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মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারামির সদসয হম া সামিট কম্থামরশৈ 
  

 
 

(ঢাকা, িাাং ামদশ ০৬ই ফ ব্রুয়ামর ২০১৯, িধুিার: সামিট কম্থামরশৈ, প্রর্ি িাাং ামদশী সাংস্থা মহমসমি ২০০৮ 
সা  ্রিিথীকাম  সুখ্যাি মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারামির ‘ফ ারাি ফিম্বার কমিউমৈমটর” সদসয মহমসমি ফ াগদাৈ 
কমরমে। ফ ারামির সদসযরা হমেৈ মিমশ্বর হামিমগাৈা ফসইসি প্রমিষ্ঠাৈ  ারা ্মৃর্িীর ফসরা উদ্ভািক, ৈিুৈ িাজার 
সমৃিকামর, সজৃৈশী  সিাধামৈর উ্স্থা্ক, মিমশষাময়ি এিাং আঞ্চম ক িাজামর ফৈিতৃ্ব মদমে। এই িযিসাময়ক 
প্রমিষ্ঠাৈগুম া উঠমি অর্থৈীমিমি িামদর ক্রিিধথিাৈ উন্নয়মৈ সাহা য কমর  ামে এিাং অদূর ভমিষযমি িাাঁরা মৈজ 
মৈজ মশমে এিাং অঞ্চম  ফৈিতৃ্ব মদমিৈ িম  আশা করা  ায়।  
 
সামিট গ্রুম্র প্রমিষ্ঠািা ফেয়ারিযাৈ িহুাম্মদ আমজজ খ্াৈ িম ৈ, “িাাং ামদশসহ অন্যান্য উন্নয়ৈশী  ফদমশর 
অিকাঠামিা খ্ামি মিমৈময়াগ প্রময়াজৈ, কিথসাংস্থাৈ সমৃিমি এিাং দ্রামরদ্র মিমিােমৈ। আিার মিশ্বাস, সামিমটর 
সদসয্মদর িাধযমি আিরা িমি্রীি অন্যান্য ফ ারাি সদসযমদর একমট সুম ামগর িার উমমােৈ হম া, এই 
প্রময়াজৈীয়িা অনুধািমৈর এিাং উন্নমি সাধৈ করিার।” 
 
িাাং ামদমশর িাৈৈীয় প্রধাৈিন্ত্রী ফশখ্ হামসৈা মিশ্ব ফৈিমৃত্ব অন্যিি ফৈত্রী ম মৈ মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারামি 
অাংশগ্রহণ কমরমেৈ এিাং নিউইয়র্কে ফ ারাি আময়ামজি ‘সাসমটইমৈি  ফিমভ ্মিন্ট ইি্যাক্ট সামিট ২০১৮’-এ 
সহ-সভা্মিত্ব কমরৈ। 
 

 



 

মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারাি সম্পমকথ মিস্তামরি: 
মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারাি একমট স্বিন্ত্র আন্তজথামিক সাংস্থা  া িযিসাময়ক, রাজনৈমিক, মশক্ষা এিাং সিামজর অন্যান্য 
গরূুত্ব্ণূথ সেূমকর উন্নমির িাধযমি বিমশ্বক, আঞ্চম ক এিাং মশেখ্ামির আম ােয মিষয়গুম া গুরুমত্বর সামর্ িুম  
ধরমি প্রমিশ্রুমিিদ্ধ। মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারাি ১৯৭১ সাম  প্রমিমষ্ঠি একমট অ াভজৈক প্রনিষ্ঠাি এবং এর প্রধাৈ 
কা থা য় ফজমৈভা, সুইজারল্যার্ডে অবনিি। মিশ্ব অর্থনৈমিক ফ ারাি ফকাৈ রাজনৈমিক ্ক্ষ্ািি ূক িা জািীয় 
স্বামর্থর সামর্ সাং কু্ত ৈয়। 
 
সামিট কম্থামরশৈ সম্পমকথ মিস্তামরি: 
সামিট িাাং ামদমশর অন্যিি িহৃৎ মশেমগাষ্ঠী এিাং িহৃত্তি স্বিন্ত্র মিদ্যযৎ উৎ্াদৈকামর প্রমিষ্ঠাৈ। সামিমটর িযিসা 
ি ূি িাাং ামদমশর মিদ্যযৎ উৎ্াদৈ, জ্বা ামৈ, মশম্াং, িন্দর এিাং ইন্টারমৈট ফ াগাম ামগর ি ূ কাঠামিা -  াইিার 
অ্মটকস খ্ামি। িিথিামৈ সামিট ২০ মট ফকমের িাধযমি ১,৯৪১ ফিগাওয়াট মিদ্যযৎ উৎ্াদৈ করমে  া 
িাাং ামদমশর ফিসরকামর মিদ্যযৎ খ্ামি ফিাট স্থাম্ি ক্ষিিার ২১ শিাাংশ। সম্প্রমি সামিট, মজই এিাং মিিসুমিমশর 
সামর্ ৩ মিম য়ৈ িামকথৈ ি ার মিমৈময়ামগর উমদযাগ মৈময়মে। সামিট িাাং ামদমশর প্রর্ি ফিসরকামর ফকাম্পাৈী 
মহমসমি কক্সিাজামরর িমহশখ্াম মি ফলামটাং ফটামরজ মর-গযামসম মকশৈ টামিথৈা  (এ এসআরইউ) স্থা্ৈ করমে। 
সামিট টাৈা ্াাঁেিার  ফদমশর ফসরা ফিসরকামর মিদ্যযৎ উৎ্াদৈকামর প্রমিষ্ঠামৈর স্বাকৃমি অজথৈ কমরমে।  
 
 

মিস্তামরি িমর্যর জন্য: 
ফিাহমসৈা হাসাৈ꠰ ইমিই : mohsena.hassan@summit-centre.com । ফিািাই : ০১৭১৩ ০৮১৯০৫। 
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