য ৌথ যেস বিজ্ঞবি
সামিট গ্রুপের চেযারিযান িুহম্মদ আজিি খান আইমসমিমিআর,মি
হাসোতাল এনিাউপিন্ট ফাপে এক মিমলযন িামকিন িলার
অনুদাপনর অঙ্গীকার কপরপেন
ঢাকা, ২৭ চে িােি ,২০২২: সম্প্রতি সাতিট গ্রুপের চেযারিযান িুহম্মদ আজিি খান,
গ্রূপের েতরোলক িাাঁর স্ত্রী আঞ্িুিান আজিি খান ও কনযা আজিিা আজিি খান
এতসতসএ িহাখালীপি অবতিি আইতসতিতিআর,তব ঢাকা হাসোিাল েতরদর্নশ কপরন। িারা
হাসোিাপল তবেুল সংখযক িাযতরযা চরাগীর িীবন রক্ষাকারী তেতকৎসা চসবা চদপখ অতিিূ ি
চহান। আইতসতিতিআর,তব-এর তনবাহী
শ েতরোলক ি. িাহতিদ আহপিদ িাপদরপক অবতহি
কপরন চে, এই হাসোিালটট বিশিাপন চরকিশ-সংখযক চরাগীপক সম্পূর্ তবনা
শ
খরপে তেতকৎসা
প্রদান করপে ো ষাপটর দর্পক প্রতিষ্ঠার ের চেপক সপবাচ্চ।
শ
তিতন আপরা িানান, েলিান
ববতিক আতেক
শ অতিরিা আইতসতিতিআর,তব-র দুটট হাসোিাল েতরোলনায চনতিবােক
প্রিাব চেলপি োপর, আর চসকারপর্ একটট চটকসই বযবিা অেতরহাে।শ
এর চপ্রতক্ষপি, িুহাম্মদ আজিি খান সাতিট কপোপরর্ন
শ
চেপক োাঁে লক্ষ িাতকশন িলার, এবং
আপরা োাঁে লক্ষ িাতকশন িলার সিেতরিার্ িহতবল িাাঁর স্ত্রীর সাপে চেৌেিাপব
‘আঞ্িুিান এবং আজিি েযাতরপটবল ট্রাস্ট’ চেপক -- চিাট এক তিতলযন িাতকশন িলার
আইতসতিতিআর,তব হাসোিাপলর এনিাউপিন্ট োপে অনুদাপনর প্রতিশ্রুতি চদন। চকাপনা
িানীয বযজির েক্ষ চেপক আইতসতিতিআর,তব-পি এটট এোবৎকাপলর সববৃশ হৎ বযজিগি
অনুদাপনর অঙ্গীকার।
িুহাম্মদ আজিি খান বপলন, “আতি ও আিার েতরবাপরর িনয আইতসতিতিআর,তব-এর এই
িানতবক কাপি সহাযিা করার সুপোগ, অতি সম্মাপনর। আিরা তবনীি চসইসব গপবষর্ার
সহপোগী হপি চেপর, োর িাধ্যপি লক্ষ-পকাটট তর্শুপদর িীবন বাাঁোপনা সম্ভব হপযপে। ি.
িাহতিদ আহপিদ, ি. চেরপদৌসী কাদরী এবং অননযারা, বাংলাপদর্পক চগৌরবাতিি কপরপে।
আিরা বাংলাপদপর্র স্বাধ্ীনিা উদোেপন এই তবিপসরা গপবষর্া প্রতিষ্ঠানপক সিেনশ করতে।”
ি. িাহতিদ আহপিদ, িুহম্মদ আজিি খান ও িাাঁর স্ত্রীসহ সাতিট কপোপরর্পনর
শ
অনুদাপনর
অঙ্গীকাপরর প্রর্ংসা এবং কৃিজ্ঞিা প্রকার্ কপরন। তিতন বপলন, “িুহম্মদ আজিি খান ও
িাাঁর স্ত্রী আঞ্িুিান আজিি খাপনর এক তিতলযন িাতকশন িলাপরর প্রতিশ্রুতি আিাপদর িুগ্ধ
কপরপে, ো আিাপদর লক্ষয অিশপন উৎসাহ চোগাপব। আিরা সাতিট কপোপরর্ন
শ
এবং িনাব
আজিি খান ও আঞ্িুিান আজিি খাপনর কাপে তবপর্ষিাপব কৃিজ্ঞ। আিরা হাসোিাল
এনিাউপিন্ট োে বাডাপি তনপিপদর িনয একটট লক্ষয তনধ্ারর্
শ কপরতে, োপি এটট চেপক
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প্রাপ্ত উোিশন তদপয আিাপদর হাসোিাপলর কােক্রি
শ
েতরোলনা করাপক চটকসই করা োয।
আতি আর্া কতর, আপরা বাংলাপদর্ী বযবসাযী চনিারা আিাপদর এই লক্ষয অিশপন সহাযক
হপবন।”
আইতসতিতিআর,তব একটট আন্তিশাতিক িনস্বািয গপবষর্া প্রতিষ্ঠান ো ঢাকা এবং োাঁদেুপরর
িিলপব অবতিি দুটট হাসোিাপলর িাধ্যপি বেপর ২ লাপখর ও অতধ্ক চরাগীপক তবনািূপলয
তেতকৎসা চসবা প্রদান কপর। আইতসতিতিআর,তব এই অিযাবর্যক েতরপষবা প্রদাপনর িনয
সম্পূর্িাপব
শ
অনুদাপনর উের তনিশর কপর।
#
সামিট গ্রুে সম্পপকি : সাতিট গ্রুে অে চকাম্পাতনি, বাংলাপদপর্র সববৃশ হৎ অবকাঠাপিা
প্রতিষ্ঠান। সাতিপটর তবতিন্নখাি চেিন তবদুযৎ উৎোদন, বন্দর এবং চটলপকা অবকাঠাপিার
বযবসা আপে।
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েমি কযােেন: ি. িাহতিদ আহপিদ, আইতসতিতিআর,তব-এর তনবাহী
শ েতরোলক সাতিট গ্রুপের প্রতিষ্ঠািা
চেযারিযান িুহাম্মদ আজিি খান, িাাঁর স্ত্রী আঞ্িুিান আজিি খান ও কনযা আজিিা আজিি খান-চক
আইতসতিতিআর,তব-র হাসোিাপলর িীবন রক্ষাকারী তেতকৎসা চসবা সম্পপকশ অবতহি করপেন।
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