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সংবাদ ববজ্ঞবি 

সামিট পাওয়ারেে ৩৫ শতাাংশ নগদ লভ্াাংশ অনুরিাদন 

 

ছমি ক্্াপশন: চেয়ারম্যান ম্হুাম্মদ আবিি খাননর সভাপবিনে রািধানীর খাম্ারবাড়ীর কৃবিববদ ইনবিবিউি 
বম্লনায়িনন সাবম্ি পাওয়ার বলবম্নিনের ২২িম্ বাবিিক সাধারণ সভা অনুবিি হয়।  

 
(ঢাক্া) ২৪শশ নরভম্বে ২০১৯, েমিিাে: ২২িম্ বাবিিক সাধারণ সভায় চেয়ারনহাল্ডারনদর উপবিবিনি লভযাংে 
অনুনম্াদননর পর সাবম্ি পাওয়ার বলবম্নিনের চেয়ারম্যান ম্হুাম্মদ আবিি খান বনলন, “িানা দুই বছর ৩০ েিাংে 
নগদ লভযাংে অনুনম্াদননর পর এই বছর ৩৫ েিাংে নগদ লভযাংে চ ািণা করনি চপনর আম্রা সনু্তষ্ট।” 

 

বিবন আরও বনলন, “এই বছর সাবম্নির ববদুযৎ চকনের সনবিাত্তম্ রক্ষণানবক্ষণ বনবিি করার িন্য সাবম্ি পাওয়ার, 
বিনলযানডের প্রযবুি প্রবিিান ওয়ািিবসলানক, বাংলানদনের ববদুযৎ ও জ্বালাবন খানি উৎপাদন ক্ষম্িা সানপনক্ষ 
এযাবৎকানলর সবিবহৃৎ চসবা েুবি (চম্গাওয়াি উৎপাদননর বদক চেনক) প্রদান কনরনছ। এইস এলাইনয়ন্স পাওয়ার 
বলবম্নিনের প্রকল্প অেিায়ননর িন্য আম্রা অগ্রাবধকারম্লূক চেয়ার ইস্যযর ম্াধযনম্ িাকা ৮০৫ বম্বলয়ন সম্ম্নূলযর 
ম্লূধন এবং ইেকল (IDCOL), আইবসবে (ICD), ওএিআইবে (OFID) চেনক ম্াবকিন েলার ৬৮.৬০ বম্বলয়ন 
দী িনম্য়াদী ঋণ উনত্তালন কনরবছ। এছাড়া এই ববনদবেক ঋনণর লডেন আন্তবযাংক স্যদ হানরর (লাইবর) িারিম্য 
চেনক চকাম্পানীনক স্যরবক্ষি করার িন্য, আম্রা স্যদহার চসায়াপ (আইআরএস) সম্পাদন কনরবছ। আম্রা চকাম্পানীর 
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িবাববদবহিা এবং কানির অবধকির স্বচ্ছিা বনবিি করার লনক্ষয এডিারপ্রাইি বরনসাসি প্ল্যাবনং (ইআরবপ) 
বাস্তবাবয়ি কনরবছ।” 
 
সাবম্ি পাওয়ার বলবম্নিনের চেয়ারম্যান ম্হুাম্মদ আবিি খাননর সভাপবিনে সভায় আরও উপবিি বছনলন 
চকাম্পানীর ভাইস চেয়ারম্যান চম্া. লবিি খান, পবরোলকবনৃের ম্নধয বছনলন আঞ্জমু্ান আবিি খান, িাির উবম্মদ 
খান, িয়সাল কবরম্ খান, আবিিা আবিি খান, বসয়দ িিললু হক, এিবসএ, চহলাল উদ্দীন আহনম্দ, আবরি 
আল ইসলাম্ এবং বযবিাপনা পবরোলক চল. চি. (অব.) প্রনকৌেলী আবদুল ওয়াদুদ। স্বিন্ত্র পবরোলকনদর ম্নধয 
উপবিি বছনলন িারুক আহনম্দ বসদ্দীকী এবং িাইন্যাবন্সয়াল কনডরালার অযাডে চকাম্পাবনর চসনেিাবর স্বপন কুম্ার 
পাল এিবসএ-সহ অন্যান্য উর্ধ্িিন কম্িকিিাবেৃ। 
 
সাংরেরপ সামিট পাওয়াে মলমিরটড: 
সাবম্ি পাওয়ার বলবম্নিে চদনের চবসরকাবর ববদুযৎ উৎপাদনন েীিিিানীয় বরপল ‘এ’ চরবিং প্রাি এবং পুুঁবিবািানর 
িাবলকাভূি প্রবিিান। এবি সাবম্ি গ্রুনপর অঙ্গপ্রবিিান । সাবম্ি বিম্িানন িািীয় গ্রীনের িন্য ১,৯৪১ চম্গাওয়াি 
ববদুযৎ উৎপাদন করনছ। সাবম্ি গ্রুপ বাংলানদে সরকার কিৃিক ২০১৩ সানল চেনক িানা পাুঁেবার চসরা ববদুযৎ 
উৎপাদন প্রকনল্পর পরুস্কার চপনয় আসনছ। সাবম্ি পাওয়ার বলবম্নিে  ২০০৫ সানল ঢাকা এবং েরগ্রাম্ উভয় িক 
এক্সনেনঞ্জ িাবলকাভূবির পর চেনকই ধারাবাবহকভানব লভযাংে বদনয় আসনছ। 
 
 
মিমডয়া অনুসন্ধারনে জন্য শ াগার াগ ক্রুন: 
চম্াহনসনা হাসান| ইনম্ইল: mohsena.hassan@summit-centre.com | চম্াবাইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫ | সাবম্ি 
কনপিানরেন বলবম্নিে| 
 
ববস্তাবরি িাননি বভবিি করুন: www.summitpowerinternational.com এবং সাবম্নির চিইসবকু, িুইিার, 
বলংকেইন অনুসরণ করুন। 

http://www.summitpowerinternational.com/

