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সংবাদ ববজ্ঞবি 

সাবিটের ২২ শতাংশ িাবিকানা বকনটত জেরার ৩৩০ বিবিয়ন 
িাবকিন ডিাটরর বববনটয়াগ

 
ছবব কযাপশন: িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হাবসনার োপাটন রাষ্ট্রীয় সফরকাটি (জি ২০১৯) তাাঁর উপবিবতটত সাবিে গ্রুটপর পটে 
পবরচািক ফয়সাি কবরি খান (বাটি) এবং জেরা-এবশয়ার বসইও জতাবসটরা কুদািা (ডাটন) িটধয স্বােবরত সিট াতা চুবির 
(এিওইউ) ধারাবাবহকতায় জেরা এই বববনটয়াগ চূড়ান্ত করটিা। 
 
(জোবকও, োপান) ৭ই অটটাবর ২০১৯, জসািবার: 
বাংিাটদটশ ববদ্যযৎ প্রকল্পসহ বহৃৎ জ্বািাবন অবকাঠাটিা িাপটনর পদটেপ বহটসটব োপাটনর বহৃত্তি জ্বািাবন খাটতর 
প্রবতষ্ঠান জেরা, সাবিে পাওয়ার ইন্োরন্যাশনাটির (সাবিে) ২২ শতাংশ িাবিকানায় বববনটয়াগ কটরটছ যার পবরিান 
৩৩০ বিবিয়ন িাবকিন ডিার। সাবিে, দ্রুত প্রববৃিশীি বাংিাটদটশর বহৃত্তি ববদ্যযৎ উৎপাদনকাবর প্রবতষ্ঠান।  
 
িাননীয় প্রধানিন্ত্রী জশখ হাবসনার উপবিবতটত সাবিে এবং জেরার িটধয স্বােবরত সিট াতা স্মারটকর (এিওইউ) 
ধারাবাবহকতায় পরবতিী িাত্র ৪ িাটসর িটধয এই বববনটয়াগ বাস্তবাবয়ত হটিা। উি সিট াতা স্মারক (এিওইউ)  
 
 
 

http://www.jera.co.jp/
http://www.summitpowerinternational.com/
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অনুষ্ঠাটন আরও উপবিত বছটিন ববদ্যযৎ, জ্বািাবন ও খবনে সম্পদ িন্ত্রণািটয়র িাননীয় প্রবতিন্ত্রী নসরুি হাবিদ, 
এিবপ, িাননীয় পররাষ্ট্র প্রবতিন্ত্রী শাহবরয়ার আিি এিবপ, এসবডবে ববষয়ক িখূয সিন্বয়ক ও বিবড (িটহশখাবি- 
িাতারবাবড় সিবন্বত অবকাঠাটিা উন্নয়ন কাযিক্রি)-এর জচয়ারিযান জিাোঃ আবিু কািাি আোদ, োপাটন বনযিু 
বাংিাটদটশর রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাবতিা এবং  সাবিে গ্রুটপর প্রবতষ্ঠাতা জচয়ারিযান িহুাম্মদ আবেে খান।  
 
সাবিে পাওয়াটরর জশয়ারটহাল্ডার বহটসটব, জেরা ববদ্যযৎ উৎপাদটন দে বনিিাণ এবং পবরচািনার িাধযটি সাবিে 
পাওয়াটরর কটপিাটরে ভ্যাি ুববৃির প্রটচষ্টার পাশাপাবশ বাংিাটদটশর জেকসই অর্িননবতক প্রববৃিটত অবদান রাখার 
েন্য কাে করটব।  
 
সাবিটের প্রবতষ্ঠাতা জচয়ারিযান িহুাম্মদ আবেে খান এই বববনটয়াগ বনটয় সনু্তবষ্ট প্রকাশ কটর বটিন, “বাংিাটদটশর 
দ্রুত ক্রিবধিিান ববদ্যযৎ ও জ্বািাবন খাটতর েন্য অতীব প্রটয়ােনীয় প্রযবুি এবং বববনটয়াগ জেরার িাধযটি সহেিভ্য 
হটব জকননা তাটদর রটয়টছ সুববশাি অবভ্জ্ঞতা ও বববনটয়াগ সেিতা। জেরা সবিাংটশ আিাটদর জেষ্ঠ অংশীদার হটত 
পাটর। এই অংশীদাবরত্ব আিাটদর ২০২২ সাটির িটধয বাংিাটদটশ ৩ বববিয়ন িাবকিন ডিাটরর বববনটয়াগ কাযিক্রটি 
সহায়তা করটব।” 
 
জেরা-এবশয়ার বসইও জতাবসটরা কুদািা বটিন, “এই গুরুত্বপণূি অংশীদাবরটত্বর িাধযটি, জেরা বাংিাটদটশর উন্নয়ন 
এবং অর্িননবতক প্রববৃির িটেয সাবিটের সাটর্ কাে করটব। আিাটদর সম্পণূি আিা আটছ োতীয় পযিাটয় সাবিটের 
অপ্রবতদ্বন্দ্বী সেিতায়। ভ্ববষযটত আিরা সাবিটের সাটর্ দঢ়ৃ সম্পকি বোয় রাখটবা। আিরা সাবিটের সাটর্ 
বাংিাটদটশর েন্য শুধ ুবনভ্িরটযাগয ববদ্যযৎ উৎপাদনই করটবা না, প্রার্বিক জ্বািাবনও সরবরাহ করটবা। জেরার িেয 
হটিা ববটের জ্বািাবনর খাটতর অন্তিবনবহত সিসযার সবিাবিক সিাধান জদওয়া।” জেরার  আকাঙ্ক্ো হটিা জেষ্ঠত্ব অেিন 
এবং জসই উটেটশয জেরা সাবিেটক অবভ্জ্ঞ িানবসম্পদ এবং কাবরগবর সহায়তা প্রদান করটব। 
 
আইএফবস, আইএফবস ইিাবেিং এবশয়া ফান্ড এবং ইএিএ পাওয়ার ২০১৬ সাি জর্টক এখন পযিন্ত সাবিটের 
জশয়ারটহাল্ডার বছি। এই জিনটদটনর িাধযটি তারা প্রিান করটব। তটব বড় ঋণদাতা বহটসটব আইএফবস, সাবিটের 
সাটর্ই র্াকটব।  
 
আইএফবস এিাবেিং এবশয়া ফান্ড এর জকা-টহড এন্র ুইটয় বটিন, “আিার গত বতন বছর ধটর সাবিে পাওয়ার 
ইন্োরন্যাশনাটির পবরচািনা পষিটদ দাবয়ত্ব পািন করার জসৌভ্াগয হটয়টছ এবং এই সিটয় দশৃযিান অগ্রগবতর 
েন্য সাবিেটক অবভ্নন্দন োনাবি। বাংিাটদশ দীর্ি পর্ পাবড় বদটয় এটসটছ এবং নতুন বববনটয়াগকাবররা এই 
বাোটর সম্ভাবনা খুাঁটে জপটয়টছ জদটখ আবি অতযন্ত আনবন্দত। আিরা সািটনর বদনগুবিটত সাবিে এবং জেরার 
উটত্তারত্তর সাফিয কািনা করবছ।” 
 
সাবিে সম্পটকি:  
 
সাবিে বাংিাটদটশর প্রর্ি এবং বহৃত্তি স্বতন্ত্র ববদ্যযৎ উপাদনকাবর প্রবতষ্ঠান (আইবপবপ), যার ববদ্যযৎ উপাদন েিতা 
১,৯৪১ জিগাওয়াে। বতিিাটন আরও একবে ৫৮৩ জিগাওয়াে েিতার একবে ববদ্যযৎ জকন্দ্র বনিিাণাধীন এবং ৩,০০০ 
জিগাওয়াে পবরকল্পনাধীন রটয়টছ। এছাড়াও সাবিে, একবে এিএনবে ভ্াসিান সংরেণাগার এবং পনুোঃ গযাটস 
রূপান্তরকরণ ইউবনে (এফএসআরইউ) পবরচািনা করটছ যা বাংিাটদটশর োতীয় গ্রীটড দদবনক ৫০০ বিবিয়ন 
র্নফুে বরগযাবসফাইড এিএনবে (এিএিবসএফবড) সরবরাহ করটছ। এর আটগ সাবিে, বিতসুবববশ কটপিাটরশন 

https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/index.html
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এর কাটছ এফএসআরইউ প্রকল্প এবং তাইটয়া িাইফ ইন্স্যুটরটন্স্র কাটছ ববদ্যযৎ প্রকটল্পর িাবিকানায় ইকুযবয়বে 
বববনটয়াগ জপটয়টছ। বাংিাটদটশর ৮.১৩ শতাংশ বেবডবপর প্রববৃি এবং ১৭০ বিবিয়ন েনসংখযার েন্য ২০৩০ 
সাটির িটধয ৪০,০০০ জিগাওয়াে ববদ্যযৎ প্রটয়ােন হটব। সাবিে গ্রুটপর প্রবতষ্ঠান, সাবিে পাওয়ার ইন্োরন্যাশনাি 
বসংগাপটুর ইনকটপিাটরটেড। বাংিাটদটশ সাবিটের অন্যান্য অযাটসেটসর িধয রটয়টছ বাংিাটদটশর সবিবহৃৎ 
অপবেকযাি ফাইবার জনেওয়াকি িাপনকাবর প্রবতষ্ঠান সাবিে কবিউবনটকশনস বিবিটেড 
(www.summitcommunications.net) এবং জবসরকাবর খাটত বহৃত্তি বন্দর পবরচািনাকাবর প্রবতষ্ঠান সাবিে 
অযািাটয়ন্স্ জপােি বিবিটেড (এসএবপএি)। 
 
ববস্তাবরত তটর্যর েন্য বভ্বেে করুন: www.summitpowerinternational.com  

জেরা সম্পটকি: 
 
জেরা একবে দববেক জ্বািানী জকাম্পানী যার প্রধান শবি হটিা জ্বািানী সাপ্লাই জচইটনর পটুরাো েটুড় কাে করবার 
েিতা, যার বযাবি এিএনবে ও অন্যান্য জ্বািানী প্রকটল্প অংশগ্রহন, জ্বািানীর পবরবহন এবং ববদ্যযৎ উৎপাদন। 
২০১৫ সাটি প্রবতবষ্ঠত জেরা, োপাটনর প্রধান দ্যবে ববদ্যযৎ খাটতর জকাম্পানী জেপটকা ফুটয়ি এন্ড পাওয়ার 
ইনকরটপাটরটেড এবং চুব ুইটিকবিটকর সিবববনটয়াটগর জযৌর্ িাবিকানাধীন একবে প্রবতষ্ঠান। জেরার িেয হটিা 
জ্বািানী খাটতর সম্পদ উন্নয়ন এবং বযবিাপনার িাধযটি দববেক প্রবতটযাবগতািিূক দটর ববদ্যযৎ ও জ্বািাবন সরবরাহ 
করা। জেরা’র বনে জদটশ ২৬ বে ববদ্যযৎ প্রকল্প পবরচািনা করটছ  যার েিতা ৬৭ বগগাওয়াে এবং অন্যান্য জদটশ 
বাস্তবায়নাধীনসহ প্রায় ১০ বগগাওয়াটের প্রকল্প রটয়টছ।  
 
ববস্তাবরত তটর্যর েন্য বভ্বেে করুন: www.jera.co.jp 
 
আইএফবস সম্পটকি: 
 
আইএফবস হটিা ববে বযাংটকর অিপ্রবতষ্ঠান এবং ববে বযাংক গ্রুটপর সদসয। দববেক বহৃত্তি উন্নয়নকাবর প্রবতষ্ঠানবে 
িিূত উদীয়িান বাোটর জবসরকাবর খাতটক আটিাকপাত কটর। ববস্তাবরত তটর্যর েন্য বভ্বেে করুন: 
www.ifc.org 
  
বিবডয়া অনুসন্ধাটনর েন্য জযাগাটযাগ করুন: 
 
জিাহটসনা হাসান| ইটিইি: mohsena.hassan@summit-centre.com | জিাবাইি: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫ | সাবিে 
কটপিাটরশন বিবিটেড 
 

আতবশ সাওয়াবক | ইটিইি: Atsuo.Sawaki@jera.co.jp | জিাবাইি: +৮১-৮০-২৬০৫-৫৪০৬ | জেরা জকা. 
ইনকটপিাটরেড  
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