
িমিডয়া িব�ি�

সািমট ও ���িশপ গাইবা�ায় �সৗর িবদ�ুৎ �াম গেড় তুলেব

ফেটা ক�াপশন : সািমট কেপ�ােরশন এবং ���িশপ গাইবা�ার �ত�� কািবলপুর চের ৫৪ িকেলাওয়াট �সৗর �াম গেড়
�তালার লে�� এক� অনদুান চুি� �া�িরত হেয়েছ।

(ঢাকা) আগ� ২৩, ২০২২, ম�লবার: সািমট, �দেশর বহৃ�ম উ�য়নকারী �িত�ান, জলবায়ু পিরবত� েন অিভেযাজনেক
��� িদেয় কেপ�ােরট সামািজক দায়ব�তা (িসএসআর)-এর অংশ িহেসেব গাইবা�ার �ত�� চরা�েল ‘���িশপ-সািমট
�সালার িভেলজ �ক�’ উ�য়েনর লে�� চুি� �া�র কেরেছ।

২০২৩ সােলর �ফ�য়াির মােস যখন এই �ক�� চালু হেব, এই �সৗর িবদ�ুৎ ি�ড ৫৪ িকেলাওয়াট িবদ�ুৎ উৎপাদেন স�ম
হেব। �ত�� কািবলপুর চেরর ২০৫� অিত-দির� পিরবার, ২৬� �দাকান স�িলত �ানীয় বাজার, চার� �াথিমক
িবদ�ালয়, এক� মা�াসা এবং ���িশপ িলগাল ইনফরেমশন বথু িবদ�ুৎ �সবা পােব, �যসব এখন ি�ড-বিহভু� ত। সািমট
�ায় �দড় �কা� টাকা অনদুান িদে� ���িশপেক ২০২৬ সাল অবিদ কািবলপুর চের ৬১ �ডিসমাল জিমর ইজারা, �সৗর
িবদ�ুৎ �াপনা, অনষুাি�ক সরবরাহ ও র�নােব�েনর জেন�।

লিতফ খান, সািমট �প অব �কা�ািনেজর ভাইস-�চয়ারম�ান ম�ব� কেরন, “সািমেট আমরা �কৗশলগতভােব �ীন
এনাজ�র িদেক নজর িদি�। িসএসআর -এর অংশ িহসােব আমরা ���িশেপর সােথ এই �সৗর �াম� িনম�াণ করিছ। এর
সােথ, আমরা বাংলােদেশ ইউ�িল�-��েল �সৗর ও বায়ু �থেক িবদ�ুৎ উৎপাদেনর কায�কািরতা িনেয় অধ�য়ন করিছ।”



�না খান, ���িশেপর �িত�াতা িনব�াহী পিরচালক বেলন, “যমনুার খরে�াতা �প �দেখেছ, এমন সবাই বঝুেব �কন
এখােন জাতীয় �ীেডর িবদ�ুত সরবরাহ স�ব নয়। তাই িবক� িহেসেব �সৗর িবদ�ুৎ �ানীয় বািস�ােদর জীবনমান উ�য়ন
এবং িশ�েদর িশ�ায় নতুন দয়ুার উে�াচন করেব।” িতিন আেরা বেলন, �সৗর িবদ�ুেতর মাধ�েম এলাকায় িনরাপ�া
িনি�েতর পাশাপািশ �কেরািসেনর �িপ �থেক আ�ন লাগার দঘু�টনা এড়ােনা যােব।

চুি� �া�র অন�ুােন উপি�ত িছেলন আিজজা আিজজ খান এিসএ, সািমট �েপর পিরচালক ও িসএসআর কিম�র সদস�,
সািমট কেপ�ােরশেনর পিরচালক আজহা�ল হক এফিসএ, সািমট গাজীপুর-২ পাওয়ার এবং  সািমট এইস অ�ালােয়�
পাওয়ােরর ব�ব�াপনা পিরচালক �মাঃ �মাজাে�ল �হােসন, রাহাদ �হােসন, িজএম (িফন�া�) এবং সািমট করেপােরশন
কেপ�ােরশেনর িসিনয়র িজএম কেন�ল জাওয়াদ-উল ইসলাম (অব.) এবং অন�ান� ঊ��তন কম�কত� া।

���িশপ স�েক� : �যখােন জীবন-জীিবকা �মিকেত, �সসব �ি�ক এলাকার জনেগাি�েক �াবল�ী করা এবং �ানীয়
জনগেনর �মতায়ন িনেয় কাজ করেছ উ�য়ন সহেযািগ সং�া ‘���িশপ’। ২০০২ সােল যা�া ��র পর �থেক এ পয��
�িতবছর লাখ লাখ মানষুেক সহেযািগতা কের আসেছ সং�া�। দগু�ম �ত�� এলাকার পাশাপািশ �যখানকার বািস�ারা
জলবায়ু পিরবত� েনর িশকার এমন জনেগাি�েক �াবল�ী করেত �চ�া চািলেয় যাে� সং�া�। এে�ে� সফলতার মেডল
িহেসেব  �ীকৃিত �পেয়েছ ���িশপ। সং�ার আেছ ৩ হাজােরর �বিশ কম�চারী, যােদর ৫০ ভাগ �ানীয় বািস�া।
���িশেপর আেছ আ�জ� ািতক শি�শালী �নটওয়াক�  ও দিৃ�ভি�, �যখােন মানেুষর আশা ও ময�াদা িনেয় �বেঁচ থাকার
সমান সুেযাগ থােক। িব�ািরত জানেত: www.friendship.ngo

সািমেটর িসএসআর কায��ম: সািমট বাংলােদেশর সব�বহৃৎ অবকাঠােমা �িত�ান এবং আমরা আমােদর
কেপ�ােরট �সাশ�াল �রসপনিসিবিল� (িসএসআর) কায��েমর মাধ�েম �য সকল এলাকায় ব�বসা পিরচালনা কির
�সখানকার উ�য়েন �িত�িতব�। সুিবধাবি�তেদর জন� িশ�া, িশ� ও সং�ৃিত, �খলাধুলা, �া��েসবা এবং
সামািজক �সবার সুিবধা উ�ত করার সমথ�ন করার লে�� আমােদর িবিভ� �বসরকাির সং�ার (এনিজও) সে�
দীঘ�িদেনর অংশীদাির� আেছ। সািমেটর এক� িসএসআর কিম� আেছ যােত �কা�ািনর �জ�� �নতৃে�র
উপি�িত আেছ এবং ইিতপূেব� সািমট িসএসআর কায��েমর জেন� পুর�ৃত হেয়েছ।
িব�ািরত জানেত: www.summitpowerinternational.com

�মাহেসনা হাসান, সািমট কেপ�ােরশন, ইেমইল- mohsena.hassan@summit-centre.com, মেুঠােফান-
+8801713081905

তানিজনা শারিমন, ���িশপ, ইেমইল- tanjinasharmin@friendship.ngo, মেুঠােফান- +88 01711965071
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