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সামিটের প্রকটে আন্তর্জামিক অর্ জায়ন, বাাংলাটেটের 

অর্ জননমিক সিৃদ্ধির বম িঃপ্রকাে 

 

ছমব কযাপেন: সাবিট পাওয়ার ইন্টারন্যশন্ালের দুইটট অঙ্গপ্রবিষ্ঠালন্র, সাবিট এেএন্জি এবং সাবিট মিঘন্াঘাট ২ 

পাওয়ার -এর প্রকল্প অর্ থায়ন্  ‘দবিণ এবশয়ার বছলরর মসরা চুজির’ পুরস্কার অিথন্ কলরলছ। অযালসট টিপে এ এবশয়া 

ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার অযাওয়ার্থ ২০২০ -এ এই পুরস্কার মঘাষণা করা হয়। 

 

 

 (মসঙ্গাপুর) ১৩ র্ুলাই ২০২০, সসািবার:  

অযালসট টিপে-‘এ’ এবশয়া ইন্ফ্রাস্ট্রাকচার অযাওয়ার্থ ২০২০-এ সাবিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশন্ালের 

দুইটট অঙ্গপ্রবিষ্ঠালন্র প্রকল্প অর্ থায়ন্ ‘দবিণ এবশয়ার বছলরর মসরা চুজি’ - পুরস্কার োভ কলরলছ। 

পুরস্কার দুটট হলো ‘অলয়ে এন্ড গ্যাস বর্ে অফ দয ইয়ার’ এবং ‘পাওয়ার বর্ে অফ দয ইয়ার’। প্রকল্প 

অর্ থায়লন্র মিলে মসরা চুজির কারলণ সাবিট বববিক প্রবিল াবগ্িািূেক দলর ববদুযৎ উৎপাদন্ 

এবং এেএন্জি সরবরাহ করলি পারলছ। 

 

সাবিট এেএন্জি টাবি থন্াে মকা. বেবিলটলর্র ৯৭ বিবেয়ন্ িাবকথন্ র্োলরর ঋণ অর্ থায়ন্ ‘অলয়ে 

এন্ড গ্যাস বর্ে অফ দয ইয়ার’ সম্মান্ন্া অিথন্ কলরলছ। িাপালন্র সুবিলিালিা বিিসুই বযাংবকং 

কলপ থালরশন্ (এসএিবববস) এই অর্ থায়লন্ প্রধান্ উলদযািার ভূবিকা পােন্ কলরলছ। এটট 

বাংোলদলশর প্রর্ি এেএন্জি খালির মেন্লদন্  া ন্ন্-বরলকাস থ বভবিলি একটট আন্তিথাবিক 

বাবণজিযক বযাংক সমূ্পণ থ অর্ থায়ন্ কলরলছ। বাংোলদলশর মবসরকাবর খালি অবকাঠালিা 

প্রকল্পগুলোর বাবণজিযক বযাংবকং মসবার আওিায় এটট একটট বড় ধাপ। 

 



এছাড়া, বন্ি থাণাধীন্ সাবিট মিঘন্াঘাট ২ পাওয়ার মকাম্পান্ী বেবিলটর্ ৩৫০ বিবেয়ন্ িাবকথন্ 

র্োলরর বৈি-বকজি বভবিক ঋণ োলভর িন্য ‘পাওয়ার বর্ে অফ দয ইয়ার’ অিথন্ কলরলছ। সাবিট 

গ্রুপ এবং জিই কযাবপটাে এলিলে প্রধান্ পৃষ্ঠলপাষক বছে। সহল াগ্ী ঋণদািা বছে স্ট্যান্ডার্থ 

চাটথার্থ বযাংক এবং ইন্টারন্যাশন্াে ফাইন্যান্স কলপ থালরশন্  (আইএফবস)। সুইস এসইআরবভ হলো 

এক্সলপাটথ মেবর্ট এলিজন্স  ারা কাঠালিাগ্ি অর্ থায়ন্ এবং সিন্বয়ক বযাংক বহলসলব এই মেন্লদলন্ 

ভূবিকা পােন্ কলরলছ। এই প্রকল্প অর্ থায়ন্টট বাংোলদলশর স্বিন্ত্র ববদুযৎ উৎপাদন্ খালি সুইস 

এক্সলপাটথ মেবর্ট এলিজন্সর প্রর্ি ও সলব থা্চ  সহায়িা প্রাি মেন্লদন্। জিই গ্যাস পাওয়ার ববদুযৎ 

প্রকলল্পর িন্য টান্ থবক চুজির বভবিলি কাি করলছ, এবং প্রকল্পটটর ন্কশা, সরঞ্জাি সরবরাহ এবং 

ইন্স্ট্লেশন্ ও কবিশন্াবরংলয়র কািগুবের িন্য দায়বদ্ধ। কম্বাইন্ড সাইলকলের এই ববদুযৎ 

মকন্দ্রটটলি জিই’র মরকর্থকৃি এবং সবলচলয় কা থকবর মহভী-বর্উটট গ্যাস টারবাইন্ ৯এইচএ ইজঞ্জন্ 

বযবহৃি হলব  া মদলশর সাি েি গ্হৃস্থাবে, বশলল্প ববদুযৎ সরবরাহ করলি সিি হলব। 

 

সামিে সম্পটকজ: 

বসঙ্গাপুর বভবিক সাবিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশন্াে বাংোলদলশর প্রর্ি এবং বহৃিি স্বিন্ত্র ববদুযৎ 

উৎপাদন্কাবর প্রবিষ্ঠান্। প্রবিষ্ঠান্টটর ববদুযৎ উৎপাদন্ িিিা ১,৯৪১ মিগ্াওয়াট। সম্প্রবি 

িাপালন্র বহৃিি জ্বাোবন্ খালির মকাম্পাবন্ মিরা, সাবিট পাওয়ার ইন্টারন্যাশন্ালের ২২% 

িাবেকান্ায় বববন্লয়াগ্ কলরলছ।  

আরও িলর্যর িন্য: http://www.summitpowerinternational.com 

 

অযাটসে ট্রিপল এ এমেয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার অযাওয়ার্জ ২০২০ সম্পটকজ:    

বাবণজিযক প্রবিষ্ঠান্সিূহলক িালদর বন্ি বন্ি খালি উৎকষ থ অিথলন্র িন্য অযালসট টিপে এ 

অযাওয়ার্থস প্রদান্ করা হয়। পুরস্কার প্রদালন্র মিলে অযালসট টিপে ‘এ’ অযাওয়ার্থস-এর রলয়লছ 

দুই দশলকর মববশ অবভজ্ঞিা। বযবসা ও বশল্প খালি মসরা প্রবিষ্ঠান্সিূহলক বচবিি করার মিলে 

অভাবন্ীয় অন্তদৃথটির কারলণ পুরস্কারটট প্রবি বছরই প্রসার োভ কলরলছ। আরও িলর্যর িন্য:  

https://www.theasset.com/  

 

মিমর্য়া অনুসন্ধাটনর র্নয স াগাট াগ করুন: 

মিাহলসন্া হাসান্ | ইলিইে: mohsena.hassan@summit-centre.com | মিাবাইে: ০১৭১৩ 

০৮১৯০৫  
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