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সাবিট টটকন াপবিস চুক্তি সইনের ৬ িানসর বযবধান  ওবরক্স 

বানো-টটকনক টরবি প্লট হস্তান্তর কনরনে 

 

েবব কযাপশ :  বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্ত কপদের বযবস্থাপনা পররচালক (সরচব) টহাসদন আরা টবগম এনরিরস 

এবাং সারমে টেকদনাপরলস রলরমদেদির বযবস্থাপনা পররচালক আবু টরজা খান ট ৌথভাদব  ওররক্স বাদ া-টেক-এর 

টচ ারমযান কাজী শারকলদক গাজীপুদর অবরস্থর্ বঙ্গবনু্ধ হাই-টেক রসটের ব্লক-২-এ প্লাজমা রবদেষণ প্লযান্ট স্থাপদনর 

জনয ২৫ একদরর বারণজ্জযক প্লে হস্তান্তর কদরন।  
 

(ঢাকা) ১৪ টেবরু োবর ২০২১, রবববার: সারমে গরুদপর অঙ্গপ্ররর্ষ্ঠান সারমে 

টেকদনাপরলস,  জ্ি-পেী  চুজ্ি সইদ র মাি ৬ মাদসর বযবধাদন প্লাজমা রবদেষণ প্লযান্ট স্থাপদনর 

জনয  ওররক্স বাদ া-টেকদক  ২৫ একর টররি প্লদের কর্ত কত্ব হস্তান্তর কদরদে। হস্তান্তদরর পূদব ক, 

সারমে টেকদনাপরলস টেদশর প্রথম বাদ াদেকদনালজ্জ প্লযান্ট স্থাপদনর অরর্ররি ৫.১৪ টকাটে 

োকার রবরনদ াদগ জরমর অর্যাবশকী  সাংস্কারকাজ সম্পন্ন কদর। বাদ া-টেক খাদর্ বাাংলাদেদশ 

এই ৩০০ রমরল ন মারককন িলাদরর রবরনদ াদগ প্লাজমা রবদেষণ প্লযান্ট গাজীপুদর অবরস্থর্ বঙ্গবনু্ধ 

হাই-টেক রসটের ব্লক ২-এ  স্থারপর্ হদব। 
 

ওররক্স বাদ াদেক রলরমদেি, চীদনর ওররক্স বাদ াদেক টহাজ্ডাংস-এর একটে অঙ্গপ্ররর্ষ্ঠান। এই 

প্রকদে প্রা  েুই হাজার রবজ্ঞান স্নার্দকাত্তদের কম কসাংস্থাদনর সতটি হদব বদল আশা করা  াদে। 



প্লযান্টটে ২০২৩ সাদল সকল রন ন্ত্রক সাংস্থার অনুমরর্ প্রারির সাদপদে বারনজ্জযক কা কক্রম শুু 

করদব ।  

 

বাাংলাদেশ হাই-টেক পাকক কর্ত কপদের পররচালক এ এন এম সরিকুল ইসলাম, উপ-পররচালক টমাোঃ 

মাহিুজলু করবরসহ সাংরেি অনযানয ঊর্ধ্ কর্ন কম ককর্কাবতন্দ আগারগা াঁওদ  আইরসটে োও াদর 

আদ াজ্জর্ এই হস্তান্তর অনুষ্ঠাদন উপরস্থর্ রেদলন। 
 

সংনেনপ সাবিট টটকন াপবিস বিবিনটি: সারমে টেকদনাপরলস সরকারর-টবসরকারর 

অাংশীোররদত্ব (রপরপরপ) কারল াককদরর গাজীপুদর অবরস্থর্ বঙ্গবনু্ধ হাই-টেক রসটের ৯১ একর 

জা গা  র্থয প্র ুজ্ি, র্থয প্র ুজ্ি সম্বরলর্ টসবাসমূহ (আইটেইএস), েষূণমূি মযানুিযাকচাররাং 

এদসম্বরল লাইন এবাং ইজ্িরন াররাং প্ররর্ষ্ঠানসমূদহর অবকাঠাদমা উন্ন দন কাজ করদে। সারমে 

টেকদনাপরলস এই ৯১ একর জা গার নকশা, রনম কাণ, অথ কা ন, সরকাদরর কাদে রনজস্ব পররচালনা 

স্থানান্তদরর শদর্কর অধীদন ৬০ বেদরর জনয ইজারা টপদ দে। রবস্তাররর্ র্দথযর জনয রভজ্জে কুন 

www.summittechnopolis.com।   
 

সংনেনপ ওবরক্স বানোনটক বিবিনটি: চীন রভরত্তক ওররক্স বাদ াদেক টহাজ্ডাংস এর একটে 

অঙ্গপ্ররর্ষ্ঠান ওররক্স বাদ াটেক হদলা জজব পণয টিদভলপার প্ররর্ষ্ঠান। রবস্তাররর্ র্দথযর জনয 

রভজ্জে কুন  www.oryxbiotech.com 

  

বিবিো অ ুসন্ধান র জ য ট াগান াগ কু : 

টমাহদসনা হাসান | ইদমইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | টমাবাইল: ০১৭১৩ 

০৮১৯০৫ | 
 

http://www.oryxbiotech.com/

