
সামিট, আল ার পাঠশা ায়  অনুদান মিয়াদকা  বাড়া  

 

(ঢাকা) ২৮ অলটাবর ২০২১, বৃহস্পমিবার: প্রথম আল ো ট্রোলের অধীলে, বোাং োলেলের েুর্ গম এ োকোয় 

অবস্থিত ‘আল োর পোঠেো ো’এর ছয়টি সু্কল র সক  বযয় সোস্থমি আরও েুই বছলরর জেয বহে করলব, সসই 

মলম গ আজ একটি অেুেোে চুক্তি স্বোক্ষস্থরত হয়। এই ছয়টি সু্কল  প্রোয় ১,২০০ জে স্থেক্ষোথী আলছে। এই সক  

এ োকোয় সমলয়লের বো য স্থবলয় হ্রোস সপলয়লছ এবাং স্থেক্ষোথী ঝলে পেো প্রোয় বন্ধ হলয়লছ। সজএসস্থস পরীক্ষোয় 

‘আল োর পোঠেো ো’-এর স্থেক্ষোথীরো প্রস্থতবছর  েতভোর্ পোে কলর আসলছ। ‘আস োর পোঠেো ো’এর সু্ক  

গুল ো এক যুর্ যোবৎ সোস্থমলির সম্পূর্ গ  আস্থথ গক সহোয়তোয় পস্থরচোস্থ ত হলে।  

সোস্থমি গ্রুলপর পস্থরচো ক ও স্থসএসআর কস্থমটির সেসয আক্তজজো আক্তজজ খোে, প্রথম আল ো ট্রোলের 

সচয়োরমযোে ও এেভয় গ্রুলপর সচয়োরমযোে কুতুব উক্তিে আহলমে এবাং প্রথম আল ো ট্রোলের মযোলেক্তজাং ট্রোস্থে 

ও প্রথম আল ো সম্পোেক মস্থতউর রহমোে এবাং সোস্থমি সমঘেোঘোি পোওয়োলরর স্থসইও সমো. স্থরয়োজ উক্তিে  স্থেজ 

স্থেজ প্রস্থতষ্ঠোলের পলক্ষ চুক্তিলত স্বোক্ষর কলরে।  

অেুষ্ঠোলে আরও  উপস্থিত স্থছল ে প্রথম আল োর সহলযোর্ী সম্পোেক ও ট্রোস্থে বনৃ্দ আস্থেসু  হক ও আব্দ ু 

কোইয়মু, সোস্থমি করলপোলরেে স্থ স্থমলিলের  স্থসস্থেয়র সজেোলর  মযোলেজোর-প্রেোসে, কলে গ  জোওয়োে উ  

ইস োম (অব.), প্রথম আল ো ট্রোলের সমন্বয়কোরী মোহববুো সু তোেোসহ প্রমুখ। 

প্রথম আল ো ট্রোে সম্পস্থকগত: ২০০৯ সোল  প্রথম আল োর সব সোমোক্তজক কম গকোলের সক্তিস্থ ত রূপ প্রথম 

আল ো ট্রোে র্টঠত হয়। সোস্থমি গ্রুলপর সচয়োরমযোে এই ট্রোলের প্রস্থতষ্ঠোতো সচয়োরমযোে মুহোিে আক্তজজ খোে, 

স্থতস্থে এখলেো ট্রোস্থে স্থহসোলব েোস্থয়ত্ব পো ে করলছ।  প্রথম আল ো ট্রোে বতগমোলে ৬টি সু্ক  আলছ । এই ট্রোে ৬টি 



সু্ক  ছোেোও  অযোস্থসেেগ্ধ েোরী ,মোেকস্থবলরোধী আলন্দো ে, ত্রোর্ এবাং অেময সমধোবী তহস্থব  পস্থরচো েো কলর। 

এর সোলথ রোয়পুরো, েরস্থসাংেীলত অবস্থিত, সোেত স্মসৃ্থত পল্লীলত স্থবেো মূল য স্বোিযলসবো এবাং স্থেশু-স্থকলেোরলের 

স্থেক্ষো ও মোেস্থসক স্থবকোে সকন্দ্র পস্থরচো েো  কলর আসলছ  

সোস্থমলির স্থসএসআর কোয গক্রম: সোস্থমি বোাং োলেলের সব গবহৃৎ অবকোঠোলমো  প্রস্থতষ্ঠোে  এবাং আমরো আমোলের 

করলপোলরি সসোেযো  সরসপেস্থসস্থবস্থ টি (স্থসএসআর) কোয গক্রলমর মোধযলম সয সক  এ োকোয় বযবসো 

পস্থরচো েো কস্থর সসখোেকোর উন্নয়লে প্রস্থতশ্রুস্থতবদ্ধ। সুস্থবধোবক্তিতলের জেয স্থেক্ষো, স্থেল্প ও সাংসৃ্কস্থত, সখ োধু ো, 

স্বোিযলসবো এবাং সোমোক্তজক সসবোর সুস্থবধো উন্নত করোর সমথ গে করোর  লক্ষয আমোলের স্থবস্থভন্ন সবসরকোস্থর 

সাংিোর (এেক্তজও) সলে েীঘ গস্থেলের অাংেীেোস্থরত্ব আলছ। সোস্থমলির একটি স্থসএসআর কস্থমটি আলছ যোলত 

সকোম্পোস্থের সজযষ্ঠ সেতৃলত্বর উপস্থিস্থত আলছ এবাং ইস্থতপূলব গ সোস্থমি স্থসএসআর কোয গক্রলমর জেয পুরসৃ্কত 

হলয়লছ।  
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