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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

সামিট-জেরা য ৌথভাজে মসরাে-খাজেদা যিজিামরযাে ক্যান্টনজিন্ট যোর্ড 

যেনাজরে হাসপাতােজক্ এক্টট অ্যামু্বজেন্স প্রদান ক্জরজে 

  

ফজটা ক্যাপশন: ললেঃ কর্ন েল (অব: ) মুহাম্মদ ফারুক খান এমবি, বাংলার্দশ আওযামীলীর্ের লেবসবিযাম 

সদসয, লবিফ খান, ভাইস লেযারমযান সাবমট েররুি এবং মুবনরা খান, সদসয, বসরাজ-খার্লদা ট্রাবি লবািে 

লকাবভি রুেীর্দর জনয ববর্শষভার্ব তিরী অযামু্বর্লন্স লমজর লজনার্রল লমা: লমাশর্ফকুর রহমান এবরযা 

কমান্ডার, লজজবিক এবরযা  কার্ে হস্তান্তর কর্রন।  

(ঢাক্া) ১৯যশ নজভম্বর ২০২০, েৃহস্পমতোর: সাবমট ও িার অংশীদার, জািার্নর বহৃত্তম ববদুযৎ 

উৎিাদনকারী েবিষ্ঠান, বসরাজ-খার্লদা লমর্মাবরযাল কযান্টনর্মন্ট লবািে লজনার্রল হাসিািালর্ক 

 (এসর্কএমবসবব লজনার্রল হাসিািাল) হাই-র্লা লনসাল অজির্জন (এইেএফএনও) সরঞ্জামসহ একটট 

অিযাধুবনক অযামু্বর্লন্স উিহার বদর্যর্ে।  

ঢাকা লসনাবনবাস লবািে কিৃ েক িবরোবলি বসরাজ-খার্লদা লমর্মাবরযাল কযান্টনর্মন্ট লবািে লজনার্রল 

হাসিািার্লর ির্ে লমজর লজনার্রল লমা: লমাশর্ফকুর রহমান এসজজবি এসইবি এনবিবস বিএসবস, 

এবরযা কমান্ডার, লে এবরযা -- এই উিহারটট  গ্রহণ কর্রন। এই সমর্য ললেঃ কর্ন েল (অব: ) মুহাম্মদ ফারুক 

খান এমবি, বাংলার্দশ আওযামীলীর্ের লেবসবিযাম সদসয এ অনুষ্ঠার্ন উিবিি লের্ক বর্লন, "আবম 

সাবমট ও লজরার্ক ববর্শষভার্ব িার্দর এই উিহার্রর জনয ধনযবাদ জানার্ি োই, লকননা এই এমু্বর্লন্সটট 

এমন একটট সমর্য েদান করা হর্যর্ে যখন মাননীয  েধানমন্ত্রী লশখ হাবসনা আমার্দর সকলর্ক শীিকার্ল 

লকাবভি লমাকার্বলার জর্নয েস্তুবি বনর্ি বনর্দেশ বদর্যর্েন।” 
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এ অনুষ্ঠার্ন বির্েবিযার লজনার্রল লমা: লসবলম মাহমুদ এনবিবস এফিাবিউবসবিএসবস, লিশন কমান্ডার, 

ললেঃ কর্ন েল আহর্মদ িযাবনর্যল ইসলাম, এসর্কএমবসবব লজনার্রল হাসিািার্লর িবরোলক  এবং 

লসনাবনবার্সর বনব োহী কম েকিো  ( বসইও) লমাহাম্মদ লোলাম বকববরযা েমুখ উিবিি বের্লন। 

এোড়া ট্রাবি লবার্িের সভায  ববর্শষজ্ঞ িাক্তারর্দর লেম্বার্রর ভাড়া ২০২০ সার্লর মােে লের্ক লসর্েম্বর 

 (সাি মার্সর) জনয অবযাহবি েদান করা হয।  একজন কমী বনযুজক্ত,  বফ ববিরণ এবং হাসিািার্লর বববভন্ন 

িবরর্ষবাগুবলর উন্নবির জনয বাস্তবাযর্ন িদর্েি লনবারও  সম্মবি বদর্যর্েন এই সভায। 

মসরাে-খাজেদা যিজিামরযাে ক্যান্টনজিন্ট যোর্ড যেনাজরে হাসপাতাে সম্পজক্ড: 

বসরাজ-খার্লদা লমর্মাবরযাল কযান্টনর্মন্ট লবািে লজনার্রল হাসিািাল ঢাকা লসনাবনবার্স অববিি। 

মাননীয েধানমন্ত্রী লশখ হাবসনা ১৩ই লম ২০১২ সার্ল হাসিািালটটর শুভ উর্বাধন কর্রন। হাসিািালটটর 

মূল ভবন সাবমট গ্রুপের োবিষ্ঠাবনক ফাউর্ন্ডশন বসরাজ-খার্লদা ট্রার্ির  অে োযর্ন বনবম েি হয । বসরাজ-

খার্লদা ট্রার্ির ববস্তাবরি ির্েযর জনয বভজজট করুন: http://www.siraj-khaledatrust.org/ 

  

যেরা সম্পজক্ড: 

লজরা একটট তববিক জ্বালানী লকাম্পানী যার েধান শজক্ত হর্লা জ্বালানী সাপ্লাই লেইর্নর িুর্রাটা 

জরু্ড় কাজ করবার েমিা, যার বযাবি এলএনজজ ও অনযানয জ্বালানী েকর্ে অংশগ্রহন, জ্বালানীর 

িবরবহন এবং ববদুযৎ উৎিাদন। ২০১৫ সার্ল েবিটষ্ঠি লজরা, জািার্নর েধান দুটট ববদুযৎ খার্ির 

লকাম্পানী লটির্কা ফুর্যল এন্ড িাওযার ইনকরর্িার্রর্টি এবং েুবু ইর্লকটট্রর্কর সমবববনর্যার্ের 

লযৌে মাবলকানাধীন একটট েবিষ্ঠান। লজরার লেয হর্লা জ্বালানী খার্ির সম্পদ উন্নযন এবং 

বযবিািনার মাধযর্ম তববিক েবির্যাবেিামূলক দর্র ববদুযৎ ও জ্বালাবন সরবরাহ করা। লজরা’র 

বনজ লদর্শ ২৬ টট ববদুযৎ েকে িবরোলনা করর্ে  যার েমিা ৬৭ বেোওযাট এবং অনযানয লদর্শ 

বাস্তবাযনাধীনসহ োয ১০ বেোওযার্টর েকে রর্যর্ে। ববস্তাবরি ির্েযর জনয বভজজট করুন: 

www.jera.co.jp 

  

মিমর্যা অ্নুসন্ধাজনর েনয য াগাজ াগ ক্রুন: 

লমাহর্সনা হাসান | ইর্মইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | লমাবাইল: ০১৭১৩ 

০৮১৯০৫ | 
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