
 

 

মিমিয়া মিজ্ঞমি: 

 

 

সামিট এলএনজি টামি িনালল মিতসুমিমি কল্ িালেিলনে ২৫ িতাাংি 

িামলকানায় মিমনলয়াগ 
 

 ঢাাকা  ১৭ ই আগস্ট ২০১৮, শুক্রিাে: মিতসুমিমি কর্ পারেিন, জা্ারনে মিখ্যাত ককাম্পানী, সামিট এলএনজজ 

টামি পনারলে ২৫ িতাাংি িামলকানায় মিমনরয়ারে সম্মত হরয়রে এিাং তােই কেমিরত এফএসআেইউ টামি পনাল 

িাস্তিায়রন সহর ামেতা কেরি। সামিট এলএনজজ টামি পনাল ককাম্পানীে িামক ৭৫ িতাাংিে িামলকানা সামিট 

কর্ পারেিরনেই থাকরি।  

এই েকরেে অধীরন সামিট এলএনজজ কক্সিাজাে কজলাে িরহিখ্ামল দ্বীর্ে উ্কূল কথরক ৬ মকমি দরূে সিুরে 

একটট এফএসআেইউ স্থা্ন কেরি  া োষ্ট্রায়ত্ত েমতষ্ঠান ক্ররািাাংলাে সেিোহকৃত এলএনজজ মেেযামসমফরকিন 

কেরি। টামি পনালটটে মনি পাণকাজ ২০১৭ সারলে কিষারধ প শুরু হরয়রে এিাং আিা কো হরে ২০১৯ সারলে িারচপ 

িামণজজযক উৎ্াদরন  ারি। টামি পনারলে ্মেকমেত এলএনজজ মেেযামসমফরকিন লিযিাত্রা েমত িেরে ৩.৫ মিমলয়ন 

টন (এিম্টটএ) । 

 

িাাংলারদরি ক্রিিধ পিান জনরোষ্ঠী এিাং ৬ িতাাংরিে কিিী িামষ পক অথ পননমতক েিৃজিে সারথ তাল মিমলরয় মিদুযরতে 

চামহদাও েতু িাড়রে। িতপিারন কদরি মিদুযৎ উৎ্াদরন আনুিামনক ৬০ িতাাংি জ্বালামন েযাস িযিহৃত হরে। 

অনযমদরক কদরিে মনজস্ব েযাস িজদু করি আসরে। এই িাস্তিতায় জাতীয় জ্বালামন নীমতিালায় এলএনজজ আিদামনে 

মসিান্ত েৃহীত হরয়রে। 

িাাংলারদি ২০১৮ সারলে িরধযই এলএনজজ আিদামন শুরু কেরত  ারে এিাং ২০৩০ সাল নাোদ আিদামনে 

লিযিাত্রা হরি  েমত িেরে ১৭ মিমলয়ন টন (এিম্টটএ) । 

 

এলএনজজ টামি পনাল  া এফএসআেইউ িযিহাে করে, কসগুরলা েচমলত অনরিাে টামি পনাল কথরক অর্িাকৃত কি 

খ্েরচ এিাং েতু সিরয় স্থা্ন কো  ায়। এই কােরন উদীয়িান অথ পনীমতে কদিগুরলা এলএনজজ গ্রহণ কেিাে িিতা 

িৃজিে কা পকে উ্ায় মহরসরি এলএনজজ টামি পনাল  ( া এফএসআেইউ িযিহাে করে) কিরে মনরয়রে। আিা কো হরে 

এই ধেরণে টামি পনারলে চামহদা ভমিষযরত আেও িাড়রি।  

 

এই েকরেে ্ািা্ামি সামিট এিাং মিতসুমিমি িাাংলারদরিে এলএনজজে ভযালু কচইরনে এলএনজজ সেিোহ কথরক 

মিদুযৎ উৎ্াদরন একরত্র কাজ কেরি। 

 

 



 
 

ছমি কযা্িন:  ১৩ই িাচপ ২০১৮ সারল মিতসুমিমি এিাং সামিট ক ৌথভারি ইন্ট্রইরগ্ররটি এলএনজজ-টু-্াওয়াে েকে 

িাস্তিায়রনে জনয সির াতা চুজি সই করে। এই েকরেে িরধয েরয়রে েমতমদন ১,৫০০ মিলয়ন ঘনফুট 

মেেযামসমফরকিন িিতাে অনরিাে এলএনজজ মেমসমভাং টামি পনাল, এলএনজজ সেিোহ এিাং ২,৪০০ কিোওয়াট 

িিাতাে েযাস-টু-্াওয়াে থাি পাল ্াওয়াে প্ল্যান্ট িাস্তিায়ন। 

 

প্রকলেে সােসাংলে্:  

সামভপস রু্রেখ্া: এলএনজজ মেমসমভাং টামি পনাল স্থা্ন, ্মেচালনা এলনজজ আিদামন এিাং মেেযামসমফরকিন 

অিস্থান: িাাংলারদরিে িরহিখ্ামল দ্বীর্ে উ্কূরল 

অ্ারেিন শুরু লিযিাত্রা: ২০১৯ সারলে িাচপ নাোদ 

কযা্ামসটট: কিস ৫০০ এিএিএসমসএফমি ( ৩.৫ এিটটম্এ সিতূলয) 

 

 (েকরেে অিস্থান) 

 

 
মিস্তামেত তলযযে িনয: 

কিাহরসনা হাসান। ইরিইল: mohsena.hassan@summit-centre.com। কিািাইল: ০১৭১৩০৮১৯০৫। 
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