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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

সামিট টাওযাস স  বাাংলামলাংকের ২৫৯টট টটমলেি টাওযার মিি সাণ েরকব 

 

ছমব েযাপশি:  ডাক ও টেবিয াগায াগ ববভাযগর মাননীয় মন্ত্রী  টমাস্তাফা জব্বার-এর উপবিবিযি ভার্চ ুয়াি সভায় সাবমে 

োওয়াস ু এবং বাংিাবিংযকর মযযে ববল্ড-েচ -সযেে বভবিযি ২৫৯টে টেবিকম োওয়ার বনম ুাণকাযজর মাইিফিক  র্চ ক্তি স্বাক্ষবরি 

হয়। 
  
(ঢাো) ২৬ িকেম্বর ২০২০, বৃহস্পমিবার: আজ সাবমে গরুযপর অঙ্গপ্রবিষ্ঠান, সাবমে োওয়াস-ুএর ববল্ড-েচ -সযেে 

বভবিযি ২৫৯টে টেবিকম োওয়ার বনম ুাণকাযজর র্চ ক্তি স্বাক্ষর অনযষ্ঠাযন এই ট াষণা বদযয়যে। এই মাইিফিক র্চ ক্তিটে 

সাবমে োওয়াস-ু এবং বাংিাবিংযকর সাযে দী -ুযময়াদী অংশীদাবরযের সূর্না কযরযে। বাংিাবিংকযক সাযে বনযয় 

এসটেএি ২০২১ সাযির জানযয়াবর মাস নাগাদ এই ২৫৯টে োওয়ার িাপন করার িক্ষে বনয ুারণ কযরযে। এসটেএি 

আগামী বেরগুযিাযিা বাংিাবিংযকর পাশাপাবশ অনোনে টমাবাইি টনেওয়াক ুঅপাযরেরযদর সাযে টদশজযযে আরও 

োওয়ার িাপযনর পবরকল্পনা বনযয়যে। 

  

অনযষ্ঠাযনর প্রযান অবিবে ডাক ও টেবিয াগায াগ ববভাযগর মাননীয় মন্ত্রী  টিাস্তাফা জব্বার বযিন, “আজযকর এই 

 াত্রা টকায়াবিটে অব সাবভযুসর টক্ষযত্রও একটে নিচ ন বদগযের উযমার্ন করযব। বিবন বযিন, আজযকর এই 

অনযষ্ঠাযনর মযে বদযয় ২০১৮ সাযি  ৪টে টকাম্পাবনর স্বাক্ষবরি োওয়ার টশয়াবরংযয়র  র্চ ক্তির মাযেযম গৃহীি উযদোযগর 

 াত্রা শুু হযিা। এর ফযি  ববশাি বববনযয়াগ বনভরু টেবিকম খাযি টমাবাইি অপাযরেরযদর জনে টনেওয়াক ু

সম্প্রসারযণর কাজটে ট মন সহজ হযয়যে টিমবন  গুণগি মাযনর টমাবাইি টসবা প্রদাযনর ববষয়টেও অপাযরেরযদর 

জনে সহজির হযয়যে। বিবন বযিন, গুণগি  টসবা বনক্তিি করযি টেকট্রাম সহসাই বনিাম করা হযব।”  

 

বাংিাবিংযকর টর্য়ারমোন ও বভয়ন-এর গরুপ টকা-বসইও সাকগ স টহরকরা বযিন, “আমরা বাংিাযদশযক প্রবৃক্তির অপার 

সম্ভাবনার টদশ বহযসযব টদবখ। বডক্তজোি টসবার সম্ভাবনা ববযবর্নায় আমরা বাংিাবিংযক টনেওয়াক ুএবং বডক্তজোি 

প্ল্োেফম ু উন্নয়যন বোপক বববনযয়াগ কযরবে  ার ফযি সাম্প্রবিক সমযয়র টনেওয়াযকরু সক্ষমিার উন্নবি হযয়যে। 

সাবমযের সাযে এই র্চ ক্তির ফযি, বাংিাবিংযকর টনেওয়াক ু সম্প্রসারযণ নিচন গবির সঞ্চার হযব। বাংিাযদযশর 

অবকাঠাযমা উন্নয়যন সাবমযের অনবদে অবদান আমাযদর উপর ভরসা বদযয়যে আমাযদর এই বডক্তজোি  াত্রা সঙ্গী 

বহযসযব টবযে বনযি। বাংিাবিংক সরকাযরর বডক্তজোি নীবি বাস্তবায়যন সহয াবগিা করযি দৃঢ়ভাযব অবপিু। 

টেবিয াগায াগ বশযল্প সমান- সযয াগ আর নীবি অনযকূযি োকযি বভয়ন ভববষেযি বাংিাযদযশ বববনযয়াগ বৃক্তি কযর 

 াযব।” 
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সাবমে োওয়াস ু বিবমযেযডর মোযনক্তজং বডযরক্টর এন্ড বসইও আমরফ আল ইসলাি বযিন, “প্রেম োওয়ার টকাম্পানী 

বহযসযব নিচন োওয়ারযকা নীবিমািার আওিায় অনযযমাবদি সাবভসু টিযভি র্চ ক্তির বভবিযি োওয়ার টসবা শুু করযি 

টপযর আমরা সবিেই গববিু। সাবমে গরুপ গি র্ার দশক যযর টদযশর অবকাঠাযমা উন্নয়যন কাজ কযর  াযে। এক 

দশক আযগ সাবমযের ফাইবার অপটেক টনেওয়াক ু এবং টগেওযয় িাপযনর মাযেযম টেবিকম অবকাঠাযমা 

উন্নয়নখাযি প্রযবশ কযর এবং এখন িাযি োওয়ার অবকাঠাযমা বনম ুাণ নিচ ন কযর টপােুযফাবিওযি  যি হযিা। জািীয় 

প ুাযয় আসন্ন ৫ক্তজ টনেওয়াক ুিাপযনর টক্ষযত্র আমাযদর জনে এটে একটে অননে সযয াগ। আমাযদর প্রবি আিা 

রাখবার জনে বাংিাবিংযক আমরা কৃিজ্ঞ। এই অংশীদাবরেযক আরও শক্তিশািী করযি বাংিাবিংকযক সম্ভাবে 

সযব ুািম টসবা বদযি আমরা প্রবিজ্ঞাবি।” 

 

বাংিাবিংযকর প্রযান বনব ুাহী কমকুিাু ( বসইও) এমরে অস বযিন, “টদশজযযে বাংিাবিংযকর শক্তিশািী টনেওয়াক ু

সম্প্রসারণ প্রযর্ষ্টায় অংশীদার হওয়ার জনে আবম সাবমেযক যনেবাদ জানাযি র্াই। িাযদর অবকাঠাযমা-সহায়িা 

আমাযদর বনক্তিিভাযব আগামীযি এবগযয় ট যি সাহা ে করযব। আমরা সরকাযরর সকি উযদোগযক স্বাগি জানাই 

 া এই বশযল্প ইবিবার্ক পবরবিযুনর মাযেযম গ্রাহকযক উপকৃি কযর, িাযদর এই প্রযর্ষ্টার আমরা সমাদর কবর। এমন 

উযদোগ “বডক্তজোি বাংিাযদযশর” অবকাঠাযমা উন্নয়যনর টক্ষযত্র উযেখয াগেভাযব অবদান রাখযব।” 

 

উি ভার্চ ুয়াি সভায় উপবিি বেযিন ডাক ও টেবিয াগায াগ ববভাযগর সবর্ব টমাোঃ আফজাি টহাযসন,বাংিাযদশ 

টেবিকবমউবনযকশন টরগুযিেবর কবমশযনর ( ববটেআরবস) মহাপবরর্ািক বিযগবডয়ার টজনাযরি টমা. এহসানযি 

কবীর, সাবমে গরুযপর প্রবিষ্ঠািা টর্য়ারমোন মযহাম্মদ আক্তজজ খান, ভাইস-যর্য়ারমোন ফবরদ খান, গরুপ বসইও বভয়ন 

গরুপ সাযগ ু  টহযরযরা, বাংিাবিংযকর বর্ফ করযপাযরে অোন্ড টরগুযিেবর অোযফয়াস ু অবফসার িাইমযর রহমান, সাবমে 

গরুযপর পবরর্ািক ফাবদয়া খানসহ অনোনে উর্ধ্িুন কমকুিাুবৃন্দ। 

 

সামিট টাওযাস স সম্পকেস:  

টেবিকম োওয়ারযক টমাবাইি টেবিয াগয াগ বেবিার যমনী বিা হয়। সাবমে োওয়াস ু বিবমযেড (এসটেএি), সাবমে 

কবমউবনযকশনসর বিবমযেযডর (এসবসএি) একটে অঙ্গ প্রবিষ্ঠান। ২০১৮ সাযি বাংিাযদশ টেবিয াগায াগ বনয়ন্ত্রণ 

কবমশন ( ববটেআরবস) সাবমে োওয়াসযুক সারা টদযশ োওয়ার টশয়াবরং অবকাঠাযমা পবরযষবার িাইযসন্স প্রদান কযর। 

২০২০ সাযির অযক্টাবযর এসটেএি ববটেআরবস টেযক সাবভসু টিযভি র্চ ক্তি (এসএিএ) পায়। জাবিসংয র টেকসই 

উন্নয়ন অভীষ্ট ৯-এর অংশ বহসাযব এসটেএি ইন্টারযনযের পাশাপাবশ টমাবাইি টনেওয়াযকরু মাযেযম সাশ্রয়ী মূযিে 

সকযির কাযে ইন্টারযনযের দ্বার খযযি বদযি প্রবিশ্রুবিবি। োওয়ার টশয়াবরং মযডিটে পবরযবশ-বান্ধব এবং 

অবকাঠাযমার সব ুাযপক্ষা বেবহার বনক্তিি কযর আর টসই সাযে গ্রাহক প ুাযয় ইন্টারযনে ট াগায াযগর বেয় হ্রাস 

করযব। ((http://www.summitcommunications.net/stl) 

 

বাাংলামলাংে সম্পকেস:  

বাংিাবিংক টদযশর অনেিম বডক্তজোি টসবাদািা প্রবিষ্ঠান বহযসযব গ্রাহকযদর জনে বডক্তজোি দযবনয়ার অপার সম্ভাবনা 

উযমার্যনর িযক্ষে বনরের কাজ কযর  াযে। প্র যক্তির মাযেযম জীবন াত্রার পবরবিযুন ববশ্বাসী বাংিাবিংক বডক্তজোি 

 যযগর র্াবহদা পূরযণ সক্ষম একটে প্রবিষ্ঠাযন রূপােবরি হওয়ার প্রযর্ষ্টায় বনযয়াক্তজি। এটে টনদারিোন্ডবভবিক সংয াগ 

প্রদানকারী প্রবিষ্ঠান বভওন বিবমযেড-এর একটে সহয াগী প্রবিষ্ঠান,  া নাসডাক ও ইউযরাযনক্সযের িাবিকাভচি। 

 

ওযয়বসাইে   : www.banglalink.net  

টফসবযক : www.facebook.com/banglalinkdigital  

েচইোর  : https://twitter.com/banglalinkmela  

ইউটেউব : https://www.youtube.com/banglalinkmela/  

বিংকইডইন : https://www.linkedin.com/company/6660/  

ইন্সোগ্রাম : https://www.instagram.com/banglalink.digital/  

 

বমবডয়া অনযসন্ধাযনর জনে: 

 টমাহযসনা হাসান| ইযমইি: mohsena.hassan@summit-centre.com | টমাবাইি +৮৮০১৭১৩০৮১৯০৫ 

 অক্তিি সযযরকা | ইযমইি: asureka@banglalink.net| টমাবাইি +৮৮০১৯২৬৬৬২৯৬২  |বাংিাবিংক 
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