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‘রাষ্ট্রপতির তিল্প উন্নয়ন পুরস্কার’ 

পপল া সাতিট অলয়  এন্ড তিতপিং  

 

ছতি ক্যাপিন: আজ সালমান খান, সাবমট অয়েল এন্ড বিব ং-এর  বরচালক (অ ায়রিনস্) মাননীে 

বিল্প মন্ত্রী  নূরুল মজজদ মাহমুদ হুমােূন এমব ’র কায়ে থেয়ক এই মর্ যাদা ূর্ য ‘রাষ্ট্র বির বিল্প উন্নেন 

 ুরস্কার ২০১৮’ গ্রহর্ কয়রন রাজধানীর  যান  যাবসবিক থসানারগা াঁওয়ে থহায়টয়ল। 

 

(ঢাক্া) ২৮পি  তিলসম্বর ২০২০, পসািিার: আজ থবসরকাবর খায়ি বাংলায়দয়ির িীর্ যস্থানীে জ্বালাবন 

থিল আমদাবনকারক ও  সরবরাহকাবর প্রবিষ্ঠান, সাবমট অয়েল এন্ড বিব ং থকা: বল: (এসওএসবসএল), 

থদয়ির জািীে অে যনীবিয়ি কু্ষদ্র বিল্প কযাটাগবরয়ি অসামানয অবদায়নর স্বীকৃবি স্বরু  মর্ যাদা ূর্ য 

“রাষ্ট্র বির বিল্প উন্নেন  রুস্কার ২০১৮”-থি ভূবর্ি হয়লা।  

 

 ুরস্কার প্রাবিয়ি সালমান খান,  বরচালক-অ ায়রিনস, এসওএসবসএয়লর বয়লন, “এসওএসবসএয়লর 

প্রবিবনেি বনরা দ জ্বালানী থিল সরবরাহ ও সংরক্ষয়র্র থচষ্টার মাধযয়ম থদয়ির বিল্প-কারখানাগুয়লায়ক 

সহয়র্াবগিা করবার স্বীকৃবি স্বরূ  এই  ুরস্কায়রর জনয আমরা কৃিজ্ঞ। বিযমায়ন এসওএসবসএল থবসরকাবর 

খায়ি ৮টট ববদুযৎ থকয়ে জ্বালানী থিল সরবরাহ করয়ে এবং ৩০,০০০ থমটিক টন জ্বালাবন থিল  বরবহন 



সক্ষমিার ২২টট জাহাজ  বরচালনা কয়র আসয়ে । এোড়া এসওএসবসএয়লর থমাট  ১০০,০০০ থমটিক টন 

জ্বালাবন থিল সংরক্ষর্ ক্ষমিা রয়েয়ে।  

 

মহামানয রাষ্ট্র বির  য়ক্ষ মাননীে বিল্প মন্ত্রী  নূরুল মজজদ মাহমুদ হুমােূন এমব  এই  ুরস্কার হস্তান্তর 

কয়রন। এসমে আরও উ বস্থি বেয়লন বিল্প মন্ত্রর্ালয়ের মাননীে প্রবিমন্ত্রী কামাল আহয়মদ মজমুদার 

এমব  এবং  থিডায়রিন অব বাংলায়দি থচম্বার অব কমাস য অযান্ড ইন্ড্রাবি (এিবববসবসআই)-এর সভা বি 

থিখ িজয়ল িাবহম ।  বিল্প মন্ত্রর্ালয়ের মাননীে সবচব জনাব থক এম আলী আজম অনুষ্ঠানটট সভা বিত্ব 

কয়রন।  

 

রাষ্ট্রপতির তিল্প উন্নয়ন পুরস্কার সম্পলক্ে: 

জািীে অে যনীবিয়ি বিল্প খায়ির অবদায়নর স্বীকৃবি প্রদান এবং সৃজনিীলিায়ক উৎসাবহি করার উয়েয়িয 

সরকার রাষ্ট্র বির বিল্প উন্নেন  ুরস্কার প্রদান কয়র োয়ক। এবের থমাট ৬টট কযাটাগবরয়ি ১৯টট 

বিল্পপ্রবিষ্ঠানয়ক এই  ুরস্কার থদওো হে। ববস্তাবরি জানয়ি বভজজট করুন: https://moind.gov.bd/ 

সিংলেলপ সাতিট অলয়  এন্ড তিতপিং পক্াম্পানী ত : (এসওএসতসএ ): ১৯৯৮ সায়ল প্রবিটষ্ঠি, 

সাবমট অয়েল এন্ড বিব ং, সাবমট গ্রুয় র একটট অঙ্গপ্রবিষ্ঠান এবং থবসরকাবর খায়ি বাংলায়দয়ির 

িীর্ যস্থানীে জ্বালাবন থিল আমদাবনকারক ও  সরবরাহকাবর প্রবিষ্ঠান।প্রবিষ্ঠানটটর অোরাইজড এবং 

থ ইড-আ  কযাব টাল র্োক্রয়ম ২ বববলেন টাকা এবং ৫০০ বমবলেন টাকা। এসওএসবসএল দীর্ যয়মোদী 

থক্রবডট থরটটং (ঋর্মান) এ প্লাস। থক্রবডট থরটটং এয়জজি জক্রয়সল এই স্বীকৃবি বদয়েয়ে। 

 

ববস্তাবরি জানয়ি বভজজট করুন www.soscl.net, অেবা অনুসরর্ করুন থিইসবুক। 

 

তিতিয়া অনুসন্ধালনর জনয: 

থমাহয়সনা হাসান| ইয়মইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | থমাবাইল +৮৮০১৭১৩০৮১৯০৫ 
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