস্থ়াগুরলবত প্রযুরি পি়ামশি এেং প্রকল্প পরিচ়ালন়াি পরিবেে়া; 

o রেরিন্ন ি়াজয সিক়াি ও স্পকন্দ্রীয় সিক়াি রেি়াবগি জনয অতয়াধুরনক স্পয়াগ়াবয়াগ স্পনর্ওয়়াকি  অেক়াঠ়াবম়া, স্পনর্ওয়়াকি  ময়াবনজবমন্ট 

রসবিম, স্পির়্া স্পসন্ট়াি এেং স্পনর্ওয়়াকি  অপ়াবিশন স্পসন্ট়াি ইতয়ারদ্ি জনয পরিবেে়া সিেি়াহ কি়া; 

o এন্ট়ািপ্র়াইজ স্পর্বক ই-গিবনিন্স পযিন্ত স্পনর্ওয়়াকি গুরলি পরিচ়ালন়া ও িক্ষ্ণ়াবেক্ষ্ণ সহ়ায়ত়া সিেি়াহ | 

 

ভক্তির্যর্তর পক্তরর্েনা: 

 এই রশবল্পি উরচত ি়ািবতি প্রচ়াবিি লবক্ষ্য পদ্বক্ষ্প স্পনওয়়া; 

 রেবদ্বশ একটি সির্ওয়য়াি হ়াে রহস়াবে; 

 দ্ব়্াি়া অেক়াঠ়াবম়া এেং েযেস়াবয়ি সুবয়াগ উন্নত কি়া; 

 রনখুৌঁত নীরত স্তি স্পর্বক অপ়াবিটিি এ পিরতি পরিেতি ন; 

 SMES-স্পক সহ়ায়ত়া এেং জ্ব়াল়ানীি সুরেধ়া প্রদ়্ান; 

 রিন়াবন্স আিও ি়াল অয়াবক্সস; 

 এি রেপণবনি উবদ্য়াগগুরলবক উন্নত কি়া | 


