
য ৌথ মিমিয়া মিজ্ঞমি  

সামিট গ্রুপের যেয়ারিযান িুহম্মদ আজিি খান আইমসমিমিআর,মি 

হাসোতাল এনিাউপিন্ট ফাপে এক মিমলয়ন িামকিন িলার অনদুাপনর 

অঙ্গীকার কপরপেন  

ব্যাক্তিখাতে আইসিসিসিআর,সব্  হািপাোতে প্রাপ্ত এটাই  হতো িব্ বাসিক অনুদান।  

 

 

েমি কযােশন: িঃ োহসিদ আহতিদ, আইসিসিসিআর,সব্-এর সনব্ বাহী পসরচােক 

িাসিট গ্রুতপর প্রসেষ্ঠাো চচযারিযান িুহাম্মদ আক্তিি খান, ো াঁর স্ত্রী আঞ্িিুান 

আক্তিি খান ও কনযা আক্তিিা আক্তিি খান এসিসিএ- চদর িানাতেন, ব্েবিাতন 

আইসিসিসিআর,সব্ হািপাোে ১৯৬০- দশতকর িূচনা চেতক আি অব্সি িতব্ বাচ্চ 

চরাগীর সচসকৎিা প্রদান করতে। 

 



ঢাকা, িাাংলাপদশ, ২৭ িােি ২০২২: িম্প্রসে একটট পসরদশ বতন, িাসিট গ্রুতপর 

চচযারিযান িুহম্মদ আক্তিি খান, ো াঁর স্ত্রী আঞ্িিুান আক্তিি খান ও কনযা 

আক্তিিা আক্তিি খান এসিসিএ, িাসিট গ্রুতপর পসরচােকগণ, আইসিসিসিআর,সব্ 

হািপাোতে সব্পুে িংখযক চরাগীর চদতখ উসিগ্ন  হন। আইসিসিসিআর,সব্-এর সনব্ বাহী 

পসরচােক িঃ োহসিদ আহতিদ ব্যাখযা কতরন চে ১৯৬০-দশতকর হািপাোে িূচনা 

হওযার পতর ব্েবিাতন  চরকিব- িংখযক চরাগীতক সব্নািূতেয সচসকৎিা প্রদান করতে 

আইসিসিসিআর,সব্ হািপাোে। চেিান বব্সিক আসে বক অসিরো েহসব্তের উপর 

চনসেব্াচক  প্রভাব্ চেেতে পাতর, োর সব্তব্চনায আইসিসিসিআর,সব্ পসরচাসেে দুটট 

হািপাোে চটকিই করা িরুসর। 

 

এর চপ্রসিতে, িুহাম্মদ আক্তিি খান িদয হতয িাসিট কতপ বাতরশন চেতক পা াঁচ েি 

িাসকবন িোর এব্ং োর িিপসরিাণ েহসব্ে ো াঁর স্ত্রীর িাতে চেৌেভাতব্ ‘আঞ্িিুান  

এব্ং আক্তিি চযাসরতটব্ে ট্রাস্ট’ চেতক -- চিাট এক সিসেযন িাসকবন িোর 

আইসিসিসিআর,সব্ হািপাোতের এনিাউতিন্ট োতে অনুদাতনর প্রসেশ্রুসে চদন। 

আইসিসিসিআর,সব্-চে এটট  োব্েকাতের িব্ বব্হৃৎ ব্যক্তিগে অনুদাতনর অঙ্গীকার। 

 

িুহাম্মদ আক্তিি খান ব্তেন, “আসি ও আিার পসরব্াতরর িনয আইসিসিসিআর,সব্-

এর এই িানসব্ক কাতি িহাযো করার িুতোগ, অসে িম্মাতনর। আিরা সব্নীে 

চিইিব্ গতব্ষণার িহতোগী হতে চপতর, োর িািযতি েি-চকাটট সশশুতদর িীব্ন 

ব্া াঁচাতনা িম্ভব্ হতযতে। ি: োহসিদ আহতিদ, ি : চেরতদৌিী কাদরী এব্ং অননযারা, 

ব্াংোতদশতক চগৌরব্াসিে কতরতে। আিরা ব্াংোতদতশর স্বািীনো উদোপতন এই 

সব্িতিরা গতব্ষণা প্রসেষ্ঠানতক িিে বন করসে।”  

 

িঃ আহতিদ িুহম্মদ আক্তিি খান ও ো াঁর স্ত্রীিহ িাসিট কতপ বাতরশতনর অঙ্গীকাতরর 

প্রশংিা এব্ং কৃেজ্ঞো প্রকাশ কতরন। সেসন ব্তেন, “িুহম্মদ আক্তিি খান ও ো াঁর স্ত্রী 

আঞ্িিুান আক্তিি খাতনর এক সিসেযন িাসকবন িোতরর প্রসেশ্রুসে আিাতদর িুগ্ধ 

কতরতে, ো আিাতদর েিয অিবতন উৎিাহ চোগাতব্। আিরা িাসিট কতপ বাতরশন 

এব্ং িনাব্ ও চব্গি আক্তিি খাতনর কাতে সব্তশষভাতব্ ব্াসিে। আিরা হািপাোে 



এনিাউতিন্ট োে ব্াডাতে সনতিতদর িনয একটট েিয সনি বারণ কতরসে, োতে এটট 

চেতক উপািবন সদতয  আিাতদর হািপাোতের কাে বক্রি চাসেতয োওযাতক চটকিই 

করা োয। আসি আশা কসর, আতরা ব্াংোতদশী ব্যব্িাযী চনোরা এই েতিয 

িহানুভূসেশীে হতব্ন।” 

 

আইমসমিমিআর,মি সম্পপকি: আইসিসিসিআর,সব্ একটট আন্তিবাসেক িনস্বািয 

গতব্ষণা প্রসেষ্ঠান ো ঢাকা এব্ং িেেব্, চা াঁদপুতর অব্সিে দুটট হািপাোতে ব্াসষ বক ২ 

,০০,০০০ িতনরও চব্সশ িানুষতক সব্নািূতেয চিব্া প্রদান কতর। আইসিসিসিআর,সব্ 

এই অেযাব্শযক পসরতষব্া প্রদাতনর িনয িম্পূণ বভাতব্ অনুদাতনর উপর সনভবর কতর। 

 

সামিট গ্রুে সম্পপকি: িাসিট গ্রুপ অে চকাম্পাসনি, ব্াংোতদতশর িব্ বব্হৃৎ 

অব্কাঠাতিা প্রসেষ্ঠান। িাসিতটর সব্সভন্নখাে চেিন সব্দুযৎ উৎপাদন, ব্ন্দর এব্ং 

চটেতকা অব্কাঠাতিার ব্যব্িা আতে। 

 

মিস্তামরত তপথযর িনয: চিাহতিনা হািান।   

ইতিইে: mohsena.hassan@summit-centre.com । চিাব্াইে: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫ 


