
 
 
 
মিমিয়া মিজ্ঞমি 
 

যিু কিমসংস্থানের সুনযাগ সমৃিনে ইউমেনসনের পানে সামিট 
 

  
ছমি কযাপেে: সামিট গ্রুনপর চেয়ারিযাে িুহাম্মদ আমিি খাে সু্কল িমহর্ভ মে মকনোর-মকনোরীনদর িন্য কিমসংস্থাে 
সমৃির লনযয ইউমেনসনের িাংলানদে প্রমেমেমি চটানিা চহাযমুির কানছ ১০ লয টাকা অনুদাে হস্তান্তর কনরে।  
  

(ঢাকা) ৮ই আগস্ট ২০১৯ ইং িহৃস্পমেিার: 
িেসংখযায় যিু িেনগাষ্ঠী িাংলানদনের সিনেনয় িড় সম্পদ। এই যিু িেনগাষ্ঠীর সিমৃির িন্য প্রনয়ািে উপযকু্ত 
দযো। সামিট োর মসএসআর কাযমক্রনির অংে মহনসনি সু্কল িমহর্ভ মে েরুণ-েরুণীনদর িীমিকার িন্য দযো 
মিকানে মিমর্ন্ন প্রমেযণ চযিে িটর সাইনকল চিকামেকস, চিািাইল চোে এিং এয়ার কমডিেোর সামর্মস সহ 
চদিার িন্য ইউমেনসেনক সহায়ো করনছ। 
 

সামিট গ্রুনপর প্রমেষ্ঠাো চেয়ারিযাে িহুাম্মদ আমিি খাে িনলে, “িাংলানদনের েরুণ িেনগাষ্ঠী অেযন্ত চিিািী 
এিং কন ার পমরশ্রিী। আিরা সু্কল-িমহর্ভ মে মকনোর-মকনোরীনদর কিমসযিোর মিকানের িন্য ইউমেনসেনক 
সহনযামগো করমছ।” 
 

অনুদাে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে আরও উপমস্থে মছনলে সামিট গ্রুনপর পমরোলক আমিিা আমিি খাে এিং 
ইউমেনসে িাংলানদনের কনপমানরট এলানয়নেস এিং মসএসআর মিনেষজ্ঞ সাইিে মপকাপ । 



 
 
ইউমেনসনের অল্টারনেমটর্ লামেমং চপ্রাগ্রাি সম্পনকম মিস্তামরে: 
অল্টারনেমটর্ লামেমং চপ্রাগ্রাি সিনেনয় সুমিিািমিে এিং অেগ্রসর সু্কল িমহর্ভ মে মকনোর-মকনোরীনদর মেযার পথ 
তেমর কনর, যানে োরা পেুরায় মেযার িািযনি িীিনের উন্নমে সািে, োকুমর এিং স্বচ্ছল/সািারণ িীিনে সম্পকৃ্ত 
হনে পানর। ব্র্যানকর সানথ অংেীদামরনে, এই কিমসভমেমট োমিক এিং দযো প্রমেযণ সহ ৬ িানসর মেযােমিস 
কিমসভমের িািযনি উপযকু্ত কানির সুনযাগ প্রদাে কনর। আইএলও’র সহায়োয় ন্যােোল চটকমেকযাল এডি 
চর্ানকেোল চকায়ামলমেনকেে চেিওয়ানকমর (এেমটমর্মকউএে) প্রযমুক্তগে অনুসরনণ এই কিমসভমের েকো করা 
হনয়নছ। মরকগমেেে ের প্রানয়ার লামেমং (আরমপএল) এর প্রমক্রয়া িযিহার কনর, মেযাথমীরা ন্যােোল সামটমমেনকেেস 
এিং পেুরায় উচ্চের মেযার সুনযাগ পানি। ১৭মট চেনির িািযনি চছনল-নিনয় উর্য়ই এই কিমসভমেনে অংেগ্রহণ 
করনে পারনি। সকল মেযাথমীই মেযােমিস কাল চথনকই যাোয়ে র্াড়া সহ আনুষমিক েভন্যেি খরে িহে করার 
িন্য েগদ অথম সহায়ো পানি।  
 

 
সামিনটর মসএসআর কাযমক্রি সম্পনকম মিস্তামরে: 
সামিট িাংলানদনের অিকা ানিা উন্নয়ে খানের িহৃত্তি মেল্পনগাষ্ঠী। মসএসআর কাযমক্রনির অংে মহনসনি সামিট, 
মেযার সুনযাগ সংক্রান্ত প্রকল্প, স্বাস্থয চসিা এিং সিাি চসিা, চখলািভলা, মেল্প ও সংস্কমৃে উন্নয়নে চিে কনয়কমট 
চিসরকামর সংস্থার (এেমিও) সানথ দীর্মস্থায়ী অংেীদামরে রনয়নছ। সামিট মসএসআর কাযমক্রি সম্পনকম মিস্তামরে 
িানুে: https://summitpowerinternational.com/corporate-social-responsibility 
 
 
মিস্তামরে েনথযর িন্য: 
চিাহনসো হাসাে꠰ ইনিইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । চিািাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫। 
মর্মিট করুে:  www.summitpowerinternational.com, এিং টুইটার, মলংকিইে এিং ইউমটউি অনুসরণ 
করুে। 
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