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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

সামিট টটকন াপমিনে ১২ মিমিয়  িামকি  ডিার মিম নয়ানের চুক্তি 

স্বাক্ষর করনিা টকায়াটিজ্ 
 

 
 

ছমি কযাপে : তথ্য ও য াগায াগ প্র ুক্তি ববভাযগর মাননীয় প্রবতমন্ত্রী জনুাইদ আহয্মদ পলক, 

এমবপ’র উপবিবতযত সাবমট যটকযনাপবলযের এমবি আব ুযরজা খান এবং যকায়াটটজ ্মযানুফ্যাকচাবরং 

বলবমযটযির এমবি জাযহদ আ ম আইবপ যফ্ান, বাযয়া-যমট্রিক বিভাইস, বসবকউবরট্রট বসযেম 

হািটওয়যার, যসালার পযাযনল এবং আইবপ বপববএক্স এর সংয াজন এবং উৎপাদন প্ল্যাযে বববনযয়াযগর 

জনয যরবি-যেস বরাদ্দ চুক্তি স্বাক্ষর কযরন।  

 

(ঢাকা) ৫ই মডনসম্বর ২০১৯, িৃহস্পমিিার: আজ গাজীপুযরর কাবলয়াককযর অববিত বঙ্গবনু্ধ 

হাইযটক বসট্রটযত আইবপ যফ্ান, বাযয়া-যমট্রিক বিভাইস, বসবকউবরট্রট বসযেম হািটওয়যার, 

যসালার পযাযনল এবং আইবপ বপববএক্স এর সংয াজন এবং উৎপাদন প্ল্যাযে ১২ বমবলয়ন 

মাবকটন িলার বববনযয়াযগর জনয সাবমট যটকযনাপবলযসর সাযথ্ চুক্তি স্বাক্ষর করযলা যকায়াটটজ ্

মযানুফ্যাকচাবরং বলবমযটি। চুক্তি অনু ায়ী সাবমট গ্ুযপর অঙ্গপ্রবতষ্ঠান সাবমট 

যটকযনাপবলযের উন্নয়নকৃত ফ্যাক্টবর ভবযনর বিতীয় তলায় (প্রায় ২০,০০০ বগ টফু্ট যরবি-
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যেস) সংয াজন এবং উৎপাদন প্ল্যাে িাপযনর জনয যকায়াটটজ ্ মযানুফ্যাকচাবরং 

বলবমযটিযক বরাদ্দ যদযব। এছাড়া সাবমট যটকযনাপবলে যকায়াটটজ ্ মযানুফ্যাকচাবরং 

বলবমযটিযক সকল প্রযয়াজনীয় অবকাঠাযমা যসবা সরবরাহ করযব। 

যকায়াটটজ ্মযানুফ্যাকচাবরং, সাবমট যটকযনাপবলযে প্রথ্ম ধাযপ ৫ বমবলয়ন মাবকটন িলার এবং 

এরপর যথ্যক ধাযপ ধাযপ ১২ বমবলয়ন মাবকটন িলার প টন্ত বববনযয়াগ করবার পবরকল্পনা আযছ। 

এখানকার উৎপাবদত পণ্য প্রাথ্বমকভাযব ভারত, শ্রীলংকা, ভূটান, যনপাযল ও মালিীযপ রিানী 

করা হযব এবং পরবতীযত আযমবরকা এবং আবিকা মহাযদযে রিানী করা হযব। প্ল্যােট্রট 

২০২০ সাযলর প্রথ্মাযধ ট কা টক্রম শুু করযব। 

তথ্য ও য াগায াগ প্র ুক্তি ববভাযগর মাননীয় প্রবতমন্ত্রী জনুাইদ আহয্মদ পলক, এমবপর 

উপবিবতযত এই চুক্তিট্রট স্বাক্ষবরত হয়। এসময় আরও উপবিত বছযলন আইবসট্রট ববভাযগর 

বসবনয়র সবচব এন এম ক্তজয়াউল আলম বপএএ, বাংলাযদে হাই-যটক পাকট কতৃটপযক্ষর 

বযবিাপনা পবরচালক যহাসযন আরা যবগম এনবিবস, সাবমট গ্ুযপর পবরচালক ফ্াবদয়া 

খানসহ উভয় প্রবতষ্ঠাযনর উর্ধ্ টতন কম টকতটাবনৃ্দ। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানট্রট বাংলাযদে হাই-যটক 

পাকট কতৃটপযক্ষর সযেলন কযক্ষ অনুট্রষ্ঠত হয়।  

 

সামিট টটকন াপমিে মিমিনটড সম্পনকি মিস্তামরি: 

সাবমট যটকযনাপবলে সরকাবর-যবসরকাবর অংেীদাবরযে (বপবপবপ) কাবলয়াককযরর গাজীপুযর 

অববিত বঙ্গবনু্ধ হাই-যটক বসট্রটর ৯১ একর জায়গায় তথ্য প্র ুক্তি, তথ্য প্র ুক্তি সম্ববলত 

যসবাসমূহ (আইট্রটইএস), দষূণ্মূি মযানুফ্যাকচাবরং এযসম্ববল লাইন এবং ইক্তিবনয়াবরং 

প্রবতষ্ঠানসমূযহর অবকাঠাযমা উন্নয়যন কাজ করযছ। সাবমট যটকযনাপবলস এই ৯১ একর 

জায়গার নকো, বনম টাণ্, অথ্ টায়ন, সরকাযরর কাযছ বনজস্ব পবরচালনা িানান্তযরর েযতটর অধীযন 

৬০ বছযরর জনয ইজারা যপযয়যছ। ববস্তাবরত তযথ্যর জনয বভক্তজট কুন 

www.summittechnopolis.com। 

 

টকায়াটিজ্ িযা ুফ্যাকচামরিং মিমিনটনডর সম্পনকি মিস্তামরি: 

যকায়াটটজ ্মযানুফ্যাকচাবরং বলবমযটযির, বাংলাযদে-তাইওয়াযনর য ৌথ্ বববনযয়াযগ প্রবতট্রষ্ঠত বি 

এস গ্ুপ অফ্ যকাম্পানীযজর (3S Group of Companies) একট্রট অঙ্গপ্রবতষ্ঠান। প্রবতষ্ঠানট্রট 

দীর্ টবদন ধযর সরকাবর-যবসরকাবর বববভন্ন সংিার সাযথ্ বসবকউবরট্রট বসযেম সাযভটযলন্স ও 

যনটওয়াবকটং বনযয় কাজ করযছ। ববস্তাবরত তযথ্যর জনয বভক্তজট কুন www.3stechbd.com। 

 

মিস্তামরি িনযযর জ য: 

যমাহযসনা হাসান। ইযমইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । যমাবাইল: ০১৭১৩ 

০৮১৯০৫। 

 


