মিমিয়া মিজ্ঞমি
সামিট - জেরা একত্রে কািব ন মনউট্রাল জরািিযাপ িাস্তিায়ত্রনর অঙ্গীকার করল

ছমি কযাপশন: জাপানের অর্থেীতি, বাতিজয ও তিল্প উপমন্ত্রী [িাদা আতিতিনরা] উপতিতিনি সাতমট পাওযার
ইন্টারেযািোনের পক্ষ থর্নি তসএফও মনত্রকালাস পযািগালসকাস এবং থজরা এতিযার সিইও ত োসির ো
কুদোমো িাসিটের কার্নব সনউট্রাল ররাডিযাপ িংক্রান্ত একটে িিট াতা চুক্তি স্বাক্ষর কটরন রোসকওর
এসিযান সিন রিাথ পােব নারসিপ সিসনসিযাল (এক্তিক্তিসপএি) িভায।
(জটামকও), ২৫ এমিল ২০২২, জসািিার:
আি, িাসিে পাওযার ইন্টারনযািনাল সলসিটেড ("িাসিে") এর্ং রিরা এসিযা প্রা: সলসিটেড (“রিরা
এসিযা”), িাপাটনর রিরা কটপাটরিটনর
ব
একটে িহট াগী প্রসতষ্ঠান, র্াংলাটেটির আথ-িািাক্ত
ব
িক উন্নযটন
িহাযতা অর্যাহত ররটে কার্নব সনরটপক্ষ ররাডিযাপ ততসরর উটেটিয একটে িিট াতা স্মারটক (“MOU”)
স্বাক্ষর কটরটে।
এই চুক্তিটত র্াংলাটেটি নর্াযনট াগয সর্েযযৎ উৎপােন ত্বরাসিত করটত এর্ং পযাসরি িলর্াযয চুক্তির লক্ষয
অিবটনর উটেটিয িাসিটের িূনয কার্নব সনগিন
ব লক্ষযিাত্রা স্থাপন, তা অিবটনর ররাডিযাটপর রূপটরো
ততরী এর্ং হাইটরাটিন র্া অযাটিাসনযার িটতা ির্যি-জ্বালানী র্যর্হার কটর সডকার্নাইটিিটনর
ব
প্রটচষ্টা
রিারোর করর্ার সনটেিনা
ব অন্তভুিব করা হটযটে ।
অেুষ্ঠানে সাতমট পাওযার ইন্টারেযািোনের তসইও ও এমতি আত্রয়শা আমেে খান বনেে, “র্াংলাটেি ক্লাইটিে
ভালনাটরসর্সলটে র ারাটির (সিসভএ ) িেিয সহটিটর্ ২০৪১ িাটলর িটযয িাতীয জ্বালাসন চাসহোর ৪০%
পযননর্ীকরণট
ব
াগয উৎি রথটক িরর্রাহ করার অঙ্গীকার কটরটে। তার যারার্াসহকতায, িাসিে এর্ং

আিাটের অংিীোর রিরার িাটথ সনটয, সর্শ্বিাটনর অসভট ািন পদ্ধসত র্াস্তর্াযটনর িাযযটি আিরা িূনয
কার্নব সনগিন
ব লটক্ষয রপ ৌঁোটনার িনয কাি করটত চাই।”
থজরা এতিযার সিইও জ ামসত্ররা কুদািা মন্তবয িনরে, “থজরা এতিযা বাংোনদনি িার তিিাবথোইনজিে প্রটচষ্টা
র্াস্তর্াযটন সনটয িাসিটের িাটথ কাি করার িযট াগ রপটয আনক্তিত, কারণ রিরা সনটিও ২০৫০ িাটলর
িটযয তার অভযন্তরীণ ও সর্টেিী কা ক্রটি
ব
কার্নব -ডাই-অক্সাইড সনগিন
ব কসিটয িূনয-কার্নব অিবন করটত
চাইটে। আিরা সর্শ্বাি কসর রিরা এর্ং িাপাটনর অসভজ্ঞতার আটলাটক, আিরা িাসিে এর্ং িটর্াপসর
ব
র্াংলাটেিটক িহাযতা করটত িক্ষি হটর্া।”
আিা করা াটে র্াংলাটেটির অথননসতক
ব
প্রর্ৃক্তদ্ধর িাটথ িািঞ্জিয ররটে র্াংলাটেটির সর্েযযৎ চাসহো
র্াড়টর্। র্াংলাটেি সর্সভন্ন জ্বালাসন র্যর্হার কটর, সর্েযযৎ উৎপােটনর কা কাসরতা
ব
র্ৃক্তদ্ধর পািাপাসি
নর্াযনট াগয সর্েযযৎ উৎপােনোত উন্নযটনর িাযযটি রেটির সর্েযযটতর ক্রির্যিান
ব
চাসহো রিোটনা এর্ং
পযাসরি চুক্তির লক্ষয অিবটন প্রসতশ্রুসতর্দ্ধ।
সামিট পাওয়ার ইন্টারনযাশনাল সম্পত্রকব:
িাসিে গ্রুপ র্াংলাটেটির র্ৃহত্তি অর্কাঠাটিা উন্নযনকাসর সিল্পটগাষ্ঠী। সিঙ্গাপযটর অর্সস্থত িাসিে পাওযার
ইন্টারনযািনাল, র্াংলাটেটির র্ৃহত্তি স্বতন্ত্র সর্েযযৎ উৎপােনকারী প্রসতষ্ঠান। এোড়া িাসিে একটে ভািিান
িংরক্ষণাগার এর্ং পযনঃগযাটি রূপান্তকরণ ইউসনে (এ এিআরইউ) িাহাটির স্বত্ত্বাসযকার এর্ং পসরচালনা
কটর া র্াংলাটেটি প্রসতসেন ৫০০ সিসলযন ঘন য ে (এিএিসিএ সড) গযাি িরর্রাহ কটর। এটত
সিতিযসর্সি কটপাটরিন
ব
রথটক সর্সনটযাগ আটে এর্ং অনযানয সর্েযযৎ প্রকটল্পর িনয িাপাটনর তাইটযা লাই
ইন্স্যযটরন্স্ রকাম্পাসনর রথটক সর্সনটযাগ রপটযটে িাসিে। ২০১৯ িাটল, থজরা থিা. ইেিরনপানরনটি, “রিরা”
িাসিে পাওযার ইন্টারনযািনাটলর ২২% অংিীোসরত্ব িহণ কটরটে।
www.summitpowerinternational.com
জেরা জকা. ইনকরত্রপাত্ররত্রটি সম্পত্রকব মিস্তামর :
থজরা একটে তর্সশ্বক জ্বালানী রকাম্পানী ার প্রযান িক্তি হটলা জ্বালানী িাপ্লাই রচইটনর পযটরাো িযটড় কাি
করর্ার ক্ষিতা, ার র্যাসি এলএনক্তি ও অনযানয জ্বালানী প্রকটল্প অংিিহন, জ্বালানীর পসরর্হন এর্ং
সর্েযযৎ উৎপােন। ২০১৫ িাটল প্রসতটষ্ঠত থজরা, িাপাটনর প্রযান েযটে সর্েযযৎ োটতর রকাম্পানী রেপটকা
য টযল এন্ড পাওযার ইনকরটপাটরটেড এর্ং চুর্য ইটলকটট্রটকর িিসর্সনটযাটগর র থ িাসলকানাযীন একটে
প্রসতষ্ঠান। থজরার লক্ষয হটলা জ্বালানী োটতর িম্পে উন্নযন এর্ং র্যর্স্থাপনার িাযযটি তর্সশ্বক
প্রসতট াসগতািূলক েটর সর্েযযৎ ও জ্বালাসন িরর্রাহ করা।
মিস্তামর
ত্রযযর েনয:
রিাহটিনা হািান। রহড অ সপআর এন্ড সিসডযা। িাসিে কটপাটরিন
ব
সলসিটেড। ইটিইল:
mohsena.hassan@summit-centre.com । রিার্াইল: ০১৭১৩ ০৮১৯০৫।
তাকাও অনযকী । সিসনযর ভাইি-রপ্রসিটডন্ট, রিরা এসিযা সপটেই সলসিটেড । ইটিইল:
takao.onuki@jeraeda.com

