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সম্পাদকীয়
নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড এর ২০২১-২০২২ অর্ থবছয়রর
বানষ থ িথসম্পাদন ক্ষ্ুিাত্রা অনুযােী ননেনিিভায়ব নবনভন্ন প্র াশনা িথ্য বািােয়ন
প্র ায়শর ননয়দ থশনা রয়েয়ছ। এ জপ্রনক্ষ্য়ি জ াম্পাননর িথ ান্ড, সাফল্য, নতুন উয়যাগ এবং
নবনভন্ন অনুষ্ঠায়নর সংবাদ সম্বন ি এ টি ত্রত্রিানস প্র াশনা ‘এনডনিউনপনেনসএ বািথা’
এর চতুর্ থ সংখ্যা প্র ানশি হয়ি যায়ে। এটি জ াম্পাননর অন্যিি মুখপত্র নহয়সয়ব
জ াম্পাননর সানব থ নচত্র স য় র নন ে তুয় ধরয়ব।
নবদ্যুৎ জদয়শর অর্ থনননি উন্ননির মূ চান াশনি। নেনডনপ-এর প্রবৃনি এবং জদয়শর
ক্রিবধ থিান অর্ থনীনিয় গনিশী রাখয়ি জে সই, ননভথরয়যাগ্য এবং সাশ্রেী নবদ্যুৎ
সরবরায়হর প্রয়োেন। বাং ায়দশ সর ার জদয়শর ক্রিবধ থিান নবদ্যুৎ চানহদা পূরয়ে নিশ্র
জ্বা ানন (গ্যাস, ে া, ির জ্বা ানন, পারিােনব শনি, নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন)
ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি নবদ্যুৎ খায়ির উন্নেয়নর য়ক্ষ্ু স্বল্প, িধ্য ও দীর্ থয়িোনদ িথসূচী গ্রহে
য়রয়ছ। সর ায়রর পাওোর নসয়স্টি িাস্টার প্ল্ুান-২০১৬ অনুযােী ২০৩০ সায় র িয়ধ্য
৪০,০০০ জিগাওোে এবং ২০৪১ সায় র িয়ধ্য ৬০,০০০ জিগাওোে নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর
পনর ল্পনা রয়েয়ছ। এছাড়া, পনরয়বশ সংরক্ষ্য়ের নননিত্ত নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন ব্যবহায়রর
গুরুত্ব নবয়বচনাে ২০৪১ সায় র িয়ধ্য নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন ব্যবহার য়র প্রাে ৯৪০০
জিিঃওিঃ নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর পনর ল্পনা সর ায়রর রয়েয়ছ। সর ায়রর এ স
ক্ষ্ু অেথয়ন
অংশীেন নহয়সয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড
(এনডনিউনপনেনসএ ) ননর সভায়ব াে য়র যায়ে।
বিথিান নবশ্ব য়রানা িহািারীয়ি পর্য থদস্ত। এরই ফ াফয় নবয়শ্বর অর্ থনীনি এ বড়
চুায় য়ের মুয়খামুনখ দাঁনড়য়েয়ছ। আশাি সংোদ হবে, সারা নবয়শ্বর অর্ থনীনি এ
অনা ানিি িন্দার মুয়খামুনখ হয় ও বাং ায়দয়শর অর্ থনীনি যয়র্ষ্ট জবগবান। নর্ থ-ওয়েস্ট
পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ সর ায়রর সহয়যাগী নহয়সয়ব বাং ায়দয়শর
অর্ থনীনিয়ি গুরুত্বপূে থ অবদান রাখয়ছ। য়রানা িহািারী সয়েও এনডনিউনপনেনসএ
সাফয়ল্যর সায়র্ াে য়র জগয়ছ। জয সাফল্য নচত্র নবদ্যুৎ খাি ির্া সিগ্র বাং ায়দয়শর
েয়ন্যই গয়ব থর নবষে। ‘এনডনিউনপনেনসএ বািথা’ ননেনিিভায়বই জ াম্পাননর সাফল্যনচত্র
েনগয়ের সািয়ন তুয় ধরয়ব। এনডনিউনপনেনসএ বািথার ২০২১-২২ অর্ থ বছয়র চতুর্ থ
সংখ্যা প্র ায়শর সুয়যাগ জপয়ে আিরা আননন্দি ও গনব থি। স য় শুয়ভো।
সম্পাদ
নবি চন্দ্র রাে এফনসএস
জ াম্পানন সনচব, এনডনিউনপনেনসএ
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স্বাগি েিব্য

িবক েঃ এ. এম. মখািবশদ্যল আলম, মকাম্পারিি িধাি রিে জাহী কমজকিজা, এিডরিউরপরর্রসএল

িহান নবেয়ের এ িায়স আনি গভীর শ্রিাভয়র স্মরে রনছ োনির নপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহিান এবং বীর শহীদ
মুনিয়যািায়দর। যায়দর আত্মিুায়গর নবননিয়ে আিরা জপয়েনছ এ টি স্বাধীন সাব থয়ভৌি রাষ্ট্র। আনি অিুন্ত আননন্দি জয নর্ থওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ

র্তথ ২০২১-২২ অর্ থ বছয়র ‘এনডনিনপনেনসএ বািথা’ এর চতুর্ থ সংখ্যা

জ াম্পাননর ওয়েবসাইয়ে প্র াশ হয়ি যায়ে। উি প্র াশনাে জ াম্পাননর হা নাগাদ ানরগনর এবং অ- ানরগনর িথ্য তুয়
ধরা হয়েয়ছ। ননেনিি ায থক্রয়ির পাশাপানশ জ াম্পাননর অেথন এবং সাফয়ল্যর নচত্রও েনগয়ের সুনবধায়র্ থ প্র াশ রা হয়েয়ছ।
‘এনডনিনপনেনসএ বািথা’র িাধ্যয়ি জ াম্পাননর স

স্তয়রর িথ িথা- িথচানরগেসহ নবনভন্ন অংশীেন অবাধ িথ্য গ্রহয়নর

িাধ্যয়ি উপকৃি হয়বন। এছাড়া, এ ধরয়নর ায থক্রয়ির ফয় এ নদয় জযিন জ্ঞায়নর ভান্ডার সমৃি হয়ব অন্যনদয় েনগয়নর
নন ে জ াম্পাননর ভাবমূনিথ উজ্জ্ব হয়ব। এছাড়া, এ প্র াশনার ফয় নবদ্যুৎ নবভাগ, নবদ্যুৎ জ্বা ানন ও খননে সম্পদ িন্ত্রো ে
সংনিষ্ট নবনভন্ন দপ্তর অত্র জ াম্পানন সম্পয় থ সহয়েই প্রয়োেনীে িথ্য পায়ব বয় আশা নর। পনরয়শয়ষ, ‘এনডনিনপনেনসএ
বািথা’ এর অব্যাহি অগ্রযাত্রা ও সফ িা ািনা রনছ।
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মকাম্পারি পরিরচরি - ৫
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গৃহঋণ চুরি স্বাক্ষি- ১২
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িয়হাদয়ের রূপসা প্র ল্প পনরদশথন - ১৩
প্রধান ননব থাহী িথ িথা িয়হাদয়ের খু না ২২৫ জিিঃওিঃ নসনসনপনপ
নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরদশথন - ১৪
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৪র্ থ নশল্প নবপ্ল্য়বর চুায় ে জিা ায়ব াে প্রনশক্ষ্ে িথশা া -১৬
নসরােগে ২২৫ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর (ইউননে-১)
গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে ায থক্রি - ১৭
মেড়ামািা ৪১০ মমেঃওেঃ কম্বাইন্ড সাইবকল রেদ্যুৎ মকবেি পরিচালি ও
সংিক্ষণ সংক্রান্ত কা জক্রম - ২১
খুলিা রেদ্যুৎ মকবেি পরিচালি ও সংিক্ষণ সংক্রান্ত কা জক্রম-২৭
মধুমরি ১০০ মমেঃ ওেঃ এইচএফও চারলি রেদ্যুৎ মকবেি
গুরুত্বপূণ জ পরিচালি ও মমইিটিোন্স কা জক্রম-৩১
অনি-ননব থাপে িহড়া - ৩৪

কমজকিজা-কমচািীবদি মলখা
র্লেৎ িিলং- ৩৫
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জ াম্পানন পরিরচরি

জদয়শর উত্তর-পনিিাঞ্চয় র ক্রিবধ থিান নবদ্যুৎ চানহদা পূরে এবং
জ া-য়ভায়েে সিস্যা ননরসন য়ল্প নবদ্যুৎ খাি সংস্কায়রর আওিাে
জ াম্পানন আইন, ১৯৯৪ অনুসায়র গি ২৮-০৮-০৭ ইং িানরয়খ
বাং ায়দশ নবদ্যুৎ উন্নেন জবায়ডরথ এ টি প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট
পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড (এনডনিউনপনেনসএ )
গঠিি হে। নসরােগে ১৫০ জিিঃওিঃ ও খু না ১৫০ জিিঃওিঃ নপন ং
পাওোর প্ল্ান্ট ননিথাে প্র ল্প এবং জভড়ািারা ৩৬০ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড
সাইয় নবদ্যুৎ জ ন্দ্র উন্নেন প্র ল্প ননয়ে জ াম্পানন প্রার্নি ভায়ব
যাত্রা শুরু য়র। জ াম্পানন নবদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ য়র ০৩ নয়ভম্বর
২০১২ িানরয়খ। বিথিায়ন ০৯ (নে) টি নবদ্যুৎ জ ন্দ্র হয়ি জ াম্পানন
োিীে গ্রীয়ড ৩০৬৩ জিিঃওিঃ নবদ্যুৎ সরবরাহ রয়ছ। অল্প সিয়ে
জ াম্পাননর আশািীি সাফল্য স িহয় ই প্রশংনসি হয়েয়ছ।

গঠিি হবার পর জর্য় ই নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ননিথাে প্র ল্প
বাস্তবােয়ন এবং নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরচা ন ও সংরক্ষ্য়ে
অনবয ভূনি া পা ন য়র আসয়ছ। আশা রা যাে,
২০৩০ সায় র িয়ধ্য জ াম্পানন ৯,৫০০ জিিঃওিঃ এর ঊয়বথ
নবদ্যুৎ উৎপাদয়ন সক্ষ্ি হয়ব। এছাড়া, জ াম্পাননটি দ্রুিিি
সিয়ে শনিশা ী ব্রান্ড ইয়িেসহ জদয়শর জনর্তত্বশী নবদ্যুৎ
উৎপাদন ারী সংস্থাে পনরগনেি হয়ব বয় ই জ াম্পানন
আশা য়র।
প্রনিষ্ঠানটির বিথিান জচোরম্যান জিািঃ হানববুর রহিান,
সনচব, নবদ্যুৎ নবভাগ এবং জ াম্পাননর প্রধান ননব থাহী
িথ িথা প্রয় ৌশ ী এ. এি জখারয়শদ্য আ ি। িাঁয়দর দৃঢ়
ও গনিশী জনর্তয়ত্ব জ াম্পানন এনগয়ে চ য়ছ।

জসয়েম্বর ২০২১ পয থন্ত জ াম্পাননর বাস্তবােনাধীন প্র ল্প সমূয়হর
ক্ষ্িিা ৩৫৭৮ জিিঃওিঃ এবং ভনবষ্যি প্র ল্প সমূয়হর ক্ষ্িিা ২৮৫৯
জিিঃওিঃ। নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ
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জ
এক ির্বি মকাম্পারিি কা ক্রম
we`y¨r †K›`ªmg~n
µ. bs

we`y¨r †K‡›`ªi bvg

1

wmivRMÄ 225 ‡gtIt K¤^vBÛ
mvB‡Kj we`y¨r †K›`ª (1g BDwbU)
Lyjbv 225 ‡gtIt K¤^vBÛ mvB‡Kj
we`y¨r †K›`ª
‡fovgviv 410 †gtIt K¤^vBÛ
mvB‡Kj we`y¨r †K›`ª
wmivRMÄ 225 ‡gtIt K¤^vBÛ
mvB‡Kj we`y¨r †K›`ª (2q BDwbU)
wmivRMÄ 225 ‡gtIt K¤^vBÛ
mvB‡Kj we`y¨r †K›`ª (3q BDwbU)
gaygwZ 100 †gtIt GBGdI PvwjZ
we`y¨r †K›`ª
wmivRMÄ 400 †gtIt K¤^vBÛ
mvB‡Kj we`y¨r †K›`ª (4_© BDwbU)
(‡hŠ_ gvwjKvbv)
cvqiv 1320 †gtIt Zvc we`y¨r
†K›`ª (1g ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv)
wmivRMÄ 7.6 †gtIt MÖxW Kv‡b‡±W
d‡Uv‡fvëvwqK †mvjvi we`y¨r †K›`ª

2
3
4
5
6
7

8
9

R¡vjvwb
cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW
cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW
cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW
cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW
cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW
GBPGdI
cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW

Avg`vwbK…Z Kqjv
---

‡bU Drcv`b
evwYwR¨Kfv‡e we`y¨r Drcv`‡bi
ÿgZv (‡gtIt)
ZvwiL
214 wm¤új mvB‡Kj: b‡f¤^i 2012
K¤^vBÛ mvB‡Kj: RyjvB 2014
230 wm¤új mvB‡Kj:‡m‡Þ¤^i 2013
K¤^vBÛ mvB‡Kj: Ryb 2016
410 wm¤új mvB‡Kj: ‡g 2017
K¤^vBÛ mvB‡Kj: wW‡m¤^i 2017
220 †deªæqvix 2018
220 wm¤új mvB‡Kj: AvM÷ 2018
K¤^vBÛ mvB‡Kj: Rvbyqvix 2019
105 GwcÖj 2019
414 wm¤új mvB‡Kj: A‡±vei 2018
K¤^vBÛ mvB‡Kj: GwcÖj, 2019
1244 1g BDwbUt ‡g, 2020
6

eZ©gv‡b †gvU Drcv`b ÿgZv

2q BDwbUt wW‡m¤^i, 2020
29 gvP© 2021

3063

ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~n
µ.
bs
1.
2.
3.
4.
5.
6.

cÖK‡íi bvg

R¡vjvwb

iƒcmv 800 ‡gtIt K¤^vBÛ mvB‡Kj we`¨yr
‡K›`« c«Kí
cvqiv 1320 †gtIt Zvc we`y¨r †K›`ª cÖKí
(2q ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv)
cvebv 60 ‡gtIt ‡mvjvi cvK© cÖKí (†hŠ_
gvwjKvbv)
wmivRMÄ 68 †gtIt ‡mvjvi cvK© c«Kí
(†hŠ_ gvwjKvbv)
cvqiv 50 ‡gtIt evqy we`y¨r ‡K›`« c«Kí
cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi
c«Kí (1g ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv)

cÖvK…wZK
M¨vm/GBPGmwW
Avg`vwbK…Z Kqjv

Drcv`b ÿgZv
m¤¢ve¨ evwYwR¨K Drcv`‡bi
(‡gtIt)
ZvwiL
1g
BDwbU:
‡deª
æqvix 2023
880
1320

2q BDwbU: AvM÷ 2023
3q BDwbU: ‡g 2024
4_© BDwbU: Ryb 2024

--

60 Ryb, 2023

--

68 Ryb, 2023

-GjGbwR
‡gvU ÿgZv

50 wW‡m¤^i, 2023
1200 1g BDwbUt wW‡m¤^i, 2024
3578

৪
6

fwel¨r cÖKímg~n
µ.
bs
1.
2.
3.

cÖK‡íi bvg

R¡vjvwb

cvqiv GjGbwR Uy cvIqvi c«Kí (2q
ch©vq)
cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi
c«Kí (3q ch©vq)
wel¨Z bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb wfwËK we`y¨r
†K›`ª cÖKí (GbWweøDwcwRwmGj I ‡hŠ_
gvwjKvbvaxb †Kv¤úvwb)

GjGbwR

Drcv`b ÿgZv
evwYwR¨K Drcv`‡bi m¤¢ve¨ ZvwiL
(‡gtIt)
1200 2q BDwbUt wW‡m¤^i, 2027

GjGbwR

1200 3q BDwbUt wW‡m¤^i, 2030

‡mvjvi/DBÛ

৪৫৯

‡gvU ÿgZv

২৮৫৯

cwiKíbvaxb

এিডরিউরপরর্রসএল এি েছি রেরিক রেদ্যুৎ উৎপাদি লক্ষুমাৈা

Existing Capacity

On-going Projects

10000

9500

9000
8300 8300

Generation Capacity

8000
7000

6641

6000

6878 7100

5441

5000
3631

4000

3063 3063
2435

3000
1813

2000
1000

372 444 722
141 299

1074

0

Financial Year
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রেবশষ
রফচাি

পদ্মা মসতু আমাবদি মগ িে ও সম্ভােিা
গি ২৫ জুন ২০২২ িানরয়খ বহু প্রিীনক্ষ্ি
স্বয়ের পদ্মা জসতুর শুভ উয়বাধন জর্ানষি
হয়েয়ছ। ২৬ নয়ভম্বর, ২০১৪ জি

াে শুরু

হওো পদ্মা জসতু ননিথাে সম্পন্ন রয়ি সিে
জ য়গয়ছ প্রাে ৮ (আে) বছর। এটি
বাং ায়দয়শর েয়ন্য এ টি ঐনিহানস অেথন।
জ ননা পদ্মা জসতুর িাধ্যয়ি রােধানীর সায়র্
দনক্ষ্ে-পনিিাঞ্চয় র ২১টি জে ার সংয়যাগ
ত্রিনর হয়েয়ছ সড় পয়র্। মমােকর্া পদ্মা জসতু
উয়বাধয়নর ফয় জদয়শর দনক্ষ্োঞ্চয় র এ র্তিীোংশ জে া রােধানী ঢা া এবং বান
অংয়শর সয়ঙ্গ সড় পয়র্ র্যি হয়েয়ছ। এর
ফয় , জদয়শর দনক্ষ্োঞ্চয় র অর্ থনননি
অগ্রগনি িরানিি হয়ব। উপরন্তু, এই জসতুর
ফয় এখন জর্য় নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন ন নিয়েড এর আওিাধীন চািটি নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ির্া জভড়ািারা
৪১০ জিিঃওিঃ নসনসনপনপ ম্বাইন্ড সাইয়

নবদ্যুৎ জ ন্দ্র, খু না ২২৫ জিিঃওিঃ নসনসনপনপ, িধুিনি ১০০ জিিঃওিঃ নবদ্যুৎ

জ ন্দ্র এবং পােরা ১৩২০ জিিঃওিঃ িাপ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (য়যৌর্ িান

ানাধীন)- এর সায়র্ জযাগায়যাগ সুনবধােন হয়ব।

যা প্রচুর সিে, শ্রি ও অর্ থ সাশ্রে রয়ব। এছাড়া, দনক্ষ্ে পনিিাঞ্চয় র অর্ থনননি উন্ননিয়ি এ স

নবদ্যুৎ জ ন্দ্র

উয়েখয়যাগ্য ভূনি া পা ন রয়ব। বাং ায়দয়শর এই ঐনিহানস অেথয়ন নর্ থ ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন
ন নিয়েড পনরবার আননন্দি ও গনব থি।
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িাননীে প্রধানিন্ত্রীর পক্ষ্ জর্য় সম্মাননা পত্র অেথন

পায়িা ১৩২০ মমেঃওেঃ িাপ রেদ্যুৎ মকে েিজমাবি োংলাবদবশি
সে জবৃহৎ রেদ্যুৎ মকে রহবসবে মদবশি রেদ্যুৎ চারহদা মমোবি র্ািীয়
গ্রীবড রেদ্যুৎ সিেিাহ কবি াবে। রডবসম্বি ২০২০-এ পায়িা ১৩২০
মমেঃওেঃ িাপ রেদ্যুৎ মকে (১ম প জায়) উৎপাদবি আবস। এি মমাে
উৎপাদি ক্ষমিা ১২৪৪ মমেঃওেঃ। ির্ জ-ওবয়স্ট পাওয়াি মর্িাবিশি
মকাম্পারি রলেঃ এেং চায়িা োশিাল মমরশিারি ইমবপাে জ এন্ড
এক্সবপাে জ কবপজাবিশি এি ম র্ উবযাবগ এ রেদ্যুৎ মকেটি রিরমজি
হবয়বছ এেং এি ২য় প জাবয়ি কার্ও চলমাি িবয়বছ। গি ২১ মাচ জ
২০২২ িারিবখ মািিীয় িধািমন্ত্রী স্বশিীবি উপরস্থি মর্বক পায়িা
১৩২০ মমেঃওেঃ িাপ রেদ্যুৎ মকে এি ১ম প জাবয়ি শুে উববাধি
ম াষণা কবিি। পাশাপারশ রিরি উি রেদ্যুৎ মকবেি উববাধিী
অনুষ্ঠাবি সািাবদবশ শিোগ রেদ্যুিায়বিি ম াষণা িদাি কবিি।
ির্ জ-ওবয়স্ট পাওয়াি মর্িাবিশি মকাম্পারি রলরমবেড এেং এি
আওিাধীি মকাম্পারি োংলাবদশ চায়িা পাওয়াি মকাম্পারি
রলরমবেড এি সরম্মরলি িয়াবস আবয়ারর্ি অনুষ্ঠাি সফলোবে
আবয়ারর্ি হওয়া গণির্ািন্ত্রী োংলাবদশ সিকাবিি মািিীয়

িধািমন্ত্রীি পক্ষ মর্বক িধািমন্ত্রীি মুখ্যসরচে মবহাদয়
মকাম্পারিি িধাি রিে জাহী কমজকিজা েিােি একটি ধেোদজ্ঞাপি পৈ (Appriciation Letter) িদাি
কবিি। উি পবৈ রিরি উবেখ কবিি ম , োনির নপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহিায়নর েন্মশিবানষ থ ী এবং
স্বাধীনিার সুবে থ েেন্তীর র্যগ উদযাপয়নর িায়ে এ নডনস জর্য় উন্নেনশী জদয়শ উন্নীি হওোর িধ্য নদয়ে
আমাবদি স্বাধীিিা আিও সমুজ্জ্বল হবয়বছ । বিথিায়ন এই জিগা প্র য়ল্পর উয়বাধয়নর িাধ্যয়ি িাননীে প্রধানিন্ত্রী
জশখ হানসনার উযিী জনর্তয়ত্ব গি এ দশয় আিায়দর ক্রিবধ থিান অর্ থনীনির আয়র টি সাফল্য উয়ন্মানচি হয়েয়ছ।
এ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর ফ উয়ন্মাচয়নর ঐনিহানস মুহূিথটি নবদ্যুৎ খায়ির েয়ন্য এ পর্ প্রদশথ হয়ে র্া য়ব, ারে
এ জদয়শ প্রর্িবায়রর িি এিবড় এ টি প্র ল্প তু নামূ ভায়ব স্বল্প সিয়ের িয়ধ্য বাস্তবানেি হয়েয়ছ। উি অনুষ্ঠায়ন
িাননীে প্রধানিন্ত্রীর সানুগ্রহ উপনস্থনি ও দূিদশী েিব্য অনুষ্ঠাবিি োেগাম্ভী জ সমুজ্জ্বল কবিবছ।
এছাড়া, পায়িা রেদ্যুৎ মকে হবি মািিীয় িধািমন্ত্রী শিোগ রেদ্যুিায়বিি ম াষণা মদয়ায় এটি ইরিহাবসি অংশ
হবয় মগবছ এেং শিোগ রেদ্যুিায়বিি ম াষণাি মাধ্যবম মািিীয় িধািমন্ত্রীি মুরর্েেবষ জ বি বি রেদ্যুৎ মপ ৌঁবছ
মদয়াি অঙ্গীকাি পূণ জ হবয়বছ। সয়ব থাপনর, রাবনাবাদ জিনরন চুায়নয় র অনুষ্ঠান এবং উয়বাধনী অনুষ্ঠায়নর পর িঞ্চস্থ
সাংস্কৃনি প্রদশথনী নছ সনিুই অসাধারে। বাং ায়দশ-চােনা পাওোর জ াম্পানন ন নিয়েয়ডর স সদস্য এবং
এর মূ জ াম্পানন নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড এবং চােনা ন্যাশনা জিনশনানর ইিয়পাে থ
এন্ড এক্সয়পাে থ য়পথায়রশন, চায়িা এেং ননে ননে পনরচা না পষ থয়দর সদস্য এবং নবদ্যুৎ নবভায়গর িথ িথারাও
িায়দর চিৎ ার প্রয়চষ্টার েন্য নবয়শষ সাধুবাদ পাওোর দানবদার। সবন ছু সুষ্ঠুভায়ব সম্পাদয়নর েন্য স য় জয
য় ার পনরশ্রি য়রয়ছন িার েন্য প্রধানিন্ত্রীর ায থা ে স য় র প্রনি কৃিজ্ঞ।
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িাননীে
প্রনিিন্ত্রী নসরু
হানিদএরএরিথ পক্ষ্
অেথনয়রয়ছ।
উি প্রশংসাপত্র
এনডনিউনপনেনসএ
ও নবনসনপনসএ
িথা- িথজর্য়
চারীবৃন্দয়সম্মাননা
ব্যাপ ভায়বপত্র
অনুপ্রানেি

পায়িা ১৩২০ মমেঃওেঃ িাপ রেদ্যুৎ মকে েিজমাবি
োংলাবদবশি সে জবৃহৎ রেদ্যুৎ মকে রহবসবে মদবশি রেদ্যুৎ
চারহদা মমোবি র্ািীয় গ্রীবড রেদ্যুৎ সিেিাহ কবি াবে।
রডবসম্বি ২০২০-এ পায়িা ১৩২০ মমেঃওেঃ িাপ রেদ্যুৎ মকে
(১ম প জায়) উৎপাদবি আবস। এি মমাে উৎপাদি ক্ষমিা
১২৪৪ মমেঃওেঃ। ির্ জ-ওবয়স্ট পাওয়াি মর্িাবিশি মকাম্পারি
রলেঃ এেং চায়িা োশিাল মমরশিারি ইমবপাে জ এন্ড
এক্সবপাে জ কবপজাবিশি এি ম র্ উবযাবগ এ রেদ্যুৎ মকেটি
রিরমজি হবয়বছ এেং এি ২য় প জাবয়ি কার্ও চলমাি
িবয়বছ। গি ২১ মাচ জ ২০২২ িারিবখ মািিীয় িধািমন্ত্রী
স্বশিীবি উপরস্থি মর্বক পায়িা ১৩২০ মমেঃওেঃ িাপ রেদ্যুৎ
মকে এি ১ম প জাবয়ি শুে উববাধি ম াষণা কবিি।
পাশাপারশ রিরি উি রেদ্যুৎ মকবেি উববাধিী অনুষ্ঠাবি
সািাবদবশ শিোগ রেদ্যুিায়বিি ম াষণা িদাি কবিি।
ির্ জ-ওবয়স্ট পাওয়াি মর্িাবিশি মকাম্পারি রলরমবেড এেং
এি আওিাধীি মকাম্পারি োংলাবদশ চায়িা পাওয়াি
মকাম্পারি রলরমবেড এি সরম্মরলি িয়াবস আবয়ারর্ি
অনুষ্ঠাি সফলোবে আবয়ারর্ি হওয়ায় রেদ্যুৎ, জ্বালারি ও

খরির্ সম্পদ মন্ত্রণালবয়ি মািিীয় িরিমন্ত্রী র্িাে
িসরুল হারমদ এমরপ মবহাদয় এিডরিউরপরর্রসএল এি
িধাি রিে জাহী কমজকিজা েিােি একটি ধেোদজ্ঞাপি পৈ (Appriciation Letter) িদাি কবিি। উি পবৈ
রিরি উবেখ কবিি ম , পােরা ১৩২০ জিিঃওিঃ িাপ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র এর উয়বাধয়নর িাধ্যয়ি বাং ায়দশ নবয়শ্বর ১৩
(য়ির)িি আ ট্রা সুপার নক্রটি া প্রর্যনি ব্যেহািকািী মদশ রহবসবে স্বীকৃি হবয়বছ। ২.৪৫ রেরলয়ি ডলাবিি এ মহা
িকল্প র্াসমবয় সম্পন্ন হওয়াি ফবল ১৫৭ রমরলয়ি ডলাি সাশ্রয় হবয়বছ া মদবশি ইরিহাবস একটি দৃষ্টান্তমূলক
মাইলফলক। মািিীয় িধািমন্ত্রী ২১ মাচ জ ২০২২ িারিবখ রেদ্যুৎ মকেটি উববাধি কিাি মাধ্যবম সারে জক রদক
রেবেচিায় অন্তিু সন্তুষ্ট হবয়বছি। এছাড়াও মািিীয় িরিমন্ত্রী পবৈ এিডরিউরপরর্রসএল এি িধাি রিে জাহী কমজকিজা
িবক েঃ এ. এম. মখািবশদ্যল আলম এি গরিশীল মিতৃবত্ব ও সমবয়ারচি পদবক্ষবপই ম উি রেদ্যুৎ মকে সফলোবে
োস্তোরয়ি হবয়বছ মস র্বে িাবক ধেোদজ্ঞাপি কবিি।
উি প্রশংসাপত্র এনডনিউনপনেনসএ ও নবনসনপনসএ এর িথ িথা- িথচারীবৃন্দয় ব্যাপ ভায়ব অনুপ্রানেি য়রয়ছ।
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গৃহঋণ চুরি স্বাক্ষি

ির্ জ-ওবয়স্ট পাওয়াি মর্িাবিশি মকাম্পারি রলরমবেড এি কমজকিজা-কমজচািীবদি ব্যাংরকং ব্যেস্থাি মাধ্যবম োরড় (আোরসক)
রিমজাবণি র্ে একক ঋণ, র্রম ক্রয়সহ োরড় (আোরসক) রিমজাবণি র্ে একক ো গ্রুপরেরিক ঋণ, র্রমসহ ত্রিরি োরড় ক্রবয়ি
র্ে একক ঋণ ও ফ্ল্ুাে ক্রবয়ি ঋণ িদাবিি রিরমি ১২ এনপ্র , ২০২২ িানরয়খ নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন
ন িঃ (এনডনিউনপনেনসএ ) ও অগ্রেী ব্যাং ন নিয়েড এর িয়ধ্য এনডনিউনপনেনসএ -এর িয়ধ্য জ াম্পাননর জবাড থ রুি,
য়পথায়রে অনফয়স এ টি সিয়োিা স্মার (MoU) স্বাক্ষ্নরি হে। জ াম্পাননর িথ িথা- িথচারীবৃন্দ উি চুনিয়ি অিুন্ত
আননন্দি হয়েয়ছন। িারা িয়ন য়রন এিন উয়যাগ িথেীবয়নর িায়নান্নেয়ন সহাে হয়ব।
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ননব থাহী পনরচা (নপএন্ডনড), প্রয় ৌিঃ আবু আহয়িদ
আখিার জহায়সন িয়হাদয়ের নবদাে সম্বধ থনা

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ এর ননব থাহী পনরচা (নপএন্ডনড), প্রয় ৌিঃ আবু আহয়িদ আখিার
জহায়সন িয়হাদে চাকুনর হয়ি অবসর গ্রহে য়রয়ছন নবধাে িাঁয় জ াম্পাননর পক্ষ্ জর্য় নবদাে সম্বধ থনা প্রদান রা
হে এবং শুয়ভো স্মার নহয়সয়ব জক্রস্ট ও উপহার প্রদান রা হে। এছাড়া, জ াম্পাননর নন ে চাকুরী া ীন পাওনা
নহয়সয়ব গ্রুাচুুইটি, নসনপএফ ও ছুটি নগদােনসহ অন্যান্য পাওনানদর জচ প্রধান ননব থাহী িথ িথা, প্রয় ৌিঃ এ. এি.
জখারয়শদ্য আ ি িয়হাদে িাঁর হায়ি তুয় জদন।
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সম্মাননি পনরচা না পষ থয়দর সদস্য ও
প্রধান ননব থাহী িথ িথা িয়হাদয়ের রূপসা প্র ল্প পনরদশথন

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ এর রূপসা ৮০০ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ ন্দ্র প্র য়ল্পর
াে অিুন্ত দ্রুিগনিয়ি এনগয়ে চ য়ছ। জি, ২০২২ পয থন্ত উি প্র য়ল্পর জভৌি অগ্রগনি- ৫৩.২২% এবং আনর্ থ
অগ্রগনি- ১৬.০২%। আশা রা যায়ে, এ নবদ্যুৎ জ ন্দ্রটির প্রর্ি ইউননে অয়টাবর ২০২৩ সায় উৎপাদয়ন আসয়ব।
োনুোরী ২০২২ এ জ াম্পাননর পনরচা না পষ থয়দর সম্মাননি সদস্য েনাব জসখ আ িার জহায়সন এবং েনাব আবু
নায়সরসহ প্রধান ননব থাহী িথ িথা প্রয় ৌিঃ এ.এি. জখারয়শদ্য আ ি রুপসা নবদ্যুৎ জ ন্দ্র প্র য়ল্পর বাউন্ডানর ওো
এবং প্র য়ল্পর অগ্রগনি পয থয়বক্ষ্য়ের নননিত্ত রুপসা নবদ্যুৎ জ ন্দ্র প্র ল্প পনরদশথন য়রন।
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প্রধান ননব থাহী িথ িথা িয়হাদয়ের খু না ২২৫ জিিঃওিঃ
নসনসনপনপ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরদশথন

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ এর প্রধান ননব থাহী িথ িথা প্রয় ৌিঃ এ.এি. জখারয়শদ্য আ ি
োনুোনর ২০২২ এ খু না ২২৫ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরদশথন য়রন এবং নানা নদ -ননয়দ থশনা
প্রদান য়রন।
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র্ািীয় পরিবেশ পদক-২০২২ অর্জি

র্ািীয় পরিবেশ পদক-২০২২

মধুমরি ১০০ মমেঃওেঃ রেদ্যুৎ মকবেি প্লান্ট ম্যাবির্াি
িবক েঃ আফসানুল িািেীি র্ািীয় পরিবেশ পদক-২০২২ গ্রহণ কিবছি

নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর িাধ্যয়ি জদয়শর উন্নেয়নর চা া গনিশী রাখার পাশাপানশ পরিবেশ সংিক্ষণ ও দূষণ রিয়ন্ত্রবণ
নর্ থ ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড বি পনর র। জ ননা এনডনিউনপনেনসএ অবনহি আয়ছ
এ িাত্র দূষে ননেন্ত্রে এবং বৃক্ষ্য়রাপে ও সবুোেয়নর িাধ্যয়িই পনরয়বয়শর ভারসাম্য রক্ষ্া ও ভনবষ্যৎ প্রেয়ন্মর েন্য
সমৃি পনরয়বশ উপহার জদওো সম্ভব। সম্প্রনি খু না নবভাগ হয়ি প্রানিষ্ঠানন পয থায়ে পরিবেশ সংিক্ষণ ও দূষণ
রিয়ন্ত্রবণ সাফল্য লাে কিায় এিডরিরপরর্রসএল এি আওিাধীি মধুমরি ১০০ মমেঃওেঃ রেদ্যুৎ মকেবক র্ািীয়
পরিবেশ পদক-২০২২ িদাি কিা হয়। এ অর্জি মকাম্পারিি সোই আিরিি ও গরে জি।

মধুমরি ১০০ মমেঃওেঃ রেদ্যুৎ মকে

15

৪র্ থ নশল্প নবপ্ল্য়বর চুায় ে জিা ায়ব াে প্রনশক্ষ্ে িথশা া

৬ই জুন, ২০২২ ইং িানরয়খ, নর্ থ ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড এর বানষ থ িথসম্পাদন চুনি
২০২১-২০২২ এর অংশ নহয়সয়ব '৪র্ থ নশল্প নবপ্ল্য়বর চুায় ে জিা ায়ব াে রনীে' শীষ থ এ টি প্রনশক্ষ্ে িথশা া
অনুনষ্ঠি হে। উি প্রনশক্ষ্য়ে উপনস্থি নছয় ন, অধ্যাপ ডিঃ জিািঃ জসাহরাব জহায়সন ( নম্পউোর সায়েন্স এন্ড
ইনেননোনরং নবভাগ, বাং ায়দশ প্রয় ৌশ নবশ্বনবযা ে, বুয়েে) ও নর্ থ ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন
ন নিয়েড এর িথ িথাবৃন্দ।
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নসরােগে ২২৫ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর
(ইউননে-১) গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে ায থক্রি

এনপ্র -২২ জর্য় জুন-২২ পয থন্ত নসরােগে ২২৫ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয়

(

-)

নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর ইউননে ১ গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে ায়ের িথ্যানদ ও

নস্থরনচত্রিঃ

১।

নসরােগে ২২৫ জিিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয়

নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর (ইউননে-১) Heat Recovery Steam Generator

(HRSG)-এর জসফটি ভাল্বসমূয়হর ায থ ানরিা পরীক্ষ্া রা হে এবং ন ছু ভায়ল্বর Pressure Setting সিন্নে
রা হে।

চিত্র-১:

২।

জসফটি ভাল্বসমূয়হর ায থ ানরিা পরীক্ষ্া রা হয়ে

প্রিুানশি Performance না জদওোে নস্টি োরবাইয়নর Close Circuit Cooling Water
(CCCW) Heat Exchanger-টি Dismantle রা হে এবং ক্ষ্নিগ্রস্ত Gasket ও জবশ ন ছু Plate
পনরবিথন রা হে।
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চিত্র-২:

৩।

নস্টি োরবাইয়নর Condenser Tube পনরষ্কায়রর েন্য অিীব প্রয়োেনীে Rubber Ball Cleaning
System-এর ত্রুটি জিরািি রা হে।

চিত্র-৩:

৪।

CCCW Plate Heat Exchanger জিরািি রা হয়ে

Rubber Ball Cleaning System জিরািি রা হয়ে

নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর High Speed Diesel (HSD) ট্যায়ের অনি ননব থাপে ব্যবস্থার (Foam System)
ায থ ানরিা পরীক্ষ্া রা হে।
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চিত্র-৪:

৫।

HSD ট্যায়ের অনি ননব থাপে ব্যবস্থার ায থ ানরিা পরীক্ষ্া রা হয়ে

গ্যাস োরবাইয়নর Pilot Gas (PG) Control Valve-এ Internal leakage েননি ত্রুটি র্া াে
Valve-টি সঠি ভায়ব পনরচান ি হনে না। পরবিীয়ি, Valve-টির Main Shaft-এর ক্ষ্নিগ্রস্ত O-Ringএর পনরবয়িথ এ টি নতুন O-Ring স্থাপন য়র আয় াচু সিস্যাটির সিাধান রা হে।

চিত্র-৫:

Pilot Gas Control Valve জিরািি রা হয়ে

19

মেড়ামািা ৪১০ মমেঃওেঃ কম্বাইন্ড সাইবকল রেদ্যুৎ মকবেি
পরিচালি ও সংিক্ষণ সংক্রান্ত কা জক্রম
কাবর্ি রেেিণ
১। ট্রান্সফিমাি এেং সংলগ্ন mini-yard এলাকায় Earth Resistance Measurement

20

কাবর্ি রেেিণ
২। Switchgear প্যাবিল মর্বক মলাড কাবিন্ট Measurement

21

কাবর্ি রেেিণ
৩। HP-BFP -A মমােি এি Vibration Measurement

22

কাবর্ি রেেিণ
৪। GBC-A কবেসবিি intercooler এি ত্রিরমরিক সংিক্ষণ কা জক্রম

23

কাবর্ি রেেিণ
৫। HSD area মি valve সমুবহি gearbox মমিামিকিণ

24

কাবর্ি রেেিণ
৬। Fire water deluge system এি operational healthiness প জবেক্ষণ

25

কাবর্ি রেেিণ
৭। Emergency Diesel Generation (EDG) রসবস্টবমি periodic trial run সম্পাদি

26

খুলিা রেদ্যুৎ মকবেি পরিচালি ও সংিক্ষণ সংক্রান্ত কা জক্রম

Rerouting Pipe Connection to Additional Heating Arrangement (GBC)

27

Pipeline Alignment (GBC)

28

মধুমরি ১০০ মমেঃ ওেঃ এইচএফও চারলি রেদ্যুৎ মকবেি
গুরুত্বপূণ জ পরিচালি ও মমইিটিোন্স কা জক্রম

২০২২ সাবলি জুি মাবসি মমইিটিোন্স কাবর্ি অংশ রহবসবে রচবৈ িদি কা জক্রম সম্পাদি কিা হয়েঃ

রচৈ ১- অুারন্ট-পরলরশং রিং অপসািণ

রচৈ ২- রসরলন্ডাি মহড অপসািণ
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রচৈ ৩- লুবর্রিং োবে জাচার্জাি কাটির্জ মোল্ট

রচৈ ৪- লুবর্রিং োবে জাচার্জাি কাটির্জ মোল্ট

রচৈ ৫- লুবর্রিং োবে জাচার্জাি কাটির্জ মোল্ট

30

রচৈ ৬- সােবস্টশবিি োরষ জক মমবন্টইবিন্স

রচৈ ৭- ১১বকরে সারকজে মেকাি রেজুয়াল ইন্সবপকশি

31

রচৈ ৮- ১৩২ মকরে রপটি পরিষ্কাি কিা হবে

রচৈ ৯- অলোিবিেি ইিবলে এয়াি রফল্টাি পরিষ্কাি কিা হবে

32

অনি-ননব থাপে িহড়া
মকাম্পারিি মকরপআই রিিাপিা পরিকল্পিাি আওিায় কবপজাবিে অরফস ও রেদ্যুৎ মকেসমূবহ অরগ্নঝরৌঁ ক হ্রাসকবল্প
রিয়রমি অরগ্ন- রিে জাপণী ব্যেস্থাসমূবহি (ফায়াি এক্সটিংগুইশাি, মহার্ পাইপ ও অোে ন্ত্রপারি) কা জকারিিা
াচাই কিিেঃ িরিমাবস অরগ্ন-রিে জাপণী মহড়াি আবয়ার্ি কিা হয়।
কবপজাবিে অরফবস আবয়ারর্ি অরগ্ন-রিে জাপণী মহড়াি রকছু ছরে

রসিার্গঞ্জ রেদ্যুৎ মকবে আবয়ারর্ি অরগ্ন-রিে জাপণী মহড়াি রকছু ছরে

33

খুলিা ২২৫ মমেঃওেঃ রসরসরপরপ রেদ্যুৎ মকবে আবয়ারর্ি অরগ্ন-রিে জাপণী মহড়াি রকছু ছরে

মেড়ামািা ৪১০ মমেঃওেঃ রসরসরপরপ রেদ্যুৎ মকবে আবয়ারর্ি অরগ্ন-রিে জাপণী মহড়াি রকছু ছরে

মধুমরি ১০০ মমেঃওেঃ রেদ্যুৎ মকবে আবয়ারর্ি অরগ্ন-রিে জাপণী মহড়াি রকছু ছরে
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ে বৎ ির ং
[রচনাে- জিা. নরফাি িাহমুদ, জিা. োনহদ্য ইস াি, জ নি ুা নবভাগ, নসরােগে নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউননে-২)]

ে -য়স জিা েয় রই িিন- সহে, সর এবং অনিিাত্রাে ির । িাই ী? বাদশা আ বর জিা সায়ধর রােধানী
ফয়িহপুর নসনক্র জছয়ড় জগয় ন পাননর য়ষ্ট। বুখারা, সির ন্দ, নদনে হয়ে অধুনা ঢা া; সব নগরীই পাননর নবন
বণ্টন ননয়ে নবস্তর জভয়বয়ছ। নসন্ধু-নী নদ, দে া-য়ফারাি নদী; সবাই নদয়েয়ছ কৃনষ েনিয়ি জসচ- দ্য’কূয় ধারে
য়রয়ছ িানব সভুিা। জহাোংয়হা নদী ‘চীয়নর দ্যিঃখ’ হয়ে েনরয়েয়ছ অশ্রু- জস র্া জ খা আয়ছ চীনা জ া র্া আর
গায়ন। নশল্প পনরসয়র পাননর উৎস, জযাগান, পনরয়শাধন ও নবন ব্যবস্থা সবসিেই প্রর্যনিনবদয়দর ভানবয়েয়ছ, আেও
ভাবায়ে। জদয়শর বৃহৎ নশল্প জক্ষ্ত্র যর্া- নবদ্যুৎ, জ্বা ানন, সার, ইস্পাি, ঔষধ নশল্প সহ সব ারখানায়িই পাননর
প্রয়োেন। বে থহীন, গন্ধহীন, আ ার-আকৃনিহীন পানন - ারখানাে নানা রূয়প ভাস্বর- খয়না শীি , খয়না
ধার , খয়না পনরষ্কার , খয়না ঘু ার , খয়নাবা দ্রাব ।
নসরােগে নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউননে-২) এ নশল্পিানসম্পন্ন সব থাধুনন প্রর্যনির সহােিাে De Mineralized
Water (DM Water) ত্রিনর রা হয়ে। ভূ-গভীর উৎস জর্য় পানন তুয় Ultra Filtration
(UF), Reverse Osmosis (RO) ও Electro De Ionization (EDI) পিনি ব্যবহার য়র
পানন পনরয়শাধন রা হয়ে। UF নসয়স্টয়ি Microza জ াম্পাননর নফোর রয়েয়ছ, RO নসয়স্টয়ি রয়েয়ছ
োপায়নর Toray নফোর। এছাড়া EDI নসয়স্টয়ি আয়িনর ার General Electric ব্রায়ন্ডর EDI
Cell ব্যবহৃি হয়ে।
জ াম্পাননর ননেস্ব েনব বারা পাননর প্ল্ুায়ন্ট ওোনশং ায থক্রি পনরচা না রা হয়েয়ছ। UF নসয়স্টয়ি
Chemical Enhanced Backwash বা CEB রা হয়েয়ছ। জসইসায়র্ RO নসয়স্টয়ি RO
Membrane Cleaning এর িাধ্যয়ি RO নসয়স্টয়ির দক্ষ্িা পুনরুিার রা সম্ভব হয়েয়ছ। এস
ওোনশং-নিননং ায়ের সুনবধায়র্ থ প্ল্ুায়ন্টর সনন্ন য়ে DCS Panel স্থাপয়নর িাধ্যয়ি Local Work
Station ননিথাে রা হয়েয়ছ। ভনবষ্যৎ ওোনশং-নিননং ায়েও এই Local Work Station টির সুনবধা
গ্রহে রা যায়ব।
নশল্প-উৎপাদয়নর সায়র্ সায়র্ িান-ননেন্ত্রেও খুবই গুরুত্ব বহন য়র। ত্রিরী DM Water এর pH,
conductivity, silica িাত্রা ননরূপয়ের য়ক্ষ্ু সুইোরল্যায়ন্ডর Swan জ াম্পাননর নিোর বনসয়ে
অন াইন িদারন চালু রা হয়েয়ছ। এ ইসায়র্ Super Heater এর ননম্নচাপ ও উচ্চচাপ জচম্বায়র নস্টি জর্য়
প্রাপ্ত নয়ডয়ন্সয়ের স্যাম্প াইয়ন Swan Silica Meter বসায়না হয়েয়ছ। এর ফয় DM Water ও
Super-Heated Steam সাব থক্ষ্নে নেরদানরর আওিাে এয়সয়ছ। োরবাইয়ন গুেগিিানসম্পন্ন নস্টি
নননিি রার েন্য নফড ওোোর, ননম্নচাপ ও উচ্চচাপ Super-Heated Steam নিন িাস অন্তর অন্তর
third party এর িাধ্যয়ি পরীক্ষ্া রা হয়ে।
পাননর িান পরীক্ষ্াে ল্যাবয়রেনরয়ি আধুনন যন্ত্রানদর ব্যবস্থা হয়েয়ছ। প্র ল্প জর্য় প্রাপ্ত চীনা নিোরগুয় ার
পাশাপানশ আয়িনর ার HACH Spectrophotometer এর িাধ্যয়ি পাননর েটি পরীক্ষ্াগুয় া সম্পন্ন
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রা হয়ে। ফয় , পাননর Silica, Hardness, phosphate এর িাত্রা ননরূপে প্রনক্রো আরও ননখুিুঁ
হয়েয়ছ। জসই সায়র্ পাননয়ি iron, copper, manganese, arsenic, ammonia,
hydrazine এর পনরিাে নেরদানরয়ি এয়সয়ছ। ল্যাবয়রেনর যন্ত্রপানি Third Party এর িাধ্যয়ি
ননেনিি Inspection & Calibration রা হয়ে এবং স
নিোয়রর calibration
certificate প্রানপ্ত নননিি রা হয়েয়ছ। এভায়ব ল্যায়বর ায থক্রি আরও স্বে ও ননভথরয়যাগ্য হয়েয়ছ।
জ নি ুা জডানেং ায থক্রি সহেী রয়ের য়ক্ষ্ু Portable Dosing Pump ব্যবহার রা হয়ে।
জডানেং চ া ায় Occupational Safety নননিি য়ল্প Honeywell 5400 নসনরয়ের fullface protection mask এর িাধ্যয়ি জচাখ, মুখিণ্ড ও শ্বাসিয়ন্ত্রর সুরক্ষ্ার ব্যবস্থা রা হয়েয়ছ।
Compatibility Chart ব্যবহার য়র জ নি ুা সমূহ সংরক্ষ্ে রা হয়ে; ফয় অনি ঝনুঁ , নবয়ফারে
ঝনুঁ ও নবনক্রো ঝনুঁ প্রশনিি হয়েয়ছ। জ নি ুা সমূহ জযখায়ন রাখা হে, জসখায়ন Material Safety
Data Sheet (MSDS) প্রদশথনীর ব্যবস্থা রাখা হয়েয়ছ। জ নি ুা সংরক্ষ্য়ে Containment
Barrier,িাপিাত্রা ও আদ্র থিা পনরিাপ, অনি ননব থাপে সুনবধা সম্বন ি Central Chemical Store
ননিথাোধীন রয়েয়ছ। জ নি ুা এর জডানেং ও জস্টার এ া াে পয থাপ্ত সংখ্য Eye-Wash Station স্থাপন
রা হয়েয়ছ।
নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্র পানন ও জ নি ুা ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব সীিাহীন। এ ায়ে স য় র সহােিা ও ঐ ানন্ত প্রয়চষ্টা
অপনরহায থ।

িধাি রিে জাহী কমজকিজা মবহাদয় রসিার্গঞ্জ রেদ্যুৎ মকবে ল্যাে মেস্ট প জবেক্ষণ কিবছি

36

পূবে জি ইিএরিে অিলাইি রসরলকা এিালাইর্াি

িতুি মসায়াি অিলাইি রসরলকা এিালাইর্াি

ওল্ড ল্যাে ইন্সট্রুবমন্টস

রিউ হুাচ ল্যাে ইন্সট্রুবমন্টস
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রমউচুয়াল রিএবর্ন্ট রডসবপন্সাি

অবোবমটিক রিএবর্ন্ট রডসবপন্সাি

ল্যাবোবিেরি রিএবর্ন্ট মস্টাবির্ ইি অপটিমাম করন্ডশি
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এক ির্বি রসিার্গঞ্জ রেদ্যুৎ মকবেি ল্যাবোবিেরি

ল্যাবোবিেরিবি আই ওয়াশ মফরসরলটি
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হারিওবয়ল ফুল মফইস িবেকশাি মকরমকুাল মাস্ক

মকরমকুাল মডারর্ং এি সমবয় ফুল মফইস িবেকশি মাবস্কি ব্যেহাি
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