
সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

 

 

সামিট ক ামিড-১৯ কিা ামিলায়  ি ম র্মাদের স্বাস্থ্যদসিা চুক্তি 

সম্পন্ন  রদলা মিএসএইচ-এর সাদে  
 

 

ছমি  যাপশন: সাবিট গ্রু প এবং বাংলাদদশ স্পেশালাইজড হসবপটাদলর পক্ষ স্পেদে যোক্রদি স্পল. স্পজ. 

(অব.) প্রদেৌশলী আবদুল ওয়াদুদ এবং আল ইিরান স্প ৌধুরী এই  স্বাস্থ্যদসবা  ুক্তিদে স্বাক্ষর েদরন।  

 

(ঢা া)  ০৭ জুলাই ২০২০, িঙ্গলিার:  

বাংলাদদদশর স্পবসরোবর খাদের শীর্ ষস্থ্ানীয় অবোঠাদিা উন্নয়নোবর প্রবেষ্ঠান সাবিট গ্রু প, স্পোবিড-১৯ 

স্পিাোববলার উদেদশয বাংলাদদশ স্পেশালাইজড হসবপটাদলর সাদে স্বাস্থ্যদসবা  ুক্তি সম্পন্ন েদরদে। 

সাবিদটর বযবসাবয়ে উদদযাদগ্র িদধয রদয়দে ববদুযৎ উৎপাদন, স্পটবল-স্পযাগ্াদযাগ্, ইন্টারদনট স্পসবা, জ্বালাবন 

আিদাবন এবং বন্দর বযবস্থ্াপনা । সাম্প্রবেে লেডাউদনর সিয় এই স্পসবাসিূহ বাংলাদদশ সরোর েেত ষে 

বনধ ষাবরে ‘জুরী স্পসবা’ বহদসদব ব বিে েরা হয়। সাবিদটর েি ষেেষারা এই সিদয় প্রদয়াজনীয় স্পসবাসিহূ 

সরবরাদহর জদনয বনরলসিাদব োজ েরদে। োই সাবিদটর েি ষেেষা ও োদদর পবরবাদরর ব বেৎসা 

সহায়োর লদক্ষয এই স্পেৌশলগ্ে স্বাস্থ্যদসবা  ুক্তিটট েরা হদয়দে। 

সাবিদটর অংশীদার ও জাপাদনর বতহত্তি জ্বালাবন খাদের প্রবেষ্ঠান স্পজরা, বাংলাদদশ স্পেশালাইজড 

হসবপটালদে  ারটট স্পিবন্টদলটর এবং এেটট আরটট-বপবসআর স্পিবশন বদদয়দে। সাবিট েরদপাদরশন এবং 

সাবিট স্পহাক্তডংস এর অঙ্গপ্রবেষ্ঠাদনর েি ষেেষা ও েি ষ ারীর সংখযা েয় হাজাদররও অবধে।   



সাবিট গ্রুদপর প্রবেষ্ঠাো স্প য়ারিযান িুহাম্মদ আক্তজজ খান বদলন, “সাবিদটর েি ষেেষারা আিাদদর স্পসরা 

সম্পদ। আবি আনক্তন্দে স্পয আিরা আিাদদর বাংলাদদশী েি ষেেষাদদর ব বেৎসা স্পসবা বনক্তিে েরদে 

পারবে এিন এেটা সিদয় যখন স্পোবিড সংক্রান্ত স্পসবা ববদে এদেবাদরই অপ্রেুল।“ 

স্পজরা’র স্পপ্রবসদডন্ট সাদোবশ অদনাডা বদলন, “আিরা আিাদদর অনযেি িূল বযবসাবয়ে অংশীদার সাবিট 

পাওয়ার ইন্টারনযাশনাদলর সাদে জ্বালাবন বযবসার িাধযদি বাংলাদদদশর উন্নয়দন অবদান রাখবে। এই 

উদদযাদগ্র সূ না ঘদট সাবিট গ্রুদপর স্প য়ারিযান িুহাম্মদ আক্তজজ খাদনর অনুদরাদধ। সাবিট গ্রু প 

বাংলাদদদশ স্পোবিড-১৯ স্পিাোববলায় গ্তহীে বববিন্ন পদদক্ষদপ সহায়ো েরদে। আবি আন্তবরেিাদব ববোস 

েবর স্পয সরবরাহেত ে ব বেৎসা সরঞ্জাি বাংলাদদদশ স্পোবিড-১৯ স্পিাোববলার স্পক্ষদে সাহাযয েরদব এবং 

এই পবরবস্থ্বের দ্রেু উন্নবে ঘটদব।“      

উি িা ুষয়াল সিায় আরও উপবস্থ্ে বেদলন সাবিট গ্রুদপর িাইস-স্প য়ারিযান স্পিা. ফবরদ খান, স্পিা. লবেফ 

খান, সাবিট গ্রুদপর পবর ালে আক্তজজা আক্তজজ খান, ফাবদয়া খান এবং সালিান খান, সাবিট গ্রুদপর 

উপদদষ্টা  বরয়ার এডবিরাল বরয়াজউেীন আহদিদ (অব.), সাবিট েবিউবনদেশনদসর এিবড এন্ড বসইও 

আবরফ আল ইসলাি,  সাবিট গ্াজীপুর পাওয়াদরর এিবড প্রদেৌশলী স্পিাজাদম্মল স্পহাদসন, সাবিট 

স্পটেদনাপবলদসর এিবড আবু স্পরজা খান, সাবিট ববববয়ানা পাওয়ার স্পোম্পানীর এিবড এন্ড বসইও প্রদেৌশলী 

এস এি নূর উক্তেন এবং বাংলাদদশ স্পেশালাইজড হসবপটাদলর স্প য়ারিযান ডা. িাহবুবুর রহিান স্প ৌধুরীসহ 

অনযানয উর্ধ্ ষেন েি ষেেষাবতন্দ। 

 

সামিট সম্পদ ম  

সাবিট বাংলাদদদশর অবোঠাদিা খাদের বতহত্তি প্রবেষ্ঠান এবং স্পবসরোবর খাদে স্পদদশর বতহত্তি ববদুযৎ 

উৎপাদনোরী। স্পদদশর হসবপটাবলটট বশল্প, ফাইবার অপটটক্স, স্পটবলেবিউবনদেশন টাওয়ার, হাইদটে পােষ, 

বন্দর বযবস্থ্াপনা, জ্বালাবন স্পেল ইেযাবদ খাদে সাবিট বযবসা পবর ালনা েদর। ২০১৯ সাদল সাবিট স্পজরা 

স্পেদে ৩০০ বিবলয়ন িাবেষন ডলার বববনদয়াগ্ গ্রহণ েদর। ববস্তাবরে েদেযর জনয: 

www.summitpowerinternational.com 

 

িাাংলাদেশ কেশালাইজড হসমপটাল মলমিদটড  

বাংলাদদশ স্পেশালাইজড হসবপটাল বলবিদটড-এর ববেিাদনর সব বববশষ্টয রদয়দে। হাসপাোলটটদে 

বহুিাক্তেে স্পসবা প্রদাদনর জনয রদয়দে ববদশর্জ্ঞ ব বেৎসে, প্রযুক্তি ও পবরদবশ। ব বেৎসা স্পসবা ও 

েেযপ্রযুক্তির স্পিলবন্ধদন হাসপাোলটট সিবিে স্পসবা প্রদান েদর। এদে রদয়দে োগ্জববহীন ব বেৎসা 

সংক্রান্ত েেয সংরক্ষণ বযবস্থ্া। ববএসএই  এর দক্ষ স্পসববো, স্পটেদনালক্তজস্ট  এবং প্রশাসদেরা অেযাধুবনে 

ব বেৎসা সরঞ্জাদির সহায়োয় ব বেৎসেদদর আন্তজষাবেেিাদনর স্পসবা প্রদাদনর স্পক্ষদে উপযুি 

অবোঠাদিাগ্ে সুদযাগ্-সুববধা বনক্তিে েদর। ববস্তাবরে েদেযর জনয: www.bdspecializedhospital.com 

 

মিমডয়া অনুসন্ধাদনর জনয ক াগাদ াগ  রুন: 

স্পিাহদসনা হাসান | ইদিইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | স্পিাবাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫ |  

 

http://www.summitpowerinternational.com/
http://www.bdspecializedhospital.com/

