
মিমিয়া মিজ্ঞমি 

 

সামিট টটকন াপমিনস ১০ মিমিয়  িামকি  িিার মিম নয়ানের 
চুমি স্বাক্ষর করনিা ট টওয়ার্ল্ি  

 

 

ছমি কযাপশ : সামিট টটকন াপমিনসর এিমি আি ুটরজা খা  এিং ট টওয়ানর্ল্ির এিমি সামিক রহিা  এিআইমসআর টচক 
িকু িদু্র  প্ল্যানটট মিম নয়ানের জন্য ইজারা চুমি স্বাক্ষর কনর । এই সিনয়  তথ্য ও ট াোন াে প্র মুি মিভানের িা  ীয় 
প্রমতিন্ত্রী  জ ুাইদ আহ নিদ পিক, এিমপ উপমিত মছনি । 

  

(ঢাকা, িাংিানদশ) ২৩টশ জিুাই ২০১৯, িঙ্গিিার: 

োজীপনুরর কামিয়াককনর অিমিত িঙ্গিনু্ধ হাইনটক মসমটনত দুই একর জায়োয় টচৌম্বক িদু্রণ কামি (এিআইমসআর) টচক িকু 
িদু্রন র জন্য ট টওয়ার্ল্ি ইজারা চুমি স্বাক্ষর কনরনছ। চুমি অনু ায়ী সামিট গ্রুনপর অঙ্গপ্রমতষ্ঠা  সামিট টটকন াপমিস মিমিনটি 
ট টওয়ার্ল্ি টহামর্ল্ংসনক সকি প্রনয়াজ ীয় অিকাঠানিা টসিা সরিরাহ করনি।  

ট টওয়ার্ল্ি টহামর্ল্ংস, সামিট টটকন াপমিনস প্রথ্ি ধানপ ১ মিমিয়  িামকি  িিার এিং এরপর টথ্নক ধানপ ধানপ ১০ মিমিয়  
িামকি  িিার প িন্ত মিম নয়াে করিার পমরকল্প া আনছ। প্ল্যাটটমট ২০২০ সানির প্রথ্িানধি কা িক্রি শুরু করনি।  



তথ্য ও ট াোন াে প্র মুি মিভানের িা  ীয় প্রমতিন্ত্রী  জ ুাইদ আহ নিদ পিক, এিমপর উপমিমতনত এই চুমিমট স্বাক্ষমরত 
হয়। এসিয় আরও উপমিত মছনি  িাংিানদশ হাই-টটক পাকি কততিপনক্ষর িযিিাপ া পমরচািক টহাসন  আরা টিেি এ মিমস, 
সামিট গ্রুনপর ভাইস টচয়ারিযা  ফমরদ খা , পমরচািক ফামদয়া খা সহ উভয় প্রমতষ্ঠান র উর্ধ্িত  কিিকতিাি তন্দ। 

 

সামিট টটকন াপমিস মিমিনটি সম্পনকি মিস্তামরত: 
সামিট টটকন াপমিস সরকামর - টিসরকামর অংশীদামরনে (মপমপমপ) কামিয়াককনরর োজীপনুর অিমিত িঙ্গিনু্ধ হাই-টটক মসমটর 
৯১ একর জায়োয় তথ্য প্র মুি, তথ্য প্র মুি সম্বমিত টসিাসিহূ (আইমটইএস), দূষণিিূ িযানুফযাকচামরং এনসম্বমি িাই  
এিং ইমিম য়ামরং প্রমতষ্ঠা সিনূহর অিকাঠানিা উন্নয়ন  কাজ করনছ।  সামিট টটকন াপমিস এই ৯১ একর জায়োর  কশা, 
ম িিাণ, অথ্িায় ,সরকানরর কানছ ম জস্ব পমরচাি া িা ান্তনরর শনতির অধীন  ৬০ িছনরর জন্য ইজারা টপনয়নছ।  
 
ট টওয়ার্ল্ি টহামর্ল্ংস মিমিনটি সম্পনকি মিস্তামরত: 
ট টওয়ার্ল্ি টহামর্ল্ংস মিমিনটি, ট টওয়ার্ল্ি গ্রুনপর একমট অংে প্রমতষ্ঠা   া িযাংমকং ইটিামি ও অন্যান্য খানত আইমসমট প্রিাক্ট 
সরিরাহ ও টসিা প্রদা  কনর  ানে। ট টওয়ার্ল্ি গ্রুপ  ২০০৮ সাি টথ্নক িযাংমকং ইটিামিনত সম্প ূি এমটএি টিন জিযাটট 
সামভিস মদনয়  ানে। এমট িাংিানদনশ  এমটএি এর জন্য প তমথ্িীখযাত প্রমতষ্ঠা  এ মসআর (NCR) এর প্রমতম মধে করনছ 
এিং আনরা উনেখয ট  ট টওয়ার্ল্ি গ্রুপ এিআইমসআর এ নকানিি টচক এিং টচক এর পানসিা ািাইসি  সামভিস( MICR 
encoded cheque and Personalization services) মদনয় থ্ানক।  

মিস্তামরত তনথ্যর জন্য মভমজট করু  www.networld-bd.com 

 

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