
 

 

  

মধুমিত ১০০ মঃওঃ  িবদু ৎ 
কে র ভ উে াধন 

ব ব ু  কণােরর ভ উে াধন 

 
 

লাই- সে র ২০২১ 

এনডি উিপিজিসএল বাতা 
নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ এর এক  মািসক কাশনা 

 



 
উপেদ াম লী 

েকৗঃ আ  আহেমদ আখতার হােসন 
িনবাহী পিরচালক (িপএ িড), এনডি উিপিজিসএল 
 

মাঃ মা ল ইসলাম 
িনবাহী পিরচালক (অথ), এনডি উিপিজিসএল 
 

েকৗঃ মাঃ আ স সামাদ 
িনবাহী পিরচালক ( েকৗশল), এনডি উিপিজিসএল 
 

মাঃ মা র রহমান ম ল 
মহা ব াপক (মানবস দ ও শাসন), এনডি উিপিজিসএল 
 
 

কাশক 
কা ািন সিচবালয়, এনডি উিপিজিসএল 
 
স াদক 
িবমল চ  রায় 
কা ািন সিচব, এনডি উিপিজিসএল 

 
সম য়ক 

েকৗঃ হা দ সাই ীন আহসান  
ত াবধায়ক েকৗশলী (িপএ িড), এনডি উিপিজিসএল 
 
সহকারী স াদক 
আখতার মাহ দ 
সহকারী ব াপক (জনসংেযাগ), এনডি উিপিজিসএল 
 
 

 
 
নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন  
কা ািন িলিমেটড (এনডি উিপিজিসএল) 

(বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর এক  িত ান) 
 
ইউ িস ভবন (৪থ তলা), ৮ পা পথ,  
কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 
ফান: ৪৮১২২১৮২, ৪৮১২২১১৮, ৯১৪২০৬২ 

ই- মইল : info@nwpgcl.org.bd 
ওেয়বসাইট: www.nwpgcl.gov.bd 
ফইস ক পইজ: 

https://www.facebook.com/NWPGCL/ 

এনডি উিপিজিসএল বাতা 
 

নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ এর এক  মািসক কাশনা 
 

লাই- সে র ২০২১ সং া 
 

স াদকীয় 
 

নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলিমেটড এর ২০২১-২০২২ অথবছেরর 
বািষক কমস াদন ল মা া অ যায়ী িনয়িমতভােব িবিভ  কাশনা ত  
বাতায়েন কােশর িনেদশনা রেয়েছ। এ ি েত কা ািনর কমকা , সাফ , 
ন ন উে াগ এবং িবিভ  অ ােনর সংবাদ স িলত এক  মািসক কাশনা 
‘এনডি উিপিজিসএল বাতা’ কািশত হেত যাে । এ  কা ািনর অ তম 

খপ  িহেসেব কা ািনর সািবক িচ  সকেলর িনকট েল ধরেব। 
 

িব ৎ দেশর অথৈনিতক উ িতর ল চািলকাশি । িজিডিপ-এর ি  এবং 
দেশর মবধমান অথনীিতেক গিতশীল রাখেত টকসই, িনভরেযা  এবং সা য়ী 

িব ৎ সরবরােহর েয়াজন। বাংলােদশ সরকার দেশর মবধমান িব ৎ চািহদা 
রেণ িম  ালািন ( াস, কয়লা, তরল ালািন, পারমাণিবক শি , নবায়নেযা  
ালািন) বহােরর মা েম িব ৎ খােতর উ য়েনর লে  , ম  ও দীঘেময়ািদ 

কম চী হণ কেরেছ। সরকােরর পাওয়ার িসে ম মা ার ান-২০১৬ অ যায়ী 
২০২১ সােলর মে  ২৪,০০০ মগাওয়াট, ২০৩০ সােলর মে  ৪০,০০০ মগাওয়াট 
এবং ২০৪১ সােলর মে  ৬০,০০০ মগাওয়াট িব ৎ উৎপাদেনর পিরক না 
রেয়েছ। সরকােরর এই অভী  ল  অজেন অংশীজন িহেসেব নথ-ওেয়  পাওয়ার 
জনােরশন কা ািন িলিমেটড (এনডি উিপিজিসএল) িনরলসভােব কাজ কের 

যাে ।  
 
বতমান িব  কেরানা মহামারীেত প দ । এরই ফলাফেল িবে র অথনীিত এক 
বড় চ ােলে র েখা িখ দ িড়েয়েছ। আশার সংবাদ হে , সারা িবে র অথনীিত 
এক অনাকাি ত ম ার েখা িখ হেলও বাংলােদেশর অথনীিত যেথ  বগবান। 
নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ সরকােরর সহেযাগী িহেসেব 
বাংলােদেশর অথনীিতেত ণ অবদান রাখেছ। কেরানা মহামারী সে ও 
এনডি উিপিজিসএল সাফে র সােথ কাজ কের যাে । য সাফ  িচ  িব ৎ খাত 
তথা সম  বাংলােদেশর জে ই গেবর িবষয়। ‘এনডি উিপিজিসএল বাতা’ 
িনয়িমতভােবই কা ািনর সাফ িচ  জনগেণর সামেন েল ধরেব। সকলেক 

েভ া। 
 
স াদক 
িবমল চ  রায় 
কা ািন সিচব, এনডি উিপিজিসএল 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আিম জেন অত  আনি ত হেয়িছ য নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন ক ক ‘এনডি িপিজিসএল 

বাতা’ নােম এক  মািসক ভা য়াল কাশনা কা ািনর ওেয়বসাইেট কাশ হেত যাে । উ  কাশনায় 

কা ািনর হালনাগাদ কািরগির এবং অ-কািরগির িবিভ  তে র সমােরাহ ঘটেব বেল আিম িব াস কির। এর 

মা েম কা ািনর িবিভ  কমকা  েল ধরা হেয়েছ। ‘এনডি িপিজিসএল বাতা’ এর মা েম কা ািনর সকল 

েরর কমকতা-কমচািরগণসহ িবিভ  অংশীজন অবাধ ত  হেনর মা েম উপ ত হেবন। এছাড়া, এ ধরেনর 

কায েমর ফেল একিদেক যমন ােনর ভা ার স  হেব অ িদেক জনগেনর িনকট কা ািনর ভাব িত উ ল 

হেব। এ কােজ িব ৎ িবভাগ, িব ৎ, ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় এর সংি  দ েরর সােথ সম য় করা 

েয়াজন। পিরেশেষ, ‘এনডি িপিজিসএল বাতা’ এর অ াহত অ যা া ও সফলতা কামনা করিছ।  

  

কা ািনর 
ধান িনবাহী 

কমকতা 
েকৗঃ এ. এম. 

খারেশ ল 
আলম 
মেহাদেয়র 

াগত ব  
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চীপ  



কা ািন পিরিচিত 

 

দেশর উ র-পি মা েলর মবধমান িব ৎ চািহদা রণ 
এবং লা-েভাে জ সম া িনরসনকে  িব ৎ খাত সং ােরর 
আওতায় কা ািন আইন, ১৯৯৪ অ সাের গত ২৮-০৮-০৭ ইং 
তািরেখ বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন বােডর এক  িত ান 
িহেসেব নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলিমেটড 
(এনডি উিপিজিসএল) গ ত হয়।  িসরাজগ  ১৫০ মঃওঃ ও 
লনা ১৫০ মঃওঃ িপিকং পাওয়ার া  িনমাণ ক  এবং 
ভড়ামারা ৩৬০ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  উ য়ন 
ক  িনেয় কা ািন াথিমকভােব যা া  কের। কা ািন 

িব ৎ উৎপাদন আর  কের ০৩ নেভ র ২০১২ তািরেখ। 
বতমােন ০৯ (নয়)  িব ৎ ক  হেত কা ািন জাতীয় ীেড 
৩০৬৩ মঃওঃ িব ৎ সরবরাহ করেছ। অ  সমেয় কা ািনর 
আশাতীত সাফ  সকল মহেলই শংিসত হেয়েছ। 
 
সে র ২০২১ পয  কা ািনর বা বায়নাধীন ক  স েহর 
মতা ৩৫৭৮ মঃওঃ এবং ভিব ত ক  স েহর মতা 

২৭২২ মঃওঃ। নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ 

গ ত হবার পর থেকই িব ৎ ক  িনমাণ ক  
বা বায়েন এবং িব ৎ ক  পিরচালন ও সংর েণ 
অনব  িমকা পালন কের আসেছ। আশা করা যায়, 
২০৩০ সােলর মে  কা ািন ৯,০০০ মঃওঃ এর 
ঊে  িব ৎ উৎপাদেন স ম হেব। এছাড়া, 
কা ািন  ততম সমেয় শি শালী া  ইেমজসহ 
দেশর ন শীল িব ৎ উৎপাদনকারী সং ায় 

পিরগিণত হেব বেলই কা ািন আশা কের। 
 

িত ান র বতমান চয়ার ান মাঃ হািব র 
রহমান, সিচব, িব ৎ িবভাগ এবং কা ািনর ধান 
িনবাহী কমকতা েকৗশলী এ. এম খারেশ ল আলম। 
ত েদর ঢ় ও গিতশীল ন ে  কা ািন এিগেয় 
চলেছ। 

৩ 



এক নজের কা ািনর কায ম 
we`y¨r †K›`ªmg~n  

µ. bs we ỳ¨r †K‡› ª̀i bvg R¡vjvwb ‡bU Drcv`b 
ÿgZv (‡gtIt) 

evwYwR¨Kfv‡e we ỳ¨r Drcv`‡bi 
ZvwiL 

1 wmivRMÄ 225 ‡gtIt K¤̂vBÛ 
mvB‡Kj we ỳ¨r †K› ª̀ (1g BDwbU) 

cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW 
 

214 wm¤új mvB‡Kj: b‡f¤̂i 2012 
K¤̂vBÛ mvB‡Kj: RyjvB 2014 

2 Lyjbv 225 ‡gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj 
we ỳ¨r †K›`ª 

cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW 230 wm¤új mvB‡Kj:‡m‡Þ¤̂i 2013 
K¤̂vBÛ mvB‡Kj: Ryb 2016 

3 ‡fovgviv 410 †gtIt K¤̂vBÛ 
mvB‡Kj we ỳ¨r †K› ª̀ 

cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW 410 wm¤új mvB‡Kj: ‡g 2017 
K¤̂vBÛ mvB‡Kj: wW‡m¤̂i 2017 

4 wmivRMÄ 225 ‡gtIt K¤̂vBÛ 
mvB‡Kj we ỳ¨r †K› ª̀ (2q BDwbU) 

cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW 220 †deªæqvix 2018 
 

5 wmivRMÄ 225 ‡gtIt K¤̂vBÛ 
mvB‡Kj we ỳ¨r †K› ª̀ (3q BDwbU) 

cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW 220 wm¤új mvB‡Kj: AvM÷ 2018 
K¤̂vBÛ mvB‡Kj: Rvbyqvix 2019 

6 gaygwZ 100 †gtIt GBGdI PvwjZ 
we ỳ¨r †K›`ª 

GBPGdI 105 GwcÖj 2019 

7 wmivRMÄ 400 †gtIt K¤̂vBÛ 
mvB‡Kj we ỳ¨r †K› ª̀ (4_© BDwbU) 
(‡hŠ_ gvwjKvbv)   

cÖvK…wZK M¨vm/GBPGmwW 414 wm¤új mvB‡Kj: A‡±vei 2018 
K¤̂vBÛ mvB‡Kj: GwcÖj, 2019 

8 cvqiv 1320 †gtIt Zvc we ỳ¨r 
†K› ª̀ (1g ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv)   

Avg`vwbK…Z Kqjv 1244 1g BDwbUt ‡g, 2020  
2q BDwbUt wW‡m¤^i, 2020 

9 wmivRMÄ 7.6 †gtIt MÖxW Kv‡b‡±W 
d‡Uv‡fvëvwqK †mvjvi we ỳ¨r †K› ª̀ 

‡mvjvi 6 29 gvP© 2021 

eZ©gv‡b †gvU Drcv`b ÿgZv 3063   
 

ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~n  
µ. 
bs 

cÖK‡íi bvg R¡vjvwb Drcv`b ÿgZv 
(‡gtIt) 

m¤¢ve¨ evwYwR¨K Drcv`‡bi 
ZvwiL 

1. iƒcmv 800 ‡gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj we` ÿr 
‡K› «̀ c«Kí 

cÖvK…wZK 
M¨vm/GBPGmwW 

880 1g BDwbU: ‡deªæqvix 2023 
2q BDwbU: AvM÷ 2023 

2. cvqiv 1320 †gtIt Zvc we ỳ¨r †K› ª̀ cÖKí 
(2q ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv)   

Avg`vwbK…Z Kqjv 1320 3q BDwbU: ‡g 2024 
4_© BDwbU: Ryb 2024 

3. cvebv 60 ‡gtIt ‡mvjvi cvK© cÖKí (†hŠ_ 
gvwjKvbv) 

†mvjvi 60 Ryb, 2023 

4. wmivRMÄ 68 †gtIt ‡mvjvi cvK© c«Kí 
(†hŠ_ gvwjKvbv) 

†mvjvi 68 Ryb, 2023 

5. cvqiv 50 ‡gtIt evqy we ỳ¨r ‡K› «̀ c«Kí evqy 50 wW‡m¤̂i, 2023 
6. cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi 

c«Kí (1g ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv) 
GjGbwR 1200 1g ch©vq (1200 †gtIt)t 

wW‡m¤î, 2024 

 ‡gvU ÿgZv 3578  
৪ 



fwel¨r cÖKímg~n 
 

µ. 
bs 

cÖK‡íi bvg R¡vjvwb Drcv`b ÿgZv 
(‡gtIt) 

evwYwR¨K Drcv`‡bi m¤¢ve¨ ZvwiL 

1. cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi 
c«Kí (‡hŠ_ gvwjKvbv) 

GjGbwR 2400 2q ch©vq (1200 †gtIt)t wW‡m¤î, 2027 
3q ch©vq (1200 †gtIt)t wW‡m¤î, 2030 

2. bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb wfwËK we ỳ¨r †K› ª̀ 
cÖKí (‡hŠ_ gvwjKvbv) 

‡mvjvi/DBÛ 322 --- 

‡gvU ÿgZv 2722  
 

এনডি উিপিজিসএল এর বছর িভি ক িব ৎ উৎপাদন ল মা া 

 

 

 

৫ 

  



ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ কে র ভ উে াধন 

 

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকােরর মাননীয় ধানম ী শখ হািসনা ধান অিতিথ িহেসেব গণভবন থেক িভিডও 

কনফােরি ং এর মা েম ১২ সে র ২০২১ তািরেখ নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ এর 

আওতাধীন ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ কে র ভ উে াধন কেরন। উ  িব ৎ ক  বােগরহােটর মা াহাট 

উপেজলায় অবি ত। িব ৎ ক র মাট উৎপাদন মতা ১০৫ মঃওঃ। উ  িব ৎ ক  হেত বািণিজ কভােব 

িব ৎ উৎপাদন  হয় ১৭ এি ল ২০১৯ তািরেখ।  

৬  



 

 

 

 

 

৭ 

কা ািনর ওেয়বসাইেট ম মিত িব ৎ কে র উে াধন সং া  সংবােদর িলংক- ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ কে র ভ উে াধন 

ফাউে শন ান, ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ ক  

ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ ক  



এনডি উিপিজিসএল এর ব ব  কণােরর ভ উে াধন 

 

 

জনাব নস ল হািমদ এমিপ, মাননীয় িতম ী, িব াখস ম ণালয় িভিডও কনফােরি ংেয়র মা েম  
এনডি উিপিজিসএল এর ব ব  কণােরর  ভ উে াধন ঘাষণা করেছন 

 
৮ 

  

ব ব  কণার, এনডি উিপিজিসএল 



 

নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ 
(এনডি উিপিজিসএল) িজব বষ উপলে  হাজার 
বছেরর  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর িত গভীর া দশন এবং ভিব ত 

জে র িনকট ব ব র আদশ পৗেঁছ িদেত কেপােরট 
অিফেস ব ব  কণার িনমাণ কেরেছ। ২৫ আগ  
২০২১ তািরেখ িডিজটাল াটফেমর মা েম উ  
ব ব  কণােরর ভ উে াধন কেরন জনাব নস ল 
হািমদ, এমিপ, মাননীয় িতম ী, িব ৎ ালািন ও 
খিনজ স দ ম ণালয় । উ  অ ােন সভাপিত  
কেরন জনাব হািব র রহমান, মাননীয় সিচব, িব ৎ 
িবভাগ, িব ৎ ালািন ও খিনজ স দ ম ণালয় ও 
চয়ার ান,  এনডি উিপিজিসএল । অ ােন  িবেশষ 

অিতিথ িহেসেব উপি ত িছেলন েকৗঃ মাঃ বলােয়ত 
হােসন, মাননীয় চয়ার ান, বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন 
বাড ও পিরচালক, এনডি উিপিজিসএল। এছাড়া, 

িব ৎ খােতর িবিভ  সং ার ঊ তন কমকতা সহ 
কা ািনর স ািনত পিরচালক ও উ  অ ােন 

িডিজটাল াটফেমর মা েম সং  িছেলন। হাজার 
বছেরর  বাঙািল জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর জ শতবেষ নথ-ওেয়  পাওয়ার 
জনােরশন কা ািন িলিমেটেডর অ তম িনেবদন 

এই ‘ব ব  কণার’। কা ািন আশা কের, এ ধরেণর 
উে ােগর ফেল জািতর িপতার অ করণীয় জীবনাদশ 

জ  থেক জে  ছিড়েয় যােব । 

  
 

৯  

কা ািনর ওেয়বসাইেট ব ব  কণােরর উে াধন সং া  সংবােদর িলংক-  ব ব  কণােরর ভ উে াধন 



জাতীয় শাক িদবস ২০২১ উদযাপন 
হাজার বছেরর  বাঙািল 

াধীনতার মহান পিত ও 
জািতর িপতা ব ব  শখ 

িজ র রহমান –এর 
৪৬তম শাহাদাতবািষকী 
উপলে  িব ৎ ভবেন নথ-
ওেয়  পাওয়ার জনােরশন 
কা ািন িলঃ 

(এনডি উিপিজিসএল) এর 
প  থেক জািতর িপতা 
ব ব  শখ িজ র 
রহমান –এর িত িতেত 

বক অপণ করা হয়। এছাড়া, এনডি উিপিজিসএল এর ধান িনবাহী কমকতা মেহাদয় কেপােরট অিফেস 
নবিনিমত ব ব  কণাের ািপত ব ব র ভা েযও বক অপণ কেরন এবং এ উপলে  আেলাচনা সভা ও  
দায়া মাহিফেলর আেয়াজন করা হয়। 

 

এনডি উিপিজিসএল এর কেপােরট অিফেস বক অপণ এনডি উিপিজিসএল এর কেপােরট অিফেস দায়া মাহিফল 
 

১০ 

 

  

িব ৎ ভবেন বক অপণ 



কা ািনর আওতাধীন িব ৎ ক  স েহও জাতীয় শাক িদবস ২০২১ যথাযথ মযাদায় পািলত হয়। কা ািনর 

িব ৎ ক েলা ানীয়ভােব িব ৎ িবভােগর িনেদশনা মাতােবক এবং ানীয় শাসেনর সােথ সম য় কের 

জাতীয় শাক িদবেসর আেয়াজন কের। জাতীয় শাক িদবস উপলে  কা ািনর িব ৎ ক  স েহর িবিভ  ােন 

শাক িদবেসর ফ ন, ানার এবং ব ব র বাণীস হ িডিজটাল িডসে  বােড দিশত হয়।  

 
ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  

 
ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ ক  িসরাজগ  িব ৎ ক  (হাব) 

 
 

 
১১ 
 



 

কা ািনর আওতাধীন িব ৎ ক স েহর প  থেক জাতীয় শাক িদবস ২০২১ উপলে  মসিজেদ িমলাদ ও 
িবেশষ দায়ার আেয়াজন করা হয়। এর পাশাপািশ মসিজদ এবং মা াসায় খাবার িবতরণ করা হয়। এসব কায েম 
স  এলাকাবাসী াধীনতার মহান পিত জািতর িপতা ব ব র আ ার মাগেফরাত কামনা কের াণভের দায়া 
কের। এছাড়া, তারা কা ািনর উে ােরা র সাফ  কামনা কেরও দায়া কের। 

  
ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ কে র প  থেক মসিজেদ দায়া মাহিফল ও খাবার িবতরণ 

  
 

  
ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ কে র প  থেক মা াসায় খাবার িবতরণ 

 

  

 

 

১২ 

 

 

 

কা ািনর ওেয়বসাইেট জাতীয় শাক িদবস ২০২১ উদযাপন সং া  সংবােদর িলংকস হ-   

 কেপােরট অিফস 

 িসরাজগ  িব ৎ ক  (হাব) 

 লনা ২২৫ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  

 ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ িব ৎ ক  

 ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ ক  



জািতর িপতার ৪৬তম শাহাদাত বািষকীেত  

কা ািনর িসএসআর কায ম 
 

মাননীয় ধানম ী িনেদশনা মাতােবক নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন কা ািন িলঃ ত তভােব মা েষর 
সহায়তায় এিগেয় এেসেছ। কেরানা েযাগকালীন সমেয় অ  কা ািন িনরিবি ভােব অসহায় ও কমহীন 
মা ষেদর মে  খা  সাম ী িবতরণ কের আসেছ। ২০২১ সােল শােকর মােস, জািতর িপতা ব ব  শখ িজ র 
রহমােনর শাহাদাৎ বািষকী উপলে  কা ািনর ধান িনবাহী কমকতা েকৗঃ এ.এম. খারেশ ল আলম এর 
আ িরক উে ােগ ও িনিবড় ত াবধােন অ  কা ািন কেরানায় িত  ায় ১৫ হাজার পিরবােরর মে  খা  
সাম ী িবতরণ কেরেছ। 

  
িসরাজগ  িব ৎ ক  

  
 

  
লনা ২২৫ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  

 
 
 
 
 

 
১৩ 



  
ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  

  
ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ ক  

  

  
পায়রা ১৩২০ মঃওঃ তাপ িব ৎ ক  

  

  
পসা ৮০০ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  ক  

  
১৪ 

 



 
 

 
জনাব নস ল হািমদ এমিপ, মাননীয় িতম ী, িব াখস ম ণালয় িভিডও কনফােরি ংেয়র মা েম 

এনডি উিপিজিসএল ও ইি িনয়াস ইনি উশন বাংলােদশ (আইইিব) এর যৗথ উে ােগ াণ িবতরণ কম চীর উে াধন করেছন 
  

 

 

 

১৫ 

 

 

  
কা ািনর ওেয়বসাইেট জাতীয় শাক িদবস ২০২১ উপলে  িসএসআর কায ম সং া  সংবােদর িলংকস হ-   

 িসরাজগ  িব ৎ ক  (হাব) 

 লনা ২২৫ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক  

 ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ িব ৎ ক  

 ম মিত ১০০ মঃওঃ িব ৎ ক  

 পসা ৮০০ মঃওঃ ক াই  সাইেকল ক  



িব ৎ উৎপাদন ও স ালন সং া ক াটাগরীেত থম ান অজন 

 
২০১৯-২০ অথবছেরর Annual 

Performance Agreement 

(APA) এর ায়েনর উপর িভি  কের 

িব ৎ িবভাগ ক ক নথ-ওেয়  পাওয়ার 

জনােরশন কা ািন িলঃ 

(এনডি উিপিজিসএল)  -েক 'িব ৎ 

উৎপাদন ও স ালন সং া' ক াটাগিরেত 

র ত করা হয়। উ  র ােরর ী িত 

প িব ৎ িবভােগর মাননীয় সিচব 

জনাব মাঃ হািব র রহমান কা ািনর 

ধান িনবাহী কমকতা েকৗঃ এ. এম. খারেশ ল আলম মেহাদেয়র হােত এক   েল দন। 

 

উি িখত র ার হেণর পর কা ািনর ধান িনবাহী কমকতা েকৗঃ খারেশ ল আলম কা ািনর সকল েরর 

কমকতা-কমচারীেদর উে ে  বেলন, উ  র ার কােরা একক অজন নয়। সকেলর সি িলত েচ ােতই 

এনডি উিপিজিসএল এ গৗরব অজন কেরেছ। িতিন বেলন, ভিব েতও এ প সাফে র ধারাবািহকতা বজায় রাখেত 

হেব। 

 

১৬ 

  

কা ািনর ওেয়বসাইেট িব ৎ উৎপাদন ও স ালন সং া ক াটাগরীেত র ার অজন সং া  সংবােদর িলংক-  ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ র ার অজন 



২০১৯-২০ অথ বছেরর “এিপএ েণাদনা র ার” দান 

নথ-ওেয়  পাওয়ার জনােরশন 

কা ািন িলিমেটড-এর ধান 

িনবাহী কমকতা মেহাদয় 

কা ািনর ২০১৯-২০ অথ 

বছেরর এিপএ বা বায়েন 

ণ অবদােনর ী িত প 

“এিপএ েণাদনা র ার” 

দান কেরন।  

২০১৯-২০ অথ বছেরর “এিপএ েণাদনা র ার” লাভ কেরন- জনাব মাহা দ মাশাররফ হােসন, ধান 

েকৗশলী ( া  ােনজার), ভড়ামারা ৪১০ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক ; জনাব হা দ সাই ীন 

আহসান, ত াবধায়ক েকৗশলী (িপএ িড), কেপােরট অিফস; জনাব শিফ ল ইসলাম, িনবাহী েকৗশলী (তিড়ৎ 

সংর ণ), লনা ২২৫ মঃওঃ ক াই  সাইেকল িব ৎ ক ; জনাব মাঃ তাির র রহমান, সহকারী েকৗশলী, 

িসরাজগ  িব ৎ ক  (২য় ইউিনট); জনাব িশিশর বধন, সহকারী েকৗশলী, িসরাজগ  িব ৎ ক  (৩য় ইউিনট) 

এবং জনাব মাঃ ই াহীম হােসন, সহকারী েকৗশলী, ম মিত ১০০ মঃওঃ এইচএফও িভি ক িব ৎ ক । 

উে , কািভড মহামািরর কারেণ কেপােরট অিফেস কমরত জনাব হা দ সাই ীন আহসান, ত াবধায়ক 

েকৗশলী (িপএ িড) তীত অ া  র ার া  কমকতা েক অনলাইেন েভ া াপন করা হয়। 

১৭ 

কা ািনর ওেয়বসাইেট এিপএ েণাদনা র ার দান সং া  সংবােদর িলংক-   ২০১৯-২০ অথবছেরর এিপএ র ার দান 



িব ৎ কে র অি -িনবাপণ মহড়া 
কা ািনর কিপআই িনরাপ া পিরক নার আওতায় িব ৎ ক  স েহর অি িঁক াসকে  িনয়িমত অি - 

িনবাপণী ব াস েহর (ফায়ার এ ং ইশার, হাজ পাইপ ও অ া  য পািত) কাযকািরতা যাচাই করতঃ 
িতমােস অি -িনবাপণী মহড়ার আেয়াজন করা হয়।  

 

 

 

  

১৮ 

িব ৎ ক  স েহ আেয়ািজত অি -িনবাপণী মহড়ার িক  ছিব 


