মিমিয়া মিজ্ঞমি

সামিটের চেয়ারিযান িুহাম্মদ আমিি খান ‘চলািাল এমিয়ান
অফ দয ইয়ার ২০১৮’ সম্মাটন ভূমিত

ফটো ক্যাপিন: িুহাম্মদ আমিি খান, মসিংগাপুটরর সিংসদ সদস্য (ওটয়স্ট চক্াস্ট মিআরমস
িুন চল) পযামিক্ চে’র চেটক্ চলািাল এমিয়ান অফ দয ইয়ার ২০১৮ পুরস্কার গ্রহণ ক্টরন।
( মসিংগাপুর) ২৮চি িানুয়ামর ২০১৯, চসািিার: সামিে গ্রুটপর চেয়ারিযান িুহাম্মদ আমিি
খানটক্ মিদ্যযৎ ও জ্বালামন খাটত ‘চলািাল এমিয়ান অফ দয ইয়ার ২০১৮’ সম্মাটন ভূমিত ক্টরটে
এমিয়াওয়ান িযাগামিন। গত ২১চি িানুয়ামর, ২০১৯ মসিংগাপুটরর চিমরনা চি স্যান্িস চহাটেটল
এমিয়াওয়াটনর দিি সিংস্করণ উপলটযয আটয়ামিত ‘প্রাইি অফ এমিয়া – এমিয়ান মিিটনস এন্ি
চসাশ্যাল চফারাি ২০১৯’ সামিটে মিদ্যযৎ খাত এিিং মিটে অনিদয অিদাটনর স্বীক্ৃমত চদয়া হয়।
এমিয়াওয়ান তাটদর মিিৃমতটত উটেখ ক্টরটে চে, িুহাম্মদ আমিি খান িািংলাটদটির িৃহত্তি
মিেটগাষ্ঠী – সামিে গ্রুটপর অন্তমনিমহত িমি। পুুঁমি োড়া িযিসা শুরু ক্টর মতমন ২০১৮ সাটল
চফািিটসর তামলক্ায় মসিংগাপুটরর িীিি ধনীটদর তামলক্ায় উটে আসটত সযি হন। তাুঁটক্ অটনটক্
স্বপ্নোরী এিিং এক্িন িীিন্ত মক্িংিদমন্ত মহটসটি আখযাময়ত ক্টরটেন। মতমন তাুঁর িযিসাময়ক্

উপলমি এিিং িানুটির প্রমত প্রখর সহানুভূমতর িন্য িযাপক্ভাটি প্রিিংমসত। মতমন দানিীল এিিং
মিে অনুরাগী মহটসটি প্রখযাত ।
এমিয়ার ১৬মে প্রমতষ্ঠান চেটক্ ৬২মে সাি-ক্যাোমগরটত স্বতন্ত্র িুমর সদস্য, ইউনাইটেি মরসােি
সামভিস ইন্োরন্যািনাটলর প্রাইিামর এিিং চসটক্ন্িামর তেয উপাত্ত এক্মিত ক্টর এিিং এমিয়াওয়ান
সম্পাদক্ীয় চগাষ্ঠীর চস্কামরিং এিিং িূলযায়টনর মভমত্তটত এই িটনানয়ন ক্রা হটয়টে।
এমিয়াওয়ান চলািাল এমিয়ান অফ দয ইয়ার অযাওয়ািি সম্পটক্ি মিস্তামরত:
‘এমিয়াওয়ান চলািাল এমিয়ান অফ দয ইয়ার’ এমিয়া উপিহাটদটির মিমিষ্ঠ িযমিিটগির িামিিক্
িটনানয়ন এিিং মনিিােন। এই স্বীক্ৃমত তাটদরটক্ই চদওয়া হয় োরা পরিতিী প্রিন্ম এিিং অন্যান্য
চনতৃিৃটের ক্াটে অনুসরণীয়। এর আটগ ‘ইটো-মসিংগাপুর মিিটনস চফারাি ২০১৮’ মিটে এিিং
সিাটি মিটিি ক্াটির স্বীক্ৃমতস্বরূপ নয় িন মিমিষ্ট িযমিটক্ ‘এমিয়াওয়ান চলািাল এমিয়ান অফ
দয ইয়ার’- এর স্বীক্ৃমত চদওয়া হয়।
সামিে গ্রুপ সম্পটক্ি মিস্তামরত:

সামিে িািংলাটদটির অন্যতি িৃহৎ মিেটগাষ্ঠী এিিং িৃহত্তি স্বতন্ত্র মিদ্যযৎ উৎপাদনক্ামর প্রমতষ্ঠান।
সামিটের িযিসা িূলত িািংলাটদটির মিদ্যযৎ উৎপাদন, জ্বালামন, মিমপিং, িের এিিং
ইন্োরটনে চোগাটোটগর িূল ক্াোটিা - ফাইিার অপমেক্স খাটত । িতিিাটন সামিে ২০
মে চক্টের িাধযটি ১, ৯৪১ চিগাওয়াে মিদ্যযৎ উৎপাদন ক্রটে ো িািংলাটদটির চিসরক্ামর
মিদ্যযৎ খাটত চিাে স্থামপত যিতার ২১ িতািংি। সম্প্রমত সামিে, মিই এিিং মিতুবমিমির
সাটে ৩ মিমলয়ন িামক্িন িলার মিমনটয়াটগর উটদযাগ মনটয়টে। সামিে িািংলাটদটির প্রেি
চিসরক্ামর চক্াম্পানী মহটসটি ক্ক্সিািাটরর িটহিখামলটত চলামেিং চস্টাটরি মরগযামসমফটক্িন োমিিনাল ( এফএসআরইউ) স্থাপন ক্রটে। সামিে োনা পাুঁেিার চদটির
চসরা চিসরক্ামর মিদ্যযৎ উৎপাদনক্ামর প্রমতষ্ঠাটনর স্বাক্ৃমত অিিন ক্টরটে।
মিস্তামরত তটেযর িন্য:
চিাহটসনা হাসান꠰ ইটিইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । চিািাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
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