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সামিটের পৃষ্ঠটপাষকতায় গাজীপুটর নতুন সু্কল ভবন মনি মাণ এবং হস্তান্তর 

 

ছমব কযাপশন: সাবিটের অর্ থায়টে ৩৮ েং কালাককর সরকাবর প্রার্বিক ববদযালটয়র েববেবি থত বতে-তলা 

বববিষ্ট  ভবে উটবাধে কটরে িুক্তিযুদ্ধ ববষয়ক িন্ত্রণালটয়র িােেীয় িন্ত্রী আ.ক.ি. মিাজাটেল হক, এিবি 

। এসিয় আরও উিবিত বিটলে বাংলাটদি আওয়ািী লীটের সভািবত িণ্ডলীর সদসয ও িররাষ্ট্র িন্ত্রণালয় 

সম্পবকথত সংসদীয় িায়ী কবিটের সভািবত মল. কটণ থল (অব: ) িুহােদ  ফারুক খাে, এিবি, োজীিুর বসটে 

কটি থাটরিটের মিয়র অযাডটভাটকে জাহাঙ্গীর আলি প্রিুখ।  

(গাজীপুর, ঢাকা) ৯ই জানুয়ামর ২০২১, শমনবার: আজ োজীিুটরর কড্ডায় অববিত সাবিে োজীিরু 

ববদুযত মকন্দ্র (৪৬৪ মিোওয়াে) সংলগ্ন এলাকায়, সাবিটের অর্ থায়টে ৩৮ েং কালাককর সরকাবর প্রার্বিক 

ববদযালটয়র েববেবি থত বতে-তলা বববিষ্ট ভবে উটবাধে কটরে িুক্তিযুদ্ধ ববষয়ক িন্ত্রণালটয়র িােেীয় িন্ত্রী 

আ.ক.ি. মিাজাটেল হক, এিবি । এসিয় আরও উিবিত বিটলে বাংলাটদি আওয়ািী লীটের সভািবত 

িণ্ডলীর সদসয ও িররাষ্ট্র িন্ত্রণালয় সম্পবকথত সংসদীয় িায়ী কবিটের সভািবত মল. কটণ থল (অব: ) 

িুহােদ  ফারুক খাে, এিবি িটহাদয়, োজীিুর বসটে কটি থাটরিটের মিয়র অযাডটভাটকে জাহাঙ্গীর আলি 

প্রিুখ।  সাবিে েররুটির অর্ থায়ে ও সাবব থক বযবিািোয় মিাে ৫ মকাটে ৫৭ লাখ োকা বযটয় ০.৮ একর জবির 

উির েতুে এই বতে-তলা সু্কল ভবেটে বেি থাণ করা হয়।  



উটবাধেী অেুষ্ঠাটে প্রধাে অবতবর্র বিটবয িুক্তিযুদ্ধ ববষয়ক িন্ত্রণালটয়র িােেীয় িন্ত্রী আ.ক.ি. 

মিাজাটেল হক, এিবি বটলে, "আিরা চাই সাবিটের িটতা মকাম্পােী যারা সততা আর দক্ষতার সাটর্ কাজ 

কটর। তারা (োজীিুর) দ্রতু ববদুযৎ মকন্দ্র বেি থাণ কটরটি আর িািািাবি একটে িসক্তজদ আর সু্কল ততবর 

কটর বদটয়টি।" 

সাবিে েররুটির িক্ষ মর্টক   সাবিে োজীিুর-২ িাওয়ার এবং এইস অযালাটয়ন্স িাওয়াটরর বযবিািো 

িবরচালক ইক্তিবেয়ার মিা. মিাজাটেল মহাটসে োজীিুর মজলা প্রার্বিক বিক্ষা অবফসার মিা.টিাফাজ্জল 

মহাটসে-টক এই জবিসহ সু্কল ভবেটে হস্তান্তর কটরে। 

অেুষ্ঠাটে অেযােযটদর িাটে উিবিত বিটলে সাবিে েররুটির ভাইস মচয়ারিযাে লবতফ খাে, সাবিে 

িাওয়াটরর বযবিািো িবরচালক মল. মজ. (অব. ) প্রটকৌিলী আবদুল ওয়াদুদ, োজীিুর মজলা প্রার্বিক 

বিক্ষা অবফসার মিা.টিাফাজ্জল মহাটসে, িােীয় ও সু্কল কবিটের সভািবত আলহাজ্ব মখারটিদ আলি 

সরকার, ৮ েং কালাককর সরকাবর প্রার্বিক ববদযালটয়র প্রধাে বিক্ষক ফারজাো আিারসহ উর্ধ্ থতে 

কি থকতথাবনৃ্দ।  

  

এক নজটর মবদ্যালটয়র সািমিক উন্নয়ন কার্ মক্রি 

মববরণী পূটব ম বতমিান 

জবি ০.৫ একর ০.৮ একর 

ভবে এক-তলা বববিষ্ট (৩,৫০০ 

বে থফুে) 

বতে-তলা বববিষ্ট (১৫,০০০ বে থফুে) 

মেণীকক্ষ ৩০৪ বে থফুে আকাটরর 

চারটে মেণীকক্ষ  

৫৪০ বে থফুে আকাটরর দিটে 

মেণীকক্ষ 

সাইন্স লযাব এবং কম্পম্পউোর 

লযাটবর জেয বেধ থাবরত কক্ষ 

বিল ো উভয়ই ববদযিাে 

গ্রন্থাোর বিল ো ৫৪০ বে থফুে 

মিৌচাোর (০২) দুই (১২) বাটরা 

কযাবিে এবং িযাবি বিল ো ৫৪০ বে থফুে 

অবভভাবকটদর ববোিাোর বিল ো ২৭০ বে থফুে 

 

বিক্ষকটদর কক্ষ (০১) এক (০২) দুই 

সভাকক্ষ বিল ো ২৭৫ বে থফুে 

সীিাো মদয়াল বিল ো মলাহার বগ্রল ও আরবসবস-ইটের 

মদয়াল  (উচ্চতা ৮ ফুে) 



 

সামিে সম্পটকম  

সাবিে বাংলাটদটির অবকাঠাটিা খাটতর বহৃত্তি প্রবতষ্ঠাে এবং মবসরকাবর খাটত মদটির বহৃত্তি ববদুযৎ 

উৎিাদেকারী। মদটির হসবিোবলটে বিল্প, ফাইবার অিটেক্স, মেবলকবিউবেটকিে োওয়ার, হাইটেক িাকথ, 

বন্দর বযবিািো, জ্বালাবে মতল ইতযাবদ খাটত সাবিে বযবসা িবরচালো কটর। কটি থাটরে সুিাসটে অবদাে 

রাখার জেয সাবিে ধারাবাবহকভাটব স্বীকৃবত অজথে কটর আসটি।  
 

ববস্তাবরত তটর্যর জেয: www.summitpowerinternational.com 

 

মবস্তামরত তটযযর জনয: 

মিাহটসো হাসাে| ইটিইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | মিাবাইল +৮৮০১৭১৩০৮১৯০৫ 
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