মিমিয়া মিজ্ঞমি

‘সামিট এলএনমি’ মনর্ধামিত সিয়য়ি আয়েই প য়ৌঁ েয়ে িয়েশখামলয়ত

েমি ক্যা শন: সামিয়টি ১,৩৮,০০০ ঘনমিটাি তিলীক্ৃত প্রাক্ৃমতক্ েযাস (এলএনমি) পলামটিং পটায়িি এন্ি
মিেযামসমিয়ক্শন ইউমনয়ট (এিএসআিইউ) িয়েশখামলয়ত প ৌঁয়েয়ে।
(িয়েশখামল, ক্ক্সিািাি) ২০ই এমপ্রল ২০১৯, শমনিাি:
এিএসআিইউ ‘সামিট এলএনমি’ িয়গা সােয়িি অনুয়িামিত স্থানায়ে মনর্ধামিত সিয়য়ি আয়েই প ৌঁয়েয়ে।
এিএসআিইউমট এখন ক্ক্সিািায়িি িয়েশখামল উ কূল পেয়ক্ ৬ মক্য়লামিটাি িূয়ি নগিক্িণ ক্িা আয়ে। সামিট
যুক্তিায়ট্রেরি এমক্সলায়িট এনামিধ পেয়ক্ এিএসআিইউমট ১৫ িেয়িি িন্য টাইি চাটধািি চু মক্ত ক্য়িয়ে এিিং এমট
এখন ক্াতাি পেয়ক্ এলএনমি (তিলীক্ৃত প্রাক্ৃমতক্ েযাস) িেন ক্য়ি আনয়লা।
এিএসআিইউমট ন
ু িায় তিলীক্ৃত প্রাক্ৃমতক্ েযায়স রূ ান্তমিত (আিএলএনমি) ক্িিাি িার্যয়ি সিুয়েি
তলয়িয়শি াই লাইয়নি দ্বািা িাতীয় গ্রীয়ি সিিিাে ক্িয়ি। সামিট এলএনমি দিমনক্ ৫০০ মিমলয়ন ঘনিু ট
এলএনমি ন
ু িায় তিলীক্ৃত প্রাক্ৃমতক্ েযায়স রূ ান্তমিত ক্িয়ত সক্ষি।

সামিট গ্রুয় ি প্রমতষ্ঠাতা পচয়ািিযান িুোম্মি আমিি খান িয়লন, “সামিট িািংলায়িয়শি মিদ্যযৎ ও জ্বালামনি যোযে
সক্ষিতা অিধয়ন সিক্ায়িি সােসী পনতয়ৃ েি অর্ীয়ন ক্াি ক্য়ি যায়ে। আিিা উন্নত পিয়শ উত্তিয়ণি িন্য
অতযার্ুমনক্ প্রযুমক্ত িযিোয়িি িার্যয়ি সিয়চয়য় সারয়ী, ক্াযধক্মি এিিং পটক্সই জ্বালামন সুমির্া মনমিত ক্িয়ত ক্াি
ক্িমে। সামিট এয়ক্ষয়ে, সারয়ী মিিাশিান্ধি সিার্ায়ন প্রমতশ্রুমতিদ্ধ।”
সামিট এলএনমি টামিধনাল পক্াম্পানী মলমিয়টি সম্পয়ক্ধ মিস্তামিত:
সামিট এলএনমি টামিধনাল পক্াম্পানী সামিট াওয়াি ইন্টািন্যাশনায়লি এক্মট অগপ্রমতষ্ঠান এিিং সামিট মিতসুমিমশ ক্নয়সামটধয়ায়িি িামলক্ানার্ীন প্রমতষ্ঠান। ২০১৮ সায়লি আেয়ট সামিট এলএনমিয়ত িা ায়নি সুখযাত
মিতসুমিমশ ২৫ শতািংশ মিমনয়য়াে ক্য়ি এিিং প্রমতষ্ঠানমট মিচালনা মিষয়ি প্রমতমনমর্ে ক্িয়েন। সামিট এলএনমি
২০১৭ সায়ল িািংলায়িয়শি িাট্রেরায়ত্ত প্রমতষ্ঠান প য়ংািািংলা পেয়ক্ ভাসিান সিংিক্ষণাোি ও ন
ু িায় তিলীক্ৃত
প্রাক্ৃমতক্ েযায়স রূ ান্তমিত ক্িাি িন্য এক্মট ভাসিান এলএনমি টামিধনাল মনিধায়ণি অনুয়িািন ায়। প্রক্ল্পমট
িািংলায়িয়শ ২০২০ সায়লি িয়র্য মিদ্যযৎ উৎ ািন ও েযাস সিিিায়ে সামিট াওয়াি ইন্টািন্যাশনায়লি এক্ মিমলয়ন
িামক্ধন িলাি মিমনয়য়ায়েি িাস্তিায়ন। সামিট এলএনমি টামিধনাল পক্াম্পানী, (ফ্রায়েি) মিওসান এসএএস এিিং
(নিওয়য়ি) িযাক্য়গ্রেিয়ক্ এই পলামটিং পটায়িি এন্ি মিেযামসমিয়ক্শন ইউমনট (এিএসআিইউ) িাস্তিায়য়ন টানধমক্
চু মক্তয়ত ক্াি মিয়য়মেল এিিং ক্ক্সিািায়িি িয়েশখামলয়ত (মসিংো য়ু িি) ম এসএ পিমিনয়ক্ প্রয়য়ািনীয় পিমিন
পসিাি ক্াি পিয় ।
মিস্তামিত তয়েযি িন্য:
পিােয়সনা োসান꠰ ইয়িইল: mohsena.hassan@summit-centre.com । পিািাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।

