
 
 
সংবাদ ববজ্ঞবি 

 
টানা ৭ম বারেে মর া আইবসএমএবব সসো কর্পারেট ্েুস্কাে অর্পন 

কের া সাবমট ্াওয়াে ব বমরটড 

 

 
  
ফরটা কযা্শনঃ সাবমট গ্রুর্ে সেয়ােমযান মুহাম্মদ আবর্র্ খান,  মাননীয় ্বেকল্পনা মন্ত্রী এম.এ. মান্নান,  
এমব্’ে কারে সেরক ববদ্যযৎ উৎ্াদন কযাটাগবের  আইবসএমএবব সসো কর্পারেট ্ুেস্কাে- ২০১৮ গ্রহণ 
করেন। 
 
( ঢাকা)  ১৭ই বডরসম্বে ২০১৯,  মঙ্গ বাে:  সাবমট ্াওয়াে ব বমরটড,  বদ ইন্সবটবটউট অফ কস্ট অযান্ড 
মযারনর্রমন্ট অযাকাউন্টযান্টস অফ বাং ারদশ ( আইবসএমএবব)  আরয়াবর্  সসো কর্পারেট অযাওয়াডপ 
২০১৮ অনুষ্ঠারন ববদ্যযৎ উৎ্াদন কযাটাগবের  আবােও প্রেম ্ুেস্কাে অর্পন করেরে। এে মধ্য বদরয় 



টানা ৭ম বারেে মর া কর্পারেট সুশাসরনে র্ন্য আইবসএমএবব’ে এই স্বীকৃব  অর্পন কের া সাবমট 
্াওয়াে ব বমরটড। সাবমট ্াওয়াে ২০১২ সা  সেরক ধ্াোবাবহকভারব আইবসএমএবব’ে ্ুেস্কাে স্রয় 
আসরে। 
 
োর্ধ্ানীে সহারট  ইন্টােকবন্টরনন্টার  গ  ১৫ই বডরসম্বে ২০১৯,  েবববাে এই ্ুেস্কাে বব েণী অনুষ্ঠান 
আরয়ার্ন কো হয়। অনুষ্ঠারন অন্যান্যরদে মরধ্য উ্বি  বের ন সাবমট গ্রুর্ে ভাইস সেয়ােমযান সমা. 
ফবেদ খান,  ্বেো ক আবর্র্া আবর্র্ খান, সাবমট ্াওয়ারেে  বযবিা্না ্বেো ক স . সর্. (অব.) প্ররকৌশ ী 
আবদ্য  ওয়াদ্যদ, সাবমট গার্ী্ুে ২ ্াওয়াে ও এইস এ াইরয়ন্স ্াওয়ারেে  বযবিা্না ্বেো ক প্ররকৌশ ী 
সমার্ারম্ম  সহারসন, বাং ারদশ বসবকউবেবটর্ অযান্ড অযাক্সরেঞ্জ কবমশরনে সেয়ােমযান ( ববএসইবস)  ড.  
এম খায়রু  সহারসন,  আইবসএমএববে বসএবববস কবমবটে সেয়ােমযান সমাহাম্মদ আ ী সনওয়ার্ এফবসএমএ 
এবং আইবসএমএববে সপ্রবসরডন্ট এম.  আবু  কা াম মরু্মদাে,  এফবসএমএ । 
 
সংরের্ সাবমট ্াওয়াে ব বমরটড:  
সাবমট ্াওয়াে ব বমরটড সদরশে সবসেকাবে ববদ্যযৎ উৎ্াদরন শীর্পিানীয় বি্  ‘এ’ সেবটং প্রাি এবং 
্ুুঁবর্বার্ারে  াব কাভূক্ত প্রব ষ্ঠান। এবট সাবমট গ্রুর্ে অঙ্গপ্রব ষ্ঠান । সাবমট ব মপারন র্া ীয় গ্রীরডে 
র্ন্য ১, ৯৪১ সমগাওয়াট ববদ্যযৎ উৎ্াদন কেরে। সাবমট গ্রু্ বাং ারদশ সেকাে ক ৃপক ২০১৩ সার  
সেরক টানা ্াুঁেবাে সসো ববদ্যযৎ উৎ্াদন প্রকরল্পে ্ুেস্কাে স্রয় আসরে। সাবমট ্াওয়াে ব বমরটড  
২০০৫ সার  ঢাকা এবং েিগ্রাম উভয় স্টক এক্সরেরঞ্জ  াব কাভূবক্তে ্ে সেরকই ধ্াোবাবহকভারব 
 ভযাংশ বদরয় আসরে। 
 
 
আইবসএমএবব ্েুস্কাে সম্পরকপ ববস্তাবে ঃ 
বাং ারদরশে বববভন্ন খার  কর্পারেট প্রব ষ্ঠানসমূরহে অসামান্য অবদারনে স্বীকৃব  এবং প্রব র াবগ াে 
মাধ্যরম অবধ্ক কা পকেী ভূবমকা ্া রন র্ন্য মহৎ উরদযাগ বহরসরব ২০০৭ সা  সেরক এই ্ুেস্কাে 
প্রদান কো হয়। এ বেে বদ ইন্সবটবটউট অফ কস্ট অযান্ড মযারনর্রমন্ট অযাকাউন্টযান্টস অফ বাং ারদশ 
( আইবসএমএবব)  সমাট ১২বট বভন্ন কযাটাগবের  ৩৪বট প্রব ষ্ঠানরক সবস্ট কর্পারেট অযাওয়াডপ প্রদান 
করেরে।  
 
 
বমবডয়া অনুসন্ধারনে র্ন্য স াগার াগ করুন:  
সমাহরসনা হাসান। ইরমই :  mohsena. hassan@summi t - cent r e. com । সমাবাই :  ০১৭১৩ 
০৮১৯০৫। 
 
ববস্তাবে  র্ানর  বভবর্ট করুন:  www. summi t power i nt er nat i onal . com এবং সাবমরটে 
সফইসবুক,  টুইটাে,  ব ংকডইন অনুসেণ করুন। 
 

http://www.summitpowerinternational.com/

