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সামিট ও বেক্সিিক া ৪৫ মিমিয়ন টা ার  

োমষ ি  মিমিত-অনদুান প্রদান  রকিা জাক া ফাউকেশনক  

 

 
 

ফট ো ক্যোপশন: সোবি  এিং প্রিক্সিিটক্ো জোট ো ফোউটেশনটক্ ৪৫ বিবিয়ন   োক্োর িোবষ িক্ বিবিত-

অনুদোন েদোন ক্রটিো। িোংিোটদটশর ক্টপ িোটর টদর প্রক্োন অিোভজনক্ েবতষ্ঠোনটক্ এই রূপ িড় 

অংটক্র বিবিত-অনুদোন প্রদয়ো এই েথি। 

 

(ঢা া) ৯ই আ স্ট ২০২১, বসািোর:  সামিট  ক্ িাকরশন এিং বেক্সিিক া ব াক্সডিংস, প্রদটশর 

দুট  শীষ ি স্থোনীয় িযিসো েবতষ্ঠোন, জোট ো ফোউটেশনটক্ ৪৫ বিবিয়ন   োক্োর িোবষ িক্ বিবিত-অনুদোন 

েদোন ক্টরটে যোটত ক্টর জোট ো সোরো প্রদটশ ৪,০০০ বশক্ষোথীটদর পড়োশুনো চোবিটয় প্রযটত পোটর। জোট ো, 

তোটদর ইউটনটকোর পুরুষ্কোর েোি বশক্ষোর িটেি িযিহোর ক্টর িহোিোরীক্োিীন বশক্ষোেবতষ্ঠোন িন্ধ থোক্ো 

অিস্থোয় প্র বিটফোন, শ ি প্রিটসক্সজং সোবভিস এিং বভবেও ক্নফোটরক্সসং-র িোধ্যটি বশক্ষো বনক্সিত ক্রটি। 

আ োিীটত বশক্ষোেবতষ্ঠোনগুবি খুটি প্র টি, অনুদোনট  বেক্সজ োি কুি পবরচোিনোর জনয িযিহৃত হটি। 

এই েথি িোংিোটদটশর দুট  ক্টপ িোটর  বিবিত হটয় এটতো বিশোি অংটক্র অনুদোন প্রক্োন প্রদশীয় 

অিোভজনক্ েবতষ্ঠোনটক্ েদোন ক্রি।  

 

সোবি  গ্রুপ অি প্রক্োম্পোবনটজর েবতষ্ঠোতো প্রচয়োরিযোন িু াম্মদ আক্সজজ খান িটিন, "সোরো িোংিোটদটশ 

জোট ো-এর দবরদ্র বশক্ষোথীটদর ওটয়ি-বভবিক্ বশক্ষোর িটেি হয়ত ভবিষযটতর পড়োশুনোরই িটেি। 

 রমি যো প্রভটিটে তো আিোটদর আ োিীটত অনুসরণ আর অনুক্রণ ক্রো উবচত। সোবি  দোবরদ্রয 

বিটিোচটনর জনয েবতশ্রুবতিদ্ধ এিং আর তোই জোট ো-এর এই ইন্টোরটন -বভবিক্ কুিগুবিটক্ সোহোযয 

ক্রিোর সুটযো  প্রপটয় আনক্সিত। জোট ো বশক্ষোয় আইবসট  িযিহোটরর জনয ইউটনটকো িোদশোহ হোিোদ 

বিন ঈসো আি-খবিফো পুরকোর প্রপটয়টে, প্রতিবন তোাঁরো  প্রনোটিি পুরকোটরর দোবিদোর। "  

 

“েবতট  বশশুর আটে বশক্ষোর অবধ্ক্োর - আটে অবধ্ক্োর কুটি যোওয়োর এিং প্রশখোর। তটি অটনটক্র 

জনয, প্রক্োবভে-১৯ িহোিোরীটত প্রসই অবধ্ক্োরট  বিক্সিন্ন হটয় প্র টে,” িটিন প্রিক্সিিটক্ো গ্রুটপর প্রিোটেির 

উপটদষ্টো শায়ান এফ র িান। “প্রসৌভো যিশত, প্রদশিযোপী শক্সিশোিী বেক্সজ োি অিক্োঠোটিো এিং 

েযুক্সি ত দক্ষতো িযিহোর ক্টর অটনটক্র জনয দরূবশক্ষটনর সুটযো  ততরী ক্রটত প্রপটরবে। প্রিক্সিিটক্ো 



এিং সোবি টক্ সোটথ বনটয়, জোট োর িোধ্যটি চোর হোজোর সুবিধ্োিক্সিত বশশুটদর দরূবশক্ষটনর িযিস্থো ক্টর 

বদটত প্রপটর  বি িত।"     

 

“সিোই ক্ষবতগ্রস্ত হটয়টে, বিটশষ ক্টর বশক্ষোখোত। এই তিবিক্ িহোিোরীটত কুি -ক্টিজ িন্ধ ক্টর প্রদওয়ো 

হটয়টে। এিন এক্ট  িুহটূত ি, সোবি  এিং প্রিক্সিিটক্ো, বশক্ষোখোতটক্ সহোয়তো ক্রোর জনয এব টয় 

এটসটে। িোংিোটদটশর ক্টপ িোটর  প্রসক্টর প্রদটশর িোনুটষর জনয এব টয় আসোর এট  এক্ট  উদোহরণ। 

আবি আশো ক্বর প্রয এই উটদযো  অনযোনয ক্টপ িোটর টদর এব টয় আসটত অনুটেরণো জো োটি এিং 

সিোটজ এক্ট  পবরিতিন আনটি, ” িটিন জোট ো ফোউটেশটনর েবতষ্ঠোতো  রমি রা সান্দ । 

 

এই প্র োষণো উপিটক্ষ, জোট ো ফোউটেশন এক্ট  ভোচচ িয়োি চচ ক্সি স্বোক্ষর অনুষ্ঠোটনর আটয়োজন ক্টর 

প্রযখোটন সোবি  গ্রুপ অফ প্রক্োম্পোবনর পবরচোিক্িিৃ ফোবদয়ো খোন, আক্সজজো আক্সজজ খোন ও সোিিোন 

খোন উপবস্থত বেটিন। প্রিক্সিিটক্ো প্রথটক্ বেটিন গ্রুপ বেটরক্্ র আজিি ক্বির ও বনি িোহী পবরচোিক্, 

প্রিক্সিিটক্ো প্রহোক্সডংস। এেোড়োও বেটিন জোট োর েথি িযোটচর দুই েোত্র ফোটতিো ও প্রিবনন। ভোচচ িয়োি 

চচ ক্সি স্বোক্ষর অনুষ্ঠোনট  নিবনতো প্রচৌধু্রী সিোিনো ক্টরন।   

 

এই ৩-িের প্রিয়োদী বিবিত-অনুদোন িযিহোর ক্টর জোট ো আশো ক্টর েোবিক্ বশশুটদর জীিটন এক্ট  

প্র ক্সই পবরিতিন বনটয় আসটি এিং এট  িোংিোটদটশর উন্নয়নটক্ ত্বরোবিত ক্রটি।  

 

জাক া ফাউকেশকনর  ার্ িক্রি: ২০০৭ সোি প্রথটক্ জোট ো ফোউটেশন সোরো িোংিোটদটশ হোজোটরো 

সুবিধ্োিক্সিত বশশুটদর বশক্ষো েদোন ক্টর আসটে। বেক্সজ োি প্ল্যো ফি ি িযিহোর ক্টর, জোট ো প্রদটশর 

অবধ্ক্োংশ গ্রোিোিটি িোনসম্মত বশক্ষো প্রপৌৌঁটে বদটয়টে। বশক্ষোয় আইবসট  িযিহোটরর জনয জোট ো 

ইউটনটকো ক্তৃিক্ ২০১৭ সোটি বিটির প্রসরো বশক্ষো েবতষ্ঠোন বহটসটি স্বীকৃ্বত িোভ ক্টর। জোট ো 

ফোউটেশন িোংিোটদটশর বশক্ষো খোটত অসোিোনয কৃ্বতটত্বর জনয বেস অফ ওটয়িস, বেস চোি িটসর ক্োে 

প্রথটক্ প্রিোজোইক্ আিজিোবতক্ পুরকোর িোভ ক্টর। সম্প্রবত ২০২১ সোটির প্রি িোটস, জোট ো 

ফোউটেশটনর েবতষ্ঠোতো ক্রবভ রোক্সোি িহোিোনয রোনীর ক্োে প্রথটক্ ক্িনওটয়িথ পটয়ন্ট অি িোই  

অযোওয়োেি গ্রহণ ক্টরন, বিটশষ ক্টর তোটদর যুি ক্ি িসূচী, ভিোবন্টয়োর ফর িোংিোটদশ (বভবিবে) -এর 

অধ্ীটন ক্টরোনো ভোইরোস সংক্ট  ৪০,০০০ এরও প্রিবশ প্রস্বিোটসিক্টক্ এক্ক্সত্রত ক্রোর জনয। বভবিবের 

িক্ষয তরুণটদর ক্ষিতোয়ন, প্রস্বিোটসিীতো, স্ব-বস্থবতস্থোপক্তো ও িকৃ্সদ্ধর েবতশ্রুবত এিং তোটদর েটয়োজনীয় 

সরঞ্জোি বদটয় সজ্জিত ক্রো। িতিিোটন, ৪০০০ েোবিক্ বশশুরো িোংিোটদশ সরক্োটরর জোতীয় বশক্ষোক্রটির 

ইংটরক্সজ সংকরটণ বিনো-িূটিয িোনসম্মত বশক্ষো গ্রহণ ক্রটে।  

 

Facebook/Twitter: @JAAGO Foundation  
LinkedIn:JAAGO Foundation 
YouTube: JAAGO Foundation 
Website: JAAGO Foundation  
 

সামিকটর মসএসআর  ার্ িক্রি   সোবি  িোংিোটদটশর সি িিহৃ  অিক্োঠোটিো  েবতষ্ঠোন  এিং আিরো 

আিোটদর ক্টপ িোটর  প্রসোশযোি প্ররসপনবসবিবিট  ( বসএসআর) ক্োয িক্রটির িোধ্যটি প্রয সক্ি এিোক্োয় 

িযিসো পবরচোিনো ক্বর প্রসখোনক্োর উন্নয়টন েবতশ্রুবতিদ্ধ। সুবিধ্োিক্সিতটদর জনয বশক্ষো, বশল্প ও 

সংকৃবত, প্রখিোধু্িো, স্বোস্থযটসিো এিং সোিোক্সজক্ প্রসিোর সবুিধ্ো উন্নত ক্রোর সিথ িন ক্রোর িটক্ষয আিোটদর 

বিবভন্ন প্রিসরক্োবর সংস্থোর (এনক্সজও) সটদ দী িবদটনর অংশীদোবরত্ব আটে। সোবিট র এক্ট  বসএসআর 

ক্বিট  আটে যোটত প্রক্োম্পোবনর প্রজযষ্ঠ প্রনতৃটত্বর উপবস্থবত আটে এিং ইবতপূটি ি সোবি  বসএসআর 

ক্োয িক্রটির জটনয পুরকৃত হটয়টে।  

 

Facebook/Twitter: @summitpowerintl  
LinkedIn: Summit Power International 
YouTube:Summit Power International   
Website: www.summitpowerinternational.com  

https://www.linkedin.com/company/jaago-foundation/
https://www.linkedin.com/company/jaago-foundation/
https://www.youtube.com/channel/UCRnKneY4eoFGgzdQkyVWQ4g
https://www.youtube.com/channel/UCRnKneY4eoFGgzdQkyVWQ4g
https://www.jaago.com.bd/
https://www.linkedin.com/company/summit-power-intl/
https://www.youtube.com/channel/UCvpRLEnaD-u5Ovv7E7w8SUA
http://www.summitpowerinternational.com/


 

বেক্সিিক ার মসএসআর  ার্ িক্রি: প্রিক্সিিটক্োটত, আিরো এক্ট  িহৃির সোিোক্সজক্ ও অথ িননবতক্ 

প্রেক্ষোপট  দোবয়ত্বশীিভোটি ক্োজ ক্রোর জনয তনবতক্ িূিযটিোধ্ দ্বোরো পবরচোবিত। আিোটদর ক্টপ িোটর  

সোিোক্সজক্ দোয়িদ্ধতো ( বসএসআর) উটদযো গুবি, সিোটজ আিোটদর এক্ট  অথ িপূণ ি েভোি ক্রিোর অ ি 

অদীক্োটরর এক্ট  েবতফিন। রোনো প্ল্োজো দুটয িো  প্রথটক্ প্রক্োবভে -১৯ িহোিোরীর দুটয িো , আিরো 

েবতবনয়ত প্রদটশর েটয়োজটন দোবয়ত্বশীিভোটি সোড়ো বদটয়বে। পোশোপোবশ আিরো স্বোিোবভক্ সিটয়ও 

িহৃির উটেটশয বনয়বিত সহোয়তো বদটয় আসবে। আিরো আিোটদর দোতিয ক্োয িক্রি িযোবি েসোবরত ক্টর 

যোি িোনুটষর জীিন উন্নয়টন স্বোস্থয, বশক্ষো, প্রখিোধু্িো এিং সংকৃবতক্ অদটন।  

 

Facebook: facebook.com/TheBeximcoGroup 
Twitter: twitter.com/Beximco_Group 
LinkedIn: linkedin.com/company/beximcogroup 
Website: www.beximco.com 
 

  
 

বিস্তোবরত জোনটত প্রযো োটযো  ক্রুনঃ  
 

JAAGO Foundation: 
Tanvir Muzaddid 
Sr. Communication Manager, 
M: 01777742128 
Email: tanvir.muzaddid@jaago.com.bd 
 
Summit Corporation: 
Mohsena Hassan 
Whatsapp and Mobile: +8801713081905 
Email: mohsena.hassan@summit-centre.com 
 

BEXIMCO Group: 
Mamunur Rashid 
mamun@beximco.net 
+8801711522090 
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