
                                                                                                                          

 
 

 ( মিমিয়া মিজ্ঞমি)  

 
  

মিনল্যান্ডির ভাসা’র মিয়র সামিটন্ে পুরস্কতৃ েরন্ল্া 

 

ছমি েযাপশন: সামিট গ্রুন্পর ভাইস-ন্েয়ারিযান মিা. ল্মতি খান,  মিনল্যান্ডির ভাসা শহন্রর মিয়র টিাস 
মহয়রীর মনেট মেন্ে ওয়াটটমসল্ার ভযাল্ুি োস্টিার মরেগমনশন অ্যাওয়ািট ২০১৯ গ্রহণ েন্রন গাজীপুন্র ৪৫০ 
মিগাওয়াট িাস্ট-ট্র্যাে মিদ্যযৎ প্রেল্প মরেিট সিন্য় সম্পন্ের স্বীেমৃতস্বরুপ। 

(ভাসা,  মিনল্যাডি) ২৭ মশ মসন্েম্বর ২০১৯,  শুক্রিার: 
সামিট গ্রুপ ওয়াটটমসল্ার ভযাল্ুি োস্টিার মরেগমনশন অ্যাওয়ািট ২০১৯-এ পুরস্কতৃ হন্ল্া গাজীপুর ৪৫০ 
মিগাওয়াট মিদ্যযৎ প্রেল্প িাত্র ৯ িান্স িাস্তিায়ন্নর িাধ্যন্ি মে অ্সাধ্ারণ েিটদক্ষতা এিং েিটসম্পাদন প্রদশটন 
েন্রন্ছ তার স্বীেৃমতস্বরুপ। ভাসা শহন্রর মিয়র টিাস মহয়রী এিং অ্স্ট্রন্িােমনয়া মেম্বার অ্ি েিাসট, ো 
মিনল্যান্ডির সিন্েন্য় পুরান্না এিং মিখযাত মেম্বার- এর িযান্নমজং মিন্রক্টর জুহা হামেনান মেৌেভান্ি এই 
পুরস্কারমট সামিট গ্রুন্পর ভাইস-ন্েয়ারিযান মিা. ল্মতি খান এিং সামিট গাজীপুর ২ পাওয়ার (৩০০ মিগাওয়াট) 
ও এইস এল্াইন্য়ন্স পাওয়ান্রর (১৫০ মিগাওয়াট) িযান্নমজং মিন্রক্টর ইমি. মিাজান্েল্ মহান্সনন্ে হস্তা্তরর েন্রন।  
 
অ্নুষ্ঠান্ন অ্ন্যান্য উচ্চপদস্থ েিটেতটান্দর িান্ে উপমস্থত মছন্ল্ন ওয়াটটমসল্ার সাউে এমশয়া-এনামজট সল্ুযশন্নর 
মরমজওয়ানাল্ মিন্রক্টর মগাড়ান মরোিটসন, ওয়াটটমসল্ার মহি অ্ি প্রন্জক্ট িাউটস, সামিট পাওয়ার মল্মিন্টন্ির  
 



                                                                                                                          

 
 
মজনান্রল্ িযান্নজার- প্রমেউরন্িডট, ইনন্ভডটমর এডি মট্র্মনং মিা. নাজিুল্ হাসান এিং োরা এই প্রেল্প িাস্তিায়ন্ন 
গুরুত্বপূণট ভূমিো পাল্ন েন্রন্ছন।  
 
সামিন্টর সান্ে ওয়াটটমসল্ার অ্ংশীদামরত্ব, িাংল্ান্দন্শর মিসরোমর খান্ত মিদ্যযৎ উৎপাদন্নর শুরুর মদন্ের অ্েটাৎ 
প্রায় দ্যই দশন্ের মিশী। এই িছন্রর শুরুন্ত ওয়াটটমসল্া ভাসা শহন্র, ো নমিটন্ের জ্বাল্ামন রাজধ্ানী মহন্সন্ি 
পমরমেত, মসখান্ন এেমট  স্মাটট মটেন্নাল্মজ হাি প্রমতষ্ঠা েরার ম াষণা মদন্য়ন্ছ।  

সংন্ক্ষন্প সামিট গ্রুপ: 
সামিট িাংল্ান্দন্শর িৃহত্তি স্বতন্ত্র মিদ্যযৎ উৎপাদনোমর প্রমতষ্ঠান (আইমপমপ) এিং িৃহত্তি অ্িোাান্িা 
উেয়নোমর িযিসাময়ে মগাষ্ঠী। িতটিান্ন িাংল্ান্দন্শর জাতীয় মিদ্যযৎ মগ্রন্ির জন্য ১, ৯৪১ মিগাওয়াট মিদ্যযৎ 
উৎপাদন েরন্ছ। সামিট গাজীপুর ২ পাওয়ার এিং এইস এল্াইন্য়ন্স পাওয়ার রাজধ্ানী ঢাো মেন্ে ৩০ মেমি দূন্র 
গাজীপুর মজল্ার েড্ডায় অ্িমস্থত। ' মিদ্যযৎ ও জ্বাল্ামন সিাহ ২০১৮' - মত িাননীয় প্রধ্ানিন্ত্রী মশখ হামসনার োন্ছ 
মেন্ে সামিট মদন্শর দ্রুততি সিন্য় মিদ্যযৎ মেন্দ্র স্থাপন্নর স্বীেৃমত স্বরুপ মসরা মিসরোরী মিদ্যযৎ উৎপাদনোরী 
প্রমতষ্ঠান্নর পুরস্কার গ্রহণ েন্র। এছাড়া মিদ্যযৎ মেন্দ্রমট ' মিদ্যযৎ খান্তর অ্স্কার  মহন্সন্ি পমরমেত এমশয়ান পাওয়ার 
অ্যাওয়ািট ২০১৮-ন্ত মিন্ের অ্ন্যতি দ্রুততি মিদ্যযৎ মেন্দ্র স্থাপন্নর স্বীেৃমত স্বরুপ ' িাস্ট ট্র্যাে পাওয়ার প্ল্যাডট 
অ্ি দয ইয়ার'  পুরস্কার ল্াভ েন্র।  
  
মিস্তামরত তন্েযর জন্য মভমজট েরুন: www.summitpowerinternational.com এিং সামিন্টর টুইটার ও 
মল্ংেিইন অ্নুসরণ েরুন। 
 

সংন্ক্ষন্প ওয়াটটমসল্া: 
ওয়াটটমসল্া হন্ল্া মিমরন এিং জ্বাল্ামন মশল্পখান্তর  জন্য স্মাটট  প্রেুমির উদ্ভািন এিং এর জীিনেক্রীয় 
সিাধ্ান প্রদান্ন মিন্ের িন্ধ্য মনতৃস্থানীয় প্রমতষ্ঠান। মটেসই উদ্ভািন,  সািমগ্রে োেটোমরতা এিং তেয 
মিশ্লষণন্ে  গুরুত্ব মদন্য় ওয়াটটমসল্া তার গ্রাহেন্দর জাহাজ ও মিদ্যযৎ মেন্দ্রগুন্ল্ার পমরন্িশগত ও অ্েটৈনমতন্ে 
েরি উৎেষটতায় মনন্য় োয়।  
www.wartsila.com  

 

মিস্তামরত তন্েযর জন্য: 
মিাহন্সনা হাসান |  ইন্িইল্: mohsena. hassan@summi t - cent r e. com |  মিািাইল্ ০১৭১৩ :

।০৮১৯০৫  
 
 

 


