
!যৗথ িমিডয়া িব+ি,  

 

বাংলােদেশ বছের এক িমিলয়ন টন এলএনিজ সরবরােহর লে;<    

সািমট এবং কমনওেয়লথ এলএনিজ সমেঝাতা চুিB সই করল  

 

ফেটা ক&াপশন: ওয়ািশংটেন অবি,ত বাংলােদেশর 1তাবােস মাননীয় 5ধানম7ীর িব89ৎ, ;ালানী ও খিনজ স>দ িবষয়ক উপেদCা ডঃ 
Fতৗিফক-ই-ইলাহী Fচৗধুরী, বীর িবMম মেহাদেয়র উপি,িতেত সািমট এবং কমনওেয়লথ এলএনিজ বাংলােদেশ বছের এক িমিলয়ন টন 
এলএনিজ  সরবরােহর লেQ9 সমেঝাতা চুিS সই করল।  

(ওয়ািশংটন িডিস) ২শরা আগ4 ২০২১, 7সামবার:  সািমট অেয়ল এT িশিপং Fকা>িন  িলঃ, Fদেশর 5থম এবং সবUবৃহৎ ;ালানী 
Fতল আমদািনকারক ও সরবরাহকাির 5িতXান, যুSরােZর কমনওেয়লথ এলএনিজ-র  সােথ বাংলােদশ সহ এিশয়ার অন9ান9 ,ােন 
এলএনিজ সরবরােহর লেQ9 স[িত এক\ সমেঝাতা চুিS ]াQর কেরেছ। সািমট অেয়ল এT িশিপং বাংলােদেশর সবUবৃহৎ অবকাঠােমা 

5িতXান সািমট _েপর এক\ অ` 5িতXান । 

মাননীয় 5ধানম7ীর িব89ৎ, ;ালানী ও খিনজ স>দ িবষয়ক উপেদCা ডঃ Fতৗিফক-ই-ইলাহী Fচৗধুরী, বীর িবMম মেহাদেয়র উপি,িতেত 
ওয়ািশংটেন অবি,ত বাংলােদেশর 1তাবােস এই চুিS ]াQর অনুিXত হয়।  

অনুXােন মাননীয় উপেদXা ডঃ 7তৗিফক-ই-ইলাহী 7চৗধুরী, বীর িবDম বাংলােদেশর অথUৈনিতক অbগিতর জেন9 ;ালানী উৎেসর 

লভ9তার efg আেরাপ কেরন। িতিন সািমট অেয়ল এT িশিপং এবং কমনওেয়লথ এলএনিজ-র এই সমেঝাতা চুিS ]াQরেক সাধুবাদ 

জািনেয় এই পদেQপ\ যুSরাZ ও বাংলােদেশর মেধ9 িবদ9মান ;ালানী িবষয়ক সহেযািগতা আেরা  Fবগবান হেব বেল আশা ব9S কেরন।  



এই চুিS\র আওতায় সািমট অেয়ল এT িশিপং িবশ বছর পযUh লুিসয়ানার ক9ােমরেন অবি,ত কমনওেয়লথ-র ৮.৪ এম\িপএ Qমতা 
স>k lত উkয়নাধীন অবকাঠােমা Fথেক সmাব9 বছের এক িমিলয়ন টন এলএনিজ Mয় করেত পারেব।  

সািমট অেয়ল এT িশিপং-এর অন9 সংিnট Fকা>ানী সমূহ ভারত-উপমহােদেশ আনুমািনক িতন িগগাওয়াট গ9াস-Fথেক-িব89ৎ 
উৎপাদেনর সQমতা এবং উkয়নধীন আেছ। এছাড়া সািমট এলএনিজ টািমUনাল Fকা িলঃ, কqবাজােরর মেহশখালীেত এক\ ৫০০ 

এমএমিসএফিড Qমতা স>k Ftা\ং Fuােরজ এT িরগ9ািসিফেকশন ইউিনট পিরচালনা কের। 

সািমট _প অফ Fকা>ানীেজর ভাইস Fচয়ারম9ান ফিরদ খান মhব9 কেরন, "আমরা অত9h গিবUত এই পদেQপ িনেত Fপের যােত কের  

বাংলােদেশর অথUৈনিতক সমৃিvেত আমােদর পিরছk ;ালানী Fজাগান িদেত সQম হেত পাির। আমরা যুSরােZর এলএনিজ সরবরােহ 

কমনওেয়লথ-Fক আমােদর সহেযাগী িহেসেব Fপেয় আনিwত। এেত বাংলােদেশর জেন9 এলএনিজ-র উৎেস xবিচyতা আনেব আর 

Fহনির হাব-র িভিzেত মূেল9 ি,িতশীলতার সুিবধা Fভাগ করেত পারেব।" 

কমনওেয়লথ-র পQ Fথেক, F5িসেড{ এT িসইও পল ভােরেলা বেলন Fয এই সমেঝাতা চুিS 5মাণ কের আমােদর 8\ Fকা>ানীর 

লQ9 এক। 

ভােরেলা বেলন, "কমনওেয়লথ-র আকা}া সবেচেয় কম খরেচ (গ9াস) তরলীকরন Fসবা Fদয়া, Fযখােন যুSরাZ ইিতমেধ9 পৃিথবীর 

5িতেযাগীতামূলক বাজাের efgপূণU ভূিমকায় রাখেছ। এই Fসবা আেরা আবশ9কীয় িবেশষ কের বাংলােদেশর মেতা এক\ উদীয়মান 

অথUনীিতর জেন9 Fযখােন Fটকসই 5বৃিvর জেন9 অিধক ;ালানীর 5েয়াজন। সািমট এই 5েয়াজন\ উপলি~ কেরেছ আর তােত 

কমনওেয়লথ এলএনিজ সহেযাগী হেত Fপের আনিwত।" 

কমনওেয়লথ এক\ lত পvিতেত িনমUাণকাজ করেছ যা এই অবকাঠােমা 5ক�\ মাy িতন বছের Fশষ হেব। এই পvিতেত 5ধানত ি5-

Fফি�েকেটড অংশeেলা অন9,ান Fথেক এেন জুেড় িদেয় কম সমেয় িনমUাণ করা হে�।  

সংেHেপ কমনওেয়লথ এলএনিজ: 
কমনওেয়লথ এলএনিজ, ৮.৪ এম\িপএ তরলীকৃত 5াকৃিতক গ9াস র�ািন টািমUনাল 5ক� যা Fমিqেকা উপসাগেরর লুইিসয়ানায় 
ক9ােমরেনর িনকেট ক9ালকািসউ নদীর তীের অবি,ত। 5ক�\র Fনতৃg ঝঁুিক ব9ব,াপনা এবং মূলধেনর 5েয়াজন কিমেয় এক\ িব�মােনর 

এলএনিজ  অবকাঠােমা  xতরী করেত িনরলসভােব কাজ কের চেলেছ।  
 
ওেয়বসাইট : www.CommonwealthLNG.com 
িলংকডইন : https://www.linkedin.com/company/commonwealth-lng 

সংেHেপ সািমট অেয়ল এM িশিপং 7কাNানী িল: (এসওএসিসএল): ১৯৯৮ সােল 5িতিXত, সািমট অেয়ল এT িশিপং, সািমট 

_েপর এক\ অ`5িতXান এবং Fবসরকাির খােত বাংলােদেশর শীষU,ানীয় ;ালানী Fতল আমদািনকারক ও সরবরাহকাির 5িতXান। 
 
ওেয়বসাইট : www.soscl.net 
Fফইসবুক : https://www.facebook.com/SummitOilShipping 
 
 
িমিডয়া অনুসOােনর জন&: 
 
 



সািমট অেয়ল এM িশিপং 7কাNিন  িলঃ 
 
Fমাহেসনা হাসান 
Fহড অফ পাবিলক িরেলশন এT িমিডয়া  
ইেমইল: mohsena.hassan@summit-centre.com |  
Fমাবাইল +৮৮০১৭১৩০৮১৯০৫ 
 
 
কমনওেয়লথ এলএনিজ  
 
লাইল হানা  
িডের�র অফ কিমউিনেকশন 
Fফান : 346-352-4436 
ইেমইল: lhanna@teamcpl.com 
 

 


