সংবাদ ববজ্ঞবি

সামিট পাওয়ারেে ৩৫ শতাাংশ নগদ লভ্াাংশ অনুরিাদন

ছমি ক্্াপশন: আজ বিজজটাল প্ল্যাটফর্ম ে সাবমট পাওয়ার বলবমর্টর্ির ২৩তম বাবষক
ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঢাক্া) ১৪ই মিরসম্বে ২০২০, সসািিাে: আজ সাবমট পাওয়ার বলবমর্টি শেয়ারর্হাল্ডারর্দর
জনয ৩০শে জুন ২০২০ সমািকৃত অর্বছর্র
ে
যর্াক্রর্ম ১৫ েতাংে অন্তবতী
ে নগদ লভযাংে এবং
২০ েতাংে চূ ড়ান্ত নগদ লভযাংে সহ শমাট ৩৫ েতাংে নগদ লভযাংে অনুর্মাদন কর্রর্ছ। এই
২৩তম বাবষক
ে সাধারণ সভায় শেয়ারর্হাল্ডারর্দর উপবিবতর্ত লভযাংে অনুর্মাদন করা হয়।
সাবমট পাওয়ার বলবমর্টর্ির শচয়ারমযান মুহাম্মদ আজজজ খান বর্লন, “ইর্তামর্ধয বাংলার্দর্ের ১৭
শকাষ্ঠট মানুর্ষর মার্ে ববদুযৎ শপ ৌঁর্ছর্ছ। বকন্তু আমার্দর যবদ শকায়াবলষ্ঠট বনরবজিন্ন ববদুযৎ
ইন্ডাবিগুর্লার্ত শপ ছার্ত হয় তাহর্ল আমার্দর সঞ্চালন ও ববতরণ বযবিার আরও উন্নয়ন
প্রর্য়াজন। আমার্দর সরকার্রর কার্ছ অনুর্রাধ রইর্লা শযন ববদুযৎ সঞ্চালন ও ববতরণ বযবিা
উন্নয়র্ন শবসরকাবর খাতর্কও সহর্যাগী কর্রন।”
সাবমট পাওয়ার বলবমর্টর্ির শচয়ারমযান মুহাম্মদ আজজজ খার্নর সভাপবতর্ে ভাচচেয়াল সভায়
আরও উপবিত বছর্লন শকাম্পানীর ভাইস শচয়ারমযান শমা. লবতফ খান, পবরচালকবৃর্ের মর্ধয
বছর্লন আঞ্জুমান আজজজ খান, শমা. ফবরদ খান, আর্য়ো আজজজ খান, ফয়সাল কবরম খান,
আজজজা আজজজ খান, শহলাল উদ্দীন আহর্মদ, আবরফ আল ইসলাম

এবং বযবিাপনা পবরচালক শল. শজ. (অব. ) প্রর্ক েলী আবদুল ওয়াদুদ। স্বতন্ত্র পবরচালকর্দর
মর্ধয উপবিত বছর্লন ফারুক আহর্মদ বসদ্দীকী, জুনার্য়দ আহর্মদ শচ ধুরী এবং ফাইনযাজিয়াল
কর্রালার অযান্ড শকাম্পাবনর শসর্ক্রটাবর স্বপন কুমার পাল এফবসএ-সহ অনযানয উর্ধ্তন
ে
কমকতে
ে াবৃে।

সাংরেরপ সামিট পাওয়াে মলমিরটি:
সাবমট পাওয়ার বলবমর্টি শদর্ের শবসরকাবর ববদুযৎ উৎপাদর্ন েীষিানীয়
ে
ষ্ঠিপল ‘এ’ শরষ্ঠটং প্রাি
এবং পুজুঁ জবাজার্র তাবলকাভূ ক্ত প্রবতিান। এষ্ঠট সাবমট গ্রুর্পর অঙ্গপ্রবতিান । সাবমট বতমার্ন
ে
জাতীয় গ্রীর্ির জনয ১,৯৪১ শমগাওয়াট ববদুযৎ উৎপাদন করর্ছ। সাবমট পাওয়ার বলবমর্টি ২০০৫
সার্ল ঢাকা এবং চিগ্রাম উভয় স্টক এক্সর্চর্ে তাবলকাভূ জক্তর পর শর্র্কই ধারাবাবহকভার্ব
লভযাংে বদর্য় আসর্ছ। সাবমট গ্রুপ বাংলার্দে সরকার কতৃক
ে ২০১৩ সার্ল শর্র্ক টানা পাুঁচবার
শসরা ববদুযৎ উৎপাদন প্রকর্ের পুরস্কার শপর্য় আসর্ছ।
ববস্তাবরত জানর্ত বভজজট করুন www.summitpowerinternational.com/SPL, অর্বা অনুসরণ
করুন শফইসবুক, বলংকিইন, টচইটার ।
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