
 

মিমিয়া মিজ্ঞমি 

 

সামিটের মিজস্ব টেমটিং এিিং ক্যামিটেশি পরীক্ষাগার টেটশর আইমপমপ-খাটে প্রথি 

মিএমি-র জােীয় পর্ যাটয় সিে অজযি ক্টরটে 

 

 

 

েমি ক্যাপশি: বিএবির মহাপবরচালক মমা: মন াযারুল ইসলাম, সাবমট পাওযার বলবমনটনের কম মকর্মানের 

সার্টমবিনকট হস্তান্তর কনর । সাবমট -মেনের প্রথম আইবপবপ যানের মটবটিং এিিং কযাবলনেে  পরীক্ষাগার 

বিএবি-র স ে অর্ম  কনরনে। 

 

(ঢাক্া) ১২ই টসটেম্বর, ২০২১, রমিিার: সাবমট পাওযার বলবমনটনের উনেযানগ মটবটিং এিিং কযাবলনেে  

পরীক্ষাগার প্রবর্ষ্ঠা র্ট বেল্প মন্ত্রণালনযর অধীন  িািংলানেে এযানেবেনটে  মিােম (বিএবি) স্বীকৃর্ স ে লাভ 

কনরনে। এই স ের্ট সাবমট পাওযার বলবমনটনের র্ য একর্ট মাইলিলক, কারণ এসবপএল মেনের 

আইবপবপ-খানর্ প্রথম যানের ব র্স্ব পরীক্ষাগানরর িলািল র্ার্ীয পয মানয গণয করা হনি।  ারাযণগনে 

অিবির্, এই লযাি েুনটা আন্তর্মাবর্ক মান  উন্নীর্ করা হনযনে মযখান  পাওযার প্লানের যন্ত্রপাবর্ সমহূ 

আন্তর্মাবর্ক মান  পরীক্ষা ও েমাঙ্ক ব ণ ময করা যায এিিং লযাি েুনটা আই.এস.ও/আই.ই.বস, ১৭০২৫:২০১৭ 

-এর সি মনেষ মা েণ্ড অর্ম  কনরনে। 

 

বিএবি -র এই অ ুনমাে  সাবমট মটবটিং এন্ড কযাবলনেে  লযানির পরীক্ষার িলািল ব ণ মনযর সক্ষমর্া ও 

সর্র্া র্ার্ীয পয মানযর স্বীকৃবর্র প্রেিংসা কনর মা  ীয বেল্পমন্ত্রী িুরুি িজজে িাহিুে হুিায়িু, এিমপ 

িনল , "িািংলানেে সরকার চায বেল্পখানর্ প্রাবর্ষ্ঠাব ক সক্ষমর্া িদৃ্ধির প্রনচষ্টানক উৎসাবহর্ করা । আমরা 

অর্যন্ত আ দ্ধির্ ময এই বিষনয সাবমট মটবটিং এন্ড কযাবলনেে  লযািসমূহ সকল আিেযক ের্ম মমন  

মেনের আইবপবপ-খানর্ প্রথম িািংলানেে এযানেবেনটে  মিানেমর এই স ে অর্ম  কনরনে।" 

 

ির্মমান  এসবপএল-এ িািংলানেনের একমাত্র স্বীকৃর্ লযাি যা সকল প্রকার ইনলর্িকযাল মটবটিং করিার 

সক্ষমর্া আনে, মযম  - বিেুযনর্র, মৃবিকা ও ইন্সনুলে  মরদ্ধর্নটন্স মটট এিিং অনযল বে-ইনলকর্িক 

মরিংথ মমর্ারনমে মটট। এোড়া এই লযািনরাটবরর ব ম্নিবণ মর্ যন্ত্রপাবর্ সমূহ েমাঙ্ক ব ণ ময করার সক্ষমর্া 



 

আনে মযম  - র্াপ এিিং চাপ মাপার মগর্ ও মসন্সর, আইআর এিিং গ্লাস থানম মাবমটার, এবস/বেবস মভানের্ 

এিিং ইনলকর্িক কানরে। 

 

সিংটক্ষটপ সামিে পাওয়ার মিমিটেি:  

সাবমট পাওযার বলবমনটে মেনের মিসরকাবর বিেুযৎ উৎপােন  েীষ মিা ীয র্িপল ‘এ’ মরর্টিং প্রাপ্ত এিিং 

পুুঁদ্ধর্িার্ানর র্াবলকাভূক্ত প্রবর্ষ্ঠা । এর্ট সাবমট গ্রুনপর অঙ্গপ্রবর্ষ্ঠা । সাবমট ির্ম মান  র্ার্ীয গ্রীনের 

র্ য ১,৯৪১ মমগাওযাট বিেুযৎ উৎপাে  করনে। সাবমট পাওযার বলবমনটে ২০০৫ সানল ঢাকা এিিং চিগ্রাম 

উভয টক এক্সনচনে র্াবলকাভূদ্ধক্তর পর মথনকই ধারািাবহকভানি লভযািংে বেনয আসনে। সাবমট গ্রুপ 

িািংলানেে সরকার করৃ্মক ২০১৩ সাল মথনক টা া পাুঁচিার মসরা বিেুযৎ উৎপাে  প্রকনল্পর পুরস্কার মপনয 

আসনে।  

 

বিস্তাবরর্ র্া নর্ বভদ্ধর্ট করু  www.summitpowerinternational.com/SPL, অথিা অ ুসরণ করু  

মিইসিুক, বলিংকেই , টুইটার । 

 

মিস্তামরে েটথযর জিয: 
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