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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

 

সামিট টটকন াপমিনস বান া-নটক খানে টেনের সব বপ্রথি 

মবম ন াগ করনে ওমরক্স  

 

েমব কযাপে :  বাংলাদদশ হাই-দেক পাকক কর্ত কপদের বযবস্থাপনা পবরচালক (সবচব) জনাব হহাসদন আরা হবগম 

এনবিবস, সাবমে হেকদনাপবলস বলবমদেদির  বযবস্থাপনা পবরচালক আবু হরজা খান এবং ওবরক্স বাদ া-দেক এর 

বযবস্থাপনা পবরচালক হিবিি হবা এই ত্রিপেী  চুত্রিদর্ সাের কদরন। আজ রাজধানীর আগারগা াঁওদ  বববসবস 

অবিদোবর াদম ববদুযৎ, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পদ মন্ত্রণালদ র মাননী  প্রবর্মন্ত্রী নসরুল হাবমদ এমবপ এবং মাননী  

আইবসটে প্রবর্মন্ত্রী জনুাইদ আহ  দমদ পলক এমবপ মদহাদদ র উপবস্থদর্দর্ এই চুত্রিটে স্বাের হ । 

 

(ঢাকা) ১১ আগস্ট ২০২০, িঙ্গিবার:  

চীদনর ওবরক্স বাদ াদেক হহাত্রডংস-এর অঙ্গপ্রবর্ষ্ঠান ওবরক্স বাদ াদেক বলবমদেি, বাংলাদদদশ 

বাদ াদেক খাদর্ ৩০০ বমবল ন মাবককন িলাদরর একটে বববনদ াদগর জনয সাবমে হেকদনাপবলস 

এবং বাংলাদদশ হাই-দেক পাকক কর্ত কপদের সদঙ্গ একটে ত্রিপেী  চুত্রি সাের কদরদে। বাংলাদদদশ 

প্রথম বাদ া হেকদনালত্রজ ববষ ক বববনদ াগ বহদসদব ওবরক্স র্াদদর প্লাজমা ববদেষণ প্লযান্ট স্থাপন 

করদব সাবমে হেকদনাপবলদসর ব্লক-০২ এ । এই প্লযান্টটে প্লাজমা হিবরদিটেিস উৎপাদন করদব 

যা জীবন রোকাবর ওষূধ বহদসদব ববদববচর্ হদব। হকাবিি-১৯ এর সম্ভাবয বচবকৎসা  প্লাজমার 

চাবহদা থাকা  এটে বাংলাদদদশর স্বাস্থয গদবষণা ও হসবা খার্ সমূদহর জনয একটে গুরুত্বপূণ ক এবং 

সমদ াপদযাগী বববনদ াগ। আশা করা হদে হয এই প্রকদে দুই হাজার দে ববজ্ঞান স্নার্কদদর 
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কম কসংস্থাদনর সতটি হদব। এোড়া এখাদন অযালবুবমন  (Albumin), ইবমউদনাদলাববন 

(Immunoglobulin), হকা াগুদলশন ফ্যাক্টর ৮ (Coagulation factor VIII) ইর্যাবদর মদর্া 

হথরাবপউটেকস উৎপাদন শুরু হদব। 

সাবমে গ রুদপর হচ ারমযান মুহাম্মদ আত্রজজ খান বদলন, “সাবমে হেকদনাপবলদসর বরাদ্দকত র্ ২৫ 

একর জবম এবং িবদন হদদশর প্রথম এবং বতহত্তম বাদ া-দেক বশে খাদর্ প্রা  ৩০০ বমবল ন 

মাবককন িলাদরর এই বববনদ াগ কায ককর করদর্ হপদর আমরা অর্যন্ত আনত্রির্। বঙ্গবনু্ধর 

জন্মশর্বাবষ ককী উদযাপদনর ববণ কল বেদর এটে অর্যন্ত সদন্তাষজনক বযাপার হয এই প্লাজমা 

ফ্রাকশাদনশন প্লযান্টটে বাংলাদদদশর উন্ন দন নরু্ন বদগন্ত উদন্মাচন করদব।” 

 

উি চুত্রি স্বাের অনুষ্ঠাদন (অনলাইদন) উপবস্থর্ বেদলন ববদুযৎ, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পদ 

মন্ত্রণালদ র মাননী  প্রবর্মন্ত্রী নসরুল হাবমদ এমবপ এবং মাননী  আইবসটে প্রবর্মন্ত্রী জনুাইদ 

আহদমদ পলক এমবপ, আইবসটে ববিাদগর বসবন র সবচব এন এম ত্রজ াউল আলম বপএএ, 

বাংলাদদশ হাই-দেক পাকক কর্ত কপদের বযবস্থাপনা পবরচালক (সবচব) জনাব হহাসদন আরা হবগম 

এনবিবস । 

 

এোড়া অনুষ্ঠাদন িাচুক াবল সংযুি হন সাবমে গ রুদপর হচ ারমযান মুহাম্মদ আত্রজজ খান, িাইস 

- হচ ারমযান লবর্ফ্ খান, ফ্বরদ খান, জাফ্র উত্রম্মদ খান,  সাবমে গ রুদপর পবরচালক আদ শা 

আত্রজজ খান,  আত্রজজা আত্রজজ খান, ফ্াবদ া খান , সালমান খানসহ উর্ধ্ কর্ন কম ককর্কাবতি এবং 

চা না হথদক যুি হন হিবিি হবা এবং র্ার সহকমীবতি ।  

 

সংনেনপ সামিট টটকন াপমিস মিমিনটড:  

সাবমে হেকদনাপবলস সরকাবর-দবসরকাবর অংশীদাবরদত্ব ( বপবপবপ) কাবল াককদরর গাজীপুদর 

অববস্থর্ বঙ্গবনু্ধ হাই-দেক বসটের ৯১ একর জা গা  র্থয প্রযুত্রি, র্থয প্রযুত্রি সম্ববলর্ হসবাসমূহ 

 (আইটেইএস), দষূণমূি মযানুফ্যাকচাবরং এদসম্ববল লাইন এবং ইত্রিবন াবরং প্রবর্ষ্ঠানসমূদহর 

অবকাঠাদমা উন্ন দন কাজ করদে। সাবমে হেকদনাপবলস এই ৯১ একর জা গার নকশা, বনম কাণ, 

অথ কা ন, সরকাদরর কাদে বনজস্ব পবরচালনা স্থানান্তদরর শদর্কর অধীদন ৬০ বেদরর জনয ইজারা 

হপদ দে। ববস্তাবরর্ র্দথযর জনয বিত্রজে করুন www.summittechnopolis.com।  

 

সংনেনপ ওমরক্স বান ানটক মিমিনটড:  

চীন বিবত্তক ওবরক্স বাদ াদেক হহাত্রডংস এর একটে অঙ্গপ্রবর্ষ্ঠান ওবরক্স বাদ াটেক হদলা জজব 

পণয হিদিলপার প্রবর্ষ্ঠান। ববস্তাবরর্ র্দথযর জনয বিত্রজে করুন  www.oryxbiotech.com 

 

মিমড া অ ুসন্ধান র জ য ট াগান াগ করু :  

• হমাহদসনা হাসান | ইদমইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | হমাবাইল: 

০১৭১৩ ০৮১৯০৫ | 

• হদও ান শাহবর ার | ওবরক্স বাদ া-দেক বলবমদেি | ইদমইল:  

dewanshahryar@gmail.com | হমাবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ৮৩১৮৪১ 
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