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জানুাযী-ভাচ চ ২০২২ ংখ্যা 

এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর ফাতচা 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ এয  

এ টি ত্রৈভাব্ল  প্র ানা 

ফাংরায়দয়য ফয়চয় ফড় ব্লফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র াযা ১৩২০ জভিঃিঃ তা 

ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয শুব উয়বাধন  

তবাগ ব্লফদ্যুতায়নয ভাইর -পর  জজচয়নয 

ভাায়ভ ভানুয়লয ষনু ফােফান 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ 
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(ফাং রা য়দ   ব্লফ দ্যু ৎ  উ ন্ন  ন  জফা য়ড চয  এ  টি  প্র ব্লত ষ্ঠা ন )  
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উয়দষ্টাভন্ডরী 

প্রয়  িঃ আবু আয়ভদ আখতায জায়ন 

ব্লনফ চাী ব্লযচার  (ব্লএন্ডব্লড), এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

জভািঃ ভাসুদ্যর ইরাভ 

ব্লনফ চাী ব্লযচার  (জথ চ), এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

প্রয়  িঃ জভািঃ আব্দু াভাদ 

ব্লনফ চাী ব্লযচার  (প্রয়  র), এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

জভািঃ ভামুনুয যভান ভন্ডর 

ভাব্যফস্থা  (ভানফম্পদ  প্রান), এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

 

প্র া  

জ াম্পাব্লন ব্লচফার, এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

ম্পাদ  

ব্লফভর চন্দ্র যা এপব্লএ 

জ াম্পাব্লন ব্লচফ, এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

ভন্ব  

প্রয়  িঃ মুাম্মদ াইফুদ্দীন আান  

তত্ত্বাফধা  প্রয়  রী (ব্লএন্ডব্লড), এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

 াযী ম্পাদ  

আখতায ভামুদ 

 াযী ব্যফস্থা  (জনংয়মাগ), এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

 

 

 

 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন  

জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড (এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর) 

(ফাংরায়দ ব্লফদ্যুৎ উন্নন জফায়ড চয এ টি প্রব্লতষ্ঠান) 

 

ইউটিব্ল বফন (৪থ চ তরা), ৮ ান্থথ,  

 াযান ফাজায, ঢা া-১২১৫ 

জপান: ৪৮১২২১৮২, ৪৮১২২১১৮, ৯১৪২০৬২ 

ই-জভইর : info@nwpgcl.org.bd 

য়ফাইে: www.nwpgcl.gov.bd 

জপইবু  জইজ: 

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

এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর ফাতচা 
 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ এয এ টি ত্রৈভাব্ল  প্র ানা 

 

জানুাযী-ভাচ চ ২০২২ ংখ্যা 

 

ম্পাদ ী 

 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড এয ২০২১-২০২২ জথ চফছয়যয 

ফাব্লল চ   ভ চম্পাদন রক্ষ্ুভাৈা জনুমাী ব্লনব্লভতবায়ফ ব্লফব্লবন্ন প্র ানা তথ্য ফাতায়ন 

প্র ায়য ব্লনয়দ চনা যয়য়ছ। এ জপ্রব্লক্ষ্য়ত জ াম্পাব্লনয  ভ চ ান্ড, াপল্য, নতুন উয়যাগ 

এফং ব্লফব্লবন্ন জনুষ্ঠায়নয ংফাদ ম্বব্লরত এ টি ত্রৈভাব্ল  প্র ানা ‘এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 

ফাতচা’ এয তৃতী ংখ্যা, ২০২২ প্র াব্লত য়ত মায়ে। এটি জ াম্পাব্লনয জন্যতভ মুখৈ 

ব্লয়য়ফ জ াম্পাব্লনয াব্লফ চ  ব্লচৈ  য়রয ব্লন ে তুয়র ধযয়ফ। 

 

ব্লফদ্যুৎ জদয়য জথ চননব্লত  উন্নব্লতয মূর চাব্লর াব্লি। ব্লজব্লডব্ল-এয প্রবৃব্লি এফং জদয়য 

ক্রভফধ চভান জথ চনীব্লতয়  গব্লতীর যাখয়ত জে ই, ব্লনবচযয়মাগ্য এফং াশ্রী ব্লফদ্যুৎ 

যফযায়য প্রয়াজন। ফাংরায়দ য ায জদয়য ক্রভফধ চভান ব্লফদ্যুৎ চাব্লদা পূযয়ণ ব্লভশ্র 

জ্বারাব্লন (গ্যা,  রা, তযর জ্বারাব্লন, াযভাণব্লফ  ব্লি, নফানয়মাগ্য জ্বারাব্লন) 

ব্যফায়যয ভাায়ভ ব্লফদ্যুৎ খায়তয উন্নয়নয রয়ক্ষ্ু ষল্প, ভা  দীঘ চয়ভাব্লদ  ভ চসূচী 

গ্রণ  য়যয়ছ। য ায়যয াায ব্লয়স্টভ ভাস্টায প্ল্ুান-২০১৬ জনুমাী ২০৩০ ায়রয 

ভয়া ৪০,০০০ জভগাাে এফং ২০৪১ ায়রয ভয়া ৬০,০০০ জভগাাে ব্লফদ্যুৎ 

উৎাদয়নয ব্লয ল্পনা যয়য়ছ। য ায়যয এই জবীষ্ট রক্ষ্ু জজচয়ন জংীজন ব্লয়য়ফ 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড (এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর) 

ব্লনযরবায়ফ  াজ  য়য মায়ে। ম্প্রব্লত গত ২১ ভাচ চ ২০২২ তাব্লযয়খ ভাননী প্রধানভন্ত্রী 

জখ াব্লনা জ াম্পাব্লনয আতাধীন াযা ১৩২০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয শুব উয়বাধন 

 য়যন। এটি ফতচভায়ন ফাংরায়দয়য ফয়চয় ফড় ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লয়য়ফ ষীকৃত। এ ই 

ায়থ এ ব্লদন াযা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র য়ত ভাননী প্রধানভন্ত্রী তবাগ ব্লফদ্যুয়তয ষনু 

ফােফায়নয ব্লফলয় জঘালণা জদন। পয়র, এটি আভায়দয জয়ন্য জন্যতভ এ টি জগ যয়ফয 

ঘেনা। 

 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ য ায়যয য়মাগী ব্লয়য়ফ 

ফাংরায়দয়য জথ চনীব্লতয়ত গুরুত্বপূণ চ জফদান যাখয়ছ। ‘এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর ফাতচা’ 

ব্লনব্লভতবায়ফই জ াম্পাব্লনয এফ গুরুত্বপূণ চ জফদান  াপল্যব্লচৈ জনগয়ণয াভয়ন তুয়র 

ধযয়ফ। ভান ষাধীনতায এ ভায় এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর ফাতচায তৃতী ংখ্যা প্র ায়য 

সুয়মাগ জয় আভযা জতুন্ত আনব্লিত  গব্লফ চত।  রয়  শুয়বো। 

 

ম্পাদ  

ব্লফভর চন্দ্র যা এপব্লএ 

জ াম্পাব্লন ব্লচফ, এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর 
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ভান ষাধীনতায এ ভায় আব্লভ গবীয শ্রিাবয়য স্মযণ  যব্লছ জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভান এফং ফীয ীদ  

মুব্লিয়মািায়দয। মায়দয আত্মতুায়গয ব্লফব্লনভয় আভযা জয়ব্লছ এ টি ষাধীন াফ চয়ব ভ যাষ্ট্র।  আব্লভ জতুন্ত আনব্লিত জম ভান 

ষাধীনতায এ ভায় নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ  তৃচ  ‘এনডব্লিব্লব্লজব্লএর ফাতচা’ এয তৃতী ংখ্যা প্র াব্লত 

য়ত মায়ে। ভাচ চ ভা জদম্য  জকুয়তাব ফাঙাব্লরয জন্যতভ ব্লযচা । এ ভায়ই জাব্লতয ব্লতা ঐব্লতাব্ল  ৭ ই ভায়চ চয বালণ 

প্রদান  য়যন মা ফাঙাব্লরয মুব্লিয তৃষ্ণায়  জাব্লগয় জতায়র। এ ভায়ই জয়েয়ছন জাব্লতয ব্লতা মায জয়েয  াযয়ণ জয়েয়ছ ষাধীন 

াফ চয়ব ভ ফাংরায়দ। আফায এ ভায়ই জাব্লতয ব্লতা ষাধীনতায জঘালণা জদন। জম জঘালণা মুব্লি াভী ফীয ফাঙাব্লর ঝাঁব্লয় য়ড় 

মুব্লিমৄয়ি  ব্লফজ ব্লছব্লনয় আয়ন ভাৈ ন ভায়ই। ফতচভান ভাটি এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর এয জয়ন্য জতুন্ত জগ যয়ফয ভা। জ ননা এ 

ভায়ই গত ২১ ভাচ চ ২০২২ তাব্লযয়খ ভাননী প্রধানভন্ত্রী জখ াব্লনা জ াম্পাব্লনয আতাধীন াযা ১৩২০ জভিঃিঃ তা ব্লফদ্যুৎ 

জ য়ন্দ্রয শুব উয়বাধন  য়যন । এফং উি ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্র দাঁব্লড়য়ই ব্লতব্লন জদয়য তবাগ ব্লফদ্যুৎ-এয জঘালণা জদন। এটি ব্লনিঃয়িয় 

আভায়দয জয়ন্য জতুন্ত জগ যয়ফয  আনয়িয। আভায়দয আনয়িয ভাৈা আয়যা জফয়ড়য়ছ ফাংরায়দ য ায ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগয়  

‘ষাধীনতা পুযস্কায ২০২২’ এয জন্য ব্লনফ চাব্লচত  যা। ব্লফদ্যুৎ ব্লফবায়গয জং ব্লয়য়ফ এ মৄগান্ত াযী জজচন আভায়দয। 

 

‘এনডব্লিব্লব্লজব্লএর ফাতচা’-জত জ াম্পাব্লনয ারনাগাদ  াব্লযগব্লয এফং জ- াব্লযগব্লয তথ্য তুয়র ধযা য়য়ছ। ব্লনব্লভত  াম চক্রয়ভয 

াাাব্ল জ াম্পাব্লনয জজচন এফং াপয়ল্যয ব্লচৈ জনগয়ণয সুব্লফধায়থ চ প্র া  যা য়য়ছ। ‘এনডব্লিব্লব্লজব্লএর ফাতচা’য ভাায়ভ 

জ াম্পাব্লনয  র েয়যয  ভ চ তচা- ভ চচাব্লযগণ ব্লফব্লবন্ন জংীজন জফাধ তথ্য গ্রয়নয ভাায়ভ উকৃত য়ফন। এ ধযয়নয  াম চক্রয়ভয 

পয়র এ ব্লদয়  জমভন জ্ঞায়নয বান্ডায মৃি য়ফ জন্যব্লদয়  জনগয়নয ব্লন ে জ াম্পাব্লনয বাফমূব্লতচ উজ্জ্বর য়ফ। এছাড়া, এ প্র ানায 

পয়র ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগ, ব্লফদ্যুৎ জ্বারাব্লন  খব্লনজ ম্পদ ভন্ত্রণার ংব্লিষ্ট ব্লফব্লবন্ন দপ্তয এফং ব্লভব্লডা  ভীযা জ াম্পাব্লন ম্পয় চ য়জই 

প্রয়াজনী তথ্য ায়ফ ফয়র আা  ব্লয। ব্লযয়য়ল, ‘এনডব্লিব্লব্লজব্লএর ফাতচা’ এয জব্যাত জগ্রমাৈা  পরতা  াভনা  যব্লছ।  

প্রয়  িঃ এ. এভ. জখাযয়দ্যর আরভ, জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা, এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর  

ষাগত ফিব্য 
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সূচীৈ 

জ াম্পাব্লন ব্লযব্লচব্লত - ৫ 

এ  নজয়য জ াম্পাব্লনয  াম চক্রভ- ৬ 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী  তৃচ  াযা ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয শুব উয়বাধন- ৮ 

ভাননী ব্লফদ্যুৎ ব্লচয়ফয টুব্ল্গবাড়া  ভধুভব্লত ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযদ চন - ১১ 

জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভান-এয জেতফাব্লল চ ী উরয়ক্ষ্ 

আয়াব্লজত ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতায পুযস্কায ব্লফতযণ- ১৪ 

ব্লযাজগঞ্জ ৬৮ জভিঃিঃ জারায া চ প্র ল্প এয ইব্লব্ল চুব্লি ষাক্ষ্য জনুষ্ঠান- ১৮ 

ব্লফব্লব্লব্লএর এয ৭ভ ফাব্লল চ  াধাযণ বা উদমান- ১৯ 

নথ চ -য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ এয  য় চায়যে জব্লপয়য যীযচচ চা 

জ ন্দ্র এয শুব উয়বাধন-  ২০ 

‘মুব্লজফ তফয়ল চ সুফণ চ’-এয জভাড়  উয়োচন-২১ 

ভব্লজয়দয ারুভ  জুখানা ংস্কায়যয জন্য জচ  প্রদান - ২২ 

ব্লএআয তব্লফয়রয াতা লুৎপয যভান ভব্লতন ভব্লরা ব্লডব্লগ্র  য়রজ, 

োঙাইর এয  ব্লম্পউোয ল্যাফ প্রব্লতষ্ঠা- ২৩ 

ঐব্লতাব্ল  ৭ই ভাচ চ ২০২২ উদমান- ২৪ 

ফ্গবফ্ধু য জেব্লদন ২০২২ উদমান- ২৭ 

ভান ষাধীনতা ব্লদফ ২০২২ উদমান- ৩০ 

ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয (ইউব্লনে-১) এয 

গুরুত্বপূণ চ ংযক্ষ্ণ  াম চক্রভ -৩১ 

ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয (ইউব্লনে-২) এয 

গুরুত্বপূণ চ ংযক্ষ্ণ  াম চক্রভ- ৩৪ 

খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল এয জায়যন  জভইব্লিন্যান্স- ৩৬ 

জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল এয জায়যন  জভইব্লিন্যান্স  

 ায়জয ব্লচৈ তথ্যাফরী- ৩৯ 

ভধুভব্লত ১০০ জভিঃ িঃ এইচএপ চাব্লরত ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয  

গুরুত্বপূণ চ ব্লযচারন  জভইনটিন্যান্স  াম চক্রভ- ৪৯ 

ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূয় জব্লি-ব্লনফ চাণ ভড়া – ৫১ 

রূা ৮০০ জভিঃ িঃ  ম্বাইন্ড াইয় র  ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্র য়ল্পয  

ফােফান জগ্রগব্লত- ৫৩ 
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জদয়য উত্তয-ব্লিভাঞ্চয়রয ক্রভফধ চভান ব্লফদ্যুৎ চাব্লদা পূযণ এফং 

জরা-জবায়েজ ভস্যা ব্লনযন য়ল্প ব্লফদ্যুৎ খাত ংস্কায়যয আতা 

জ াম্পাব্লন আইন, ১৯৯৪ জনুায়য গত ২৮-০৮-০৭ ইং তাব্লযয়খ 

ফাংরায়দ ব্লফদ্যুৎ উন্নন জফায়ড চয এ টি প্রব্লতষ্ঠান ব্লয়য়ফ নথ চ-

য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড 

(এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর) গঠিত ।  ব্লযাজগঞ্জ ১৫০ জভিঃিঃ  

খুরনা ১৫০ জভিঃিঃ ব্লব্ল ং াায প্ল্াি ব্লনভ চাণ প্র ল্প এফং 

জবড়াভাযা ৩৬০ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র উন্নন 

প্র ল্প ব্লনয় জ াম্পাব্লন প্রাথব্লভ বায়ফ মাৈা শুরু  য়য। জ াম্পাব্লন 

ব্লফদ্যুৎ উৎাদন আযম্ভ  য়য ০৩ নয়বম্বয ২০১২ তাব্লযয়খ। ফতচভায়ন 

০৯ (ন) টি ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র য়ত জ াম্পাব্লন জাতী গ্রীয়ড ৩০৬৩ 

জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ যফযা  যয়ছ। জল্প ভয় জ াম্পাব্লনয আাতীত 

াপল্য  র ভয়রই প্রংব্লত য়য়ছ। 

 

জয়েম্বয ২০২১ ম চন্ত জ াম্পাব্লনয ফােফানাধীন প্র ল্প মূয়য 

ক্ষ্ভতা ৩৫৭৮ জভিঃিঃ এফং বব্লফষ্যত প্র ল্প মূয়য ক্ষ্ভতা ২৮৫৯ 

জভিঃিঃ। নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ 

গঠিত ফায য জথয় ই ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লনভ চাণ প্র ল্প 

ফােফায়ন এফং ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযচারন  ংযক্ষ্য়ণ 

জনফয ভূব্লভ া ারন  য়য আয়ছ। আা  যা মা, 

২০৩০ ায়রয ভয়া জ াম্পাব্লন ৯,৫০০ জভিঃিঃ এয ঊয়বচ 

ব্লফদ্যুৎ উৎাদয়ন ক্ষ্ভ য়ফ। এছাড়া, জ াম্পাব্লনটি 

দ্রুততভ ভয় ব্লিারী ব্রান্ড ইয়ভজ জদয়য 

জনতৃত্বীর ব্লফদ্যুৎ উৎাদন াযী ংস্থা ব্লযগব্লণত য়ফ 

ফয়রই জ াম্পাব্লন আা  য়য। 

 

প্রব্লতষ্ঠানটিয ফতচভান জচাযম্যান জভািঃ াব্লফবুয যভান, 

ব্লচফ, ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগ এফং জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী 

 ভ চ তচা প্রয়  রী এ. এভ জখাযয়দ্যর আরভ। তাঁয়দয 

দৃঢ়  গব্লতীর জনতৃয়ত্ব জ াম্পাব্লন এব্লগয় চরয়ছ। 

  

জ াম্পাব্লন ব্লযব্লচব্লত 
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we`y¨r †K›`ªmg~n  

µ. bs we`y¨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`y¨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`y¨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`¨yr 

‡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`y¨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  

 

এ  নজয়য জ াম্পাব্লনয  াম চক্রভ 
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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  

 

এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর এয ফছয ব্লবব্লত্ত  ব্লফদ্যুৎ উৎাদন রক্ষ্ুভাৈা 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রী জখ াব্লনা াযা ১৩২০ জভিঃিঃ তা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র উয়বাধন  যয়ছন 

 

াযা ১৩২০ জভিঃিঃ তা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

ফতচভায়ন ফাংরায়দয়য ফ চবৃৎ ব্লফদ্যুৎ 

জ ন্দ্র ব্লয়য়ফ জদয়য ব্লফদ্যুৎ চাব্লদা 

জভোয়ত জাতী গ্রীয়ড ব্লফদ্যুৎ যফযা 

 য়য মায়ে। ব্লডয়ম্বয ২০২০-এ াযা 

১৩২০ জভিঃিঃ তা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র (১ভ 

ম চা) উৎাদয়ন আয়। এয জভাে 

উৎাদন ক্ষ্ভতা ১৩২০ জভিঃিঃ। নথ চ-

য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন 

ব্লরিঃ এফং চানা ন্যানার জভব্লনাব্লয 

ইভয়াে চ এন্ড এক্সয়াে চ  য় চায়যন এয 

জম থ উয়যায়গ এ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রটি ব্লনব্লভ চত 

য়য়ছ। গত ২১ ভাচ চ ২০২২ তাব্লযয়খ 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী ব্লযদ চন  য়যন এফং এয শুব উয়বাধন জঘালণা  য়যন। ফাংরায়দয়য ফ চ প্রথভ আরট্রা সুাযব্লক্রটি ার 

প্রমৄব্লিয়ত ত্রতব্লয াযা ১৩২০ জভিঃিঃ তা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র উয়বাধয়নয ভাায়ভ জদয়য ব্লফদ্যুৎ খায়ত সূব্লচত র এ  নতুন 

জাায়য। াাাব্ল ভাননী প্রধানভন্ত্রী াযা ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয উয়বাধনী জনুষ্ঠায়ন প্রব্লতটি ভানুয়লয ঘয়য ব্লফদ্যুৎ জ ৌঁয়ছ 

জদায ভাায়ভ তবাগ ব্লফদ্যুতায়নয ভাইর-পর  জজচয়নয জঘালণা জদন।  

 

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী  তৃচ   

াযা ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয শুব উয়বাধন 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রীয়  াযা ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্র জ ছান ার পর ২০০ ন ৌকা নথনক পতাকা উড়িনে ও  

জাতীে সংগীত পড়রনেলন র মাধ্যনম েরণ করা হে যা ড়তড়  নজটি নথনক অেনাক  কনর ।  

 

ভাননী প্রধানভন্ত্রী াযা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র জফয়রা ন  যয়ছন 
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ভাননী প্রধানভন্ত্রী াযা ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয জ ন্দ্রী ব্লনন্ত্রণ  ক্ষ্ (CCR) ব্লযদ চন  যয়ছন 
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ম্মভ  

 

 

 

গত ১৪ জপব্রুাব্লয ২০২২ ইং তাব্লযয়খ ব্লফদ্যুৎ ব্লফবায়গয ভাননী ব্লচফ  নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন 

ব্লরব্লভয়েড এয জচাযম্যান জনাফ জভািঃ াব্লফবুয যভান, ব্লফউয়ফা এয জচাযম্যান প্রয়  রী জভািঃ ভাবুবুয যভান এফং নথ চ-

য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড এয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা প্রয়  িঃ এ এভ জখাযয়দ্যর আরভ 

জগাারগয়ঞ্জয টু্গবীাড়া জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভায়নয রুয়য ভাগয়পযাত  াভনা  য়যন এফং জাব্লতয 

ব্লতায ভাব্লধয়ত পুষ্পেফ  জ চণ  য়যন।  

এ ভ ব্লফদ্যুৎ ব্লফবায়গয জব্লতব্লযি ব্লচফ )উন্নন (জনাফ মুিঃ জভাব্লন জচ ধুযী , ব্লব্লজব্লব্লফ এয ব্যফস্থানা ব্লযচার  জনাফ 

জগারাভ ব্ল ফব্লযা, য়জাাব্লডয় া এয ব্যফস্থানা ব্লযচার  প্রয়  রী জভািঃ আজারুর ইরাভ এফং 

ব্লফআইএপব্লব্লজব্লএর এয ব্যফস্থানা ব্লযচার  প্রয়  িঃ াইদ এ যাভ উল্লা  প্রমুখ উব্লস্থত ব্লছয়রন। জতিঃয তাঁযা 

ভধুভব্লত ১০০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযদ চন  য়যন। 

 

 

জাব্লতয ব্লতায ভাব্লধয়ত পুস্পেফ  জ চণ 

ব্লফদ্যুৎ ব্লচয়ফয জাব্লতয ব্লতায ভাব্লধয়ত পুষ্পেফ  জ চণ  

ভধুভব্লত ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযদ চন 
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ভধুভব্লত ১০০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র এয ক্ষ্ জথয়  ভাননী ব্লচফ, ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগয়  শুয়বো জানায়না য়ে 

 

ভাননী ব্লচফ, ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগ এয ভধুভব্লত ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযদ চন 
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ভাননী ব্লচফ, ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগ এয ভধুভব্লত ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযদ চন 

 

ভাননী ব্লচফ, ব্লফদ্যুৎ ব্লফবাগ এয ভধুভব্লত ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র ব্লযদ চন 
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জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা প্রয়  িঃ এ. এভ. জখাযয়দ্যর আরভ ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ১ভ স্থান জব্লধ াযী েীয়ভয  

েীভ ব্লরডায প্রয়  িঃ মুাম্মদ াইফুদ্দীন আান এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ এয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা প্রয়  িঃ এ. এভ. জখাযয়দ্যর আরভ ভয়াদ ১০ 

ভাচ চ ২০২২ তাব্লযয়খ জ াম্পাব্লনয জফাড চ রুভ,  য় চায়যে জব্লপ, ঢা া জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভান-এয 

জেতফাব্লল চ ী উরয়ক্ষ্ আয়াব্লজত ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতায পুযস্কায ব্লফতযণ  য়যন। পুযস্কায প্রাপ্ত আইব্লডা  

েীভয়ভম্বাযয়দয তাব্লর া ব্লনম্নরূ- 

 

1. ১ভ পুযস্কায: Remote Monitoring and Performance Analyzer of Power 

Plants (ReMPA) 

ReMPA ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- জনাফ মুাম্মদ াইফুদ্দীন আান (েীভ ব্লরডায) তত্ত্বাফধা  প্রয়  রী 

(ব্লএন্ডব্লড),  য় চায়যে জব্লপ; জনাফ তানবীয আয়ভদ, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী, প্রধান প্রয়  রীয দপ্তয, ব্লযাজগঞ্জ 

ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র; জনাফ আাম্মদ ব্লপাত, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী (জে ই জ্বারাব্লন জর),  য় চায়যে জব্লপ; জনাফ এভ. 

ইজাজ আভাদ াব্লদ, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী (ব্লএন্ডব্লড),  য় চায়যে জব্লপ; জনাফ াব্লরউর ফাযী, উ-ব্যফস্থা  

(আইব্লটি),  য় চায়যে জব্লপ। 

জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভান -এয জেতফাব্লল চ ী উরয়ক্ষ্ 

আয়াব্লজত ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতায পুযস্কায ব্লফতযণ 
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জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা প্রয়  িঃ এ. এভ. জখাযয়দ্যর আরভ ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ২ স্থান জব্লধ াযী েীয়ভয  

েীভ ব্লরডায প্রয়  িঃ জ  এভ এভ জযারাত যাজীফ এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

2. ২ পুযস্কায: Water Treatment Plant Capacity Enhancement 

 

Water Treatment Plant Capacity Enhancement আইব্লডা ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- 

জনাফ জ  এভ এভ জযারাত যাজীফ (েীভ ব্লরডায), তত্ত্বাফধা  প্রয়  রী, খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ 

আব্দুল্লা মুব্লফন জচ ধুযী, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী (মাব্লন্ত্র  ংযক্ষ্ণ ব্লফবাগ), ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল (৩ 

ইউব্লনে); জনাফ এভ. াব্লিয জায়ন, উ-ব্যফস্থা  (জ ব্লভ ুার) (ব্লযচারন ব্লফবাগ), খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ 

ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ আব্লভনুর ইরাভ, জুব্লনিঃ িঃ ব্যফস্থা  (জ ব্লভ ুার) (ব্লযচারন ব্লফবাগ), খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ 

ব্লব্লব্লব্ল। 
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 জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা প্রয়  িঃ এ. এভ. জখাযয়দ্যর আরভ ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ৩ স্থান জব্লধ াযী েীয়ভয  

েীভ ব্লরডায প্রয়  িঃ আব্দুল্লা আর ভামুন এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

3. ৩ পুযস্কাযিঃ গ্যা বুস্টায  য়ম্প্রয কুব্লরং োায়য’য াোয এয ব্লযফয়তচ ব্লপোয াোয ব্যফায়যয 

ভাায়ভ কুব্লরং োায়যয টিউয়ফ জস্কর জভা ায ব্লযভাণ হ্রা যণ 

 

৩ পুযস্কায প্রাপ্ত আইব্লডাটি ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- জনাফ আব্দুল্লা আর ভামুন (েীভ ব্লরডায), উ-ব্লফবাগী 

প্রয়  রী (মাব্লন্ত্র  ংযক্ষ্ণ ব্লফবাগ) ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল (১ভ ইউব্লনে); জনাফ জভািঃ আব্দুল্লা জর 

 াব্লপ, উ-ব্যফস্থা  (জ ব্লভ ুার), ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল (১ভ ইউব্লনে)। 

 

এছাড়া, ব্ল ছু ইয়নায়বন আইব্লডায়  ব্লফয়ল পুযস্কায প্রদান  যা । মথা-  

 

4. Digitalized Knowledge Sharing and Learning through Incidents 

(ব্লফয়ল পুযস্কায) 

 

আইব্লডাটি ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- জনাফ জভািঃ ভামুদ্যর াান (েীভ ব্লরডায), ব্লনফ চাী প্রয়  রী (ব্লযচারন), 

জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ িী  ভ চ ায, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী (ব্লযচারন), খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ 

ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ ব্লযাদ জভয়দী,  াযী প্রয়  রী (ব্লযচারন), খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল। 

 

5. RMS (Regulating and Metering Station) Inlet Pressure  য়রার রুয়ভয 

DCS (Distributed Control System) জথয়  ম চয়ফক্ষ্ণ  যায ব্যফস্থা যণ (ব্লফয়ল পুযস্কায) 

আইব্লডাটি ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- জনাফ ভীয ভাসুদ যানা (েীভ ব্লরডায), ব্লনফ চাী প্রয়  রী (ব্লযচারন), 

ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল (৩ ইউব্লনে); জনাফ ব্লব্লয ফধ চন,  াযী প্রয়  রী (আইএন্ডব্ল), ব্লযাজগঞ্জ 

২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল (৩ ইউব্লনে); জনাফ জভািঃ ভামুন উয যব্লদ, উ- াযী প্রয়  রী (ব্লযচারন), ব্লযাজগঞ্জ 

২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল (৩ ইউব্লনে)। 
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6. Fault Notification and Permit to Work (ব্লফয়ল পুযস্কায) 

আইব্লডাটি ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- জনাফ জভািঃ যব্লফউর ইরাভ (েীভ ব্লরডায), ব্লনফ চাী প্রয়  রী (মাব্লন্ত্র  ংযক্ষ্ণ 

ব্লফবাগ), জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ ভামুদ্যর াান াব্লফ, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী (মাব্লন্ত্র  ংযক্ষ্ণ 

ব্লফবাগ), জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ াান ভব্লনয, উ-ব্লফবাগী প্রয়  রী (আইএন্ডব্ল), জবড়াভাযা 

৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল। 

 

7. ফজচু ব্যফস্থানা  য়ম্পাস্ট ায (ব্লফয়ল পুযস্কায) 

 

আইব্লডাটি ফােফায়ন  াজ  য়যয়ছন- জনাফ জভািঃ আযাফুজ্জাভান, উ-ব্যফস্থা  (ইএইচএ), জবড়াভাযা ৪১০ 

জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল; জনাফ সুরতান ভামুদ, উ-ব্যফস্থা  (প্রান), জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল। 

 

  

জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ব্লফয়ল পুযস্কায প্রাপ্ত 

েীয়ভয েীভ ব্লরডায প্রয়  িঃ ভীয ভাসুদ যানা এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ব্লফয়ল পুযস্কায প্রাপ্ত 

েীয়ভয েীভ ব্লরডায প্রয়  িঃ জভািঃ যব্লফউর এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

  

জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ব্লফয়ল পুযস্কায প্রাপ্ত 

েীয়ভয েীভ ব্লরডায প্রয়  িঃ জভািঃ যব্লফউর এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা ইয়নায়বন প্রব্লতয়মাব্লগতা ব্লফয়ল পুযস্কায প্রাপ্ত 

েীয়ভয েীভ ব্লরডায জভািঃ আযাফুজ্জাভান এয ায়ত পুযস্কায তুয়র ব্লদয়েন 

 

পুযস্কাযপ্রাপ্ত টিভয়ভম্বাযয়দয প্রয়তু য়  জক্রস্ট  নদ প্রদান  যা । এছাড়া, ১ভ স্থান জব্লধ াযী আইব্লডায 

টিভয়ভম্বাযয়দয প্রয়তু য়  ২৫,০০০ াজায ো া; ২ স্থান জব্লধ াযী আইব্লডায টিভয়ভম্বাযয়দয প্রয়তু য়  ২০,০০০ 

াজায ো া; ৩ স্থান জব্লধ াযী আইব্লডায টিভয়ভম্বাযয়দয প্রয়তু য়  ১৫,০০০ াজায ো া এফং ব্লফয়ল পুযস্কায প্রাপ্ত 

আইব্লডাগুয়রায টিভয়ভম্বাযয়দয প্রয়তু য়  ১০,০০০ ো া  য়য প্রদান  যা ।   
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ব্লযাজগঞ্জ ৬৮ জভিঃিঃ জারায া চ প্র ল্প এয ইব্লঞ্জব্লনাব্লযং, প্রব্ল উযয়ভি,  ন্সট্রা ন   ব্লভব্লনং (ইব্লব্ল)  ায়জয 

জন্য নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ  ব্লএভব্ল, চানা এয জম থ উয়যায়গ গঠিত ফাংরায়দ-চানা 

ব্লযব্লনউয়ফর  এনাব্লজচ জ াম্পাব্লন এফং  নয়াটি চাভ জফ জব্লযয়ন (এব্লা প্যাব্লব্লপ ) ইিাযন্যানার জ াং ব্লরিঃ এফং 

াায চানা ফুব্লজান ইয়র ব্লট্র  াায ইব্লঞ্জব্লনাব্লযং জ াং ব্লরিঃ এফং ব্লয়নাাইয়রা  য় চায়যন ব্লরিঃ, চানা এয 

ায়থ এ টি ইব্লব্ল চুব্লি গত ২৪ জপব্রুাযী ২০২২ ইং তাব্লযয়খ এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর এয জফাড চরুয়ভ ষাক্ষ্ব্লযত । 

  

ব্লযাজগঞ্জ ৬৮ জভিঃিঃ জারায া চ প্র ল্প এয ইব্লব্ল চুব্লি ষাক্ষ্য জনুষ্ঠান 
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গত ১৪ ভাচ চ, ২০২২ তাব্লযয়খ নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ (এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর)  ব্লএভব্ল, 

চানা এয জম থ উয়যায়গ গঠিত ফাংরায়দ চানা াায জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড (ব্লফব্লব্লব্লএর) এয ৭ভ ফাব্লল চ  

াধাযণ বা বাচু চার প্ল্ােপয়ভ চয ভাায়ভ জনুব্লষ্ঠত । জ াম্পাব্লনয ম্মাব্লনত জাযয়াল্ডায, ব্লযচার ভন্ডরী 

এফং ঊবচতন  ভ চ তচাবৃি উি জনুষ্ঠায়ন উব্লস্থত ব্লছয়রন। জ াম্পাব্লনয জাযয়াল্ডাযগণ  ব্লযচার ভন্ডরী 

জ াম্পাব্লনয জগ্রগব্লতয়ত ন্তুব্লষ্ট প্র া  য়যন এফং বব্লফষ্যয়ত উন্নব্লতয ধাযা জব্যাত যাখয়ত জ াম্পাব্লন 

 তৃচক্ষ্য়  জনুয়যাধ  য়যন। উয়ল্লখ্য, ফাংরায়দয়য ফ চবৃৎ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র াযা ১৩২০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

ব্লফব্লব্লব্লএর এয তত্ত্বাফধায়ন ব্লযচাব্লরত য়ে। 

 

  

ব্লফব্লব্লব্লএর এয ৭ভ ফাব্লল চ  াধাযণ বা উদমান 
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সুস্থ যীয ভানুয়লয ফয়চয় ফড় ম্পদ। যীয সুস্থ থা য়র ভন বার থায়  এফং এয পয়র  ভ চসৃ্পা বৃব্লি া। নথ চ-

য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ  ায়জয াাাব্ল  ভ চ তচা- ভ চচাযীয়দয যীয  সুস্থতায য জজায জদ। 

জ াম্পাব্লনয  ভ চ তচা- ভ চচাযীযা মায়ত জব্লপ জয়ল যীযচচ চায ভাায়ভ ব্লনয়জয়দয সুস্থ   ভ চক্ষ্ভ যাখয়ত ায়য এ 

দৃব্লষ্টয় াণ জথয়  ‘সুস্থ জদ সুস্থ ভন,  ভ চজীফন উন্নন’ জলাগায়নয ব্লবব্লত্তয়ত এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর এয  য় চায়যে জব্লপয়য 

আতা এ টি যীযচচ চা জ ন্দ্র স্থান  যা য়য়ছ। গত ১৫ জপব্রুাযী ২০২২ তাব্লযয়খ এ যীযচচ চা জ ন্দ্রটি উয়বাধন  যা 

। 

জ াম্পাব্লনয যীযচচ চা জ য়ন্দ্রয ব্ল ছু যঞ্জাভ- 

   

  

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ এয 

 য় চায়যে জব্লপয়য যীযচচ চা জ ন্দ্র এয শুব উয়বাধন 
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াজায ফছয়যয ফ চয়শ্রষ্ঠ ফাঙাব্লর, জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভায়নয জেতফাব্লল চ ী এফং ফাংরায়দয়য ভান 

ষাধীনতায সুফণ চজন্তী উরয়ক্ষ্ু নথ চ -য়স্ট  াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড )এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর (ব্লফয়ল 

প্র ানা ‘মুব্লজফ তফয়ল চ সুফণ চ ’প্র া  য়যয়ছ। উি প্র ানাটি জ াম্পাব্লনয  ভ চ তচা- ভ চচাযী  তায়দয ব্লযফায়যয 

দস্যয়দয জরখা ব্লদয় াজায়না য়য়ছ। এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর  য় চায়যে ংলব্লতয়ত জাব্লতয ব্লতায আদ চ এফং ভান 

মুব্লিমৄয়িয জচতনায়  ভন্ব  য়য আগাভীয য়থ জগ্রয য়ত ফিব্লয য ফয়রই এ ব্লবন্নধভী উয়যাগ গ্রণ  য়যয়ছ। ‘মুব্লজফ 

তফয়ল চ সুফণ চ ’প্র ানায ভাায়ভ জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভায়নয প্রব্লত জ াম্পাব্লনয  ভ চ তচা- ভ চচাযী এফং 

তায়দয ব্লযফায-ব্লযজয়নয জ ৃৃব্লৈভ বারফাা  ব্লফনম্র শ্রিায ফব্লিঃপ্র া ঘয়েয়ছ। গত ৩০ ব্লডয়ম্বয ২০২১ তাব্লযয়খ 

জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা ভয়াদ ‘মুব্লজফ তফয়ল চ সুফণ চ’ -এয জভাড়  উয়োচন  য়যন।   

‘মুব্লজফ তফয়ল চ সুফণ চ’-এয জভাড়  উয়োচন 
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নথ চ -য়স্ট াায জজায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ-এয আতাধীন ব্লযাজগঞ্জ ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয াধু সচফতী ফ্গবফ্ধু  জতু ব্লিভ 

থানা ংরি জায়ভ ভব্লজয়দয ারুভ  জুখানা ংস্কায  ায়জ নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ 

)এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর(-এয CSR  াম চক্রয়ভয আতা ব্লযাজগঞ্জ ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয প্রধান প্রয়  রী জনাফ জভািঃ ারুন জয 

যীদ ফ্গবফ্ধু  জতু ব্লিভ থানা ংরি জায়ভ ভব্লজদ  ব্লভটিয ব্লন ে ০৯ /০৩/২০২২ ইং তাব্লযয়খ ১ ,৯০,১৬৫ /- )এ  রক্ষ্ 

নিই াজায এ ত লব্লহ ভাৈ (ো ায এ টি জচ  োন্তয  য়যন।  

  

ভব্লজয়দয ারুভ  জুখানা ংস্কায়যয জন্য জচ  প্রদান 
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লুৎপয যভান ভব্লতন ভব্লরা ব্লডব্লগ্র  য়রজ, ো্গবাইর এয  ব্লম্পউোয ল্যাফ প্রব্লতষ্ঠা য়ল্প গত ২৪ ভাচ চ ২০২২ তাব্লযয়খ নথ চ-

য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড (এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর)  এয আতাধীন ফাংরায়দ-চানা াায 

জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ এয ব্লএআয  াম চক্রয়ভয আতা ০৪ (চায)টি  ব্লম্পউোয, াঁচটি ব্লপ্রিায এফং প্রয়াজনী আফাফৈ 

প্রদান  যা । উয়ল্লখ্য উি  য়রয়জয  ব্লম্পউোয ল্যায়ফয উয়বাধনী জনুষ্ঠায়ন জ াম্পাব্লনয ব্লযচারনা ল চয়দয ম্মাব্লনত 

ব্লযচার  জনাফ আবু নায়য এফং জ াম্পাব্লনয ব্লনফ চাী ব্লযচার  (প্রয়  র) প্রয়  িঃ জভািঃ আব্দু াভাদ ভয়াদ উব্লস্থত 

ব্লছয়রন। 

 

ব্লএআয তব্লফয়রয াতা 

লুৎপয যভান ভব্লতন ভব্লরা ব্লডব্লগ্র  য়রজ, ো্গবাইর এয 

 ব্লম্পউোয ল্যাফ প্রব্লতষ্ঠা 
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ঐব্লতাব্ল  ৭ই ভাচ চ ফাঙাব্লরয জজয়গ ঠায ব্লদন। এ ব্লদন ভান জনতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভান ব্লদয়ব্লছয়রন তায 

ঐব্লতাব্ল  বালণ। এ ব্লদনটিয়  নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ  এয আতাধীন ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূ 

মথায়মাগ্য ভম চাদা উদমান  য়য। 

 য় চায়যে জব্লপিঃ 

 

  

ঐব্লতাব্ল  ৭ই ভাচ চ ২০২২ উদমান 
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এনডব্লিউব্লব্লজব্লএর এয ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূয় ৭ই ভাচ চ উদমান 

ব্লযাজগঞ্জ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রিঃ 

 

  
 

খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্লিঃ 
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জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্লিঃ 

 

  
 

ভধুভব্লত ১০০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রিঃ 
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নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ ১৭ই ভাচ চ জাব্লতয ব্লতা ফ্গবফ্ধু  জখ মুব্লজবুয যভায়নয জে ব্লদফ 

মথায়মাগ্য ভম চাদায ায়থ উদমান  য়য। 

 য় চায়যে জব্লপিঃ 

 

  
  

জাব্লতয ব্লতায জেব্লদন ২০২২ উদমান 
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ব্লযাজগঞ্জ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রিঃ 

 

  
 

খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্লিঃ 

 

  



29 

 

জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্লিঃ 

 

 
 

 

ভধুভব্লত ১০০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রিঃ 
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নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরিঃ ২৬ ভাচ চ ২০২২ ভান ষাধীনতা ব্লদফ মথায়মাগ্য ভম চাদা উদমান  য়য। 

 

  
ব্লযাজগঞ্জ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল 

  
জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল ভধুভব্লত ১০০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

  

ভান ষাধীনতা ব্লদফ ২০২২ উদমান 
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ব্লস্টভ োযফাইয়নয জভজয জবাযয়ারিঃ 
 

নথ চ-য়স্ট াায জজনায়যন জ াম্পাব্লন ব্লরব্লভয়েড-এয আতাধীন ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয 

(ইউব্লনে-১) ব্লস্টভ োযফাইয়নয জভজয জবাযয়ার  াজ OEM প্রব্লতষ্ঠান, Dongfang Electric International 

Corporation, China  তৃচ  ম্পন্ন য়য়ছ। ব্লস্টভ োযফাইয়নয ফব্লণ চত জভজয জবাযয়ার সুম্পন্ন া ইউব্লনেটি চরব্লত 

ভা (২৮ ভাচ চ-২০২২) জথয়  পূন চ ক্ষ্ভতা জাতী ব্লগ্রয়ড ব্লফদ্যুৎ যফযায়য ক্ষ্ভতা জজচন  য়যয়ছ। ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড 

াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয (ইউব্লনে-১) ব্লস্টভ োযফাইয়নয Major Overhaul-এয ভ ায ব্ল ছু ব্লস্থযব্লচৈ এতদ্াথ ংমৄি 

 যা য়রািঃ 

 

 

 

Steam Turbine Rotor Install করা হচ্ছে 

 

Turbine Upper Cylinder Install করা হচ্ছে 

 

 

 

Steam Turbine Rotor 

 

 

Steam Turbine-এর Diaphragm মেরােত করা হচ্ছে 

 

          

 

 

 

 

ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউব্লনে-১) এয  

গুরুত্বপূণ চ ংযক্ষ্ণ  াম চক্রভ 



32 

 

 ব্লস্টভ োযফাইন জজনায়যেয়যয জভজয জবাযয়ারিঃ 

ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয (ইউব্লনে-১) ব্লস্টভ োযফাইন জজনায়যেয়যয জভজয জবাযয়ার OEM 

প্রব্লতষ্ঠান, Dongfang Electric International Corporation, China-এয ভাায়ভ ম্পন্ন য়য়ছ। উি 

জভজয জবাযয়ায়রয ব্ল ছু ব্লস্থযব্লচৈ এতদ্ াথ ংমৄি  যা য়রািঃ 

 

  

 

Generator rotor install করা হচ্ছে 

 

Generator Stator inspection করা হচ্ছে 

 

 

 

Generator Cooler install করা হচ্ছে 
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ব্লফব্লবন্ন গুরুত্বপূণ চ Pump  Valve-মূয়য জবাযয়ারিঃ 
 

ব্লস্টভ োযফাইয়নয  ব্লস্টভ োযফাইন জজনায়যেয়যয াাাব্ল ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয Feed water pump, Condensate 

Water Pump  জন্যান্য গুরুত্বপূণ চ Pump  Valve-মূয়য জবাযয়ার ম্পন্ন  যা য়য়ছ। ফব্লণ চত  ায়জয ব্ল ছু 

ব্লস্থযব্লচৈ এতদ্াথ ংমৄি  যা য়রািঃ  

 

 

 

 

Boiler Feed Pump-এর জবাযয়ার করা হচ্ছে 

 
 

 

 

Condensate Water Pump এর জবাযয়ার করা 

হচ্ছে 

 

 

Control Valve install করা হচ্ছে 
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Cleaning Works 

 

 

HRSG Blowdown Pit Pump জভইনটিন্যান্স 

 

WTP Pump Maintenance 

 

Gas booster Compressor Maintenance 

  

ব্লযাজগঞ্জ ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র (ইউব্লনে-২) এয  

গুরুত্বপূণ চ ংযক্ষ্ণ  াম চক্রভ 
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GT Lube oil Filter Replacement 

 

 

Rubber Ball valve Maintenance 
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জ াম্পাব্লনয প্রধান ব্লনফ চাী  ভ চ তচা ভয়াদ খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল এয  জায়যন  জভইব্লিন্যান্স  াম চক্রভ ব্লযদ চন  যয়ছন 

খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল এয জায়যন  জভইব্লিন্যান্স 
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RMS (Regulating and Metering Station) Commissioning  

  

RMS Area RMS Commissioning  
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Rerouting Pipe Connection to  

Additional Heating Arrangement 

 

Heater for increasing Loil Temperature  

(For Pipeline & Loil Cooler Cleaning) 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

১। 4.5 meter Switchgear রুভ য়ত ত্রনব্লভব্লত্ত  তথ্য ংগ্র  াম চক্রভ 

 

 

 

জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ ব্লব্লব্লব্ল এয জায়যন  জভইব্লিন্যান্স 

 ায়জয ব্লচৈ তথ্যাফরী 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

২। CCR  য়ত gas turbine এফং steam turbine এয data monitoring 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

৩। GT ট্রান্সপযভায়যয ব্লনব্লভত  তথ্য ংগ্র  াম চক্রভ এফং Checking 

 

 

 ায়জয ব্লফফযণ  

৪। HPCV-1 য়ত HPCV-2 বারয়ব steam flow Transfer  াম চক্রভ 
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 ায়জয ব্লফফযণ 

৫। Field য়ত gas turbine এয  data  ংগ্র  াম চক্রভ 

 

 

 ায়জয ব্লফফযণ 

৬। Reheater attemperator control valve এয জফস্থান CCR এ জফব্লত যন 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

৭। GT HP Purge air compressor য়ত  condensate drain   াম চক্রভ 
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জভইনটিন্যান্স ংক্রান্ত  াম চাফরী 

 

 

 

 

 ায়জয ব্লফফযণ  

২। GT লুফ য়র াম্প জভােয়যয bearing ব্লযফতচন 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

৩। প্ল্ুায়িয ট্রান্সপযভায মূয়য Bushing এয ত্রনব্লভব্লত্ত  যক্ষ্ণায়ফক্ষ্ণ  াম চক্রভ 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

৪। Pressure Transmitter এয calibration   াম চক্রভ 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

৫। Instrument Air Dryer ব্লয়স্টয়ভয ংযক্ষ্ণ   াম চক্রভ 
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 ায়জয ব্লফফযণ  

৬। GT flame detector ব্লয়স্টয়ভয healthiness checking তথা জন্যান্য ত্রনব্লভব্লত্ত  ংযক্ষ্ণ  াম চক্রভ 
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২০২২ ায়রয জপব্রুাব্লয ভায়য জযগুরায জভইনটিন্যান্স  ায়জয জং ব্লয়য়ফ ব্লচয়ৈ প্রদত্ত  াম চক্রভ ম্পাদন  যা  

 
লাজ ব্লে ব্লিব্লনং  াজ 

 

 

ইব্লঞ্জয়নয ২৫০ ঘিায ব্লব্লডউর জভইনয়েন্যান্স  াজ ( ফুয়র ায়ম্প লুব্লব্রয় ন) 

 

 

ভধুভব্লত ১০০ জভিঃ িঃ এইচএপ চাব্লরত ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয 

গুরুত্বপূণ চ ব্লযচারন  জভইনটিন্যান্স  াম চক্রভ 
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ভধুভব্লত ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্র ব্লযচারন  ায়জয ব্লচৈ তুয়র ধযা রিঃ 

 
জয়র ব্লভস্ট ব্লডয়েক্টয়য এরাভ চ আয়ছ জজন্য ব্লযয়ে  যা য়ে 

 

প্রব্লতব্লদয়নয ব্লব্লডউর া চ ব্লয়য়ফ ইব্লঞ্জন ব্লিন  যা য়ে 
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জ াম্পাব্লনয জ ব্লআই ব্লনযাত্তা ব্লয ল্পনায আতা ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র মূয়য জব্লিঝৌঁব্ল  হ্রা য়ল্প ব্লনব্লভত জব্লি- 

ব্লনফ চাণী ব্যফস্থামূয়য (পাায এক্সটিংগুইায, জাজ াই  জন্যান্য মন্ত্রাব্লত)  াম চ াব্লযতা মাচাই  যতিঃ 

প্রব্লতভায় জব্লি-ব্লনফ চাণী ভড়ায আয়াজন  যা ।  

 

  

ব্লযাজগঞ্জ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

  

  

খুরনা ২২৫ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্রমূয় জব্লি-ব্লনফ চাণ ভড়া 

জব্লি-ব্লনফ চাণ ভড়ায ব্লস্থয ব্লচৈ 
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জবড়াভাযা ৪১০ জভিঃিঃ  ম্বাইন্ড াইয় র ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 

  

ভধুভব্লত ১০০ জভিঃিঃ ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র 
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রূা ৮০০ জভিঃ িঃ  ম্বাইন্ড াইয় র  ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্র য়ল্পয মূর ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্যায় জ (P1)-এয আতা ইব্লব্ল 

ঠি াদায  তৃচ  Service Pile এয  াজ জল য়য়ছ। ইয়তাভয়া ব্লফদ্যুৎ জ য়ন্দ্রয মূর জংয়য Foundation  াজ জল 

য়য়ছ।ফতচভায়ন, Balance of Plant (BoP) Area জত Foundation  াজ চরভান যয়য়ছ।এছাড়া, STG, 
GT এয Pedestal  াজ এফং HRSG এয Erection  াজ চরভান যয়য়ছ। প্রথভ গ্যা োযফাইনটি গত ০৩ ভাচ চ 

২০২২ ইং তাব্লযয়খ ইতাব্লর য়ত ভংরা ফিয়য এয় জ ৌঁয়ছয়ছ। 

Transmission Line Infrastructure প্যায় জ (P2)-এয Tower Material এয জব্লধ াং ভারাভার প্র ল্প 

াইয়ে জ ৌঁয়ছয়ছ। ইয়তাভয়া ৫৮ টি োায়যয Pile এয  াজ জল য়য়ছ। ফা ী (১৮) টি োায়যয Piling Work 
চরভান যয়য়ছ। ৩০ টি োায়যয Pile Cap এফং ১০ টি োায়যয Erection  াজ জল য়য়ছ। 

Gas Supply Infrastructure প্যায় জ (P3)-এয Commissioning জয়ল গত ২৭/০৯/২০২০ ইং তাব্লযয়খ 

ঠি াদায়যয জনুকূয়র Completion Certificate ইসুু  যা য়য়ছ। 

খুরনা ব্লনউজব্লপ্রি ব্লভরস্ ভাাব্লভ  ব্লফযারয়য জন্য স্কুর বফয়নয ব্লনভ চাণ  াজ ম্পন্ন য়য়ছ এফং ফতচভায়ন Japan 
Fund for Poverty Reduction (JFPR) জনুদায়নয আতা স্কুয়রয প্রয়াজনী উ যণমূয়য ক্র  াজ 

চরভান যয়য়ছ। 

 

 

  

রূা ৮০০ জভিঃ িঃ  ম্বাইন্ড াইয় র  ব্লফদ্যুৎ জ ন্দ্র প্র য়ল্পয ফােফান জগ্রগব্লত 
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