(য ৌথ মিমিয়া মিজ্ঞমি)

িাাংলাদেদের ি ৃহত্তি ৫৮৩ যিগাওয়াট ক্ষিতার কম্বাইন্ি সাইদকল
মিদ্যুৎ যকন্দ্র িাস্তিায়দে সামিট-মিই কেদসামটিয়াদির প্রকল্প চু মি সই

ফদটা কুাপেে: সামিট গ্রুদপর সহদ ামগ প্রমতষ্ঠাে, সামিট যিঘোঘাট ২ পাওয়ার যকাম্পােী মলমিদটি িাাংলাদেে মিদ্যুৎ
উন্নয়ে যিাদিির (মিমপমিমি) সাদথ ২২ িছর যিয়ােী মিদ্যুৎ ক্রয় চু মি (মপমপএ) সম্পােে কদর।
(ঢাকা, িাাংলাদেে) ১৪ই িাচি, ২০১৯:


সামিট গ্রুপ িাাংলাদেদে মের্িরদ াগু এিাং সাশ্রয়ী মিদ্যুৎ সরিরাদহ প্রমতশ্রুমতিদ্ধ। যসই লদক্ষু সামিট গ্রুদপর
সহদ ামগ প্রমতষ্ঠাে, সামিট যিঘোঘাট ২ পাওয়ার যকাম্পােী মলমিদটি, িাাংলাদেে মিদ্যুৎ উন্নয়ে যিাদিির (মিমপমিমি)
সাদথ ২২ িছর যিয়ােী মিদ্যুৎ ক্রয় চু মি (মপমপএ) ও মিমপমিমি’র সাদথ র্ূ মি ইিারা চু মি (এলএলএ), মততাস গুাস
ট্রান্সমিেে অ্ুান্ি মিমিমিউেে যকাম্পামে মলমিদটদির (মততাস) সাদথ গুাস সরিরাহ চু মি (মিএসএ), িাাংলাদেে
যপদট্রামলয়াি কদপিাদরেদের (মিমপমস) সাদথ জ্বালামে সরিরাহ চু মি (এফএসএ) এিাং পাওয়ার গ্রীি যকাম্পােী অ্ি
িাাংলাদেে (মপমিমসমি) মলিঃ এিাং গণপ্রিাতন্ত্রী িাাংলাদেে সরকাদরর সাদথ িাস্তিায়ে চু মি (আইএ) সম্পােে কদর।
সামিট এিাং মিই, সামিট যিঘোঘাট ২ পাওয়ার মলমিদটি িাস্তিায়দের িন্য একমট কেদসামটিয়াি গঠে কদরদছ।



মেমিিতিু ৫৮৩ যিগাওয়াট ক্ষিতার সামিট যিঘোঘাট ২ মিদ্যুৎ যকন্দ্রমট ২০২২ সাদলর িাচি িাদসর িদযু কা িক্রি
শুরু করদি িদল আো করা াদে। িতিিাদে গুাদসর িূলু অ্নু ায়ী উৎপামেত মিদ্যুদতর খরচ হদি প্রমত মকদলাওয়াট
ঘণ্টায় ২.১৭৬ (দ্যই েেমিক এক সাত ছয়) টাকা া মকো এ ািৎকাদলর সিিমেম্ন।



আো করা ায় য , ২০২২ সাদল চালু হওয়ার পর সামিট যিঘোঘাট ২ পাওয়ার হদি িাাংলাদেদের ি ৃহত্তি কম্বাইন্ি
সাইদকল মিদ্যুৎ যকন্দ্র া যেদের যেদের সাত লক্ষ গ ৃহস্থামল, মেদল্প মিদ্যুৎ সরিরাহ করদত সক্ষি।





সামিট সিসিয় যচদয়দছ মিদ্যুৎ খাদত সিিাযুমেক প্র মু ির িুিহার করদত। এই প্রকদল্পর িন্য সামিট যিদছ মেদয়দছ
মিদের সিিি ৃহৎ এিাং সিদচদয় কা িকমর যহর্ী-মিউমট গুাস টারিাইে, মিই’র ৯এইচএ মিটদক। এমট আইএসও
কমন্িেদে ৬৩ েতাাংে কা িকমর।



টােিমক মর্মত্তদত মিদ্যুৎ উৎপােদের িূল ন্ত্রপামতর রক্ষণাদিক্ষণ এিাং যিরািত যসিায় ইমপমস চু মিদত মিই পাওয়াদরর
কা িাদেে িূলু ৩৯০ মিমলয়ে িামকিে িলার।

সামিট গ্রুদপর প্রমতষ্ঠাতা যচয়ারিুাে িুহাম্মে আমিি খাে িদলে, “গত েেদক যেদের মিষ্ময়কর প্রি ৃমদ্ধ িাাংলাদেেদক যরাল
িদিল মহদসদি প্রমতমষ্ঠত কদরদছ। সামিট এদক্ষদে র্ূ মিকা রাখদত যপদর গমিিত। আিদকর ৫৮৩ যিগাওয়াট প্রকল্পসহ, দ্রামরদ্র
মিদিাচে, কিিসাংস্থাে স ৃমি এিাং যটকসই উন্নয়ে লক্ষুিাো (এসমিমি) অ্িিদে সামিট আগািী ৫ িছদর চার মিমলয়ে িামকিে
িলার মিমেদয়াগ করদি।”
সামিট ১৯৯৮ সাদল যেদের প্রথি আইমপমপ ১১৪ যিগাওয়াট ক্ষিতার মিদ্যুৎ যকন্দ্র িাস্তিায়ে কদর । যারািামহকর্াদি এই
উৎপােে ি ৃমদ্ধ যপদয় ২,০০০ যিগাওয়াদটর কাছাকামছ যপৌৌঁদছদছ এিাং ২০১৭ সাদলর মহসাি অ্নু ায়ী া যেদের যিসরকামর
খাদত যিাট উৎপােে ক্ষিতার ২১ েতাাংে এিাং যেদের যিাট উৎপােে ক্ষিতার ৯ েতাাংে। সামিদটর সাদথ মিই’র অ্াংেীোমরত্ব
এক েেদকরও যিেী সিদয়র। িতিিাদে মিই’র ৯ই এিাং ৯এফ গুাস টারিাইে থাক্রদি ৩৩৫ যিগাওয়াট ক্ষিতার সামিট
যিঘোঘাট ১ এিাং ৩৪১ যিগাওয়াট ক্ষিতার সামিট মিমিয়াো ২ মিদ্যুৎ প্রকদল্প িুিহৃত হদে।
মিই েমক্ষণ এমেয়ার গুাস পাওয়ার মসদেদির মসইও েীদপে েন্দা িদলে, “আগািী ২০৩০ সাদলর িদযু মিদ্যুৎ উৎপােে
ক্ষিতা ৪০ মগগাওয়াদটর লক্ষুিাো পূরদণ সরকাদরর গ ৃমহত সহায়ক েীমত এিাং কিিসমূ চর ফদল িাাংলাদেদের মিদ্যুৎ খাদত
একমট রুপান্তরিূলক পমরিতিে চলদছ।” মতমে আরও িদলে “সামিদটর সাদথ মিই’র েীঘিদিয়ােী সম্পকি এিাং সদিিাপমর
িাাংলাদেদের জ্বালামে ইদকামসদেদি িমলষ্ঠ র্ূ মিকা রাখার িাযুদি সািিক্ষমণক মিদ্যুৎ সুমিযা মেমিতকরণ আিাদের যারািামহক
প্রদচিার সাক্ষু িহে কদর। া সিার িন্য মিদ্যুৎ সুমিযা মেমিতকরণ, গ ৃহস্থামল, িুিসা এিাং যেদের মেল্পদক্ষেদক উপকৃত
করদত অ্িোে রাখদি।”
অ্নুষ্ঠাদে প্রযাে অ্মতমথর পেমট অ্লঙ্কৃত কদরে িােেীয় প্রযােিন্ত্রীর মিদ্যুৎ, জ্বালামে ও খমেি সম্পে মিষয়ক উপদেিা ি.
যতৌমফক-ই-ইলাহী যচৌযুরী, িীর মিক্রি। এছাড়া িাাংলাদেদে মে ি
ি
ু
ু রাদের রােেূত আলি আর মিলার, মিদ্যুৎ, জ্বালামে ও
খমেি সম্পে িন্ত্রণালদয়র মিদ্যুৎ মির্াদগর মসমেয়র সমচি ি. আহিে কায়কাউস, জ্বালামে ও খমেি সম্পে মির্াদগর সমচি
আিু যহো যিািঃ রহিাতু ল িুমেি, যপদট্রািাাংলার যচয়ারিুাে যিা. রুহুল আিীে, িাাংলাদেে মিদ্যুৎ উন্নয়ে যিাদিির যচয়ারিুাে
খাদলে িাহিুে এিাং যচয়ারিুাে, মিই গুাস পাওয়ার িে রাইস মিদেষ অ্মতমথ মহদসদি উপমস্থত মছদলে ।
সামিট সম্পদকি মিস্তামরত:
সামিট িাাংলাদেদের ি ৃহত্তি স্বতন্ত্র মিদ্যুৎ উৎপােেকামর প্রমতষ্ঠাে (আইমপমপ) এিাং মিদ্যুৎ গ্রীদির িন্য প্রায় ২ মগগাওয়াদটর
কাছাকামছ মিদ্যুৎ উৎপােে করদছ। এছাড়া সামিট িাাংলাদেদের ি ৃহত্তি অ্িকাঠাদিা উন্নয়েকামর িুিসাময়ক যগাষ্ঠী। সামিট
কক্সিািাদরর িদহেখামলদত ১৩৮,০০০ ঘেমিটার যারণক্ষিতা সম্পন্ন এিাং দেমেক ৫০০ মিমলয়ে এিএিমসএফমি
মরসুামগমফদকেে ক্ষিতা সম্পন্ন যিামটাং যোদরি এন্ি মরগুামসমফদকেে ইউমেট (এফএসআইউ) স্থাপে করদছ। আো করা
ায়, মেযিামরত সিদয়র আদগই ২০১৯ সাদলর এমপ্রল িাদসর িাঝািামঝ টামিিোলমট চালু হদি। এছাড়া সামিট, মিই ও
মিতসুমিমে িাাংলাদেদের কক্সিািাদরর িাতারিামড়দত গুাস-টু -পাওয়ার প্রকল্প িাস্তিায়দের িন্য ৩ মিমলয়ে িামকিে িলার
মিমেদয়াদগর প্রস্তাি মেদয়দছ। পমরকল্পোযীে এই প্রকদল্পর িদযু রদয়দছ মিই’র ৯এইচএ গুাস টারিাইে ইমিে সম্বমলত

৬০০ যিগাওয়ার ক্ষিতার চারমট কম্বাইন্ি সাইদকল মিদ্যুৎ যকন্দ্র (যিাট উৎপােে ক্ষিতা ২,৪০০ যিগাওয়াট) এিাং যিাট
৩৮০,০০০ ঘেমিটার যারণক্ষিতার স্থল-মর্মত্তক এলএেমি টামিিোদলর দ্যমট ইউমেট।
মিস্তামরত তদথুর িন্য মর্মিট করুে: www.summitpowerinternational.com এিাং সামিদটর টু ইটার ও মলাংকিইে
অ্নুসরণ করুে।
মিই পাওয়ার সম্পদকি মিস্তামরত:
মিই পাওয়ার (এেওয়াইএসই) উৎপােে যথদক িুদয়র িূলু যচইদে ন্ত্রপামত সরিরাহ, সিাযাে এিাং যসিা প্রোদে
ৃ স্থােীয় প্রমতষ্ঠাে। িতিিাদে মিদে ১৮০মটরও যিেী কা িক্রি পমরচালোর িাযুদি উৎপামেত যিাট মিদ্যুদতর মতে র্াদগর
যেতত্ব
এক র্াগ উৎপােে করদছ মিই’র প্র মু ি এিাং মিদের জ্বালামে যক্ষদের ৪০ েতাাংদের যিেী সফটওয়ুার মেয়ন্ত্রে করদছ ।
অ্মিরাি উদ্ভািে এিাং গ্রাহকদের সাদথ যারািামহক অ্াংেীোমরদত্বর িাযুদি মিই র্মিষুদতর জ্বালামে প্র মু ি এিাং মিদ্যুৎ
যেটওয়াকি উন্নয়ে করদছ।
মিস্তামরত তদথুর িন্য মর্মিট করুে: www.ge.com/power এিাং মিই পাওয়াদরর টু ইটার ও মলাংকিইে অ্নুসরণ করুে।
মিস্তামরত তদথুর িন্য:



সামিট: যিাহদসো হাসাে। ইদিইল: mohsena.hassan@summit-centre.com। যিািাইল: ০১৭১৩
০৮১৯০৫।
মিই: তরুণ োগরামে। ইদিইল: tarun.nagrani@ge.com। যিািাইল:+৯১ ১২৪ ৪৯০৬৭৬০

