
        

 

 

ভারেতর ােরন এই বছেরর এি েল সািমট টকেনাপিলেস 
ফাইবার অপিটকস ক াবল উৎপাদন আর  করেব 

 

ছিব ক াপশন:  সািমট টকেনাপিলেসর এমিড আবু রজা খান এবং ােরন ফাইবার অপিটকস-এর এমিড এ ড িসইও 
িনর ন শমা গাজীপেুরর কািলয়াৈকের ব ব  ু হাই- টক িসিটেত অবি ত সািমট টকেনাপিলেস ১.০২ একর জায়গায় ফাইবার 
অপিটকস ক াবল উৎপাদন কারখানা াপেনর জ  ভিূম ইজারা চিু  া র কেরন। গত ২৪ শ জা য়াির িমেটালা গলফ 

ােব এই চিু  া র অ ােন উপি ত িছেলন সািমট েপর ভাইস- চয়ারম ান মা.  ফিরদ খান সহ অ া  উ তন 
কমকতাবৃ ।  

 

( ঢাকা)  ২৮ শ জা য়াির ২০২০,  ম লবার:   

চুি  অ যায়ী সািমট েপর অ িত ান সািমট টকেনাপিলস,  ােরন ফাইবার অপিটকসেক সকল 
েয়াজনীয় অবকাঠােমা সবা সরবরাহ করেব। ােরন ফাইবার অপিটকস,  সািমট টকেনাপিলেস 



        

আ মািনক িতন িমিলয়ন মািকন ডলার সমমূেল র িবিনেয়াগ করেব। এখানকার উৎপািদত অপিটক াল 
ফাইবার ক াবল ধানত  

 

 

টিলকিমউিনেকশন এবং ই টারেনট সবা সরবরাহকাির ( আইএসিপ)  িশ খােত ব ব ত হেব। িত ানিট 
চলিত  বছেরর এি েল বািণিজ কভােব উৎপাদন  করেব বেল আশা করেছ। 

ারন ফাইবার অপিটকস ভারেতর অ তম শীষ ানীয় অপিটক াল ফাইব ার উৎপাদনকাির িত ান। 
ােরন, টিলকম খােতর শীষ ানীয় িত ান যমন ভাডােফানেক অপিটক াল ফাইব ার ক াবল সরবরাহ 

দয়। িত ানিট টিলেযাগােযাগ এবং ই টারেনট- সবা সরবরাহকাির ( আইএসিপ)  িশ খােতর জ  
সবধরেনর অপিটক াল ফাইবার ক াবল উৎপাদন কের থােক। 

 
সািমট টকেনাপিলস িলিমেটড স েক িব ািরত 
সািমট টকেনাপিলশ সরকাির- বসরকাির অংশীদািরে  ( িপিপিপ)  কািলয়াৈকেরর গাজীপেুর অবি ত 
ব ব  ু হাই- টক িসিটর ৯১ একর এলাকাজুেড় তথ  যিু ,  তথ  যিু  স িলত সবাসমূহ 
( আইিটইএস) ,  দষূণমূ  ম া ফ াকচািরং এেস িল লাইন এবং ইি িনয়ািরং িত ানসমূেহর অবকাঠােমা 
উ য়েন কাজ করেছ। সািমট টকেনাপিলস এই জায়গার নকশা,  িনমাণ,  অথায়ন,  সরকােরর কােছ 
িনজ  পিরচালনা ানা েরর শেতর অধীেন ৬০ বছেরর জ  ইজারা পেয়েছ। িব ািরত তেথ র জ : 
www.summittechnopolis.com। 
 
 
িব ািরত তেথ র জ :  
মাহেসনা হাসান। ইেমইল:  mohsena.hassan@summit-centre.com । মাবাইল:  ০১৭১৩ ০৮১৯০৫। 


