
মিমিয়া মিজ্ঞমি 

সামিট ও কাতার ফাইন্যান্সিয়াল সসন্টাররর িরযয  সির াতা স্মারক স্বাক্ষর 

 

ফরটা কযাপশন্: বাাংলাদেদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা (মাদে ও তা াঁর  ডানসেদে) িালমান খান, 

িাসমট গ্রুদের েসরচালে, আদয়ো আজিি খান, সিইও এবাং এমসড িাসমট োওয়ার ইন্টারনযােনাদলর এবাং 

ইউিফূ শমাহাম্মে আল-িাইো, সিইও, সেউএফসি। (তা াঁর বাদম) শেইখা আলানাউে সবনদত হামাে আল-

থাসন, শো-সিইও, সেউএফসি এবাং প্রদফির সেবলী রুবায়াত-উল-ইিলাম, শচয়ারমযান, সবএিইসি 

োতাদরর শোহায় িমদোতা স্বাক্ষর অনুষ্ঠাদন উেসিত সিদলন।  

 

(স াহা, কাতার) ৭ই িার্চ ২০২৩ ,িঙ্গলিার : আি িাসমট গ্রুে এবাং োতার ফাইনযাজিয়াল শিন্টার 

(সেউএফসি) মদধয এেটট িমদোতা স্মারে স্বাক্ষসরত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, িাসমট োওয়ার 

ইন্টারনযােনাদলর সিইও এবাং এমসড আদয়ো আজিি খান, োতাদরর বাসিিয ও সেল্প  মন্ত্রিালদয়র িহোরী 

িসচব িুলতান সবন রসেে আল খাতার এবাং সেউএফসি এর সিইও ইউিফু শমাহাম্মে আল-িাইো 

উেসিসতদত এই অনুষ্ঠানটট িম্পন্ন হয়। 

 

তাদের সনি সনি প্রসতষ্ঠাদনর েদক্ষ শেইখা আলানাউে সবনদত হামাে আল-থাসন, শো-সিইও, সেউএফসি 

এবাং িালমান খান, িাসমট অদয়ল অযান্ড সেসোং শো সলসমদটড (এিওএিসিএল)-এর েসরচালে এই 

িমদোতা স্মারদে স্বাক্ষর েদরন। এই িমদোতার চুজির মাধযদম িাসমটদে োতাদর সবসনদয়াগ এবাং বযবিার 

িুদ াগ অদেষি েরদত িহায়তা েরদব সেউএফসি, সবদেষ েদর তরলীেৃত প্রােৃসতে গযাি (এলএনজি) 

িরবরাহ খাদত। 



 

কাতার মফন্ান্সিয়াল সসন্টার (মকউএফমস) সম্পরকচ: োতার ফাইনযাজিয়াল শিন্টার 

(সেউএফসি)  শোহায় অবসিত এেটট অনদোর বযবিা এবাং আসথ িে শেন্দ্র,  া োতাদরর ২০০৫ িাদল ৭নাং 

আইন বদল প্রসতটষ্ঠত। সবসিন্ন সবসনদয়াগোরী শোম্পাসনগুসলর িনয এটট এেটট সবশ্ব-মাদনর প্ল্যাটফম ি, 

শ খাদন সেউএফসি তার সনিস্ব আইন, সনয়ন্ত্রে েতৃিেক্ষ, টযাক্স এবাং বযবিাসয়ে েসরদবে শেয়   োতার 

নযােনাল সিেন ২০৩০  অনু ায়ী  অথ িননসতে উন্নয়ন এবাং ববসচত্র্যেরদি অবোন রাখদত। 

 

সামিট গ্ৰুপ সম্পরকচ: িাসমট অদয়ল অযান্ড সেসোং শোম্পাসন সলসমদটড (এিওএিসিএল) িাসমট  গ্রুদের 

জ্বালাসন খাদতর এেটট অঙ্গপ্রসতষ্ঠান। িাসমট গ্রুে বাাংলাদেদের িব িবহৃৎ অবোঠাদমা প্রসতষ্ঠান। োোোসে 

গ্রুেটট বাাংলাদেদের বহৃত্তম স্বতন্ত্র সবেুযৎ উৎোেনোরী প্রসতষ্ঠান (আইসেসে)। িাসমট িাতীয় সিদড প্রায় ২ 

সগগাওয়াট িরবরাহ েদর ও বাাংলাদেদের সিতীয় শলাটটাং শটাদরি অযান্ড সরগযাসিসফদেেন ইউসনট 

(এফএিআরইউ) িহ ৫০০ এমএমসিএফ/সড ধারিক্ষমতার তরলীেৃত প্রােৃসতে গযাি (এলএনজি) 

টাসম িনাল মাসলোনা ও েসরচালনার োসয়দে আদি। িাসমট এেটট স্বনামধনয প্রসতষ্ঠান  া সবশ্বস্ত 

অাংেীোসরদের মাধযদম িসবষযদতর িনয শটেিই সবেুযৎ উৎোেদন প্রসতশ্রুসতবদ্ধ। 
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