বার্ডের ভ ৌত সুববধাবি উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংর্ াবধত)
প্রকর্ল্পর পট ূ বম :
ষাট এর দশকে প্রতিষ্ঠিি বাকডের ভ ৌি সুতবধাতদ বিেমান চাতিদার আক াকে
অপর্াপ্ত
ে এবং তবদযমান ভ ৌি অবোঠাকমা তদকে বাডে েিতে
ে আকোজিি তবত ন্ন েমসূে তচকি
প্রতশক্ষণার্থীকদর প্রকোিনীে চাতিদা ও প্রিযাশা পূরণ েরা েষ্টের িকে পকে। ক্রমবধমান
ে
প্রতশক্ষণ েমসূে তচ আকোিন ও মানসম্মি গকবষণা পতরচা নার িনয প্রস্তাতবি প্রেল্পষ্ঠটর
গুরুত্ব অপতরসীম। উকেখ্য ভর্, বাডে েিতে
ে আকোজিি প্রতশক্ষণ ভোসসমূ
ে কি প্রতি বছর
গকে ৫০০০ িন ভদতশ-তবকদতশ প্রতশক্ষণার্থী অংশগ্রিণ েকরন। প্রতি বছর বাডে ভদতশ-তবকদতশ
উচ্চ পর্াকের
ে
েমেিে
ে াকদর িনয আন্তিোতিে প্রতশক্ষণ ভোস ে আকোিন েকর র্থাকে।
এছাো

অকনে ভদতশ-তবকদতশ,

সরোতর

ও ভবসরোতর

প্রতিিানসমূি

িাকদর

েমসূে তচ

আকোিকন বাকডের ভ ৌি সুতবধাতদ বযবিার েকর র্থাকে এবং ক্রকমই বাডে এর ভ ৌি সুতবধা
এর চাতিদা বতজি পাকে। এ ভপ্রক্ষাপকট বাডে েিতে
ে
আকোজিি প্রতশক্ষণ, েমশা
ে া ও
ভসতমনারসমূি সংগঠকন আন্তিোতিে মাকনর সুতবধা প্রদান এবং আগি অংশগ্রিণোরীকদর
আধুতনে সুকর্াগ-সুতবধা প্রদাকনর মাধযকম বাকডের সক্ষমিা বতজির

কক্ষয প্রেল্পষ্ঠট গ্রিণ েরা

িকেকছ।
প্রকর্ল্পর উর্ে যঃ
প্রেকল্পর প্রধান উকেশয িকে বাকডের ভ ৌি সুতবধাতদ আধুতনোেন ও মান উন্নেন
র্াকি বাকডের প্রতশক্ষণ, গকবষণা ও প্রাকোতগে গকবষণা সম্পাদকনর ক্ষমিা আকরা বতজি
পাে।

প্রকর্ল্পর সুবনবিেষ্ট উর্ে যসমূহ বনম্নরূপ
✓ বাডে

েিতে
ে

আকোজিি

প্রতশক্ষণ

ভোসসমূ
ে কি

অংশগ্রিণোরী

ভদতশ-তবকদতশ

প্রতশক্ষণার্থীকদর প্রকোিনীে প্রিযাশা পূরণেকল্প ভ ৌি সুতবধাতদর সম্প্রসারণ ও
আধুতনেীেরণ;
✓ প্রতশক্ষণ, গকবষণা ও প্রাকোতগে গকবষণা সম্পতেেি সে
এবং
✓ প্রতশক্ষণার্থীকদর আবাসন ও অনযানয সুতবধাতদর সম্প্রসারণ।
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সুতবধাতদর মান উন্নেন;

✓
➢ প্রকল্প এলাকা

বাডে েযাম্পাস
মূ :

➢ প্রকর্ল্পর ভময়াি

িানুোরী ২০১৭-তডকসম্বর ২০১৯

সংকশাতধি: িানুোরী ২০১৭-তডকসম্বর
২০২০

➢ বার্েট

মূ : ৩,৪৩৯.৬৫

ক্ষ টাো

সংকশাতধি: ৪,২৬৪.২০

ক্ষ টাো

জিওতব
➢ অর্ায়নকারী
ে
সংস্থা

প্রকর্ল্পর মূল কর্পার্নন্টসমূহ :
১.

আধুবনক সুর্ াগ-সুববধা সম্ববলত ৫ তলা সর্েলন কাম ভেণী কক্ষ

বন

বনমাণঃ
ে
বাডে এর ভ ৌি সুতবধা বযবিার েকর প্রতশক্ষণ ভোস,ে ওোেেশপ, ভসতমনার
সংগঠন েরার িনয সরোতর, ভবসরোতর ও আন্তিোতিে প্রতিিান এর চাতিদা
ক্রকমই বতজি পাকে। বাডে এ তবদযমান ভ ৌি সুতবধা অকনে পুরািন তবধাে তবত ন্ন
ভেেকিাল্ডাকরর বিেমান চাতিদা ভমটাকনার িনয আধুতনে সুকর্াগ-সুতবধা সম্পন্ন
সকম্ম ন োম ভেণী েক্ষ

বন তনমাকণর
ে
উকদযাগ ভনো িকেকছ।
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২.

আধুবনক সুর্ াগ-সুববধা সম্ববলত ভহার্েল বনমাণঃ
ে
বাডে প্রতি বছর একের
অতধে আন্তিোতিে প্রতশক্ষণ ভোস ে এবং েমশা
ে া আকোিন েকর। তবকদতশ
অংশগ্রিণোরী এবং অতিতর্থকদর র্থাোর িনয তবদযমান ভিাকে

সুতবধা পর্াপ্ত
ে নে।

তবকদতশ এবং উচ্চ পর্াকের
ে
স্থানীে অংশগ্রিণোরীকদর মানসম্মি আবাসন বযবস্থার
িনয আধুতনে সুকর্াগ-সুতবধা সম্বত ি পাাঁচ ি া ভিাকে

তনমাণ
ে েরার উকদযাগ

ভনো িকেকছ।

৩.

সুইবমং

পুল

েযাডাকরর

বনমাণঃ
ে

েমেিে
ে াকদর

বাডে তবতসএস
িনয

ভোকসরে অংশ তিকসকব সোক

েযাডার

ফাউকেশন

েমেিে
ে াকদর

ভোস ে পতরচা না

তবকশষ াকব
েকর

স্বাস্থয

ফাউকেশন

ও সন্ধ্যাে িাাঁকদরকে শরীরচচো েরকি িে। প্রােশই

অংশগ্রিণোরীগণ সািার তশক্ষার উপর গুরুত্বাকরাপ েকর সুইতমং পু
িনয অনুকরাধ িানান। এ ভপ্রক্ষাপকট এেষ্ঠট সুইতমং পু
িকেকছ।
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তনমাকণর
ে

তনমাণ
ে এর উকদযাগ ভনো

৪.

বতন তলা স্কুল

বন বনমাণঃ
ে
৩৫ বছকররও পূকব ে বাডে েযাম্পাকস এেষ্ঠট প্রার্থতমে

তবদযা ে স্থাপন েরা িকেকছ, সম্প্রতি এষ্ঠট উচ্চ তবদযা ে তিকসকব উন্নীি েরা
িকেকছ। এ তবদযা কে

তিের িনয ক্রমবধমান
ে
চাতিদার ফক

অবোঠাকমার সুতবধা বতজি েরা প্রকোিন। এ
তনমাকণর
ে
উকদযাগ ভনো িকেকছ।
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এ তবদযা কের ভ ৌি

কক্ষয এেষ্ঠট তিনি া স্কু

বন

৫.

গর্বষণা, প্রব ক্ষণ, প্রকল্প ও ববব ন্ন বব ার্গর অর্টার্ম নঃ বাডে এর তবত ন্ন
তব াকগর বিেমান োর্ক্রম
ে
পিতি উন্নি েরার পাশাপাতশ বিেমান সরোকরর
তডজিটা

বাং াকদশ গঠকনর উকদযাগ এর সাকর্থ সামন্জসয ভরকখ্ বাকডের তবত ন্ন

োর্ক্রম
ে
অকটাকমশন েরার উকদযাগ ভনো িকেকছ ।

বির্ে প্রকল্প কা ক্রম
ে
:
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