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অক্টোবর-ডিক্েম্বর ২০২১ েংখ্যো 

এনিডিউডিডিডেএল বোর্তো 

নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলিঃ এর এ টি ত্রৈমোডে  প্র োশনো 

ডবিক্ের উচ্ছ্বোক্ে আমরো 

এডিক্ে চডল উন্নেক্নর িক্র্ 
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উিক্েষ্টোমন্ডলী 

প্রক্  িঃ আবু আহক্মে আখর্োর জহোক্েন 

ডনব তোহী িডরচোল  (ডিএন্ডডি), এনিডিউডিডিডেএল 

 

জমোিঃ মোসুদুল ইেলোম 

ডনব তোহী িডরচোল  (অর্ ত), এনিডিউডিডিডেএল 

 

প্রক্  িঃ জমোিঃ আব্দুে েোমোে 

ডনব তোহী িডরচোল  (প্রক্  শল), এনিডিউডিডিডেএল 

 

জমোিঃ মোমুনুর রহমোন মন্ডল 

মহোব্যবস্থোি  (মোনবেম্পে ও প্রশোেন), এনিডিউডিডিডেএল 

 

 

প্র োশ  

জ োম্পোডন েডচবোলে, এনিডিউডিডিডেএল 

 

েম্পোে  

ডবমল চন্দ্র রোে এফডেএে 

জ োম্পোডন েডচব, এনিডিউডিডিডেএল 

 

েমন্বে  

প্রক্  িঃ মুহোম্মে েোইফুদ্দীন আহেোন  

র্ত্ত্বোবধোে  প্রক্  শলী (ডিএন্ডডি), এনিডিউডিডিডেএল 

 

েহ োরী েম্পোে  

আখর্োর মোহমুে 

েহ োরী ব্যবস্থোি  (িনেংক্ োি), এনিডিউডিডিডেএল 

 

 

 

 

নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন  

জ োম্পোডন ডলডমক্েি (এনিডিউডিডিডেএল) 

(বোংলোক্েশ ডবদুুৎ উন্নেন জবোক্ি তর এ টি প্রডর্ষ্ঠোন) 

 

ইউটিসি ভবন (৪র্ থ তলা), ৮ পান্থপর্,  

কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

জফোন: ৪৮১২২১৮২, ৪৮১২২১১৮, ৯১৪২০৬২ 

ই-জমইল : info@nwpgcl.org.bd 

ওক্েবেোইে: www.nwpgcl.gov.bd 

জফইেবু  জিইি: 

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

এনিডিউডিডিডেএল বোর্তো 
 

নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলিঃ এর এ টি ত্রৈমোডে  প্র োশনো 

 

অক্টোবর-ডিক্েম্বর ২০২১ েংখ্যো 

 

েম্পোে ীে 

 

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলসিয়েড এর ২০২১-২০২২ অর্ থবছয়রর 

বাসষ থক কি থিম্পাদন লক্ষ্যিাত্রা অনুযােী সনেসিতভায়ব সবসভন্ন প্রকাশনা তথ্য বাতােয়ন 

প্রকায়শর সনয়দ থশনা রয়েয়ছ। এ জপ্রসক্ষ্য়ত জকাম্পাসনর কি থকান্ড, িাফল্য, নতুন উয়যাগ এবং 

সবসভন্ন অনুষ্ঠায়নর িংবাদ িম্বসলত একটি ত্রত্রিাসিক প্রকাশনা ‘এনডসিউসপসজসিএল বাতথা’ 

এর সিতীে িংখ্যা প্রকাসশত হয়ত যায়ে। এটি জকাম্পাসনর অন্যতি মুখপত্র সহয়িয়ব 

জকাম্পাসনর িাসব থক সিত্র িকয়লর সনকে তুয়ল ধরয়ব। 

 

সবদ্যযৎ জদয়শর অর্ থননসতক উন্নসতর মূল িাসলকাশসি। সজসডসপ-এর প্রবৃসি এবং জদয়শর 

ক্রিবধ থিান অর্ থনীসতয়ক গসতশীল রাখয়ত জেকিই, সনভথরয়যাগ্য এবং িাশ্রেী সবদ্যযৎ 

িরবরায়হর প্রয়োজন। বাংলায়দশ িরকার জদয়শর ক্রিবধ থিান সবদ্যযৎ িাসহদা পূরয়ে সিশ্র 

জ্বালাসন (গ্যাি, কেলা, তরল জ্বালাসন, পারিােসবক শসি, নবােনয়যাগ্য জ্বালাসন) 

ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি সবদ্যযৎ খায়তর উন্নেয়নর লয়ক্ষ্য স্বল্প, িধ্য ও দীর্ থয়িোসদ কি থসূিী গ্রহে 

কয়রয়ছ। িরকায়রর পাওোর সিয়স্টি িাস্টার প্ল্যান-২০১৬ অনুযােী ২০২১ িায়লর িয়ধ্য 

২৪,০০০ জিগাওোে, ২০৩০ িায়লর িয়ধ্য ৪০,০০০ জিগাওোে এবং ২০৪১ িায়লর িয়ধ্য 

৬০,০০০ জিগাওোে সবদ্যযৎ উৎপাদয়নর পসরকল্পনা রয়েয়ছ। িরকায়রর এই অভীষ্ট লক্ষ্য 

অজথয়ন অংশীজন সহয়িয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলসিয়েড 

(এনডসিউসপসজসিএল) সনরলিভায়ব কাজ কয়র যায়ে।  

 

বতথিান সবশ্ব কয়রানা িহািারীয়ত পর্য থদস্ত। এরই ফলাফয়ল সবয়শ্বর অর্ থনীসত এক বড় 

িযায়লয়ের মুয়খামুসখ দাঁসড়য়েয়ছ। আশোর েংবোে হক্ে, িারা সবয়শ্বর অর্ থনীসত এক 

অনাকাসিত িন্দার মুয়খামুসখ হয়লও বাংলায়দয়শর অর্ থনীসত যয়র্ষ্ট জবগবান। নর্ থ-ওয়েস্ট 

পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলিঃ িরকায়রর িহয়যাগী সহয়িয়ব বাংলায়দয়শর 

অর্ থনীসতয়ত গুরুত্বপূে থ অবদান রাখয়ছ। কয়রানা িহািারী িয়েও এনডসিউসপসজসিএল 

িাফয়ল্যর িায়র্ কাজ কয়র যায়ে। জয িাফল্য সিত্র সবদ্যযৎ খাত তর্া িিগ্র বাংলায়দয়শর 

জয়ন্যই গয়ব থর সবষে। ‘এনডসিউসপসজসিএল বাতথা’ সনেসিতভায়বই জকাম্পাসনর িাফল্যসিত্র 

জনগয়ের িািয়ন তুয়ল ধরয়ব। িহান সবজয়ের এ িায়ি এনডসিউসপসজসিএল বাতথার সিতীে 

েংখ্যো প্রকায়শর সুয়যাগ জপয়ে আিরা আনসন্দত ও গসব থত। িকলয়ক শুয়ভো। 

 

িম্পাদক 

সবিল িন্দ্র রাে এফসিএি 

জকাম্পাসন িসিব, এনডসিউসপসজসিএল 
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িহান সবজয়ের এ িায়ি আসি গভীর শ্রিাভয়র স্মরে করসছ জাসতর সপতা বঙ্গবন্ধু জশখ মুসজবুর রহিান এবং বীর শহীদ  

মুসিয়যািায়দর। যায়দর আত্মতযায়গর সবসনিয়ে আিরা জপয়েসছ একটি স্বাধীন িাব থয়ভৌি রাষ্ট্র।  আসি অতযন্ত আনসন্দত জয মহোন 

ডবিক্ের এ মোক্ে নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলিঃ কর্তথক ‘এনডসিসপসজসিএল বাতথা’ এর সিতীে িংখ্যা 

জকাম্পাসনর ওয়েবিাইয়ে প্রকাশ হয়ত যায়ে।  উি প্রকাশনাে জকাম্পাসনর হালনাগাদ কাসরগসর এবং অ-কাসরগসর তথ্য তুয়ল 

ধরা হয়েয়ছ। সনেসিত কায থক্রয়ির পাশাপাসশ জকাম্পাসনর অজথন এবং িাফয়ল্যর সিত্রও জনগয়ের সুসবধায়র্ থ প্রকাশ করা হয়েয়ছ। 

‘এনডসিসপসজসিএল বাতথা’র িাধ্যয়ি জকাম্পাসনর িকল স্তয়রর কি থকতথা-কি থিাসরগেিহ সবসভন্ন অংশীজন অবাধ তথ্য গ্রহয়নর 

িাধ্যয়ি উপকৃত হয়বন। এছাড়া, এ ধরয়নর কায থক্রয়ির ফয়ল একসদয়ক জযিন জ্ঞায়নর ভান্ডার িমৃি হয়ব অন্যসদয়ক জনগয়নর 

সনকে জকাম্পাসনর ভাবমূসতথ উজ্জ্বল হয়ব। এছাড়া, এ প্রকাশনার ফয়ল সবদ্যযৎ সবভাগ, সবদ্যযৎ জ্বালাসন ও খসনজ িম্পদ িন্ত্রোলে 

িংসিষ্ট সবসভন্ন দপ্তর অত্র জকাম্পাসন িম্পয়কথ িহয়জই প্রয়োজনীে তথ্য পায়ব বয়ল আশা কসর। পসরয়শয়ষ, ‘এনডসিসপসজসিএল 

বাতথা’ এর অব্যাহত অগ্রযাত্রা ও িফলতা কািনা করসছ।  

প্রক্  িঃ এ. এম. জখোরক্শদুল আলম, জ োম্পোডনর প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো, এনিডিউডিডিডেএল  

স্বোির্ বক্তব্য 
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সূচীিৈ 

 

জ োম্পোডন িডরডচডর্ - ৫ 

এ  নিক্র জ োম্পোডনর  ো তক্রম - ৬ 

সবদ্যযৎ িসিয়বর পােরা সবদ্যযৎ জকন্দ্র পসরদশ থন - ৬ 

ডবদুুৎ ডবভোক্ির অধীন েপ্তরেমূক্হর জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োে 

পুরস্কোর অিতন - ১০ 

এনিডিউডিডিডেএল এর অধীন ডবদুুৎ জ ন্দ্রেমূক্হর মক্ে 

জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োর পুরস্কোর ডবর্রণ- ১১ 

মুসজব বয়ষ থ এনডসিউসপসজসিএল এর কায থক্রি - ১৩ 

ডবিে ডেবে ২০২১ উে োিন - ২০ 

এনিডিউডিডিডেএল এর ১৪তি বাসষ থক িাধারে িভা উদযাপন -২৩ 

সবসিআরইসিএল এর ১ি বাসষ থক িাধারে িভা উদযাপন -২৪ 

সিরাজগে ২২৫ জিিঃওিঃ কম্বাইন্ড িাইয়কল সবদ্যযৎ জকয়ন্দ্রর (ইউসনে-

১) গুরুত্বপূে থ িংরক্ষ্ে কায থক্রি - ২৫ 

 

জভড়োমোরো ৪১০ জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড েোইক্ ল ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িডরচোলন 

ও েংরক্ষণ েংক্রোন্ত  ো তক্রম - ২৮ 

কয়প থায়রে অসফয়ি অসি-সনব থাপে িহড়া - ৩৩ 
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জকাম্পাসন িডরডচডর্ 

 

জদয়শর উত্তর-পসিিাঞ্চয়লর ক্রিবধ থিান সবদ্যযৎ িাসহদা পূরে এবং 

জলা-য়ভায়েজ িিস্যা সনরিনকয়ল্প সবদ্যযৎ খাত িংস্কায়রর আওতাে 

জকাম্পাসন আইন, ১৯৯৪ অনুিায়র গত ২৮-০৮-০৭ ইং তাসরয়খ 

বাংলায়দশ সবদ্যযৎ উন্নেন জবায়ড থর একটি প্রসতষ্ঠান সহয়িয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট 

পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলসিয়েড (এনডসিউসপসজসিএল) 

গঠিত হে।  সিরাজগে ১৫০ জিিঃওিঃ ও খুলনা ১৫০ জিিঃওিঃ সপসকং 

পাওোর প্ল্ান্ট সনি থাে প্রকল্প এবং জভড়ািারা ৩৬০ জিিঃওিঃ কম্বাইন্ড 

িাইয়কল সবদ্যযৎ জকন্দ্র উন্নেন প্রকল্প সনয়ে জকাম্পাসন প্রার্সিকভায়ব 

যাত্রা শুরু কয়র। জকাম্পাসন সবদ্যযৎ উৎপাদন আরম্ভ কয়র ০৩ নয়ভম্বর 

২০১২ তাসরয়খ। বতথিায়ন ০৯ (নে) টি সবদ্যযৎ জকন্দ্র হয়ত জকাম্পাসন 

জাতীে গ্রীয়ড ৩০৬৩ জিিঃওিঃ সবদ্যযৎ িরবরাহ করয়ছ। অল্প িিয়ে 

জকাম্পাসনর আশাতীত িাফল্য িকল িহয়লই প্রশংসিত হয়েয়ছ। 

 

জিয়েম্বর ২০২১ পয থন্ত জকাম্পাসনর বাস্তবােনাধীন প্রকল্প িমূয়হর 

ক্ষ্িতা ৩৫৭৮ জিিঃওিঃ এবং ভসবষ্যত প্রকল্প িমূয়হর ক্ষ্িতা ২৮৫৯ 

জিিঃওিঃ। নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলিঃ 

গঠিত হবার পর জর্য়কই সবদ্যযৎ জকন্দ্র সনি থাে প্রকল্প 

বাস্তবােয়ন এবং সবদ্যযৎ জকন্দ্র পসরিালন ও িংরক্ষ্য়ে 

অনবয ভূসিকা পালন কয়র আিয়ছ। আশা করা যাে, 

২০৩০ িায়লর িয়ধ্য জকাম্পাসন ৯,৫০০ জিিঃওিঃ এর ঊয়বথ 

সবদ্যযৎ উৎপাদয়ন িক্ষ্ি হয়ব। এছাড়া, জকাম্পাসনটি দ্রুততি 

িিয়ে শসিশালী ব্রান্ড ইয়িজিহ জদয়শর জনর্তত্বশীল সবদ্যযৎ 

উৎপাদনকারী িংস্থাে পসরগসেত হয়ব বয়লই জকাম্পাসন 

আশা কয়র। 

 

প্রসতষ্ঠানটির বতথিান জিোরম্যান জিািঃ হাসববুর রহিান, 

িসিব, সবদ্যযৎ সবভাগ এবং জকাম্পাসনর প্রধান সনব থাহী 

কি থকতথা প্রয়কৌশলী এ. এি জখারয়শদ্যল আলি। তাঁয়দর দৃঢ় 

ও গসতশীল জনর্তয়ত্ব জকাম্পাসন এসগয়ে িলয়ছ। 

৩ 
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এ  নিক্র জ োম্পোডনর  ো তক্রম 

we`y¨r †K›`ªmg~n  

µ. bs we ỳ¨r †K‡›`ªi 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›`ª (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›`ª 

--- 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›`ª 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) 

-- 60 Ryb, 2023 

4.  wmivRMÄ 68 †gtIt ‡mvjvi cvK© c«Kí 

(†hŠ_ gvwjKvbv) 

-- 68 Ryb, 2023 

5.  cvqiv 50 ‡gtIt evqy we ỳ¨r ‡K› «̀ c«Kí -- 50 wW‡m¤̂i, 2023 

6.  cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi 

c«Kí (1g ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv) 

GjGbwR 1200 1g BDwbUt wW‡m¤^i, 2024 

 ‡gvU ÿgZv 3578  

৪ 
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fwel¨r cÖKímg~n 

 

µ. 

bs 

cÖK‡íi bvg R¡vjvwb Drcv`b ÿgZv 

(‡gtIt) 

evwYwR¨K Drcv`‡bi m¤¢ve¨ ZvwiL 

1.  cvqiv GjGbwR Uy cvIqvi c«Kí (2q 

ch©vq) 

GjGbwR 1200 2q BDwbUt wW‡m¤^i, 2027 

2.  cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi 

c«Kí (3q ch©vq) 

GjGbwR 1200 3q BDwbUt wW‡m¤^i, 2030 

3.  wel¨Z bevqb‡hvM¨ R¡vjvwb wfwËK we`y¨r 

†K›`ª cÖKí (GbWweøDwcwRwmGj I ‡hŠ_ 

gvwjKvbvaxb †Kv¤úvwb) 

‡mvjvi/DBÛ ৪৫৯ cwiKíbvaxb 

 ‡gvU ÿgZv ২৮৫৯  

 

এনিডিউডিডিডেএল এর বছর ডভডি  ডবদুুৎ উৎিোেন লক্ষুমোৈো 
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সবদ্যযৎ িসিয়বর পােরা সবদ্যযৎ জকন্দ্র পসরদশ থন 

িোেরো ১৩২০ জমিঃওিঃ র্োি ডবদুুৎ 

জ ন্দ্র বর্তমোক্ন বোংলোক্েক্শর 

েব তবৃহৎ ডবদুুৎ জ ন্দ্র ডহক্েক্ব 

জেক্শর ডবদুুৎ চোডহেো জমেোক্র্ 

িোর্ীে গ্রীক্ি ডবদুুৎ েরবরোহ  ক্র 

 োক্ে। ডিক্েম্বর ২০২০-এ িোেরো 

১৩২০ জমিঃওিঃ র্োি ডবদুুৎ জ ন্দ্র 

(১ম ি তোে) উৎিোেক্ন আক্ে। এর 

জমোে উৎিোেন ক্ষমর্ো ১২৪৪ 

জমিঃওিঃ। নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর 

জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলিঃ এবং 

চোেনো ন্যোশনোল জমডশনোডর ইমক্িোে ত 

এন্ড এক্সক্িোে ত  ক্ি তোক্রশন এর জ  র্ 

উক্যোক্ি এ ডবদুুৎ জ ন্দ্রটি ডনডম তর্ হক্েক্ছ এবং এর ২ে ি তোক্ের  োিও চলমোন রক্েক্ছ। আশো  রো  োক্ে, এ ডবদুুৎ জ ন্দ্রটির 

২ে ি তোক্ের  োি ২০২৪ েোক্লর মক্ে জশষ হক্ব।  

ির্ অক্টোবর ২০২১ এ ডবদুুৎ ডবভোক্ির মোননীে েডচব এবং নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলডমক্েক্ির 

জচেোরম্যোন িনোব জমোিঃ হোডববুর রহমোন উক্ত ডবদুুৎ জ ন্দ্রটি িডরেশ তন  ক্রন এবং এর অগ্রিডর্ ডবষক্ে অবডহর্ হন। ডর্ডন 

উক্ত ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্র বৃক্ষক্রোিণ  ক্রন এবং  ম ত র্তোক্ের নোনোন ডে -ডনক্ে তশনো প্রেোন  ক্রন। 

 

িোেরো ১৩২০ জমিঃওিঃ র্োি ডবদুুৎ জ ন্দ্র এর িক্ষ জর্ক্  মোননীে েডচব, ডবদুুৎ ডবভোিক্  শুক্ভেো িোনোক্নো হক্ে 
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মোননীে েডচব, ডবদুুৎ ডবভোি িোেরো ১৩২০ জমিঃওিঃ র্োি ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্র বৃক্ষক্রোিণ  রক্ছন 

 

মোননীে েডচব, ডবদুুৎ ডবভোি িোেরো ১৩২০ জমিঃওিঃ র্োি ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর  ম ত র্তোবৃক্ন্দর েোক্র্ মর্ ডবডনমে  রক্ছন 

  



10 

 

 

 

ডবদুুৎ ডবভোক্ির অধীন েপ্তরেমূক্হর জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োে পুরস্কোর অিতন 

 

 

মুডিববক্ষ ত ডবদুুৎ ডবভোক্ির অধীন েপ্তরেমূক্হর জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্ো-২০২১ এর আওর্োে নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর 

জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলডমক্েি ডির্ীে স্থোন অিতন  ক্র। ডবদুুৎ ডবভোক্ির মোননীে েডচব িনোব জমোিঃ হোডববুর রহমোন, 

জ োম্পোডনর প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো প্রক্  িঃ এ এম জখোরক্শদুল আলম মক্হোেক্ের হোক্র্ ২৮ ডিক্েম্বর ২০২১ র্োডরক্খ উক্ত 

প্রডর্ক্ োডির্োর পুরস্কোর তুক্ল জেন।  
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এনিডিউডিডিডেএল এর অধীন ডবদুুৎ জ ন্দ্রেমূক্হর মক্ে জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োর পুরস্কোর ডবর্রণ 

 

জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োে ডবিেী হওেোে ডেরোিিঞ্জ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর প্রধোন প্রক্  শলীর হোক্র্ পুরস্কোর তুক্ল ডেক্েন প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো মক্হোেে 

 

মুডিববক্ষ ত নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলডমক্েক্ির ডবদুুৎক্ ন্দ্র েমূক্হর মক্ে জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োর 

পুরস্কোর ডবর্রণ  রো হে। অৈ জ োম্পোডনর ডবদুুৎ জ ন্দ্রগুক্লো ডবদুুৎ উৎিোেক্নর িোশোিোডশ িডরস্কোর-িডরেন্নর্ো ও 

জে ন্দ তবধ তক্নর প্রডর্ও ডবক্শষ নির ডেক্ে র্োক্ । জে ন্দ তবধ তন  ো তক্রমক্  উৎেোডহর্  রক্র্ এবং ধোরোবোডহ ভোক্ব চলমোন 

রোখক্র্ জ োম্পোডন  র্ততিক্ষ এ টি প্রডর্ক্ োডির্োর আক্েোিন  ক্র। উক্ত প্রডর্ক্ োডির্োে ডেরোিিঞ্জ ডবদুুৎ জ ন্দ্র ডবিেী হে। 

র্ক্ব অন্যোন্য ডবদুুৎ জ ন্দ্রগুক্লোও জে ন্দ তবধ তক্নর জক্ষক্ৈ েব তোত্ম ভোক্ব েক্চষ্ট হওেোে ডবক্শষ পুরস্কোর অিতন  ক্র। জ োম্পোডনর 

প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো প্রক্  িঃ এ এম জখোরক্শদুল আলম ডবদুুৎ জ ন্দ্রেমূক্হর প্রধোন প্রক্  শলী/প্লোন্ট ম্যোক্নিোর/প্রডর্ডনডধর 

হোক্র্ উক্ত প্রডর্ক্ োডির্োর পুরস্কোর তুক্ল জেন। ডেরোিিঞ্জ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ক্ষ ডবিেীর পুরস্কোর গ্রহণ  ক্রন প্রধোন প্রক্  শলী 

িনোব জমোিঃ হোরুন অর রশীে। এছোড়ো, জভড়োমোরো ৪১০ জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড েোইক্ ল ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ক্ষ প্লোন্ট ম্যোক্নিোর (প্রধোন 

প্রক্  শলী) িনোব জমোিঃ জমোশোররফ জহোক্েন; খুলনো ২২৫ জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড েোইক্ ল ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর প্রধোন প্রক্  শলীর িক্ক্ষ 
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ডনব তোহী প্রক্  শলী জমোিঃ আবু িোফর ডেডদ্দ  এবং মধুমডর্ ১০০ জমিঃওিঃ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ক্ষ প্লোন্ট ম্যোক্নিোর (ডনব তোহী 

প্রক্  শলী) িনোব আফেোনুল র্োনভীর ডবক্শষ পুরস্কোর গ্রহণ  ক্রন। 

উক্েখ্য, জ োম্পোডন ডবদুুৎ ডবভোি আক্েোডির্ জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োে ডির্ীে পুরস্কোর অিতন  ক্র। ডবদুুৎ ডবভোি জভড়োমোরো 

৪১০ জমিঃওিঃ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ন্য জ োম্পোডনক্  উক্ত পুরস্কোর প্রেোন  ক্র। ফক্ল, জ োম্পোডনর প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো মক্হোেে 

জ োম্পোডনর অডিতর্ পুরস্কোরটি জভড়োমোরো ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর প্রধোন প্রক্  শলী িনোব জমোিঃ জমোশোররফ জহোক্েক্নর হোক্র্ তুক্ল জেন। 

  

ডবদুুৎ ডবভোি  র্তত  আক্েোডির্ জে ন্দ তবধ তন প্রডর্ক্ োডির্োে অডিতর্ পুরস্কোর 

জভড়োমোরো ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর প্লোন্ট ম্যোক্নিোর (প্রধোন প্রক্  শলী) এর হোক্র্ 

তুক্ল ডেক্েন প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো মক্হোেে 

ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর জে ন্দ তবধ তক্ন ডবক্শষ অবেোন রোখোে  জভড়োমোরো ডবদুুৎ 

জ ক্ন্দ্রর প্লোন্ট ম্যোক্নিোর (প্রধোন প্রক্  শলী) এর হোক্র্ ডবক্শষ পুরস্কোর তুক্ল 

ডেক্েন প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো মক্হোেে 

 
 

ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর জে ন্দ তবধ তক্ন ডবক্শষ অবেোন রোখোে  খুলনো ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর 

ডনব তোহী প্রক্  শলী প্রধোন প্রক্  শলীর িক্ক্ষ প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো 

মক্হোেক্ের হোর্ জর্ক্  ডবক্শষ পুরস্কোর গ্রহণ  ক্রন  

ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর জে ন্দ তবধ তক্ন ডবক্শষ অবেোন রোখোে  মধুমডর্ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর 

প্লোন্ট ম্যোক্নিোর (ডনব তোহী প্রক্  শলী) এর হোক্র্ ডবক্শষ পুরস্কোর তুক্ল ডেক্েন 

প্রধোন ডনব তোহী  ম ত র্তো মক্হোেে 
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মুসজব বয়ষ থ এনডসিউসপসজসিএল এর কায থক্রি 

RvwZi wcZv e½eÜz ‡kL gywReyi ingv‡bi 

Rb¥kZevwl©Kx D &̀hvcb Dcj‡ÿ¨ evsjv‡`k 

miKvi 17 gvP©, 2020 ‡_‡K 17 gvP©, 2021 

ZvwiL‡K ÔgywReel©Õ wn‡m‡e cvj‡bi ‡NvlYv 

K‡iwQj| cieZx©‡Z gywReel©‡K wW‡m¤^I, 2021 

ch©šÍ e„w× Kiv nq| 2020 mv‡ji 17 gvP© G 

gnvb †bZvi R‡b¥i kZel© Dcj‡ÿ¨ evsjv‡`k 

miKvi ‡`k‡K GwM‡q wb‡Z Ges e½eÜzi cÖwZ 

Mfxi kÖ×v I K…ZÁZv Rvbv‡bvi R‡b¨ gywRee‡l© 

bvbvb cwiKíbv MÖnY K‡i|  

evsjv‡`k miKvi I we`y¨r wefv‡Mi cvkvcvwk 

b_©-I‡q÷ cvIqvi †Rbv‡ikb †Kv¤úvwb wjt 

(GbWweøDwcwRwmGj)| RvwZi wcZv e½eÜz †kL 

gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx myôyfv‡e 

D &̀hvc‡bi j‡ÿ¨ wb‡¤œv³ Kg©cwiKíbv MÖnY 

K‡it 

 

1. 2020 m‡bi 17B gvP© n‡Z 2021 m‡bi 17B gvP© ch©šÍ Ô‡mev el©Õ wn‡m‡e cvjb Kiv| 

2. B‡bv‡fkb cÖwZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv|  

3. ‰e ỳ¨wZK Kg© †ckvq `ÿ Rbkw³ M‡o †Zvjvi j‡ÿ¨ we`y¨r †K›`ªmg~‡n ’̄vbxq hyemgvR‡K cÖwkÿY cÖ`v‡bi 

j‡ÿ¨ Regular Electrician Course I Industrial Electrician Course Gi Dci cÖwkÿY Kg©m~wPi 

Av‡qvRb Kiv| 

4. Kvh©‡ÿ‡Î mdjZvi Rb¨ e½eÜz Service Excellence Award cÖ`vb Kiv| 

5. ‡Kv¤úvwbi mKj `ßi cwi®‹vi-cwi”Qbœ ivLv| 

6. Kg©KZ©v Ges Kg©Pvix‡`i mwµq AskM«n‡Y gva¨‡g mvßvwnK cwi”QbœZv w`em cvjb Kiv| 

7. AvIZvaxb we`¨yr ‡K›`«mg~‡ni g‡a¨ cwi®‹vi-cwi”QbœZv wel‡q c«wZ‡hvwMZvi Av‡qvRb Kiv| 

8. we`¨yr ‡K‡›`«i c«‡ek Øv‡i e½eÜyi ‡mev m¤úwK©Z Dc‡`k m¤ŵjZ Dw³mg~n B‡jKU«wbK ‡ev‡W© c«Pv‡ii 

e¨e ’̄vKiY| 

9. Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i ÔKg©Rxeb DbœqbÕ cwiKíbv c«bqY Kiv| 

10. e½eÜz KY©vi cÖwZôv Kiv| 

11. e½eÜzi gy¨ivj ¯’vcb| 

b_©-I‡q÷ cvIqvi †Rbv‡ikb †Kv¤úvwb wjt AvšÍwiKfv‡eB gywRee‡l© M„nxZ Kg©cwiKíbv ev Í̄evq‡b m‡Pó wQj 

Ges G Kv‡R mdjI n‡q‡Q|  
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gywRe e‡l© AÎ †Kv¤úvwbi AR©bmg~n- 

 

বঙ্গবন্ধু  ণ তোর, এনিডিউডিডিডেএল 

 

 

বঙ্গবন্ধু  ণ তোর, িোেরো ১৩২০ জমিঃওিঃ র্োি ডবদুুৎ জ ন্দ্র   
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ম্যুরাল, সিরাজগঞ্জ সিদ্যুৎ কেন্দ্র 

 

 

 

ম্যুরাল, খযলনা ২২৫ কম্েঃওেঃ েম্বাইন্ড িাইকেল সিদ্যুৎ কেন্দ্র 
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ম্যুরাল, কেড়াম্ারা ৪১০ কম্েঃওেঃ েম্বাইন্ড িাইকেল সিদ্যু ৎ কেন্দ্র 

 

ম্যুরাল, ম্ধযম্সি ১০০ কম্েঃওেঃ সিদ্যুৎ কেন্দ্র 
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পসরষ্কার-পসরচ্ছন্নিা এিং কিৌন্দর্ যিধ যন োর্ যক্রম্ 
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ম্যজজিিকষ য কোসেড-১৯ এ আক্রান্ত জনগকের সিসেৎিা প্রদ্াকনর িযসিধাকথ য  

কেড়াম্ারা ৪১০ কম্েঃওেঃ েম্বাইন্ড িাইকেল সিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পক্ষ কথকে  

উপকজলা স্বাস্থ্ু েম্কেক্স, কেড়াম্ারা, েয ষ্টিয়া-কি ৫ ষ্টি অজক্সকজন েনকিনকেির প্রদ্ান 

 
 

 
ম্যজজিিকষ য কোসেড-১৯ এ আক্রান্ত জনগকের সিসেৎিা প্রদ্াকনর িযসিধাকথ য  

কেড়াম্ারা ৪১০ কম্েঃওেঃ েম্বাইন্ড িাইকেল সিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পক্ষ কথকে  

কডপযষ্টি েসম্শনার, কেড়াম্ারা, েয ষ্টিয়া-র সনেি ১০ ষ্টি High flow Nasal Cannula প্রদ্ান 

 

 
ম্যজজিিকষ য কোসেড-১৯ এ আক্রান্ত জনগকের সিসেৎিা প্রদ্াকনর িযসিধাকথ য  

সিরাজগঞ্জ সিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পক্ষ কথকে  

সিোগীয় েসম্শনার, রাজশাহী-র সনেি ৫ ষ্টি High flow Nasal Cannula প্রদ্ান 
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ম্যজজিিকষ য কোসেড-১৯ এ আক্রান্ত জনগকের সিসেৎিা প্রদ্াকনর িযসিধাকথ য  

সিরাজগঞ্জ সিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পক্ষ কথকে  

কডপযষ্টি েসম্শনার, সিরাজগঞ্জ এর সনেি ৫ ষ্টি অজক্সকজন েনকিনকেির প্রদ্ান 

 

 
 

ম্যজজিিকষ য কোসেড-১৯ এ আক্রান্ত জনগকের সিসেৎিা প্রদ্াকনর িযসিধাকথ য  

খযলনা ২২৫ কম্েঃওেঃ েম্বাইন্ড িাইকেল সিদ্যুৎ কেন্দ্র এর পক্ষ কথকে  

সিোগীয় েসম্শনার, খযলনা এর সনেি ১০ ষ্টি High flow Nasal Cannula প্রদ্ান 

 

 
ম্যজজিিকষ য কোসেড-১৯ এ আক্রান্ত জনগকের সিসেৎিা প্রদ্াকনর িযসিধাকথ য  

রূপিা ৮০০ কম্েঃওেঃ সিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রেল্প এর পক্ষ কথকে  

খযলনা কম্সডকেল েকলকজ অজক্সকজন েনকিনকেির প্রদ্ান 
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ডবিে ডেবে ২০২১ উে োিন 

সবজয়ের সুব থে জেন্তীয়ত নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলডমক্েি (এনিডিউডিডিডেএল) আনন্দ-

উদ্দীপনার িায়র্ সবজে সদবি উদযাপন কয়রয়ছ। যর্ায়যাগ্য িয থাদাে সবজে সদবি উদযাপয়নর জন্য 

এনিডিউডিডিডেএল নোনোন  ম তিডর ল্পনো গ্রহণ  ক্র,  র্ো- ে ল ডবদুুৎ জ ন্দ্র েপ্তক্রর েম্মুক্খ িোর্ীে ির্ো ো 

(নতুন ও েঠি  মোক্ির) উক্িোলন  রো, ডবিে ডেবে উিলক্ক্ষু েপ্তরেমূক্হ ব্যোনোর েোঙোক্নো, আওর্োধীন ডবদুুৎ 

জ ন্দ্রেমূক্হ েপ্তোহব্যোিী আক্লো েজ্জোর ব্যবস্থো  রো, মহোন ডবিে ডেবে  র্ো র্ভোক্ব িোলক্নর উক্দ্দক্ে ডবদুুৎ 

ডবভোি, ডবজ্বোখে মন্ত্রণোলে এবং স্থোনীে প্রশোেন  র্তত  গৃহীর্  ো তক্রক্ম অংশগ্রহণ  রো ইর্ুোডে। 

 
ডবিে ডেবে উে োিন উিলক্ক্ষ নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন  ডলডমক্েক্ির  ক্ি তোক্রে অডফক্ে আক্লো েজ্জো 

 

 

ডবিে ডেবে উে োিন উিলক্ক্ষ নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন  ডলডমক্েক্ির  ক্ি তোক্রে অডফক্ে অনুডষ্ঠর্ জেোেো মোহডফল 
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খুলনো ২২৫ জমিঃওিঃ ডেডেডিডি ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ষ জর্ক্  ডবিে ডেবে উে োিন  

 

  

  
  

ডেরোিিঞ্জ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্র ডবিে ডেবে উিলক্ক্ষ আক্লো েজ্জো 
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জভড়োমোরো ৪১০ জমিঃওিঃ ডেডেডিডি ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ষ জর্ক্  ডবিে ডেবে উে োিন  
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এনডসিউসপসজসিএল এর ১৪তি বাসষ থক িাধারে িভা উদযাপন  

 

ির্ ২৩ ডিক্েম্বর, ২০২১ র্োডরক্খ নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলিঃ (এনিডিউডিডিডেএল) এর ১৪র্ম 

বোডষ ত  েোধোরণ েভো অনুডষ্ঠর্ হে। জ োম্পোডনর েম্মোডনর্ জশেোরক্হোল্ডোর, িডরচোল মন্ডলী এবং ঊর্ধ্তর্ন  ম ত র্তোবৃন্দ 

উক্ত অনুষ্ঠোক্ন উিডস্থর্ ডছক্লন। মোননীে ডবদুুৎ েডচব, িনোব জমোিঃ হোডববুর রহমোন জ   জ ক্ে ১৪র্ম বোডষ ত  

েোধোরণ েভোর শুভ উক্িোধন জ োষণো  ক্রন। উক্ত েভোে জ োম্পোডনর িক্ষ জর্ক্  বোংলোক্েশ ডবদুুৎ উন্নেন জবোি তক্  

৬০ (ষোে) জ োটি েো োর জচ  প্রেোন  রো হে। মোননীে জশেোরক্হোল্ডোরিণ ও িডরচোল মন্ডলী জ োম্পোডনর অগ্রিডর্ক্র্ 

েন্তুডষ্ট প্র োশ  ক্রন এবং ভডবষ্যক্র্ও উন্নডর্র ধোরো অব্যোহর্ রোখক্র্ জ োম্পোডন  র্ততিক্ষক্  অনুক্রোধ  ক্রন। 

 
জ   জ ক্ে ১৪র্ম বোডষ ত  েোধোরণ েভোর শুভ উক্িোধন জ োষণো 

 

  

ডবডিডিডব-জ  ডিডভক্িন্ট জচ  প্রেোন ১৪র্ম বোডষ ত  েোধোরণ েভো 
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সবসিআরইসিএল এর ১ি বাসষ থক িাধারে িভা উদযাপন 

 

ির্ ২৭ ডিক্েম্বর, ২০২১ র্োডরক্খ নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলিঃ (এনিডিউডিডিডেএল) এবং চোেনো 

ন্যোশনোল জমডশনোডর এক্সক্িোে ত এন্ড ইমক্িোে ত এর জ  র্ উক্যোক্ি িঠির্ বোংলোক্েশ-চোেনো ডরডনউএবল এনোডিত 

জ োম্পোডন (প্রোইক্ভে) ডলডমক্েি (ডবডেআরইডেএল) এর ১ম বোডষ ত  েোধোরণ েভো অনুডষ্ঠর্ হে। জ োম্পোডনর েম্মোডনর্ 

জশেোরক্হোল্ডোর, িডরচোল মন্ডলী এবং ঊর্ধ্তর্ন  ম ত র্তোবৃন্দ উক্ত অনুষ্ঠোক্ন উিডস্থর্ ডছক্লন। ডবডেআরইডেএল এর 

েম্মোডনর্ জশেোরক্হোল্ডোরিণ এবং িডরচোল মন্ডলী আশো ব্যক্ত  ক্রন, ভডবষ্যক্র্ নবোেনক্ োগ্য জ্বোলোডনর ব্যবহোর 

বৃডির মোেক্ম জ োম্পোডনটি জেক্শর িডরক্বক্শর উন্নেক্ন অগ্রণী ভূডম ো িোলন  রক্ব। উক্েখ্য, উক্ত অনুষ্ঠোন ভোর্চতেোল 

প্লোেফক্ম তর মোেক্ম এনিডিউডিডিডেএল এর জবোি তরুম হক্র্ িডরচোডলর্ হে। 

 
ডবডেআরইডেএল এর ১ম বোডষ ত  েোধোরণ েভো 
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সিরাজগে ২২৫ জিিঃওিঃ কম্বাইন্ড িাইয়কল সবদ্যযৎ জকয়ন্দ্রর (ইউসনে-১) গুরুত্বপূে থ িংরক্ষ্ে কায থক্রি 
 

গ্যাি োরবাইয়নর জিজর অভারয়হাল 

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলসিয়েড-এর আওতাধীন সিরাজগে ২২৫ জিিঃওিঃ কম্বাইন্ড িাইয়কল সবদ্যযৎ জকয়ন্দ্রর 

(ইউসনে-১) গ্যাি োব থাইয়নর সবসভন্ন িংরক্ষ্ে কাজ িম্পয়ন্নর জন্য নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জজনায়রশন জকাম্পাসন সলসিয়েড ও গ্যাি 

োরবাইনটির প্রস্তুতকারক, SIEMENS-এর িয়ধ্য একটি Long Term Service Agreement (LTSA)  

রয়েয়ছ। ঊি LTSA-এর আওতাে ইউসনেটির গ্যাি োরবাইয়নর প্রর্ি Major Overhaul গত ২৫/১০/২০২১ ইং তাসরখ 

জর্য়ক শুরু হে। বসন থত Major Overhaul-এ গ্যাি োরবাইনটির সবসভন্ন গুরুত্বপূে থ যন্ত্রাংশ Dismantle করা হে এবং 

Major Overhaul-এর Scope of Work অনুযােী িকল িংরক্ষ্ে কাজ িম্পন্ন করতিঃ পুনরাে Install করা হে। 

আয়লািয Major Overhaul-টি িফলভায়ব িম্পন্ন হয়েয়ছ এবং গত ০৭/১২/২০২১ ইং তাসরখ জর্য়ক ইউসনেটি জাতীে সগ্রয়ডর 

িাসহদা অনুযােী সনরবসেন্নভায়ব সবদ্যযৎ িরবরাহ করয়ছ।  

সিরাজগে ২২৫ জিিঃওিঃ কম্বাইন্ড িাইয়কল সবদ্যযৎ জকয়ন্দ্রর (ইউসনে-১) গ্যাি োরবাইয়নর প্রর্ি Major Overhaul-এর 

িিেকার সকছু সস্থরসিত্র- 

 
চিত্র  1: গ্যাস টারবাইনের খ ালার পনর Combustion 

Chamber ও lower Casing-এর চিত্র 

 
চিত্র  2: গ্যাস টারবাইনের Rotor উনতালনের চিরচিত্র 

 
চিত্র  3: টারবাইনের ১ম ও ২য় ধানপর েতুে Blade 

লাগ্ানোর পর Rotor-এর ছচব 

 
চিত্র  4: Burner Casing Prepration 

 
চিত্র  5: GT Rotor-এর 

Turbine Wheel 
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চিত্র  6: ১ম ও ২য় ধানপর েতুে Vane লাগ্ানোর 

পনরর ছচব 

 
চিত্র  7: গ্যাস টারবাইনের অভারহচলিং এর খেনেরচিনে Rotor বসানোর 

চিরচিত্র 

          

গ্যাি োরবাইন জজনায়রের ইন্সয়পকশনিঃ 

সিরাজগে ২২৫ জিিঃওিঃ কম্বাইন্ড িাইয়কল সবদ্যযৎ জকয়ন্দ্রর (ইউসনে-১) গ্যাি োরবাইন জজনায়রেয়রর Intermediate 

Inspection গত নয়ভম্বর-২১ ইং িায়ি OEM প্রসতষ্ঠান, SIEMENS-এর িাধ্যয়ি িম্পন্ন হয়েয়ছ। উি Inspection-

এর সকছু সস্থরসিত্র এতদ িার্ িংর্যি করা হয়লািঃ 

 
চিত্র  8: গ্যাস টারবাইে খেোনরটনরর Rear End Enclosure 

উনতালে েরার চিরচিত্র 

 
চিত্র  9: খেোনরটনরর চবয়াচরিং-এর উপনরর অিংে উনতালে 

েরার চিরচিত্র 
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চিত্র  10: খেোনরটর Stator Winding ইন্সনপেেনের চিরচিত্র 

 
চিত্র  11: খেোনরটর Protection Relay-এর অভযন্তরীণ 

বযাটাচর প্রচতিাপনের চিত্র 

 
চিত্র  12: খেোনরটর চবয়াচরিং-এর Clearance পচরমাপ েরার 

সময়োর চিত্র 

 
চিত্র  13:খেোনরটর  Terminal ইন্সনপেেে েরার 

চিরচিত্র 
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জভড়োমোরো ৪১০ জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড েোইক্ ল ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িডরচোলন ও েংরক্ষণ েংক্রোন্ত  ো তক্রম 

 

নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলডমক্েক্ির েোক্র্ Marubeni Power Systems 

Corporation-এর LTSA (Long Term Service Agreement) র্চডক্ত অনু োেী জভড়োমোরো ৪১০ 

জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড েোইক্ ল ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িন্য Planned Maintenance-এর অংশ ডহক্েক্ব OEM 

(Original Equipment Manufacturer)-MHI (Mitsubishi Heavy Industries 

Ltd.)-এর উিডস্থডর্ক্র্ ির্ ২৬ নক্ভম্বর ২০২১ ইং হক্র্ ০৫ ডিক্েম্বর ২০২১ ইং ি তন্ত Gas Turbine-এর 

Combustor Inspection (CI) েফলভোক্ব েম্পন্ন  রো হে। ডনক্ে Combustor Inspection (CI)-

এর  ো তক্রক্মর ড ছু আক্লো ডচৈ তুক্ল ধরো হক্লো। 
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Combustor Inspection (CI) চলো োলীন ির্ ২৬ নক্ভম্বর ২০২১ ইং হক্র্ ০৪ ডিক্েম্বর ২০২১ ইং ি তন্ত ডবদুুৎ 

জ ক্ন্দ্রর Cooling Water (CW) Pump-A-এর েম্পূণ ত Overhauling েফলভোক্ব েম্পন্ন  রো হে। 

Cooling Water (CW) Pump-এর Overhauling  ো তক্রক্মর ড ছু আক্লো ডচৈ - 
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32 

 

  

 

এছোড়োও Gas Turbine-এর Combustor Inspection (CI) চলো োলীন Cooling Tower 

Basin ও CW Forebay Cleaning, HRSG-এর Reheater Attemperator 

modification, GBC (Gas Booster Compressor)-এর Seal Gas inlet line 

modification েহ BOP system-এর ডবডভন্ন েংরক্ষণ  োি েম্পন্ন  রো হে। েংরক্ষণ  োক্ির েফল েমোিনোক্ন্ত 

ির্ ০৮/১২/২০২১ ইং হক্র্ জভড়োমোরো ৪১০ জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড েোইক্ ল ডবদুুৎ জ ন্দ্র িোর্ীে গ্রীক্ি ডনরবডেন্নভোক্ব ডবদুুৎ 

েরবরোহ  ক্র আেক্ছ।  
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কয়প থায়রে অসফয়ি অসি-সনব থাপে িহড়া 

জ োম্পোডনর জ ডিআই ডনরোিিো িডর ল্পনোর আওর্োে ডবদুুৎ জ ন্দ্র েমূক্হর অডিঝুঁড  হ্রোে ক্ল্প ডনেডমর্ অডি- 

ডনব তোিণী ব্যবস্থোেমূক্হর (ফোেোর এক্সটিংগুইশোর, জহোি িোইি ও অন্যোন্য  ন্ত্রিোডর্)  ো ত োডরর্ো  োচোই  রর্িঃ 

প্রডর্মোক্ে অডি-ডনব তোিণী মহড়োর আক্েোিন  রো হে।  

 

 

  

 

 ক্ি তোক্রে অডফক্ে আক্েোডির্ অডি-ডনব তোিণী মহড়োর ড ছু ছডব 


