মিমিয়া মিজ্ঞমি

সামিট এিং মিরা- এমিয়া কক্সিািাররর িাতারিামিরত িৃহৎ
জ্বালানী অিকাঠারিা উন্নয়ন কররি

ছমি কযাপিন: িাননীয় প্রধানিন্ত্রী শিখ হামসনার উপমিমতরত সামিট গ্রুরপর পমরচালক ফয়সাল খান (িারি) এিং
মিরা-এমিয়ার মসইও শতামসররা কুদািা (িারন) কক্সিািাররর িাতারিামি এলাকায় িৃহৎ জ্বালানী অিকাঠারিা
উন্নয়রনর িন্য চুমিিদ্ধ হরয়রছ।
শটামকও, িাপান (২৯শি শি ২০১৯, িুধিার): গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলারদি সরকাররর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী কতৃক
ৃ
মনধৃামরত ২০৩০ সারলর িরধয শটকসই উন্নয়ন লক্ষ্যিাত্রা (এসমিমি) এিং ‘রূপররখা ২০৪১’ অিৃরন- সামিট
করপৃাররিন এিং মিরা-এমিয়া একমট সির াতা স্মারক (এিওইউ) স্বাক্ষ্র করররছ। িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িাপারন
রাষ্ট্রীয় সফরকারল িাপারনর শটামকওরত মনউ ওটামন শহারটরল এই সির াতা চুমি স্বাক্ষ্মরত হরয়রছ।
এই সির াতা স্মারক অনুসারর, সামিট এিং মিরা-এমিয়া কক্সিািাররর িাতারিামি এলাকায় একমট িৃহৎ জ্বালামন
অিকাঠারিা প্রকল্প উন্নয়ন কররি যার আওতায় ররয়রছ িামষৃক ২০ মিমলয়ন টন িালািাল সরিরারহর ক্ষ্িতা।
সামিট গ্রুরপর পমরচালক ফয়সাল খান এিং মিরা এমিয়ার মসইও শতামসররা কুদািা মনি মনি প্রমতষ্ঠারনর পক্ষ্
শেরক এই সির াতা স্মারকমট সই কররন। গণপ্রিাতন্ত্রী িাংলারদি সরকাররর িাননীয় প্রধানিন্ত্রী শিখ হামসনার
সদয় উপমিমতরত এই সির াতা স্মারকমট স্বাক্ষ্মরত হয়। এসিয় অন্যান্য মিমিষ্টিনরদর িরধয উপমিত মছরলন
মিদ্যযৎ, জ্বালামন ও খমনি সম্পদ িন্ত্রণালরয়র িাননীয় প্রমতিন্ত্রী নসরুল হামিদ, এিমপ, িাননীয় পররাষ্ট্র প্রমতিন্ত্রী
শিাোঃ িাহমরয়ার আলি এিমপ, িাননীয় প্রধানিন্ত্রীর িুখয সমচি শিাোঃ নমিিুর রহিান, এসমিমি মিষয়ক িুখয

সিন্বয়ক এিং মিমি (িরহিখামল-িাতারিামি ইনমটরেরটি ইনফ্রাস্ট্রকচার শিরেলপরিন্ট ইমনমসয়ামটে) এর
শচয়ারিযান শিাোঃ আিুল কালাি আিাদ, িাপারন মনযুি িাংলারদরির রাষ্ট্রদূত রািাি ফামতিা এিং সামিট গ্রুরপর
প্রমতষ্ঠাতা শচয়ারিযান িুহাম্মদ আমিি খান।
এই িৃহৎ অিকাঠারিা প্রকল্পমটর আওতায় কারগৃা এিং প্রােমিক জ্বালামনর মিমেন্ন টামিৃনাল উন্নয়রনর িাধযরি
িাংলারদরির িযিসা শিারদার কররি। সামিট, মিরা-এমিয়া এিং িাংলারদি সরকাররর িরধয সম্পামদত এই
প্রকল্প চুমিমটর িাস্তিায়ন আগািী দ্যই িছররর িরধয শিষ হরি িরল আিা করা হরে যারত মিমনরয়াগ করা হরি
আনুিামনক ৫০০ মিমলয়ন িামকৃন িলারররও শিিী।
সামিট গ্রুরপর প্রমতষ্ঠাতা শচয়ারিযান িুহাম্মদ আমিি খান িরলন, “মিরা-এমিয়ার সারে সামিরটর এই প্রকল্পমট
আগািী িছরগুরলারত উন্নত সাপ্লাই শচইন এিং হ্যান্িমলংরয়র িাধযরি িাংলারদরির িহু মিমলয়ন িলার সঞ্চরয়র
সম্ভািনার দ্যয়ার উরমামচত কররি, এর িাধযরি িাংলারদি তার প্রমতমট লক্ষ্য অিৃরন এমগরয় শযরত সহায়তা
কররি।”
মিরা-এমিয়া’র মসইও শতামসররা কুদািা িরলন, “এই সির াতা স্মারক স্বাক্ষ্ররর িাধযরি আিরা একরত্র
িাংলারদরি জ্বালামন অিকাঠারিা উন্নয়রন আররা গমতিীল কররিা। আিারদর মিমনরয়াগ, সিৃাধুমনক প্রযুমি এিং
অমেজ্ঞ িযিিাপনার িাধযরি মিরা-এমিয়া সমম্মমলতোরি কাি কররি আিারদর িন্য অমত গুরুত্বপূণৃ শদি
িাংলারদির িন্য ।”
সামিট করপৃাররিন সম্পরকৃ মিস্তামরত:
সামিট িাংলারদরির িৃহত্তি অিকাঠারিা উন্নয়নকামর মিল্পরগাষ্ঠী এিং িৃহত্তি স্বতন্ত্র মিদ্যযৎ উপাদনকামর প্রমতষ্ঠান।
এমপ্রল ২০১৯ সারল, সামিট এিং মিতসুমিমির শযৌে িামলকানাধীন প্রমতষ্ঠান- সামিট এলএনমি টামিৃনাল শকাম্পানী
মলমিরটরির োসিান সংরক্ষ্ণাগার এিং পুনোঃ গযারস রূপান্তরকরণ ইউমনট (এফএসআরইউ) সফলোরি
কমিিমনংরয়র কাি সম্পন্ন করর। এছািা সামিট, মিতসুমিমি এিং মিই িাংলারদরি ৩ মিমলয়ন িামকৃন িলার (প্রায়
২৪ হািার শকামট টাকা) মিমনরয়ারগর শ াষণা মদরয়রছ - যা এযািৎকাল পযৃন্ত িাংলারদরির সিরচরয় িি শিসরকামর
সরাসমর মিরদিী মিমনরয়াগ (এফমিআই)। www. summi t power i nt er nat i onal . com
মিরা শকা. ইনকররপারররটি সম্পরকৃ মিস্তামরত:
মিরা একমট বিমিক জ্বালানী শকাম্পানী যার প্রধান িমি হরলা জ্বালানী সাপ্লাই শচইরনর পুররাটা িুরি কাি করিার
ক্ষ্িতা, যার িযামি এলএনমি ও অন্যান্য জ্বালানী প্রকরল্প অংিেহন, জ্বালানীর পমরিহন এিং মিদ্যযৎ উৎপাদন।
২০১৫ সারল প্রমতমষ্ঠত মিরা, িাপারনর প্রধান দ্যমট মিদ্যযৎ খারতর শকাম্পানী শটপরকা ফুরয়ল এন্ি পাওয়ার
ইনকররপারররটি এিং চুিু ইরলকমিরকর সিমিমনরয়ারগর শযৌে িামলকানাধীন একমট প্রমতষ্ঠান। মিরার লক্ষ্য হরলা
জ্বালানী খারতর সম্পদ উন্নয়ন এিং িযিিাপনার িাধযরি বিমিক প্রমতরযামগতািূলক দরর মিদ্যযৎ ও জ্বালামন
সরিরাহ করা।
মিস্তামরত তরেযর িন্য:
শিাহরসনা হাসান। শহি অফ মপআর এন্ি মিমিয়া। সামিট করপৃাররিন মলমিরটি। ইরিইল :
mohsena.hassan@summit-centre.com । শিািাইল :০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
তাকাও অনুকী । মসমনয়র োইস-রপ্রমসরিন্ট, শিরা এমিয়া মপমটই মলমিরটি । ইরিইল :
takao.onuki@jeraeda.com । শফান: +65880937

