
                                                                                                                                    

 

য ৌথ সংবাদ ববজ্ঞবি 

সাবিট যিঘনাঘাট-২ বাংলাদদদে প্রথি  

বিই’র গ্যাস টারবাইন স্থাপনা শুরু করদলা 

  

ছবব কযাপেন: সাবিট এবং বিই য ৌথভাদব বাংলাদদদে প্রথি বিই’র ৯এইচএ গ্যাস টারবাইনবট সাবিট যিঘনাঘাট-
২ গ্যাস প্লাদের ফাউদেেদন স্থাপনা শুরু কদরদছ। 

 সাবিট এবং বিই বাংলাদদদে প্রথি বিই’র ৯এইচএ.০১ ইবিনবট সাবিট যিঘনাঘাট-২ পাওয়ার 
যকাম্পাবনর (৫৮৩ যিগ্াওয়াট কম্বাইে সাইদকল পাওয়ার প্লযাদের) বভবি স্থাপনা সফলভাদব স্থাপনা শুরু 
কদরদছ। 

 ২০২২ সাদল চালু হদল, সাবিট যিঘনাঘাট-২ পাওয়ার যকাম্পাবন বলবিদটড হদব বাংলাদদদের সবববৃহৎ 
কম্বাইে সাইদকল ববদুযৎদকন্দ্র  া যদদের সাত-লক্ষ গৃ্হস্থাবলর ববদুযদতর প্রদয়ািন যিটাদত সক্ষি। 

 বাংলাদদদের যবসরকাবর ববদুযৎ খাদত এই প্রকল্পবট এ াবৎকাদলর সবববৃহৎ একক বববনদয়াগ্। 

(ঢাকা, বাংলাদদে) ৩১যে যি, ২০২১, যসািবার: বাংলাদদদের ববদুযৎ খাদত অতযাধুবনক প্র ুবি বযবহাদরর িাধযদি 
ইবতবাচক পবরবতবন আনদত সাবিট বদ্ধপবরকর। যসই লদক্ষয ঢাকার অদূদর বনিবাণাধীন সাবিট যিঘনাঘাট-২ 
পাওয়ার প্লযাে প্রকদল্প সাবিট বনদয় এদসদছ বিই’র সববাধুবনক ৯এইচএ.০১ যহবভ-বডউবট গ্যাস টারবাইন।  



                                                                                                                                    

 

প্রকল্পকাল িাবফক গ্যাস টারবাইনবট প্লযাদের বভবিদত সফলভাদব স্থাপনা করা শুরু হদয়দছ,  া ২০২২ সাল নাগ্াদ 
চালু হদল যদদের সাত লক্ষ গৃ্হস্থাবলর ববদুযদতর প্রদয়ািন যিটাবার সিতুলয ববদুযৎ উৎপাদন করদত সক্ষি হদব। 

“এখদনা িাথাবপছু ববদুযৎ বযবহাদর বাংলাদদে ভারতীয়-উপিহাদদদের িদধয অদনক বপবছদয়,  বদও বাংলাদদদের 
িাথাবপছু বিবডবপ বৃবদ্ধর হার এই অচলেদল সবচাইদত যবেী। সাবিট বাংলাদদদের অথবতনবতক অরগতগ্বত যবগ্বাদন 
যদদের িানুদের িনয প্রাথবিক অবকাঠাদিা বনিবাণ কদর  াদে”, বদলন সাবিট গ্রুপ অফ যকাম্পাবনি-এর 
প্রবতষ্ঠাতা যচয়ারিযান িুহাম্মদ আবিি খান। “আিরা বাংলাদদদে প্রথিবাদরর িদতা বিই’র সববাধুবনক এইচএ 
(HA) প্র ুবি বযবহার কদর সাশ্রয়ী এবং বনভবরদ াগ্য ববদুযৎ উৎপাদন করদত আোবাদী”। সাবিট যিঘনাঘাট-২ 
প্রকল্পবট বাংলাদদদের যবসরকাবর ববদুযৎ খাদতর এ াবৎকাদলর সবববৃহৎ একক বববনদয়াগ্। 

বতবিাদন বিই’র এইচ-ক্লাস এই যসগ্দিদে ববদের সবদচদয় দ্রুত বধবনেীল গ্যাস টারবাইন বিট। ফ্রাদের 
যবলদফাদটব বনবিবত এই বিই ৯এইচএ.০১ গ্যাস টারবাইনবট ৫০-হািব যসগ্দিদের কম্বাইে সাইদকদল ববে 
যরকডবধারী বনট ৬৩.৭ েতাংে কা বকরী। এছাড়া টারবাইনবটর পূণব িীবনকাদল এর িাবলকানার যিাট খরচ 
ইোবির িদধয সবদচদয় সাশ্রয়ী। এই গ্যাস টারবাইনবট স্বল্প জ্বালাবনদত অবধক ববদুযৎ উৎপাদদন এবং ইোবিদত 
বলবডং যিবিবববলবট প্রদাদন সক্ষি। সবববনম্ন (নাইদরাদিন অিাইড এবং কাববণ ডাই অিাইড) বায়ু বনরসরণ, 
িূলধন বযয় ও রক্ষণাদবক্ষদনর ববরািকাল এবং স্বল্প খরচ ছাড়াও এইচএ যটকদনালবি যটকসই ববদুযৎ উৎপাদদনও 
গুরুত্বপূণব ভূবিকা পালন কদর। 

“সবার িনয ববদুযৎ -- এই িাতীয় লদক্ষয বাংলাদদদের সরকার সবিয়ভাদব তাাঁর যকৌেল নতুনভাদব বনধবারণ ও 
উপায় সংজ্ঞাবয়ত করদছ”, বদলন বিই’র দবক্ষণ এবেয়ার গ্যাস পাওয়াদরর বসইও দীদপে নন্দা। বতবন আদরা 
বদলন,“সাবিট গ্রুদপর সাদথ দীঘবদিয়াদী সহদ াগ্ী বহদসদব থাকদত যপদর বিই গ্বববত। আগ্ািীদতও জ্বালানী খাদত 
বববভন্ন ধরদণর যসবা ও সিাধান প্রদাদনর িাধযদি বাংলাদদদের ববদের সবদচদয় দ্রুত বধবনেীল অথবনীবত হওয়ার 
আকাঙ্ক্ষার  াত্রায় সকল উন্নয়দনর প্রবতবন্ধকতা উিরদণ সহায়তা করদত আিরা প্রবতশ্রবতবদ্ধ।” বাংলাদদদে 
বিই’র একাবধক েবিোলী গ্যাস টারবাইন স্থাপনা রদয়দছ  া সবম্মবলতভাদব প্রায় বতন বগ্গ্াওয়াট ববদুযৎ উৎপাদন 
করদত সক্ষি। 

টানববক ইবপবস চুবির আওতায় বিই সাবিট যিঘনাঘাট-২ পাওয়ার প্লযােবটর িনয – একবট ৯এইচএ.০১ গ্যাস 
টারবাইন, একবট বি-দপ্রোর যলদভল আরএইচ-বরবহটার ড্রাি টাইপ বহট বরকভাবর বিি যিনাদরটর 
(এইচআরএসবি), একবট বিি টারবাইন, একবট গ্যাস টারবাইন যিনাদরটর, একবট বিি টারবাইন যিনাদরটর, 
একবট কনদডোর এবং আনুোবিক সরিািসহ বযাদলে অফ প্লযাে (ববওবপ) সবলউেনস প্রদান করদছ। বিই 
আগ্ািী ২২ বছর প বন্ত গ্যাস টারবাইন এবং যিনাদরটদরর রক্ষণাদবক্ষণ এবং যিরািদতর যসবা প্রদান করদব। 

সাবিট যিঘনাঘাট-২ প্রকদল্পর বববভন্ন প বাদয় প্রায় এগ্ার ে’রও যবেী শ্রবিক কাি কদর  াদেন। বতবিাদন 
যকাবভড-১৯ পবরবস্থবতর ববদবচনায় সাবিট এবং বিই’র সদসযরা সকদলর বনরাপিা এবং িাতীয়, স্থানীয় ও  



                                                                                                                                    

 

যকাম্পাবনর স্বাস্থযবববধ কদঠারভাদব বনবিত কদর সফলতার সাদথ গ্যাস টারবাইনবটর আগ্িন এবং সংস্থাপদনর 
কাি কদর চদলদছ। 

সাবিট পাওয়ার ইোরনযােনাল সম্পদকব 

বসিাপুরবভবিক সাবিট পাওয়ার ইোরনযােনাল বাংলাদদদের বৃহিি স্বতন্ত্র ববদুযৎ উৎপাদনকারী প্রবতষ্ঠান 
(আইবপবপ),  া িাতীয় বরগতদডর িনয প্রায় ২ বগ্গ্াওয়াট ববদুযৎ উপাদদন সক্ষি। এছাড়াও এবট বাংলাদদদের 
বৃহিি অবকাঠাদিা উন্নয়নকারী বযবসাবয়ক যগ্াষ্ঠী সাবিট গ্রুদপর একবট অংে। ইদতাপূদবব, সাবিট ৩ বববলয়ন 
িাবকবন ডলার বববনদয়াদগ্র যঘােণা বদদয়দছ এলএনবি টাবিবনাল, বৃহৎ কম্বাইে সাইদকল পাওয়ার প্লযাে বনিবাদণ। 
এছাড়া সাবিট সাকব অচলেদল প্রাথবিক জ্বালাবন অবকাঠাদিা উন্নয়দন আরগতহী। 

২০১৯ সাদলর ১৪ই িাচব, সাবিট এবং বিই’র য ৌথ বববনদয়াগ্, সাবিট যিঘনাঘাট-২ পাওয়ার যকাম্পাবন বলবিদটড 
বাংলাদদে ববদুযৎ উন্নয়ন যবাদডবর (বববপবডবব) সাদথ ববদুযৎ িয় চুবি (বপবপএ) সম্পাদন কদর। ইদতািদধয প্রকল্পবট 
৩৫০ বিবলয়ন িাবকবন ডলাদরর দ্বৈত-বকবিবভবিক (duel-tranche) ঋণ অিবদনর িনয অযাদসট বত্রপল এ 
ইনফ্রািাকচাদরর পক্ষ যথদক “পাওয়ার বডল অফ দয ইয়ার ২০২০” পুরস্কার লাভ কদর। সাবিট যিঘনাঘাট-২ 
পাওয়ার যকাম্পাবন বলবিদটড -- সাবিট গ্রুদপর একবট অিপ্রবতষ্ঠান। 

ববিাবরত তদথযর িনয বভবিট করুন www.summitpowerinternational.com এবং সাবিদটর যফসবুক, 
ইউবটউব, টুইটার ও বলংকডইন পাতা অনুসরণ করুন। 

যিাহদসনা হাসান 

সাবিট কদপবাদরেন বলবিদটড 

+৮৮ ০১৭১৩০৮১৯০৫ 

mohsena.hassan@summit-centre.com 

বিই গ্যাস পাওয়ার সম্পদকব 

প্রাকৃবতক গ্যাস যথদক ববদুযৎ প্র ুবি, তার যসবা এবং অনযানয সিাধাদন বিই গ্যাস পাওয়ার সারা ববদে 
পথপ্রদেবক। অববরাি উদ্ভাবনা আর চলিান রগতাহদকর সাদথ অংেীদারীদত্বর িাধযদি বিই আরও অতযাধুবনক, 
পবরদবেবান্ধব এবং কা বকর জ্বালানী যসবা প্রদান কদর  াদে  ার উপর িানুে বনভবরেীল এবং  া ভববেযদতর 
জ্বালানী প্র ুবি বববনিবাদণ অপবরহা ব। বিই’র বিটগুদলা ববদের সববাবধক স্থাবপত গ্যাস টারবাইন এবং যসগুদলা 
৬৭ যকাবট পবরচালনা ঘো অবভজ্ঞতা আদছ বিই’র। বিই অতযাধুবনক প্র ুবি, অপ্রবতৈন্দ্বী যসবার িাধযদি 
গ্যাসবভবিক ববদুযৎ উৎপাদনদকন্দ্র বনিবাণ, পবরচালনা এবং রক্ষণাদবক্ষদণর দাবয়ত্ব পালন করদছ। 

file:///C:/Users/lenovo/Desktop/www.summitpowerinternational.com
https://www.facebook.com/summitpowerintl
https://www.youtube.com/summitpowerinternational
https://twitter.com/summitpowerintl
https://www.linkedin.com/company/summit-power-intl


                                                                                                                                    

 

আরও িানদত বিই’র ওদয়বসাইট www.ge.com/power/gas এবং টুইটাদর @GE_Power ও বিই 
পাওয়াদরর বলংকডইন অযাকাউদে যচাখ রাখুন। 

আবদতয বসং 

কবিউবনদকেনস বলডার, বিই গ্যাস পাওয়ার দবক্ষণ এবেয়া 

ইদিইল: aditya.singh3@ge.com 

file:///C:/Users/lenovo/Desktop/www.ge.com/power/gas
http://www.twitter.com/GE_Power
https://www.linkedin.com/company/gepowerandwater?trk=prof-exp-company-name

