জুলাই-সেধ্যেম্বর ২০২২ েংখ্যা

এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল বার্াত
নর্ ত-ওধ্যেস্ট িাওোর সিনাধ্যরশন স াম্পাব্লন ব্ললিঃ এর এ টি ত্রৈমাব্লে প্র াশনা

িার্ীে সশা ব্লিবে ২০২২ উিলধ্যযে এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল-এর ৈাণ ব্লবর্রণ ার্ তক্রম

১৫ আগস্ট িার্ীে সশা ব্লিবধ্যে িাব্লর্র ব্লির্া বঙ্গবন্ধু
সশখ মুব্লিবুর রহমান-এর প্রব্লর্ এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল এর
গভীর শ্রদ্ধা ব্লনধ্যবিন

এনডনিউনপনেনসএ এর নিনেন র্থ িথা- র্থচারীয় ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’
প্রদান
এনডনিউনপনেনসএ এবং নপনেনসএ এর মধ্যে গ্যাস নবক্রয় চুনি (সংয়শাধন) স্বাক্ষর

থ
নর্-ওয়েস্ট
পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ
আইএসও ৯০০১: ২০১৫, আইএসও ১৪০০১: ২০১৫ এবং আইএসও ৪৫০০১: ২০১৮ সনদপ্রাপ্ত

(বাং ায়দশ নবদ্যুৎ উন্নেন জবায়ডথর এ টি প্রনিষ্ঠান)
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উিধ্যিষ্টামন্ডলী
সমািঃ মাসুদুল ইেলাম
ব্লনব তাহী িব্লরচাল (অর্ ত), এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল

প্রধ্য িঃ সমািঃ আব্দুে োমাি
ব্লনব তাহী িব্লরচাল (প্রধ্য শল), এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল
প্রধ্য িঃ সমািঃ হারুন অর রশীি
ব্লনব তাহী িব্লরচাল (ব্লিএন্ডব্লড), এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল
সমািঃ মামুনুর রহমান মন্ডল
মহাব্যবস্থাি (মানবেম্পি ও প্রশােন), এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল

প্র াশ
স াম্পাব্লন েব্লচবালে, এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল

েম্পাি
ব্লবমল চন্দ্র রাে এফব্লেএে
স াম্পাব্লন েব্লচব, এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল

েমন্বে
প্রধ্য িঃ মুহাম্মি োইফুদ্দীন আহোন
র্ত্ত্বাবধাে প্রধ্য শলী (ব্লিএন্ডব্লড), এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল

েহ ারী েম্পাি
আখর্ার মাহমুি
েহ ারী ব্যবস্থাি (িনেংধ্যর্াগ), এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল

নর্ ত-ওধ্যেস্ট িাওোর সিনাধ্যরশন
স াম্পাব্লন ব্ললব্লমধ্যেড (এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল)
(বাংলাধ্যিশ ব্লবদুেৎ উন্নেন সবাধ্যডরত এ টি প্রব্লর্ষ্ঠান)

ইউটিনস ভবন (৪র্ থ ি া), ৮ পান্থপর্,
াওরান বাোর, ঢা া-১২১৫
সফান: ৪৮১২২১৮২, ৪৮১২২১১৮, ৯১৪২০৬২
ওধ্যেবোইে: www.nwpgcl.gov.bd
সফইেবু সিইি:
https://www.facebook.com/NWPGCL/
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নর্ ত-ওধ্যেস্ট িাওোর সিনাধ্যরশন স াম্পাব্লন ব্ললিঃ এর এ টি ত্রৈমাব্লে প্র াশনা
জুলাই-সেধ্যেম্বর ২০২২ েংখ্যা

েম্পাি ীে
নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড এর বানষ থ র্থসম্পাদন ক্ষুর্াত্রা
অনুযােী ননেনর্িভায়ব নবনভন্ন প্র াশনা িথ্য বািােয়ন প্র ায়শর ননয়দ থশনা রয়েয়ে। এ
জপ্রনক্ষয়ি জ াম্পাননর র্থ ান্ড, সাফল্য, নতুন উয়যাগ এবং নবনভন্ন অনুষ্ঠায়নর সংবাদ
সম্বন ি এ টি ত্রত্রর্ানস প্র াশনা ‘এনডনিউনপনেনসএ বািথা’ এর ২০২২-২০২৩
অর্ থবেয়রর ১র্ সংখ্যা প্র ানশি হয়ি যায়ে। এটি জ াম্পাননর অন্যির্ মুখপত্র নহয়সয়ব
জ াম্পাননর সানব থ নচত্র স য় র নন ে তুয় ধরয়ব।
নবদ্যুৎ জদয়শর অর্ থনননি উন্ননির মূ চান াশনি। নেনডনপ-এর প্রবৃনদ্ধ এবং জদয়শর
ক্রর্বধ থর্ান অর্ থনীনিয় গনিশী রাখয়ি জে সই, ননভথরয়যাগ্য এবং সাশ্রেী নবদ্যুৎ
সরবরায়হর প্রয়োেন। বাং ায়দশ সর ার জদয়শর ক্রর্বধ থর্ান নবদ্যুৎ চানহদা পূরয়ে নর্শ্র
জ্বা ানন (গ্যাস, ে া, ির জ্বা ানন, পারর্ােনব শনি, নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন)
ব্যবহায়রর র্াধ্যয়র্ নবদ্যুৎ খায়ির উন্নেয়নর য়ক্ষু স্বল্প, র্ধ্য ও দীর্ থয়র্োনদ র্থসূচী গ্রহে
য়রয়ে। সর ায়রর পাওোর নসয়স্টর্ র্াস্টার প্ল্ুান-২০১৬ অনুযােী ২০৩০ সায় র র্য়ধ্য
৪০,০০০ জর্গাওোে এবং ২০৪১ সায় র র্য়ধ্য ৬০,০০০ জর্গাওোে নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর
পনর ল্পনা রয়েয়ে। এোড়া, পনরয়বশ সংরক্ষয়ের নননর্ত্ত নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন ব্যবহায়রর
গুরুত্ব নবয়বচনাে ২০৪১ সায় র র্য়ধ্য নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন ব্যবহার য়র প্রাে ৯৪০০
জর্িঃওিঃ নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর পনর ল্পনা সর ায়রর রয়েয়ে। সর ায়রর এ স
ক্ষু অেথয়ন
অংশীেন নহয়সয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড
(এনডনিউনপনেনসএ ) ননর সভায়ব াে য়র যায়ে।
সাম্প্রনি ায় ইউয়রায়প চ র্ান যুদ্ধ বিথর্ান নবশ্ব অর্ থনীনির েন্য এ বড় চুায় ঞ্জ হয়ে
দাঁনড়য়েয়ে। যুয়দ্ধর প্রভায়ব ত্রবনশ্ব বাোয়র জ্বা ানন সং ে বাং ায়দশয় ও প্রভানবি
য়রয়ে। িয়ব আশার েংবাি হধ্যে, জ্বা ানন সং ে জর্া ায়ব াে বাং ায়দশ সর ার
নানান বাস্তবমুখী উয়যাগ ননয়েয়ে যা প্রশংসনীে। সব থাবস্থাে নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর
জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ সর ায়রর সহয়যাগী নহয়সয়ব াে য়র চ য়ে। এ ারয়ে
জ্বা ানন সং ে সয়ে নানামুখী পনর ল্পনার র্াধ্যয়র্ নবদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহি জরয়খয়ে অত্র
জ াম্পানন। ‘এনডনিউনপনেনসএ বািথা’ ননেনর্িভায়বই জ াম্পাননর র্থ াণ্ড ও
অগ্রগনির নচত্র েনগয়ের সার্য়ন তুয় ধরয়ব। এনডনিউনপনেনসএ বািথা এর ২০২২২০২৩ অর্ থবেয়রর ১র্ সংখ্যা প্র ায়শর সুয়যাগ জপয়ে আর্রা আননিি ও গনব থি। স য়
শুয়ভো।
সম্পাদ
নবর্ চন্দ্র রাে এফনসএস
জ াম্পানন সনচব, এনডনিউনপনেনসএ
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স্বাগর্ বক্তব্য

প্রধ্য িঃ এ. এম. সখারধ্যশদুল আলম, স াম্পাব্লনর প্রধান ব্লনব তাহী মত র্তা, এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল
প্রর্য়র্ই আনর্ গভীর শ্রদ্ধাভয়র স্মরে রনে োনির নপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহর্ান এবং বীর শহীদ মুনিয়যাদ্ধায়দর।
যায়দর আত্মিুায়গর নবননর্য়ে আর্রা জপয়েনে এ টি স্বাধীন সাব থয়ভৌর্ রাষ্ট্র। গেপ্রোিন্ত্রী বাং ায়দশ সর ায়রর র্াননীে
প্রধানর্ন্ত্রী ির্া নবদ্যুৎ, জ্বা ানন ও খননে সম্পদ র্ন্ত্রো য়ের দানেত্বপ্রাপ্ত র্ন্ত্রীর সুয়যাগ্য ও গনিশী জনতৃয়ত্ব নবদ্যুৎ খায়ি
অভাবনীে উন্নেন সানধি হয়েয়ে। এেন্য র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রীয় োনাই অয়শষ শুয়ভো ও অনভনিন।
আনর্ অিুন্ত আননিি জয নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ তৃথ ২০২২-২৩ অর্ থ বেয়র ‘এনডনিনপনেনসএ
বািথা’ এর ১র্ সংখ্যা জ াম্পাননর ওয়েবসাইয়ে প্র াশ হয়ি যায়ে। উি প্র াশনাে জ াম্পাননর হা নাগাদ ানরগনর এবং
অ- ানরগনর িথ্য তুয় ধরা হয়েয়ে। ননেনর্ি ায থক্রয়র্র পাশাপানশ জ াম্পাননর অেথন এবং সাফয়ল্যর নচত্রও েনগয়ের
সুনবধায়র্ থ প্র াশ রা হয়েয়ে। ‘এনডনিনপনেনসএ বািথা’র র্াধ্যয়র্ জ াম্পাননর স

স্তয়রর র্থ িথা- র্থচানরগেসহ নবনভন্ন

অংশীেন অবাধ িথ্য গ্রহয়ের র্াধ্যয়র্ উপকৃি হয়বন। এোড়া, এ ধরয়নর ায থক্রয়র্র ফয় এ নদয় জযর্ন জ্ঞায়নর ভান্ডার
সমৃদ্ধ হয়ব অন্যনদয় েনগয়নর নন ে জ াম্পাননর ভাবমূনিথ উজ্জ্ব হয়ব। এোড়া, এ প্র াশনার ফয় নবদ্যুৎ নবভাগ, নবদ্যুৎ
জ্বা ানন ও খননে সম্পদ র্ন্ত্রো ে সংনিষ্ট নবনভন্ন দপ্তর অত্র জ াম্পানন সম্পয় থ সহয়েই প্রয়োেনীে িথ্য পায়ব বয় আশা
নর। পনরয়শয়ষ, ‘এনডনিনপনেনসএ বািথা’ এর অব্যাহি অগ্রযাত্রা ও সফ িা ার্না রনে।
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সূচীিৈ
স াম্পাব্লন - ৫
এ নিধ্যর স াম্পাব্লনর ার্ তক্রম - ৬
িার্ীে সশা ব্লিবে ২০২২ উির্ািন - ৮
োিীে জশা নদবস উপ য়ক্ষ ত্রাে নবিরে ায থক্রর্ - ১৩
গ্যাস নবক্রে চুনি (সংয়শাধন) স্বাক্ষর - ১৬
ন ডারশীপ জডয়ভ পয়র্ন্ট জপ্রাগ্রায়র্ এনডনিউনপনেনসএ এর
িোবধাে প্রয় ৌশ ীর ১র্ স্থান অনধ ার - ১৭
২০২১-২২ অর্ থ-বেয়রর ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’ প্রদান - ১৮
োিীে শুদ্ধাচার জ ৌশ , দ্যনীনি দর্ন, িথ্য অনধ ার এবং নসটিয়েন
চাে থার নবষে প্রনশক্ষে র্থশা া - ১৯
জেন্ডার এওোরয়নস জেননং - ২০
নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড এর
১৫ বের পূনিথ উপ য়ক্ষু জদাো র্াহনফ - ২১
নসরােগয়ঞ্জর জে া প্রশাসয় র ৬৮ জর্িঃওিঃ জসা ার পা থ
প্র ল্প এ া া পনরদশথন - ২২
নসরােগঞ্জ ২২৫ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর (ইউননে-১)
গুরুত্বপূে থ সংরক্ষে ায়ের িথ্যানদ ও নস্থরনচত্র – ২৩
খু না ২২৫ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয়

নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর গুরুত্বপূে থ সংরক্ষে
ায়ের িথ্যানদ ও নস্থরনচত্র - ২৬
এমপ্লব্লে ণ তার
জয েয় আগুন জ্বয় ... - ২৮
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জ াম্পানন িব্লরব্লচব্লর্

জদয়শর উত্তর-পনির্াঞ্চয় র ক্রর্বধ থর্ান নবদ্যুৎ চানহদা পূরে এবং
জ া-য়ভায়েে সর্স্যা 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 নর্য়েড (এনডনিউনপনেনসএ )
গঠিি হে। নসরােগঞ্জ ১৫০ জর্িঃওিঃ ও খু না ১৫০ জর্িঃওিঃ নপন ং
পাওোর প্ল্ান্ট ননর্থাে প্র ল্প এবং জভড়ার্ারা ৩৬০ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড
সাইয় নবদ্যুৎ জ ন্দ্র উন্নেন প্র ল্প ননয়ে জ াম্পানন প্রার্নর্ ভায়ব
যাত্রা শুরু য়র। জ াম্পানন নবদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ য়র ০৩ নয়ভম্বর
২০১২ িানরয়খ। বিথর্ায়ন ০৯ (নে) টি নবদ্যুৎ জ ন্দ্র হয়ি জ াম্পানন
োিীে গ্রীয়ড ৩০৬৩ জর্িঃওিঃ নবদ্যুৎ সরবরাহ রয়ে। অল্প সর্য়ে
জ াম্পাননর আশািীি সাফল্য স র্হয় ই প্রশংনসি হয়েয়ে।

গঠিি হবার পর জর্য় ই নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ননর্থাে প্র ল্প
বাস্তবােয়ন এবং নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরচা ন ও সংরক্ষয়ে
অনবয ভূনর্ া পা ন য়র আসয়ে। আশা রা যাে,
২০৩০ সায় র র্য়ধ্য জ াম্পানন ৯,৫০০ জর্িঃওিঃ এর ঊয়বথ
নবদ্যুৎ উৎপাদয়ন সক্ষর্ হয়ব। এোড়া, জ াম্পাননটি দ্রুিির্
সর্য়ে শনিশা ী ব্রান্ড ইয়র্েসহ জদয়শর জনতৃত্বশী নবদ্যুৎ
উৎপাদন ারী সংস্থাে পনরগনেি হয়ব বয় ই জ াম্পানন
আশা য়র।
প্রনিষ্ঠানটির বিথর্ান জচোরম্যান জর্ািঃ হানববুর রহর্ান,
সনচব, নবদ্যুৎ নবভাগ এবং জ াম্পাননর প্রধান ননব থাহী
র্থ িথা প্রয় ৌশ ী এ. এর্ জখারয়শদ্য আ র্। িাঁয়দর দৃঢ়
ও গনিশী জনতৃয়ত্ব জ াম্পানন এনগয়ে চ য়ে।

জসয়েম্বর ২০২১ পয থন্ত জ াম্পাননর বাস্তবােনাধীন প্র ল্প সমূয়হর
ক্ষর্িা ৩৫৭৮ জর্িঃওিঃ এবং ভনবষ্যি প্র ল্প সমূয়হর ক্ষর্িা ২৮৫৯
জর্িঃওিঃ। নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ
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ত
এ নিধ্যর স াম্পাব্লনর ার্ক্রম
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

এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল এর বছর ব্লভব্লি ব্লবদুেৎ উৎিািন লযেমাৈা

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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িার্ীে সশা ব্লিবে ২০২২ উির্ািন

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড এর পক্ষ জর্য় ১৫ আগস্ট ২০২২ িানরয়খ োিীে জশা নদবস উপ য়ক্ষু
ধানর্নণ্ড ৩২ নং সড়য় র বঙ্গবন্ধু স্মৃনি োদ্যর্র প্রাঙ্গয়ন অবনস্থি োনির নপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহর্ান-এর প্রনিকৃনিয়ি
পুষ্পস্তব অপথে রা হে। এ সর্ে জ াম্পাননর প্রধান ননব থাহী র্থ িথা র্য়হাদে প্রয় ৌিঃ এ. এর্. জখারয়শদ্য আ র্সহ
জ াম্পাননর অন্যান্য ঊবথিন র্থ িথাবৃি উপনস্থি নেয় ন।
োনির নপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহর্ান-এর শাহাদািবানষ থ ী স্মরয়ে এনডনিউনপনেনসএ র্াসব্যাপী নানান ায থক্রর্ গ্রহে
য়র। জ াম্পাননর আওিাধীন নবদ্যুৎ জ ন্দ্রগুয় ায়ি জশা নদবয়স পুষ্পস্তব অপথেসহ জদাো র্াহনফ , এনির্য়দর র্য়ধ্য খায
নবিরে, অসহাে-দ্যিঃস্থ র্ানুষয়দর র্য়ধ্য খায নবিরে রা হে। এোড়া, র্াসব্যাপী জ াম্পাননর য়পথায়রে অনফস ও নবদ্যুৎ
জ ন্দ্রসমূয়হ জশা নদবয়সর ব্যানার প্রদনশথি হে ও র্থ িথা- র্থচারীবৃি র্থস্থয় জশায় র ব্যাে পনরধান য়র।

8

জ াম্পাননর নবদ্যুৎ জ ন্দ্রসমূয়হ োিীে জশা নদবস ২০২২ উদযাপন
ব্লেরািগঞ্জ ব্লবদুেৎ স ন্দ্র

পুষ্পস্তব অিতণ

সশা র্োলী

এব্লর্মধ্যির মধ্যে খাদ্য ব্লবর্রণ

9

খুলনা ২২৫ সমিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয়

ব্লবদুেৎ স ন্দ্র

পুষ্পস্তব অিতণ

আধ্যলাচনা েভা

সিাো মাহব্লফল

দুিঃস্থ, অেহাে ও এব্লর্মধ্যির মধ্যে খাদ্য ব্লবর্রণ

10

সভড়ামারা ৪১০ সমিঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয়

পুষ্পস্তব অিতণ

সিাো মাহব্লফল

ব্লবদুেৎ স ন্দ্র

আধ্যলাচনা েভা

দুিঃস্থ, অেহাে ও এব্লর্মধ্যির মধ্যে খাদ্য ব্লবর্রণ

11

মধুমব্লর্ ১০০ সমিঃওিঃ ব্লবদুেৎ স ন্দ্র

পুষ্পস্তব অিতণ

সিাো মাহব্লফল

আধ্যলাচনা েভা

দুিঃস্থ, অেহাে ও এব্লর্মধ্যির মধ্যে খাদ্য ব্লবর্রণ

12

মধুমব্লর্ ১০০ সমিঃওিঃ ব্লবদুেৎ স ন্দ্র
োিীে জশা নদবস
উপ য়ক্ষ ত্রাে নবিরে ায থক্রর্

াব্ললহাব্লর্, োঙ্গাইল এর দুস্থ অেহাে মানুধ্যের মাধ্যে ৈাণ ব্লবর্রণ

স াম্পাব্লনর েম্মাব্লনর্ িব্লরচাল িনাব আবু নাধ্যের মধ্যহািে উক্ত ৈাণ ার্ তক্রধ্যম উিব্লস্থর্ ব্লছধ্যলন

13

খুলনা ২২৫ সমিঃওিঃ ম্বাইন্ড োইধ্য ল ব্লবদুেৎ স ন্দ্র এর িয সর্ধ্য ৈাণ ব্লবর্রণ

14

সভড়ামারা ৪১০ সমিঃওিঃ ম্বাইন্ড োইধ্য ল ব্লবদুেৎ স ন্দ্র এর িয সর্ধ্য ৈাণ ব্লবর্রণ

15

গ্যাস নবক্রে চুনি (সংয়শাধন) স্বাক্ষর

২৭ জু াই ২০২২ িানরয়খ নর্ থ-ওধ্যেস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড (এনডনিউনপনেনসএ ) এবং পনির্াঞ্চ
গ্যাস জ াম্পানন ন নর্য়েড (নপনেনসএ ) এর র্য়ধ্য নসরােগঞ্জ ২২৫ জর্গাওোে ম্বাইন্ড সাইয়

নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ডুয়ে ফুয়ে -

প্রর্র্ ইউননে) এর েন্য গ্যাস নবক্রে চুনি (সংয়শাধন) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান জবাড থ রুর্, এনডনিউনপনেনসএ , ঢা াে অনুনষ্ঠি হে।
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ন ডারশীপ জডয়ভ পয়র্ন্ট জপ্রাগ্রায়র্ এনডনিউনপনেনসএ
এর িোবধাে প্রয় ৌশ ীর ১র্ স্থান অনধ ার

গর্ ১৭ আগস্ট ২০২২ র্াব্লরধ্যখ ব্লবদুেৎ ভবধ্যন আধ্যোব্লির্ ‘ব্ললডারশীি সডধ্যভলিধ্যমন্ট সপ্রাগ্রাম ফর িাওোর সেক্টর
ত
অগানাইধ্যিশন
(ব্যাচ-২৩)’্ শীে ত

প্রব্লশযণ

এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল এর ব্লিএন্ডব্লড ব্লবভাধ্যগ

মতসূচীর েমািনী অনুষ্ঠাধ্যন প্রব্লশযধ্যণ প্রর্ম স্থান অব্লধ ার

মতরর্ সমধাবী

রা

মত র্তা র্ত্ত্বাবধাে প্রধ্য শলী িনাব মুহাম্মি োইফুদ্দীন

আহোন এর হাধ্যর্ পুরস্কার তুধ্যল ব্লিধ্যেন মাননীে েব্লচব, ব্লবদুেৎ ব্লবভাগ। প্রধ্য শলী মুহাম্মি োইফুদ্দীন আহোন সমাে ১৩
(সর্র)টি প্রব্লর্ষ্ঠান হধ্যর্ আগর্ ৪৬ (িন) মত র্তার মধ্যে ৬ (ছে) েপ্তাধ্যহর প্রব্লশযণ মতশালাে ১ম স্থান অব্লধ ার রাে
এনডব্লিউব্লিব্লিব্লেএল িব্লরবার অর্েন্ত গব্লব তর্ ও আনব্লির্।
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২০২১-২২ অর্ থ-বেয়রর ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’ প্রদান

আবদ্যল্লাহ্ আ র্ামুন, ব্যবস্থাপ (নহসাব ও অর্ থ)-য় জগ্রড ২-৯ ুাোগনরয়ি পুরস্কার গ্রহণ রধ্যছন

েনাব জর্ািঃ ার্রু ইস ার্, উপ-সহ ারী প্রয় ৌশ ী, জভড়ার্ারা
৪১০ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ ন্দ্র -য় জগ্রড ১০-১৬
ুাোগনরয়ি পুরস্কার গ্রহণ রধ্যছন

েনাব জর্াহাম্মদ রায়শদ খান, ওো থ এুানসসয়েন্ট, নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউননে১)-য় জগ্রড ১৭-২০ ুাোগনরয়ি পুরস্কার গ্রহে রয়েন

২০২১-২২ অর্ থ-বেয়র দাপ্তনর দানেত্ব সম্পাদয়ন সিিা, িথব্যননষ্ঠা ও দক্ষিার স্বীকৃনি স্বরূপ নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর
জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড-এর নিনেন র্থ িথা- র্থচারীয় ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’ প্রদান রা হে।
েনাব আবদ্যল্লাহ্ আ র্ামুন, ব্যবস্থাপ (নহসাব ও অর্ থ)-য় জগ্রড ২-৯ ুাোগনরয়ি; েনাব জর্ািঃ ার্রু ইস ার্, উপসহ ারী প্রয় ৌশ ী, জভড়ার্ারা ৪১০ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ ন্দ্র -য় জগ্রড ১০-১৬ ুাোগনরয়ি; এবং েনাব
জর্াহাম্মদ রায়শদ খান, ওো থ এুানসসয়েন্ট, নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউননে-১)-য় জগ্রড ১৭-২০ ুাোগনরয়ি “শুদ্ধাচার
পুরস্কার” প্রদান রা হে।
গি ৩১ জু াই ২০২২ িানরয়খ ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’ নবেেীয়দর জক্রস্ট, সনদ ও জচ প্রদান রা হে।
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োিীে শুদ্ধাচার জ ৌশ , দ্যনীনি দর্ন, িথ্য অনধ ার এবং
নসটিয়েন চাে থার নবষে প্রনশক্ষে র্থশা া

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড এর জবাড থ রুর্, য়পথায়রে অনফস এ র্থ িথাগয়ের েন্য গি ৭
আগস্ট ২০২২ িানরয়খ োিীে শুদ্ধাচার জ ৌশ , দ্যনীনি দর্ন, িথ্য অনধ ার এবং নসটিয়েন চাে থার ইিুানদ নবষয়ে
প্রনশক্ষয়ের আয়োেন রা হে। োিীে নবজ্ঞান ও প্রযুনি োদ্যর্য়রর সম্মাননি র্হাপনরচা

েনাব জর্াহাম্মাদ মুনীর

জচৌধুরী নরয়সাস থ পারসন নহয়সয়ব উনল্লনখি নবষয়ে প্রনশক্ষে প্রদান য়রন।
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জেন্ডার এওোরয়নস জেননং

১৭ আগস্ট ২০২২ িানরয়খ জবাড থ রুর্,

য়পথায়রে অনফস, নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড

(এনডনিউনপনেনসএ ) এ ''Gender Awareness: National Women Development
Policy & Other related topics'' নবষে প্রনশক্ষয়ের আয়োেন রা হে। ড. জুন ো আহয়র্দ, ইনন্ডয়পয়ন্ডন্ট
নসা য়েন্ট (য়েন্ডার জর্ইননিনর্ং) উি প্রনশক্ষে ায থক্রর্ পনরচা না য়রন।
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নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নর্য়েড এর
১৫ বের পূনিথ উপ য়ক্ষু জদাো র্াহনফ

২৮ আগস্ট ২০২২ িানরয়খ নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ এর ১৫ বের পূনিথ উপ য়ক্ষ য়পথায়রে
অনফয়স প্রনিষ্ঠায়নর নানান অেথন ও ভনবষ্যি পনর ল্পনা ননয়ে আয় াচনা হে এবং জ াম্পাননর উয়ত্তারত্তর সমৃনদ্ধর
েন্য জদাো রা হে। এোড়া, অনুষ্ঠায়নর জশয়ষ প্রধান ননব থাহী র্থ িথা প্রয় ৌিঃ এ.এর্. জখারয়শদ্য আ র্ জ াম্পাননর
সুনার্ ও সাফয়ল্যর ধারাবানহ িা ধয়র রাখার েন্য স য় দৃঢ় প্রিুেী হওোর আহবান োনান।
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নসরােগয়ঞ্জর জে া প্রশাসয় র ৬৮ জর্িঃওিঃ
জসা ার পা থ প্র ল্প এ া া পনরদশথন

গি ২১ জসয়েম্বর ২০২২ ইং িানরয়খ জে া প্রশাস , নসরােগঞ্জ র্য়হাদে নসরােগঞ্জ ৬৮ জর্িঃওিঃ জসা ার পা থ প্র ল্প এ া া
পনরদশথন য়রন। এসর্ে নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ ািঃ ন িঃ - এর ননব থাহী পনরচা (পনর ল্পনা ও উন্নেন) প্রয় ৌিঃ
জর্ািঃ হারুন অর রশীদ, নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর প্রধান প্রয় ৌশ ী শনফকু ইস ার্ এবং নসরােগঞ্জ ৬৮ জর্িঃওিঃ জসা ার
পা থ প্র য়ল্পর প্র ল্প পনরচা প্রয় ৌিঃ জর্ািঃ িানবীর রহর্ান উপনস্থি নেয় ন।
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নসরােগঞ্জ ২২৫ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর (ইউননে-১) গুরুত্বপূে থ সংরক্ষে
ায়ের িথ্যানদ ও নস্থরনচত্র

১।

Boiler Feed Pump#2-এর Bearing ও cooling water-এর র্ািমাৈা বৃব্লদ্ধ িব্লনর্ েমস্যার েমাধান রণিঃ
Boiler Feed Pump-টি Dismantle রর্িঃ পুঙ্খানুপুঙ্খভাধ্যব িব্লরিশতন রা হে। উি িব্লরিশতধ্যনর আধ্যলাধ্য Pumpএর Mechanical seal এবং O-ring িব্লরবর্তন ধ্যর আধ্যলাচে েমস্যাটির েমাধান রা হে।

ব্লচৈ-১: Boiler Feed Pump#2 সমরামর্ রা হধ্যে

Condenser cooling water
Destructivetest (NDT) েম্পন্ন রণিঃ
২।

outlet

line

Compensator-এর

Non

গর্ ০৬/০৯/২০২২ ইং র্াব্লরধ্যখ ব্লস্টম োরবাইধ্যনর Condenser-এর Compensator-এর Non
Destructive test (NDT) েম্পন্ন রা হধ্যেধ্যছ।
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ব্লচৈ-২: Condenser cooling water outlet line Compensator-এর Non

Destructive test (NDT) রা হয়ে

৩।

HP Boiler feed pump#2-এর Auto Re-Circulation valve-এর leakage
সমরামর্ রণিঃ
HP Boiler feed pump-এর Auto Re-Circulation valve-টি dismantle রা হধ্যল সিখা
র্াে, ভাধ্যভভর O-ring যব্লর্গ্রস্ত হধ্যেধ্যছ, র্ার ারধ্যণ ভাভভটিধ্যর্ water leakage িব্লনর্ ত্রুটি সিখা সিে।
িরবব্লর্ধ্যত র্, যব্লর্গ্রস্ত O-ring-টি এ টি নতুন O-ring দ্বারা প্রব্লর্স্থািন ধ্যর ভাভভটির বব্লন তর্ ত্রুটি সমরামর্ রা হে।

ব্লচৈ-৩: HP Boiler feed pump#2-এর Auto Re-Circulation valve

জর্রার্ি রা হয়ে
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৪।

HRSG Overhead Crane-এর Control Circuit এবং Limit switch সমরামর্ রা হধ্যেধ্যছ।

ব্লচৈ-৪: HRSG Overhead Crane সমরামর্ রা হধ্যে
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খু না ২২৫ জর্িঃওিঃ ম্বাইন্ড সাইয়

নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর গুরুত্বপূে থ সংরক্ষে ায়ের িথ্যানদ ও নস্থরনচত্র

Works on EH Oil Tank

Works on GBC
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Works on Gland Seal line

Works on HSD Purifier
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এমপ্লব্লে
ণ তার

জয েয় আগুন জ্বয় ...
সলখ : জর্া. নরফাি র্াহমুদ ও জর্া. োনহদ্য ইস ার্, সহ ারী ব্যবস্থাপ , জ নর্ ুা নবভাগ, নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউননে২)
‘ গ্রায়র্ গ্রায়র্ নবদ্যুৎ সরবরাহ নরয়ি হইয়ব। ইহার ফয় গ্রার্বাং ার সব থয়ক্ষয়ত্র উন্ননি হইয়ব’
- বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহর্ান (জু াই, ১৯৭৫)

নদনটি নে একুয়শ র্াচ থ। পােরা নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর উয়বাধনী র্য়ঞ্চ দাঁনড়য়ে র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী জশখ হানসনা বাং ায়দয়শ শিভাগ
নবদ্যুিােয়নর ক্ষুর্াত্রা অেথয়নর জর্াষো জদন। এর র্ধ্য নদয়ে োনির েনয় র স্বয়ের জসানার বাং া গঠয়নর পয়র্ আরও
এ ধাপ এনগয়ে জগ বাং ায়দশ। এ সাফয়ল্যর স্বীকৃনিস্বরূপ নবদ্যুৎ নবভাগ জদয়শর সয়ব থাচ্চ জবসার্নর পুরস্কার স্বাধীনিা
পদ -২০২২ াভ য়র। নবদ্যুৎ র্ী নহয়সয়ব এ অেথয়ন আর্রা স য় ই আে গনব থি।
িয়ব, নতুন নবশ্ব ব্যবস্থাে পরাশনি রাষ্ট্রসমূয়হর অন্তবথন্দ্ব, ইউয়ক্রন-রানশো যুদ্ধ পনরনস্থনি ও শনি কূেনীনির (Energy
Diplomacy) বাস্তবিাে জ্বা ানন ননরাপত্তা ইসুুয়ি র্াননীে প্রধানর্ন্ত্রী গভীর উয়বগ প্র াশ য়রয়েন এবং জদশবাসীয়
ত্রধয থ ধারে রয়ি বয় য়েন। ঊবথমুখী ড ায়রর নবননর্ে মূল্য, জ্বা ানন সার্গ্রীর মূল্যবৃনদ্ধ, জরনর্ট্যান্স স্বল্পিা- সব ন ছু নর্ন য়ে
ত্রবনশ্ব পনরনস্থনির উত্তাপ অনুভূি হয়ে আর্ায়দর জদয়শও। পনরনস্থনি জর্া ায়ব াে যুিরােু, োর্থানন সহ ইউয়রায়পর
জদশগুয় া Energy Rationing এর উয়যাগ ননয়েয়ে। আর্ায়দর জদয়শ এ া ানভনত্ত রুটিনর্ানফ জ াডয়শনডং, দাপ্তনর
সর্েসূনচর পনরবিথন, নবদ্যুৎ সাশ্রয়ে অনফস-বাসা-বানড়য়ি ত্রবদ্যুনি সরঞ্জার্ ও এোর নন্ডশনায়রর ব্যবহার সীনর্ি রে,
নডয়ে নভনত্ত ক্ষুদ্র নবদ্যুৎয় ন্দ্র সমূয়হর ব্যবহার সীনর্ি জরয়খ বৃহৎ জবে জ াড নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরচা নার নসদ্ধান্তসহ সানব থ
কৃচ্ছ্র সাধন নীনি (Austerity Measures Policy) গ্রহে রা হয়েয়ে।
সারনে ১- দ্য’টি অর্ থবেয়র নবদ্যুৎ উৎপাদন ও জ্বা ানন ননভথরিার তু নামূ
নবদ্যুৎ নবভাগ)

২০১৯-২০
২০২০-২১

জর্াে উৎপাদন
নর্ন েন ইউননে
৭১, ৪১৯
৮০, ৪২৩

গ্যাস
৭১.৮০
৬০.১৯

নচত্র (বানষ থ প্রনিয়বদন FY 2020-21,

জ্বা ানন ননভথরিা (শিাংশ, %)
ির জ্বা ানন
ে া ে নবদ্যুৎ আর্দানন
১৩.৪০
৪.২০
১.২০
৯.৩০
২২.৫১
৬.২১
০.৮১
১০.০৮

নবােনয়যাগ্য
০.১০
০.২০

পনরবনিথি পনরনস্থনিয়ি নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরচা নার নবষয়ে নতুন নতুন চুায় য়ঞ্জর জর্া ায়ব া রয়ি হয়ে। উদাহরেস্বরূপ
ব া যাে, নসরােগঞ্জ পাওোর জস্টশয়ন নওপায়েয় ার ননেস্ব নিনটি ও জযৌর্ উয়যায়গর এ টি েহ জর্াে চারটি নবদ্যুৎ জ ন্দ্র
এ ই সায়র্ চালু রাখয়ি হয়ে জযটি পূয়ব থ জদখা যােনন। জ্বা ানন জিয় র জযাগান, consumables এর জযাগান, জর্রার্ি ও
রক্ষোয়বক্ষে নননিি রে, নফোর-লুব ওয়ে -যন্ত্রাংয়শর পনরবিথন, নক্স ওোোয়রর জযাগানসহ আনুষনঙ্গ নবষোনদ
নননিি রা জবশ ষ্টসাধ্য এ র্থযজ্ঞ। এোড়াও, নশপয়র্ন্ট নবভ্রায়ের দরুে ক্রেকৃি আর্দাননসায়পক্ষ যন্ত্রাংশ, নফোর,
জ নর্ ুা সার্গ্রী প্রানপ্তয়ি অনাহূি উৎপাি অনুভূি হয়ে।
নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউননে-২) ও ইউননে-৩ দীর্ থনদন োনা অপায়রশয়ন রয়েয়ে উপরন্তু ইউননে-২ জিয় র র্াধ্যয়র্ নবদ্যুৎ
উৎপাদয়নর ারয়ে নক্স ওোোর নহয়সয়ব প্রনি র্ন্টাে ৪৬-৪৭ েন/র্ন্টা নডএর্ এবং বে ায়রর জর্ াপ নহয়সয়ব ১৯-২০
েন/র্ন্টাসহ জর্াে ৬৫ েন/র্ন্টা নডএর্ ওোোর সরবরাহ রয়ি হয়েয়ে। ফয় এই নবপু পনরর্ান নডএর্ ওোোর সরবরাহ
রয়ি নগয়ে ২৪ র্ন্টাে নডএর্ প্ল্ুান্ট পনরচা না রয়ি হয়েয়ে; যার ফ শ্রুনিয়ি নডএর্ প্ল্ুান্ট-এর রাননং োইর্ প্রাে ৫ গুন
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বৃনদ্ধ জপয়েয়ে যা নর্শননং-এর পর সয়বাচ্চ অথ্যাৎ ইউননে-২ জিয় চ ার ারয়ে নবগি ৫ র্ায়সর নডএর্ প্ল্ুায়ন্টর রাননং
োইর্ অন্য বেয়রর সায়র্ তু না রয় প্রাে ২৫ র্ায়সর সর্ান। নর্শননং-এর পর জর্র্য়ব্রন নফোর পনরবিথন রা হে নন
এবং এ োনা নডএর্ প্ল্ুান্ট চালু রাখার ারয়ে জর্র্য়ব্রন নফোয়রর ায থক্ষর্িা যয়র্ষ্ঠ পনরর্ায়ন হ্রাস পাে ফয় জয পনরর্ান
নডএর্ পানন উৎপাদন রা হনে িা নক্স ওোোরসহ দ্যই ইউননে অপায়রশয়ন রাখার েন্য অপ্রতু নে । নডএর্ প্ল্ুায়ন্টর
জর্র্য়ব্রন নফোর পনরবিথন রা এ টি সর্েসায়পক্ষু াে উপরন্তু নবদ্যুৎ সং য়ের এই র্হূয়িথ উৎপাদন বন্ধ জরয়খ জর্র্য়ব্রন
নফোর পনরবিথন রা সর্ীচীন নে না নবধাে অনিনরি েনব ননয়োনেি য়র রাত্রী ১০ র্টি ার পর জর্য় োনা স া
পয থন্ত পরপর দ্যই রাত্রী াে য়র জর্র্য়ব্রন নফোর পনরবিথন রা হয়েয়ে। যার ফয় সং য়ের র্হূয়িথও নবদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ
না য়র নডএর্ প্ল্ুায়ন্টর জর্য়র্য়ব্রন নফোর পনরবিথয়নর র্াধ্যয়র্ নডএর্ উৎপাদন স্বাভানব রা সম্ভব হয়েয়ে। ননয়চ যার ন ছু
সনচত্র প্রনিয়বদন তুয় ধরা হয় ািঃ

Dismantle work of RO Membrane Filter
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Pressure Vessel after RO Membrane dismantle

ম্বাইন্ড সাইয় নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্র সর্নিি নস্টর্ চক্রটির েন্যই ম্বাইন্ড সাইয় পদ্ধনিটি এি জ াভনীে ও াভেন । নস্টর্
চক্রটির প্রধান ননোর্ নডএর্ পানন যা জ নর্ ুা নবভাগ তৃথ সরবরাহ রা হে। নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্র পানন ও জ নর্ ুা
ব্যবস্থাপনার নবষেটি জর্ায়েও জহ ায়ফ া রার র্ি নে; যা নক্স ওোোয়রর চানহদার জপ্রনক্ষয়ি পয থাপ্ত নডএর্ পানন সরবরাহ
রয়ি না পারার ারে নহয়সয়ব নডএর্ প্ল্ুায়ন্টর ায থক্ষর্িা য়র্ যাওোর র্ধ্যনদয়ে গভীরভায়ব অনুভূি হয়েয়ে। ায়ে পানন
ও জ নর্ ুা ব্যবস্থাপনার জক্ষয়ত্র স য় র সহােিা ও ঐ ানন্ত প্রয়চষ্টা অপনরহায থ।
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