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সংবাদ ববজ্ঞবি 

 

 

মুহাম্মদ আজিি খানকে এশিয়ার "আউটস্ট্যাজডিং শিডাকরর" 

সম্মাননায় ভূশিত েরি এইকসস পুরস্কার ২০২০ 

 

 
 

(শসঙ্গাপুর) ১৮ই নকভম্বর ২০২০, বুধবার: সাবিট গ্রুপ অফ ক াম্পানীজের প্রবিষ্ঠািা কেয়ারিযান 

িুহাম্মদ আজেে খানজ  এবিয়ার অনযিি আউটস্ট্যাজডং বিডাজরর উপাবিজি ভূবিি  রজিা িরস্ গ্রুপ 
(MORS Group) আজয়াজেি এইজসস পুরস্কার ২০২০। এ বছর েবুর পযাজনি বসঙ্গাপুর কেজ  সািেন 

প্রবিবনবিত্ব াবরজদর িজিয িা াঁর অসািানয কনিৃজত্বর েনয িাজ  এই স্বী ৃবি প্রদান  রজিন। সম্প্রবি এ  

ভােচ ুয়াি সংবাদ সজম্মিজন এইজসস পুরস্কার ২০২০-এর ববেয়ীজদর নাি ক ািণা  রা হয়। সংবাদ সজম্মিজন 

িরস্ গ্রুপপর (MORS Group) বসইও িাংগাবর বািা ৃষ্ণান বজিন,  "সাবিজটর অব াঠাজিা তিবরর প্রজেষ্টা 

িাজদরজ  পবরণি  জরজছ অেনুনবি  সিৃজির আ াঙ্ক্ষার অগ্রদজূি।" 

 

এই স্বী ৃবি িাজভ িুহাম্মদ আজেে খান বজিন, “আবি োই আিার  াজের িািযজি স িজ  সযজে কনিৃত্ব 

বদজি। আবি ববশ্বাস  বর কয সব সিয় আিার আিপাজি পবরবার, সহ িী আর বনু্ধজদর িজিয কনিৃত্ব কদবার 

অনুজপ্ররণা োগাজি সক্ষি হজয়বছ।" 
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িুহাম্মদ আজেে খান সাবিট পাওয়ার ইন্টারনযািনাি, সাবিট কহাজডংস বিবিজটড এবং ইপজ া 

কডজভিপজিন্টস (বাংিাজদি) বিবিজটজডর প্রবিষ্ঠািা এবং কেয়ারিযান। সাবিট গ্ুজপর প্রিান  ায ুািয় 

বসঙ্গাপুজর অববিি। এটট বাংিাজদজির বহৃত্তি অব াঠাজিা উন্নয়ন াবর বিল্পজগাষ্ঠী । প্রবিষ্ঠানটটজি প্রায় 

৬,০০০ কিাজ র  িসুংিান রজয়জছ। িূিি ববদুযৎ-জ্বািাবন, বন্দর, িজেবস্ট্ , িেয-প্ুযুজি এবং 

আবিজেয়িা খাজি সাবিট গ্রুপপর বববনজয়াগ রজয়জছ।  ২০২০ সাজির কফাবজুসর িেযানুসাজর আজেে খান 

বসঙ্গাপুজরর ৩৭িি িনী। এছাড়া বিবন বফনিযাজডর অনরাবর  নসাি কেনাজরি বহজসজব দাবয়ত্ব পািন 

 রজছন।  বিবন ঢা া ববশ্বববদযািজয়র এিববএ বডবগ্রিারী।  বিবন  আঞ্জুমান আজেে খান এর সাজে বববাহ 

বন্ধজন আবি। িাজদর বিনেন  নযাসন্তান রজয়জছন যাজদর নাি আজয়িা, আবদবা ও আজেো।  

 

িুহাম্মদ আজেে খাজনর পূণ ুাঙ্গ কপ্রাফাইি কদখুন: 

https://www.acesawards.com/stories/leadership/muhammed-aziz-khan/ 

 

এইকসস পুরস্কার সম্পকেে: 

দয এইজসস পুরস্কার িরস্ গ্রুপপর এ টট উজদযাগ। িরস্ গ্রুপপর িক্ষয হজিা বববভন্ন প্রবিষ্ঠান,  জপ ুাজরট 

বিডারস এবং বববিষ্ট বিল্পপবিজদর সারা ববজশ্বর বাোর ববজিিজ্ঞজদর  াজছ বিখজি, কনিৃত্ব ও কট সই 

উৎ ি ু সািন প্রদিনু  রজি, কস্ট্ জহাডার এবং  ি ুিাুজদর উত্তি উপাজয় সংযুি  রজি এবং 

প্রগবিিীি বিক্ষার সংসৃ্কবিজ  আবিঙ্গন  রজি প্ল্যাটফি ু তিবরজি সহায়িা  রা। ২০১২ সাজি প্রবিটষ্ঠি 

িরস্ গ্রুপ বববেত্র অবভজ্ঞিাসম্পন্ন পবরোিনা পিদু দ্বারা পবরোবিি হয় যারা এবিয়ার কট সই প্রবজৃিজি 

গুুত্বপূণ ু ভূবি া পািন  রজছ।  

  

ববেয়ীজদর পূণ ুাঙ্গ িাবি া কদখুন: https://www.acesawards.com/  

 

 

শমশডয়া অনুসন্ধাকনর িনয য াগাক াগ েরুন: 

কিাহজসনা হাসান  

ইজিইি: mohsena.hassan@summit-centre.com 

কিাবাইি: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫  

 

ববস্তাবরি িজেযর েনয বভজেট  ুন:  www.summitpowerinternational.com 
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