সংবাদ ববজ্ঞবি

সামিট গাজীপুর-২ মিফ ার্ড ক্যামপটাল এবং জাপাফের এসএিমবমস
থেফক্ ১৪০ মিমলয়ে িামক্ডে র্লাফরর প্রক্ল্প অোয়ে
ড
থপফলা

ছমব ক্যাপশে: সাবিট আন্তর্জাবিক আবথক
জ প্রবিষ্ঠান থথকক ১৪০ বিবিয়ন িাবকজন ডিাকেে দীর্কিয়াদী
জ
অথায়ন
জ
থেকিা বাংিাকদশ ব্াংককে ববকশষ সহায়িায় এই থকাবিড-১৯ সংককট যখন বাংিাকদশ ও
বসঙ্গােুে উিয় থদকশ িকডাউন চিিান বিকিা।
(মসঙ্গাপুর ) ১৫ই থি ২০২০,শুক্রবার: সাবিট গ্রুকেে অঙ্গপ্রবিষ্ঠান সাবিট গ্ার্ীেুে-২ োওয়াে
বিবিকটড ১৪০ বিবিয়ন িাবকজন ডিাকেে (১,১৯০ থকাটট টাকাে সিিূকি্ে ) দীর্কিয়াদী
জ
অথায়ন
জ
থেকিা বসঙ্গােুকেে বিক াডজ ক্াবেটাি এবং র্াোকনে বিিীয় বৃহত্তি ব্াংক - সুবিকিাকিা বিিসুই ব্াংবকং
ককোকেশন
জ
(“এসএিবববস”) থথকক। এটট বাংিাকদকশ ববকদবশক বববনকয়াকগ্ে থেকে একটট িাইি িক।
থদকশে থবসেকাবে খাকি সাবিট প্রথি ববদু্ৎ উৎোদনকােী প্রবিষ্ঠান বহকসকব আন্তর্জাবিক বাবিজ্র্্ক
ব্াংক এবং আবথক
জ প্রবিষ্ঠান থথকক এই রূে বববনকয়াগ্ থেকয়কি। েূকব জ ববদু্ৎ উন্নয়ন খাকি ববকদশী
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বববনকয়াকগ্ে েুকোটুকু বা অবিকাংশই বববিন্ন আন্তর্জাবিক উন্নয়ন অথননবিক
জ
প্রবিষ্ঠান থযিন বডইজ্র্,
এ এিও, আইএ বস, এবডবব, আইএসবডবব, বসবডবস ইি্াবদ বা উকেখকযাগ্্ েবেিাি িাকদে থথকক থথকক
একসবিকিা।
এই অথায়ন
জ
সম্পন্ন হয় ২২ এবপ্রি, ২০২০ িাবেকখ, যখন বাংিাকদশ এবং বসঙ্গােুে উিয় থদকশ বিকিা
িকডাউকনে িকি্। অথায়ন
জ
প্রাবিে প্রজ্িয়াকক থবগ্বান কেকি চিিান িকডাউকনে িকি্ বাংিাকদশ
ব্াংক বববিন্ন অনুকিাদন প্রদাকনে িাি্কি ববকশষ সহায়িা ককেকি।
সাবিট গ্রুে এে থচয়ােি্ান িুহাম্মদ আজজজ খাে বকিন, “থকাবিড-১৯ িহািাবেে িকি্ও, বাবিজ্র্্ক
ঋিদািাকদে কাকি থথকক এই স্বল্প িূকি্ে দীর্কিয়াদী
জ
প্রকল্প অথায়ন
জ
আন্তর্জাবিক থগ্াষ্ঠীে কাকি সাবিট
এবং সকবােবে
জ
বাংিাকদকশে িযাদা
জ এবং সুনাকিে প্রবি িন। আিো আিাকদে গ্রাহক এবং ঋিদািাকদে
প্রবি কৃিজ্ঞ এবং বনজ্িি কেকি চাই থয আিো উন্নয়কনে িকে্ বনেিসিাকব কার্ ককে যাকবা।”
বিক াডজ ক্াবেটাি এে প্রিান বনবাহী
জ কিকিজ
জ া (বসইও) অদ্রা থলা বকিন, “বিক াডজ ক্াবেটাি বসঙ্গােুে
বিবত্তক অবকাঠাকিা উন্নয়নকাবে প্রবিষ্ঠান সাবিট োওয়াে ইন্টােন্াশনাকিে বাংিাকদকশ ববদু্ৎ ও জ্বািাবন
ব্বসা সম্প্রসােকিে সহকযাগ্ী হকি থেকে আনজ্িি। আিাকদে িূি উকেশ্ হকে অথায়কনে
জ
িাি্কি
বসঙ্গােুে-বিবত্তক থকাম্পানীকদে িাকদে আন্তর্জাবিক েবেিণ্ডকি বববনকয়াকগ্ সহায়িা কো, আিাকদে
অথায়কনে
জ
জ্ঞান, সিন্বয় কোে সেিিা এবং আিাকদে বাংিাকদকশে ববদু্ৎ খাকিে অবিজ্ঞিা বদকয়।
এিাড়া বসঙ্গােুে অবকাঠাকিা অথায়কনে
জ
র্ন্ একটট অনন্ গ্ন্তব্ থযখাকন অথায়কনে
জ
েৃষ্ঠকোষক,
অথদািা
জ
এবং েোিশদািাকদে
জ
থকন্দ্র - এটট িােই একটট বনদশন।”
জ
সুবিকিাকিা বিিসুই ব্াংবকং ককোকেশকনে
জ
এশীয়-প্রশান্ত িহাসাগ্েীয় অঞ্চকিে স্ট্রাকচােড াইন্ান্স
ববিাকগ্ে থহড অ োওয়াে, বেবনউকয়বিস এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচাে জীে থসা বকিন, “এই থিনকদকনে িাি্কি
আিাকদে িূখ্ গ্রাহক সাবিট ককোকেশনকক
জ
সহকযাবগ্িা কেকি থেকে আিো আনজ্িি এবং এই
অিূ িেূব জ েবেবিবিকিও ককঠাে েবেশ্রকিে িাি্কি এই গুুত্বেূি জ থিনকদন সম্পন্ন কেকি োোয় আবি
েুকো দিকক অবিনিন র্ানাকি চাই। আিো এসএিবববস এবং সাবিট ককোকেশকনে
জ
িকি্ দীর্ জ ও
িপ্রসূ োেস্পবেক সহকযাবগ্িাে সম্পকজ প্রি্াশা কেবি।”
প্রাথবিকিাকব বাংিাকদশী ব্াংক থযিন – ব্াংক এবশয়া, দ্ বসটট ব্াংক, প্রাইি ব্াংক এবং বিউচুয়াি
ট্রাস্ট ব্াংক ইিঃেূকব জ সাবিট গ্ার্ীেুে-২ োওয়াে বিবিকটকডে প্রকল্প বনিাি
জ অথায়ন
জ
ককেবিকিা এবং
েেবিীকি এই দীর্কিয়াদী
জ
ঋি থথকক িাকদে অথায়ন
জ
েবেকশাি কো হয়। সাবিট আশা কেকি চিিান
িকডাউন থশষ হওয়াে েেেেই অথায়কনে
জ
সবকশষ
জ
বকজ্ি োকব।
সাবিট গ্ার্ীেুে-২ োওয়াে বিবিকটড, সাবিট ককোকেশন
জ
এবং সাবিট োওয়াে বিবিকটকডে থযৌথ
িাবিকানািীন একটট প্রবিষ্ঠান। প্রকল্পটট বাংিাকদকশে থবসেকাবে খাকি বৃহত্তি জ্বািানী থিি সেবোহকােী
প্রবিষ্ঠান সাবিট অকয়ি অ্ান্ড বশবেং থকাং বিবিকটড (এসওএসবসএি )-এে সাকথ দীর্কিয়াদী
জ
জ্বািানী
সেবোহ চুজ্ি ককে এবং বাংিাকদশ ববদু্ৎ উন্নয়ন থবাডজকক (বববেবডবব)-এে সাকথ ১৫ বিকেে ববদু্ৎ িয়
চুজ্িে আওিায় ববদু্ৎ সেবোহ কেকি। এই প্রকল্পটট িাে ৯ িাকসে বািবায়কনে িকি্ াস্ট-ট্র্াক প্রকল্প
বহকসকব ১০ই থি ২০১৮ সাকি বাবিজ্র্্কিাকব ববদু্ৎউৎোদন শুু ককে এবং িখন থথককই বাংিাকদকশে
ববদু্ি র্াটবিে থপ্রবেকি র্ািীয় গ্রীকড বনিজেকযাগ্্ ববদু্ৎ সেবোহ ককে আসকি।
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সামিট পাওয়ার ইন্টারেযাশোল সম্পফক্ড :
সাবিট বাংিাকদকশে প্রথি এবং বৃহত্তি স্বিন্ত্র ববদু্ৎ উোদনকাবে প্রবিষ্ঠান (আইবেবে), যাে ববদু্ৎ উোদন
েিিা ১,৯৪১ থিগ্াওয়াট। বিজিাকন আেও একটট ৫৮৩ থিগ্াওয়াট েিিাে একটট ববদু্ৎ থকন্দ্র বনিািািীন
জ
এবং ৩,০০০ থিগ্াওয়াট েবেকল্পনািীন েকয়কি। এিাড়াও সাবিট, একটট এিএনজ্র্ িাসিান সংেেিাগ্াে
এবং েুনঃ গ্্াকস রূোন্তেকেি ইউবনট (এ এসআেইউ ) েবেচািনা কেকি যা বাংিাকদকশে র্ািীয় গ্রীকড
বদবনক ৫০০ বিবিয়ন র্ন ু ট বেগ্্াবস াইড এিএনজ্র্ (এিএিবসএ বড ) সেবোহ কেকি। সম্প্রবি
র্াোকনে বৃহত্তি জ্বািাবন খাকিে প্রবিষ্ঠান থর্ো সাবিকটে ২২ শিাংশ িাবিকানায় বববনকয়াগ্ ককেকি। এে
আকগ্ সাবিট, বিিসুবববশ ককোকেশন
জ
এে কাকি এ এসআেইউ প্রকল্প কাকি ববদু্ৎ প্রককল্পে িাবিকানায়
ইকু্বয়টট বববনকয়াগ্ থেকয়কি।
আেও িকথ্ে র্ন্ বিজ্র্ট কুন : https://summitpowerinternational.com/
সুমিফতাফিা মিতসুই বযাংমক্ং ক্ফপাফরশে
ড
(এসএিমবমস ) সম্পফক্ড :
থটাবকওবিবত্তক সুবিকিাকিা বিিসুই ব্াংবকং ককোকেশন
জ
র্াোকনে শীষিানীয়
জ
আবথক
জ প্রবিষ্ঠান এবং
সুবিকিাকিা বিিসুই াইনাজ্ন্সয়াি গ্রুকেে (এসএিএ জ্র্ ) অন্িি সদস্। এসএিএ জ্র্-কি আিো
আিাকদে থনটওয়াককজ ব্জ্িগ্ি, ককোকেট
জ
এবং বববনকয়াগ্ ব্াংবকং থসবা প্রদাকনে র্ন্ কার্ কবে যা
ববসরিৃি েকয়কি এবশয়ায় ১৬টট সহ ববকেে ৪০টট থদশ এবং অঞ্চি র্ুকড় ।
আেও িকথ্ে র্ন্ বিজ্র্ট কুন : https://www.smbc.co.jp/
মিফ ার্ড ক্যামপটাল মপটটই মলমিফটর্ সম্পফক্ড :
বিক াডজ ক্াবেটাি বসঙ্গােুে সেকাকেে সহায়িায় প্রবিটষ্ঠি আবথক
জ থসবাদানকােী প্রবিষ্ঠান। এটট
বসঙ্গােুেবিবত্তক থকাম্পাবনসিূহকক আন্তর্জাবিক েবেসকে সম্প্রসােি ও নিু ন বার্াে সৃটিে থেকে সহায়িা
ককে। বিক াডজ ক্াবেটাি বসঙ্গােুেবিবত্তক থকাম্পাবনসিূহকক অবকাঠাকিা ও সিুদ্র -বাবির্্ খাকি
ববকদবশক বববনকয়াকগ্ে থেকে প্রবিকযাবগ্িািূিক ও ববকশষাবয়ি প্রকল্প অথায়ন,
জ
সম্পদ-সিবথিজ ও অন্ান্
ঋি অথায়নিূ
জ
িক থসবা থদয়। ২০১২ সাকি প্রবিষ্ঠাে েে থথকক বিক াডজ ক্াবেটাি এবশয়া, িি্প্রাচ্,
আবফ্রকা, ইউকোে, িি্ ও দবেি আকিবেকাে বববিন্ন খাকি ২ বববিয়ন িাবকজন ডিাকেে অবিক আবথক
জ
থসবা বদকয়কি। অ-ব্াংক আবথক
জ থসবাদািা বহকসকব, ববকশষ ককে দীর্কিয়াদী
জ
ঋি অথায়কনে
জ
থেকে
বিক াডজ ক্াবেটাি িাকয়ন্টকদে প্রবিকযাবগ্িািূিক আবথক
জ থসবাদাকন সেি।
আেও িকথ্ে র্ন্ বিজ্র্ট কুন : https://www.cliffordcap.sg/
মবস্তামরত তফেযর জেয:
থিাহকসনা হাসান | ইকিইি: mohsena.hassan@summit-centre.com | থিাবাইি: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
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