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সামিট টটকন াপমিনস চী া টকাম্পা ীর ১৫ মিমিয়  িামকি  ডিার 
মিম নয়াগ চুমি 

 

ফনটা কযাপশ : সামিট টটকন াপমিনসর িযান ম িং মিনরক্টর আি ু টর া খা  এিিং িািংিাট্রম ক্স টটকন ািম র 
টেয়ারিযা  টকমি  ওয়ািং গা ীপুনর অিমিত সামিট টটকন াপমিনস টিািাইি সিংন া   ও িযানুফ্যাকোমরিং মিম নয়ানগর 
 ন্য েুমি কনরনে। এসিয় েীন র টে ু ইনকা মিক টটকন ািম কাি টিনিিপনিন্ট ট ান র প্রমতম মিেনির সানে 
উপমিত মেনি  সামিট গ্রুনপর িাইস- টেয়ারিযা  ফ্মরে খা  এিিং সামিনটর মিনরক্টর ফ্ামেয়া খা  সহ অন্যান্য 
মসম য়র কিমকতমািৃন্দ।  
 
(ঢাকা, িাাংিানেশ) ২৭টশ  নেম্বর ২০১৮, িঙ্গিিার:   িঙ্গিন্ধ ুহাইনটক মসমটনত টিািাইি সিংন া   ও িযানুফ্যাকোমরিং 
ইউম ট িাপন  সামিট টটকন াপমিনসর সানে িািংিাট্রম ক্স টটকন ািম র েুমি স্বাক্ষমরত হনয়নে। এই েুমির িািযনি 
িািংিাট্রম ক্স টটকন ািম  সামিট টটকন াপমিনস টিািাইি সিংন া   ও িযানুফ্যাকোমরিং ইউম ট িাপন  প্রেনি ২ মিমিয়  
িামকম  িিার এিিং এর পর টেনক িানপ িানপ ১৫ মিমিয়  িামকম  িিার মিম নয়াগ করনি।  প্রকল্পমট িাস্তিাময়ত হনি এইই 
ফ্যাক্টমরনত প্রায় ৫০০    িািংিানেশী ইমিম য়ানরর কিমসিংিা  হনি।   

এসিয় িািংিাট্রম নক্সর সানে েীন র টে ু ইনকা মিক টটকন ািম কাি টিনিিপনিন্ট ট ান র একমট প্রমতম মিেি সামিট 
টটকন াপমিস পমরেশম  কনর ।  প্রমতম মিেিমটর ট তৃত্ব টে  েীন র শ্যা িিং প্রনেনশর টে ু ইনকা মিক টটকন ািম কাি 
টিনিিপনিন্ট ট ান র অযািমিম নেশ  কমিমটর পমরোিক ই টহািংিা।   িূিত িযিসাময়ক পমরনিশ সম্পনকম িঝুতনত 
প্রমতম মিেিমট িািংিানেশ পমরেশম  করনে। 
 

সামিট টটকন াপমিস মিমিনটড সম্পনকি মিস্তামরত: 



সামিট টটকন াপমিস সরকামর - টিসরকামর অিংশীোমরনত্ব (মপমপমপ) কামিয়াককনরর গা ীপনুর অিমিত িঙ্গিন্ধু হাই-টটক 
মসমটর ১০০ একর  ায়গায় তেয প্র মুি (আইমট), তেয প্র মুি সম্বমিত টসিাসিহূ (আইমটইএস), েষূণিূি িযানুফ্যাকোমরিং 
এনসম্বমি িাই স এিিং ইমিম য়ামরিং প্রমতষ্ঠা সিনূহর অিকাঠানিা উন্নয়ন  কা  করনে।  সামিট টটকন াপমিস এই ১০০ একর 
 ায়গার  কশা, ম িমাণ, অেমায় , সরকানরর কানে ম  স্ব পমরোি া িা ান্তনরর শনতমর অিীন  ৬০ িেনরর  ন্য ই ারা 
টপনয়নে।  
 

 

মিস্তামরত তনযযর জন্য: 
টিাহনস া হাসা ꠰ ইনিইি: mohsena.hassan@summit-centre.com । টিািাইি: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫। 
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