
 

 

মিমিয়া মিজ্ঞমি 

 

সামিট পাওয়ার মিমিটটটির িমরশাি এিং নারায়নগঞ্জ ইউমনট ২ ইনটটটেটটি 

িযাটনজটিন্ট মসটেি (IMS) সনদ পপি িযযটরা পেমরটাস পেটে 

 
পট ো ক্যোন: োমভ  োওয়োটযয ভযোটনজ িং মিটযক্টয লরেঃ ল েঃ (অফেঃ) ইজজেঃ আফদুর ওয়োদুটদয োটে ফমযোর 

এফিং নোযোয়নগজ ইউমন  ২ এয ইনট টেট ি ভযোটন টভন্ট মটেভ  (IMS) নদ েুটর লদন ফুযটযো লবময ো –

এয ক্োমি ভযোটন োয লোটর আ োদ।  

 

 

 (াাো  ২২পশ জযিাই ২০১৮   রমিিার: আ  ুুঁজ ফো োটয েোমরক্োবূক্ত লদটয ফৃত্তভ স্বেন্ত্র মফদুযৎ 

উৎোদনক্োময প্রমেষ্ঠোন োমভ  োওয়োটযয দুই টমোমগ প্রমেষ্ঠোন োমভ  ফমযোর োওয়োয মরমভট ি এফিং োমভ  

নোযোয়নগজ োওয়োয ইউমন  ২ মরমভট ি ইনট টেট ি ভযোটন টভন্ট মটেভ  (IMS) নদ রোব ক্টযটে। 

আইএভএ (IMS) নটদ যটয়টে মযটফ ফযফস্থোনো দ্ধমে (EMS)-আইএও ১৪০০১:২০১৫, গুণগে 

ফযফস্থোনো দ্ধমে (QMS)- আইএও  ৯০০১:২০১৫ , এফিং লোগে স্বোস্থয ও উত্তভ মনযোত্তো ফযফস্থোনো দ্ধমে 

(OHSAS)- ওএইচএএএ  ১৮০০১:২০০৭ । এই নদ অ জন োমভট য অফযে ফযফোময়ক্ ক্োম জদক্ষেো এফিং 

টফ জোত্তভ ফযফোময়ক্ অফস্থো ধটয যোখোয প্রমেশ্রুমেয এক্ট  প্রভোন। ফুযটযো লবময ো মফটেয ীল জস্থোনীয় 

োট জমপটক্ন লফো যফযোক্োময প্রমেষ্ঠোন মো এখন ম জন্ত োমভ  োওয়োটযয ক্র মফদুযৎ উৎোদন 

লক্ন্দ্রগুটরোটক্ মযদ জন ক্টযটে এফিং নদ প্রদোন ক্টযটে। 

 

যো ধোনীয লেক্ট্রো ক্নটবনন লন্টোটয আ  এই নদ প্রদোন  অনুষ্ঠোন আটয়ো ন ক্যো য়। অনুষ্ঠোটন 

অনযোনযটদয ভটধয উমস্থে মেটরন োমভ  োওয়োয মরমভট টিয পোইনযোজিয়োর ক্টিোরোয ও লক্োম্পোনী 

লটে োময স্বন কু্ভোয োর এমএ,  ফুযটযো লবময ো (ফোিংরোটদ) প্রো. মরমভট টিয লি অপ মফ টন 

লিটবরটভন্ট ভুকু্  লক্ ফুয়ো, লি অপ োট জমপটক্ন লভো. লেৌমপকু্র আমযপ প্রভুখ । 

 

 

 



 

সামিট পাওয়ার মিমিটটি সম্পটেে মিস্তামরত:  

োমভ  োওয়োয মরমভট ি লদটয লফযক্োময খোটে মফদুযৎ উৎোদটন ীল জস্থোনীয় এফিং ুুঁজ ফো োটয েোমরক্োবূক্ত 

এক্ট  প্রমেষ্ঠোন। ফেজভোটন োমভ  গরু  লভো  ১৯৪১ লভগোওয়ো  মফদুযৎ  োেীয় েীটি যফযো ক্যটে।  ম্প্রমে 

োমভ  োওয়োয গো ীুটযয ক্ড্ডোয় লভো  ৪৪৯ লভগোওয়ো  ক্ষভেো ম্পন্ন দুট  োওয়োয প্ল্যোন্ট স্থোন ক্টযটে  

এফিং মো ইমেভটধয মফদুযৎ যফযো ক্যটে। উন্নেভোটনয মফদুযৎ উৎোদটনয স্বীকৃ্মে স্বরূ োমভ  গরুটয 

অঙ্গপ্রমেষ্ঠোন ফোিংরোটদ যক্োয ক্েৃ জক্ ২০১৩ োর লেটক্ ধোযোফোমক্বোটফ লযো খোটে মফদুযৎ উৎোদন প্রক্টেয 

স্বীকৃ্মে লটয় আটে এফিং ২০১৭ োর লেটক্ ধোযোফোমক্বোটফ লেমি  লযট িং এট জি (CRISL ) ক্েৃ জক্ টপর ‘এ’ 

লযট িং অ জন ক্টয আটে। 

 

মফস্তোমযে েটেযয  নয:  

লভোটনো োোন। ইটভইর:  mohsena.hassan@summit-centre.com। লভোফোইর: ০১৭১৩০৮১৯০৫। 

https://summitpowerinternational.com/press-release 
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