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

(বাং ায়দশ নবদ্যুৎ উন্নেন জবায়ড থর এ টি প্রনিষ্ঠান) 

 

অক্টোবর-ডিক্েম্বর ২০২২ েংখ্যো 

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

এনডব্লিউব্লিব্লিব্লিএল এর ১৫তম বাব্লষিক িাধারণ িভা িম্পন্ন 

এনডব্লিউব্লিব্লিব্লিএল ব্লবব্লিব্লডব্লবকক ব্লিকে ৬০ ককাটি টাকার ব্লডব্লভকডন্ট 
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উিক্েষ্টোমন্ডলী 
 

জমোিঃ মোসুদুল ইেলোম 

ডনব তোহী িডরচোল  (অর্ ত), এনিডিউডিডিডেএল 

 

প্রক্  িঃ জমোিঃ আব্দুে েোমোে 

ডনব তোহী িডরচোল  (প্রক্  শল), এনিডিউডিডিডেএল 

 

প্রক্  িঃ জমোিঃ হোরুন অর রশীে 

ডনব তোহী িডরচোল  (ডিএন্ডডি), 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 োগ), এনিডিউডিডিডেএল 

 

 

 

 

নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন  

জ োম্পোডন ডলডমক্েি (এনিডিউডিডিডেএল) 

(বোংলোক্েশ ডবদুুৎ উন্নেন জবোক্ি তর এ টি প্রডর্ষ্ঠোন) 

 

ইউটিনস ভবন (৪র্ থ ি া), ৮ পান্থপর্,  

 াওরান বাোর, ঢা া-১২১৫ 

জফোন: ৪৮১২২১৮২, ৪৮১২২১১৮, ৯১৪২০৬২ 

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 ২০২২ েংখ্যো 

 

েম্পোে ীে 

 

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড এর বানষ থ   ি থসম্পাদন  ক্ষ্ুিাত্রা 

অনুযােী ননেনিিভায়ব নবনভন্ন প্র াশনা িথ্য বািােয়ন প্র ায়শর ননয়দ থশনা রয়েয়ে। এ 

জপ্রনক্ষ্য়ি জ াম্পাননর  ি থ ান্ড, সাফল্য, নতুন উয়যাগ এবং নবনভন্ন অনুষ্ঠায়নর সংবাদ 

সম্বন ি এ টি ত্রত্রিানস  প্র াশনা ‘এনডনিউনপনেনসএ  বািথা’ এর ২০২২-২০২৩ 

অর্ থবেয়রর ২ে সংখ্যা প্র ানশি হয়ি যায়ে। এটি জ াম্পাননর অন্যিি মুখপত্র নহয়সয়ব 

জ াম্পাননর সানব থ  নিত্র স য় র নন ে তুয়  ধরয়ব। 
 

নবদ্যুৎ জদয়শর অর্ থনননি  উন্ননির মূ  িান  াশনি। নেনডনপ-এর প্রবৃনি এবং জদয়শর 

ক্রিবধ থিান অর্ থনীনিয়  গনিশী  রাখয়ি জে সই, ননভথরয়যাগ্য এবং সাশ্রেী নবদ্যুৎ 

সরবরায়হর প্রয়োেন। বাং ায়দশ সর ার জদয়শর ক্রিবধ থিান নবদ্যুৎ িানহদা পূরয়ে নিশ্র 

জ্বা ানন (গ্যাস,  ে া, ির  জ্বা ানন, পারিােনব  শনি, নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন) 

ব্যবহায়রর িাধ্যয়ি নবদ্যুৎ খায়ির উন্নেয়নর  য়ক্ষ্ু স্বল্প, িধ্য ও দীর্ থয়িোনদ  ি থসূিী গ্রহে 

 য়রয়ে। সর ায়রর পাওোর নসয়স্টি িাস্টার প্ল্ুান-২০১৬ অনুযােী ২০৩০ সায় র িয়ধ্য 

৪০,০০০ জিগাওোে এবং ২০৪১ সায় র িয়ধ্য ৬০,০০০ জিগাওোে নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর 

পনর ল্পনা রয়েয়ে। এোড়া, পনরয়বশ সংরক্ষ্য়ের নননিত্ত নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন ব্যবহায়রর 

গুরুত্ব নবয়বিনাে ২০৪১ সায় র িয়ধ্য নবােনয়যাগ্য জ্বা ানন ব্যবহার  য়র জিাে উৎপাদয়নর 

১০% নবদ্যুৎ উৎপাদয়নর পনর ল্পনা সর ায়রর রয়েয়ে। সর ায়রর এ স    ক্ষ্ু অেথয়ন 

অংশীেন নহয়সয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড 

(এনডনিউনপনেনসএ ) ননর সভায়ব  াে  য়র যায়ে।  
 

সাম্প্রনি  ায়  ইউয়রায়প ি িান যুি বিথিান নবশ্ব অর্ থনীনির েন্য এ  বড় িুায় ঞ্জ হয়ে 

দাঁনড়য়েয়ে। যুয়ির প্রভায়ব ত্রবনশ্ব  বাোয়র জ্বা ানন সং ে বাং ায়দশয় ও প্রভানবি 

 য়রয়ে। িয়ব আশোর েংবোে হক্ে, জ্বা ানন সং ে জিা া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 ি য়ে। এ  ারয়ে 

জ্বা ানন সং ে সয়ে নানামুখী পনর ল্পনার িাধ্যয়ি নবদ্যুৎ উৎপাদন অব্যাহি জরয়খয়ে অত্র 

জ াম্পানন। ‘এনডনিউনপনেনসএ  বািথা’ ননেনিিভায়বই জ াম্পাননর  ি থ াণ্ড ও 

অগ্রগনির নিত্র েনগয়ের সািয়ন তুয়  ধরয়ব। এনডনিউনপনেনসএ  বািথা এর ২০২২-

২০২৩ অর্ থবেয়রর ২ে সংখ্যা প্র ায়শর সুয়যাগ জপয়ে আিরা আননিি ও গনব থি। স  য়  

শুয়ভো। 

 

সম্পাদ  

নবি  িন্দ্র রাে এফনসএস 

জ াম্পানন সনিব, এনডনিউনপনেনসএ  
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নবেয়ের এ িায়স আনি গভীর শ্রিাভয়র স্মরে  রনে সব থ ায় র জশ্রষ্ঠ বাঙান , োনির নপিা বঙ্গবন্ধু জশখ মুনেবুর রহিান, 

১৯৭৫ সায় র ১৫ আগস্ট শাহাদাি বরে ারী বঙ্গিািা জশখ ফনে াতুয়ন্নো মুনেবসহ িাঁর পনরবায়রর স   শহীদয়দর এবং 

১৯৭১ েোক্লর বীর মুনিয়যািায়দর। 

আনি অিুন্ত আননিি জয নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ  র্তথ  ২০২২-২৩ অর্ থ বেয়র ‘এনডনিনপনেনসএ  

বািথা’ এর ২ে সংখ্যা জ াম্পাননর ওয়েবসাইয়ে প্র াশ হয়ি যায়ে।  উি প্র াশনাে জ াম্পাননর হা নাগাদ  ানরগনর এবং 

অ- ানরগনর িথ্য তুয়  ধরা হয়েয়ে। ননেনিি  ায থক্রয়ির পাশাপানশ জ াম্পাননর অেথন এবং সাফয়ল্যর নিত্রও েনগয়ের 

সুনবধায়র্ থ প্র াশ  রা হয়েয়ে। ‘এনডনিনপনেনসএ  বািথা’র িাধ্যয়ি জ াম্পাননর স   স্তয়রর  ি থ িথা- ি থিানরগেসহ নবনভন্ন 

অংশীেন অবাধ িথ্য গ্রহয়ের িাধ্যয়ি উপকৃি হয়বন। এ ধরয়নর  ায থক্রয়ির ফয়  এ নদয়  জযিন জ্ঞায়নর ভান্ডার সমৃি হয়ব 

অন্যনদয়  েনগয়নর নন ে জ াম্পাননর ভাবমূনিথ উজ্জ্ব  হয়ব। এোড়া, এ প্র াশনার ফয়  নবদ্যুৎ নবভাগ, নবদ্যুৎ জ্বা ানন ও 

খননে সম্পদ িন্ত্রো ে সংনিষ্ট নবনভন্ন দপ্তর অত্র জ াম্পানন সম্পয় থ সহয়েই প্রয়োেনীে িথ্য পায়ব বয়  আশা  নর।  

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

 

স্বোগর্ বক্তব্য 
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এ িায়স এনডনিউনপনেনসএ  এর ১৫-িি বানষ থ  সাধারে সভা সফ ভায়ব অনুনষ্ঠি হয়েয়ে। যার িথ্যও ‘এনডনিউনপনেনসএ  

বািথার’ বিথিান সংখ্যাে জদো হয়েয়ে। আিায়দর সম্মাননি জশোরয়হাল্ডারবৃি ও জ াম্পাননর পনরিা  বৃি বানষ থ  সাধারে 

সভার সািনগ্র  আয়োেন ও বাৎসনর  প্র াশনা বানষ থ  প্রনিয়বদন জদয়খ ভূেসী প্রশংসা  য়রন। যা আিায়দর অন্যিি অেথন। 

এ স   নবষে ও সািনগ্র ভায়ব ি িান সিয়ে জ াম্পাননর অেথয়নর নবষয়ে েনসাধারে এ টি স্পষ্ট নিত্র এ 

‘এনডনিনপনেনসএ  বািথা’ জর্য়  পায়ব বয় ই নবশ্বাস  নর আনি। 

 

 পনরয়শয়ষ, আডম ‘এনডনিনপনেনসএ  বািথা’ এর অব্যাহি অগ্রযাত্রা ও সফ িা  ািনা  রনে এবং এর সায়র্ সংনিষ্ট স য় র 

প্রনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন  রনে। 
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সূচীিৈ 

জ োম্পোডন জপ্রোফোইল - ৬ 

এ  নিক্র জ োম্পোডনর  ো তক্রম - ৭ 

১৫র্ম বোডষ ত  েোধোরণ েভো উে োিন - ৯ 

নবদ্যুৎ সনিব িয়হাদয়ের নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ও প্র ল্প পনরদশ থন - ১০ 

িহান নবেে নদবস ২০২২ উদযাপন – ১১ 

অনফস ম্যায়নেয়িন্ট এন্ড অনফস এডনিননয়েশন শীষ ত  প্রডশক্ষণ - ১২ 

োিীে শুিািার জ ৌশ  ও দূনীনি প্রনিয়রায়ধ সয়িিনিা বৃনি - ১৪ 

১২িি আন্তেথানি  ইয়  নি ুা  এন্ড  নম্পউোর ইনঞ্জননোনরং  নফায়রন্স ২০২২ - ১৫ 

‘‘এস.নপ.এস. নপ্রনিোর ন গ নক্রয় ে টুন থায়িন্ট-২০২২’’ - ১৮ 

িথ্য অনধ ার নবষে   ি থশা া আয়োেন - ২০ 

ননেস্ব েনবয় র সহােিাে নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্র Boiler Feedwater 

Pump (BFP)-এর Major Overhaul সম্পাদন - ২৩ 

জভড়োমোরো ৪১০ জিিঃওিঃ  ম্বাইন্ড সাইয়   নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে  ায়ের  

িথ্যানদ ও নস্থরনিত্র – ২৫ 

খু না ২২৫ জিিঃওিঃ  ম্বাইন্ড সাইয়   নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে  ায়ের  

িথ্যানদ ও নস্থরনিত্র - ২৯ 
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জদয়শর উত্তর-পনিিাঞ্চয় র ক্রিবধ থিান নবদ্যুৎ িানহদা পূরে এবং 

জ া-য়ভায়েে সিস্যা ননরসন য়ল্প নবদ্যুৎ খাি সংস্কায়রর আওিাে 

জ াম্পানন আইন, ১৯৯৪ অনুসায়র গি ২৮-০৮-০৭ ইং িানরয়খ 

বাং ায়দশ নবদ্যুৎ উন্নেন জবায়ড থর এ টি প্রনিষ্ঠান নহয়সয়ব নর্ থ-ওয়েস্ট 

পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড (এনডনিউনপনেনসএ ) 

গঠিি হে।  নসরােগঞ্জ ১৫০ জিিঃওিঃ ও খু না ১৫০ জিিঃওিঃ নপন ং 

পাওোর প্ল্ান্ট ননি থাে প্র ল্প এবং জভড়ািারা ৩৬০ জিিঃওিঃ  ম্বাইন্ড 

সাইয়   নবদ্যুৎ জ ন্দ্র উন্নেন প্র ল্প ননয়ে জ াম্পানন প্রার্নি ভায়ব 

যাত্রা শুরু  য়র। জ াম্পানন নবদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ  য়র ০৩ নয়ভম্বর 

২০১২ িানরয়খ। বিথিায়ন ০৯ (নে) টি নবদ্যুৎ জ ন্দ্র হয়ি জ াম্পানন 

োিীে গ্রীয়ড ৩০৬৩.১৩ জিিঃওিঃ নবদ্যুৎ সরবরাহ  রয়ে। অল্প সিয়ে 

জ াম্পাননর আশািীি সাফল্য স   িহয় ই প্রশংনসি হয়েয়ে। 

 

জসয়েম্বর ২০২১ পয থন্ত জ াম্পাননর বাস্তবােনাধীন প্র ল্প সমূয়হর 

ক্ষ্িিা ৩৫০৬.৫৫ জিিঃওিঃ এবং ভনবষ্যি প্র ল্প সমূয়হর ক্ষ্িিা 

২৯৩০.৩২ জিিঃওিঃ। নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন িঃ 

গঠিি হবার পর জর্য় ই নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ননি থাে প্র ল্প 

বাস্তবােয়ন এবং নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরিা ন ও সংরক্ষ্য়ে 

অনবয ভূনি া পা ন  য়র আসয়ে। আশা  রা যাে, 

২০৩০ সায় র িয়ধ্য জ াম্পানন ৯,৫০০ জিিঃওিঃ এর ঊয়বথ 

নবদ্যুৎ উৎপাদয়ন সক্ষ্ি হয়ব। এোড়া, জ াম্পাননটি দ্রুিিি 

সিয়ে শনিশা ী ব্রান্ড ইয়িেসহ জদয়শর জনর্তত্বশী  নবদ্যুৎ 

উৎপাদন ারী সংস্থাে পনরগনেি হয়ব বয় ই জ াম্পানন 

আশা  য়র। 

 

প্রনিষ্ঠানটির বিথিান জিোরম্যান জিািঃ হানববুর রহিান, 

সনিব, নবদ্যুৎ নবভাগ এবং জ াম্পাননর প্রধান ননব থাহী 

 ি থ িথা প্রয় ৌশ ী এ. এি জখারয়শদ্য  আ ি। িাঁয়দর দৃঢ় 

ও গনিশী  জনর্তয়ত্ব জ াম্পানন এনগয়ে ি য়ে। 

 

  

জ াম্পানন িডরডচডর্ 
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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 6.55 †gtIt (এসি) MÖxW 

Kv‡b‡±W d‡Uv‡fvëvwqK †mvjvi 

we ỳ¨r †K›`ª 

--- 6.১৩ 30 gvP© 2021 

eZ©gv‡b †gvU Drcv`b ÿgZv 3063.১৩ কমেঃওেঃ   
 

ev¯Íevqbvaxb cÖKímg~n  

µ. 

bs 

cÖK‡íi bvg R¡vjvwb Drcv`b ÿgZv 

(‡gtIt) 

m¤¢ve¨ evwYwR¨K Drcv`‡bi 

ZvwiL 

1.  cvqiv 1320 †gtIt Zvc we ỳ¨r †K›`ª cÖKí 

(2q ch©vq) (‡hŠ_ gvwjKvbv)   

Avg`vwbK…Z Kqjv 1244 1g BDwbU: A‡±vei 2025 

4_© BDwbU: GwcÖj 2026 

2.  iƒcmv 800 ‡gtIt K¤̂vBÛ mvB‡Kj we` ÿr 

‡K›`« c«Kí 

cÖvK…wZK 

M¨vm/GBPGmwW 

880 1g BDwbU: A‡±vei 2023 

2q BDwbU: GwcÖj 2023 

3.  cvebv 64 ‡gtIt ‡mvjvi cvK© cÖKí (†hŠ_ 

gvwjKvbv) 

-- 64.55 wW‡m¤̂i, 2023 

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

(†hŠ_ gvwjKvbv) 

-- 68 wW‡m¤̂i, 2023 

5.  cvqiv 50 ‡gtIt evqy we ỳ¨r ‡K› «̀ c«Kí -- 50 wW‡m¤̂i, 2024 

6.  cvqiv GjGbwR Uy cvIqvi c«Kí (1g ch©vq)  GjGbwR 1200 Ryb, 2026 

 ‡gvU ÿgZv 3506.66 ম েঃওেঃ  

fwel¨r cÖKímg~n 

এ  নিক্র জ োম্পোডনর  ো তক্রম 
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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 wW‡m¤^i, 202৮ 

2.  cvqiv 3600 ‡gtIt GjGbwR Uy cvIqvi 

c«Kí (3q ch©vq) 

GjGbwR 1200 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 ৫৩০.৩২ cwiKíbvaxb 

   কমাট ÿgZv ২৯৩০.৩২  

 

এনিডিউডিডিডেএল এর বছর ডভডি  ডবদুুৎ উৎিোেন লক্ষুমোৈো 
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গর্ ১২ ডিক্েম্বর, ২০২২ র্োডরক্খ নর্ ত-ওক্েস্ট িোওেোর জিনোক্রশন জ োম্পোডন ডলিঃ (এনিডিউডিডিডেএল) এর ১৫র্ম 

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 ১৫র্ম বোডষ ত  

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

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

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

 
জ   জ ক্ে ১৫র্ম বোডষ ত  েোধোরণ েভোর শুভ উক্বোধন জ োষণো 

 

  

ডবডিডিডব-জ  ডিডভক্িন্ট জচ  প্রেোন ১৫র্ম বোডষ ত  েোধোরণ েভো 

  

১৫র্ম বোডষ ত  েোধোরণ েভো উে োিন 
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িাননীে সনিব, নবদ্যুৎ নবভাগ, নবদ্যুৎ, জ্বা ানন ও খননে সম্পদ িন্ত্রো য়, জিয়ারম্যান িয়হাদয়, বাং ায়দশ নবদ্যুৎ উন্নয়ন 

জবাড থ সহ নবদ্যুৎ নবভায়গর অন্যান্য  ি থ িথা ০৭ নয়ভম্বর ২০২২ ইং িানরয়খ নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র পনরদশ থন  য়রন। 

ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্রর িক্ষ জর্ক্  র্োক্েরক্  ফুক্লল শুক্ভেো জ্ঞোিন  রো হে। এছোড়ো র্োরো ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্র বৃক্ষক্রোিন  ক্রন। 

  
নবদ্যুৎ সনিব িয়হাদেয়  ফু  শুয়ভো োনায়েন 

প্রধান প্রয় ৌশ ী, নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র 

নবদ্যুৎ সনিব িয়হাদে 

নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্র বৃক্ষ্য়রাপে  রয়েন 

 

এ ই নদন সনিব িয়হাদে, নবদ্যুৎ নবভাগ, নবদ্যুৎ, জ্বা ানন ও খননে সম্পদ িন্ত্রো ে, জিোরম্যান িয়হাদে, 

বাং ায়দশ নবদ্যুৎ উন্নেন জবাড থ, ব্যবস্থাপনা পনরিা   িয়হাদে, নপনেনসনব সহ নবদ্যুৎ নবভায়গর অন্যান্য  ি থ িথা 

নসরােগঞ্জ ৬৮ জিগাওোে জসা ার পা থ প্র ল্প পনরদশ থন  য়রন ও প্র য়ল্পর অগ্রগনি পয থয়বক্ষ্ে  য়রন। 

  

  

ডবদুুৎ েডচব মক্হোেক্ের ডবদুুৎ জ ন্দ্র ও প্র ল্প িডরেশ তন 
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১৯৭১ সায় র ১৬ই নডয়সম্বর পা  হানাদার বানহনীর নবরুয়ি নবেয়ের িাধ্যয়ি বাঙান  অেথন  য়র স্বাধীন জদশ, স্বাধীন পিা া, 

এ টি িাননিত্র। োনির নপিা বঙ্গবন্ধুর ননয়দ থয়শ এ জদয়শর আপাির েনিা প্রাে হায়ি ননয়ে ঝানপয়ে পয়ড় নবেে নেননয়ে 

আয়ন রয়ির নবননিয়ে। এ নবেে আয়স নত্রশ  ক্ষ্ শহীদ ও দ্য  ক্ষ্ িা-য়বায়নর ইজ্জয়ির নবননিয়ে। নবশা  িুায়গর ফয়  

অনেথি এ নবেে বাঙান র অহং ার।  ১৬ই নডয়সম্বর ২০২২ িানরয়খ িহান নবেে নদবস উদযাপন উপ য়ক্ষ্ নবদ্যুৎ ভবয়ন 

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড এর পক্ষ্ জর্য়  বীর মুনিয়যািায়দর প্রনি শ্রিাঞ্জ ী অপ থে  রা হে। 

এসিে জ াম্পাননর ঊবথিন  ি থ িথাবৃিসহ উপনস্থি নেয় ন আয়রা অয়নয় ই। 

এোড়াও জ াম্পাননর নবদ্যুৎ জ ন্দ্রগুয় ার পক্ষ্ জর্য় ও সংনিষ্ট জে াে বীর মুনিয়যািায়দর প্রনি শ্রিাঞ্জ ী অপ থে  রা হে। 

 ক্ি তোক্রে অডফে 

 

  

মহোন ডবিে নদবস ২০২২ উদযাপন 
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জ োম্পোডনর ডবদুুৎ জ ন্দ্রেমূক্হ স্থোনীে প্রশোেক্নর েোক্র্ েমন্বে  ক্র ভোবগোম্ভীক্ তর েোক্র্ মহোন ডবিে ডেবে ২০২২ উে োিন 

 রো হে। 

জ োম্পোডনর ডবদুুৎ জ ন্দ্রেমূক্হ ডবিে ডেবে উে োিন 

 

ডেরোিগঞ্জ ডবদুুৎ জ ন্দ্র 
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মধুমডর্ ১০০ জমিঃওিঃ ডবদুুৎ জ ন্দ্র খুলনো ২২৫ জমিঃওিঃ  ম্বোইন্ড সাইয়   ডবদুুৎ জ ন্দ্র 
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প্রধান ননব থাহী  ি থ িথা প্রনশক্ষ্োর্ীয়দর িয়ধ্য সনদ নবিরে  রয়েন 

 

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন :-এর প্রনশক্ষ্ে  ুায় ন্ডার-২০২২-২৩ জিািায়ব   য়প থায়রে অনফস, নবদ্যুৎ 

জ ন্দ্র ও ঢা াস্থ প্র ল্প দপ্তয়র  ি থরি উপ-সহ ারী প্রয় ৌশ ী পয থাে হয়ি উপ-নবভাগীে প্রয় ৌশ ী পয থায়ের ২৪ েন  ি থ িথার 

অংশগ্রহয়ে গি ২০-২২ নডয়সম্বর, ২০২২-এ ০৩ (নিন) নদনব্যাপী ‘‘Office Management & Office 

Administration’’  শীষ থ  এ টি প্রনশক্ষ্ে জ াস থ  য়প থায়রে অনফয়সর প্রনশক্ষ্ে  য়ক্ষ্ অনুনষ্ঠি হে। উি প্রনশক্ষ্ে 

জশয়ষ জ াম্পাননর প্রধান ননব থাহী  ি থ িথা িয়হাদে প্রনশক্ষ্োর্ীয়দর হায়ি সনদ তুয়  জদন।  

অনফস ম্যায়নেয়িন্ট এন্ড অনফস এডনিননয়েশন শীষ ত  প্রডশক্ষণ 



15 

 

 

 

 

শুিািার ব য়ি সাধারেভায়ব ত্রননি িা ও সিিা দ্বারা প্রভানবি আিরেগি উৎ ষ থিা জবাঝাে। এর দ্বারা অয়ন  সিে এ টি 

সিায়ের  ায় াত্তীে থ িানদণ্ড, নীনি ও প্রর্ার প্রনি আনুগিুও জবাঝায়না হে। ব্যনি ও প্রানিষ্ঠানন  পয থায়ে এর অর্ থ হ  

 িথব্যননষ্ঠা ও সিিা, ির্া িনরত্রননষ্ঠা, ননেিানুবনিথিা। মূ ি োিীে শুিািার জ ৌশ  নীনিিা াে শুিািায়রর প্রাে এরূপ 

অর্ থই  রা হয়েয়ে। জদয়শ সুশাসন প্রনিষ্ঠাে, এবং আরও সুনননদ থষ্টভায়ব দ্যনীনি দিন ও শুিািার প্রনিষ্ঠাে আইয়নর প্রয়োগ ও 

এ সংক্রান্ত নীনিিা া বাস্তবােন প্রয়োেন নে । জসইসয়ঙ্গ এয়ক্ষ্য়ত্র ভনবষ্যৎ  ি থধারা ননধ থারে  রাও েরুনর নে । োিীে 

শুিািার জ ৌশ  জস  য়ক্ষ্ুই গৃহীি এ টি উয়যাগ । 

নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড শুিািার িি থার িাধ্যয়ি স্বেিা ও েবাবনদনহিা নননিি  রয়ি বি 

পনর র। এ জপ্রনক্ষ্য়ি-এর  য়প থায়রে অনফয়স, নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ও ঢা াস্থ প্র ল্প দপ্তয়র  ি থরি স   পয থায়ের  ি থ িথার 

অংশগ্রহয়ে গি ২০ নডয়সম্বর, ২০২২-এ ০৩ (নিন) জসশনব্যাপী ‘‘োিীে শুিািার জ ৌশ  ও দূনীনি প্রনিয়রায়ধ সয়িিনিা 

বৃনি’’  শীষ থ  এ টি প্রনশক্ষ্ে  ি থশা া  য়প থায়রে অনফয়সর সভা  য়ক্ষ্ অনুনষ্ঠি হে।  

উি প্রনশক্ষ্য়ে নরয়সাস থ পাস থন নহয়সয়ব উপনস্থি নেয় ন েনাব আব্দুল্লাহ-আ -োনহদ, পনরিা   (ইনন্টয় য়েন্স ইউননে) দ্যনীনি 

দিন  নিশন (দ্যদ ), ঢা া। উি প্রনশক্ষ্ে  ি থশা াে নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর  ি থ িথাগে অন াইন নভনডও  নফায়রনন্সং-এর 

িাধ্যয়ি অংশগ্রহে  য়রন।  

োিীে শুিািার জ ৌশ  ও দূনীনি প্রনিয়রায়ধ সয়িিনিা বৃনি 
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২১ নডয়সম্বর ২০২২ িানরয়খ অনুনষ্ঠি EEE, BUET এবং IEEE  র্তথ  আয়োনেি 12th International 

Conference on Electrical and Computer Engineering (ICECE) 2022 এর 

উয়দ্বাধনী অনুষ্ঠায়ন  নফায়রয়ন্সর নস ভার স্পন্সর নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড এর পক্ষ্ জর্য়  

িোবধাে  প্রয় ৌশ ী (নপএন্ডনড) মুহাম্মদ সাইফুদ্দীন আহসান জক্রস্ট গ্রহে  য়রন।  

বাং ায়দশ প্রয় ৌশ  নবশ্বনবযা য়ের িনড়ৎ ও ইয়  িনন  জ ৌশ  নবভাগ আগািী ২১-২৩ নডয়সম্বর ২০২২ ইং িানরয়খ ১২-

িি “International Conference on Electrical and Computer Engineering 

(ICECE, 2022)” আয়োেন  য়র। জদশ নবয়দয়শর নবনভন্ন নশক্ষ্ানবদ, গয়বষ  এবং উয়যািায়দর সিন্বয়ে প্রনি দ্যইবের 

১২িি আন্তেথানি  ইয়  নি ুা  এন্ড  নম্পউোর 

ইনঞ্জননোনরং  নফায়রন্স ২০২২ 
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অন্তর অন্তর  উি  নফায়রয়ন্সর  আয়োেন   রা  হয়ে  র্ায় ।  উি   নফায়রয়ন্স িনড়ৎ ও ইয়  িনন  জ ৌশ  নবভাগ এবং 

সংনিষ্ট প্রয় ৌশ  নবভায়গর জদনশ-নবয়দনশ নবয়শষজ্ঞ ও গয়বষ  উপনস্থি জর্য়  িায়দর গয়বষোপত্র জপশ  রয়বন।  নফায়রয়ন্স 

জপশকৃি গয়বষোপত্র আন্তেথানি  সািনে ীয়ি প্র াশ  রা হয়ব।  

উয়ল্লখ্য, উি  নফায়রন্স আয়োেয়ন প্রয়োেনীে ব্যে ননব থায়হর েন্য ব্যাপ  অয়র্ থর প্রয়োেন হে নবধাে বাং ায়দশ প্রয় ৌশ  

নবশ্বনবযা য়ের িনড়ৎ ও ইয়  িনন  জ ৌশ  নবভাগ এনডনিউনপনেনসএ য়  স্পন্সর হওোর আয়বদন  রয়  নর্ থ-ওয়েস্ট 

পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন পয থায় ািনা  য়র জদয়খ জয, নবনভন্ন জদয়শর গয়বষ , নশক্ষ্ানবদ ও উয়যািায়দর উপনস্থনিয়ি 

উি  নফায়রন্স অনুনষ্ঠি হয়ব এবং এয়ি ইয়  িনন  ও  নম্পউোর -এর উপর নবনভন্ন গয়বষ য়দর গয়বষোপত্র উপস্থাপন 

 রা হয়ব। এই ধরয়ের  নফায়রন্স নশক্ষ্া জক্ষ্য়ত্র গুরুত্বপূে থ অবদান রাখয়ব নবধাে নসএসআর িহনব  হয়ি “ য়প থায়রে সািানে  

দােবিিা  নীনিিা া- ২০১৬” অনুযােী  ১,৫০,০০০/- (এ   ক্ষ্ পঞ্চাশ হাোর) ো া প্রদান  রা হে।  
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নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর 

জেনায়রশন জ াম্পানন 

ন নিয়েড-এর আওিাধীন 

নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর 

 ি থ িথা/ ি থিারীয়দর ক্রীড়া 

ও সুস্থ নিত্তনবয়নাদয়নর েন্য 

গি ১৯/০৮/২০২২ ইং 

িানরয়খ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর 

 ি থ িথা/ ি থিারীয়দর অংশগ্রহয়ে ০৫-টি দয় র (SPS Fighters, SPS Warriors, SPS Riders, 

SPS Devotion, SPS Vikings) সিন্বয়ে এ টি নক্রয় ে টুন থায়িয়ন্টর আয়োেন  রা হে। উি নক্রয় ে 

টুন থায়িয়ন্টর উয়দ্বাধনী ম্যায়ি নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর প্রধান প্রয় ৌশ ী েনাব শনফকু  ইস াি, আনসার-নভনডনপর জে া 

 িান্ডুান্ট, নসরােগঞ্জ পনিি র্ানা ভারপ্রাপ্ত  ি থ িথাসহ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর অন্যান্য উবথিন  ি থ িথাবৃি উপনস্থি নেয় ন। উি 

নক্রয় ে টুন থায়িন্ট ি া া ীন এ টি ম্যায়ি নওপায়েয় া ন িঃ-এর ননব থাহী পনরিা   (নপএন্ডনড) েনাব জিািঃ হারুন অর রশীদ 

িয়হাদে, নসরােগঞ্জ জে ার জে া প্রশাস  ড. ফারু  আহম্মদ িয়হাদে, প্রধান প্রয় ৌশ ী (নপএন্ডনড) (নপনেনসনব) েনাব 

জিািঃ আব্দু  জিানায়েি জিৌধুরী ও প্রধান প্রয় ৌশ ী (িান্সনিশন-২) (নপনেনসনব) েনাব জিািঃ িা সুদ্যর রহিান উপনস্থি নেয় ন। 

  

ম্যোন অব েো টুণ তোক্মন্ট ম্যোন অব েো ম্যোচ 

  

‘‘এস.নপ.এস. নপ্রনিোর ন গ নক্রয় ে টুন থায়িন্ট-২০২২’’ 
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‘‘এস.নপ.এস. নপ্রনিোর ন গ নক্রয় ে টুন থায়িন্ট-২০২২” এ ০৫-টি দয় র গ্রুপ পয থাে, জ াোন ফাইোর ও এন নিয়নের ম্যািসহ 

জিাে ১৩-টি ম্যাি অনুনষ্ঠি হে। উি নক্রয় ে টুন থায়িয়ন্টর ফাইনা  জখ া গি ১১/১১/২০২২ ইং িানরখ (শুক্রবার) অনুনষ্ঠি 

হে। SPS Fighters এবং  SPS Devotion টিয়ির িয়ধ্য ফাইনা  ম্যাি অনুনষ্ঠি হে এবং SPS 

Fighters ৫ উইয় য়ে েে  াভ  য়র। ফাইনা  জখ াে অত্র নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর ৩ে ইউননয়ের সহ ারী প্রয় ৌশ ী েনাব 

জিািঃ ইিাি জহায়সন ২৬ বয়  ৬৮ রান  য়র ম্যান অব যা ম্যাি ননব থানিি হন এবং নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর ২ে ইউননয়ের 

উপ-সহ ারী প্রয় ৌশ ী অনন  িন্দ্র দাস ব্যনিগিভায়ব ২৪৩ রান ও ১২ উইয় ে সংগ্রহ  য়র ম্যান অব যা টুন থায়িন্ট ননব থানিি 

হন।  

উি টুন থায়িয়ন্টর ফাইনা  জখ া ও পুরস্কার নবিরেী অনুষ্ঠায়ন নওপায়েয় া ন িঃ-এর প্রধান ননব থাহী  ি থ িথা প্রয় ৌ. এ. এি. 

জখারয়শদ্য  আ ি, ননব থাহী পনরিা   (প্রয় ৌশ ) প্রয় ৌ. জিািঃ আব্দুস সািাদ, িহাব্যবস্থাপ  (িানবসম্পদ ও প্রশাসন) েনাব 

জিািঃ িামুনুর রহিান িন্ড , প্রধান প্রয় ৌশ ী (নপএন্ডনড) েনাব জিািঃ সাইফু  ইস াি, নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর প্রধান 

প্রয় ৌশ ী েনাব শনফকু  ইস ািসহ  য়প থায়রে অনফস ও নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর অন্যান্য উবথিন  ি থ িথাবৃি উপনস্থি নেয় ন 

(সংযুনি: েনব)। প্রধান ননব থাহী  ি থ িথা িয়হাদে নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর স    ি থ িথা/ ি থিারীয়  দানেত্ব পা য়নর পাশাপানশ ননে 

স্বায়স্থর নদয়  জখো  জরয়খ জখ াধু া ির্া সুস্থ নিত্তনবয়নাদয়নর ধারা অব্যাহি রাখয়ি পরািশ থ প্রদান  য়রন।  

  

রোনোে ত ট্রডফ চুোডম্পেন ট্রডফ 

 

নওপায়েয় া ন িঃ-এর ননব থাহী পনরিা   (প্রয় ৌশ ) ও িহাব্যবস্থাপ  (িানবসম্পদ ও প্রশাসন) িয়হাদে ফাইনা  জখ ার 

িুানম্পেন ও রানাস থ আপ টিিয়  িনফ তুয়  জদন। ননব থাহী পনরিা   (প্রয় ৌশ ) িয়হাদে নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ ন্দ্র  র্তথ  

সব থপ্রর্ি এর ি এ টি সুির আয়োেয়নর েন্য সংনিষ্ট স  য়  ধন্যবাদ জ্ঞাপন  য়রন। িহাব্যবস্থাপ  (িানবসম্পদ ও 

প্রশাসন) ভনবষ্যয়ি জ াম্পাননর স   নবদ্যুৎ জ ন্দ্র ির্া স   দপ্তয়রর িয়ধ্য এ ধরয়নর প্রনিয়যানগিা আয়েেন  রা হয়ব িয়ি থ 

োনান। এোড়াও, পুরস্কার নবিরেী অনুষ্ঠায়ন টুন থায়িয়ন্ট অংশগ্রহে ারী স   জখয় াোড়, টিি জিন্টর, আম্পাোর, নফল্ড 

সুপারভাইোরয়দর িায়ঝ ১৫-টি  ুাোগনরয়ি জক্রস্ট ও জিয়ড  প্রদান  রা হে। 
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িথ্য অনধ ার আইয়নর  ায থ র প্রয়োয়গর িাধ্যয়ি এর  ক্ষ্ু অেথন ননভথর  য়র স   অংশীদার নাগনর , সর ার, িথ্য  নিশন ও 

প্রনিষ্ঠানগুয় ার সনক্রে ভূনি া ও অংশগ্রহয়ের িাধ্যয়ি। এ আইন প্রয়োয়গর িাধ্যয়ি সর ার েনগেয়  িথ্য িাইয়ি উৎসানহি  য়র। 

িাই  ী প্রনক্রোে িথ্য িাইয়ি হে জসেন্য সয়িিনিা গয়ড় জিা া অপনরহায থ। 

পাশাপানশ আইয়নর বাস্তবােয়নর জক্ষ্য়ত্র সর ার, সুশী  সিাে, জবসর ানর সংগঠন এবং গেিাধ্যিয়  সিনন্বি উয়যাগ জনওোর িধ্য 

নদয়ে এনগয়ে আসয়ি হয়ব।  িথ্য অনধ ার আইয়নর এ টি শনিশা ী নবধান হয় া, সর ানর  র্তথপক্ষ্গুয় া সয়ব থাচ্চ পনরিাে িথ্য 

েনসিয়ক্ষ্ প্র াশ  রয়ব স্বিিঃপ্রয়োনদিভায়ব। অর্ থাৎ নাগনর  বা সাংবানদ য়দর িাওোর অয়পক্ষ্াে না জর্য়  সর ানর  র্তথপক্ষ্গুয় া 

ননে ননে দপ্তয়রর  াে ি থ–সম্পন থি অনধ াংশ িথ্য ননে ননে ওয়েবসাইয়ে এবং অন্যান্য িাধ্যয়ি েনসিয়ক্ষ্ প্র াশ  রয়ব এবং 

নাগনর য়দর িরফ জর্য়  জযয় ায়না িয়থ্যর িানহদা জিোয়নার েন্য আন্তনর ভায়ব প্রস্তুি র্া য়ব; েনগয়ের প্রয়ের উত্তর নদয়ি অস্বীকৃনি 

োনায়ব না; বরং প্রয়ের উত্তয়রর পাশাপানশ আনুষনঙ্গ  আরও িথ্য-উপাত্ত সরবরাহ  রয়ব। স   পয থায়ের িানুয়সর িয়ধ্য িথ্য অনধ ার 

আইয়নর িি থ র্া সঠি ভায়ব উপ নির নননিত্ত িথ্য অনধ ার নবষে  বানষ থ   ি থপনর ল্পনা অনুযােী ের োক্রর লক্ষু হক্লো িয়থ্যর 

িান   জয েনগে িা নননিি  রা এবং িথ্য জগাপন রাখার অনধ ার জয সর ায়রর জ ায়না  র্তথপয়ক্ষ্র জনই- এ নবষে সয়িিনিা ত্রিনর 

িথ্য অনধ ার নবষে   ি থশা া আয়োেন 



21 

 

 রা। এ জপ্রনক্ষ্য়ি নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড েনগয়ের নন ে িথ্য সরবরায়হ বি পনর র। এবং িথ্য জয 

িানুয়ষর অনধ ার জস নবষয়ে েনয়িিনিা সৃনষ্টর  য়ক্ষ্ু  ি থশা া আয়োেন  রা হে। 

জ াম্পাননর ২০২২-২৩ অর্ থ বেয়রর এনপএ  ক্ষ্ুিাত্রা অনুযােী জ াম্পাননর িথ্য অনধ ার নবষে  বানষ থ   ি থপনর ল্পনা বাস্তবােয়নর 

দানেত্ব জ াম্পানন সনিবা য়ের ওপর ন্যস্ত রয়েয়ে। এ জপ্রনক্ষ্য়ি, জ াম্পানন সনিবা য়ের বানষ থ   ি থপনর ল্পনা অনুযােী িথ্য অনধ ার 

আইন, ২০০৯ অনুসায়র  িথ্য সরবরায়হর  বাধ্যবাধ িা নবষয়ে অবনহি  রে এবং েনসাধারয়ের িথ্য পাওোর অনধ ায়রর নবষয়ে 

েনসয়িিনিা সৃনষ্টর  য়ক্ষ্ু জ াম্পানন সনিবা ে  র্তথ  জস্ট য়হাল্ডার ও নানান স্তয়রর  ি থ িথাবৃয়ির েন্য গি  ১৫ নডয়সম্বর ২০২২ 

িানরয়খ এ টি  ি থশা ার আয়োেন  রা হে।  উি  ি থশা াে িথ্য অনধ ার আইন অনুসায়র িথ্য প্রদায়নর জক্ষ্য়ত্র প্রনিষ্ঠানসমূয়হর 

দানেত্ব ও  িথব্য সমূহ স য় র সািয়ন তুয়  ধরা হে। এ   ি থশা াে জ াম্পাননর নানান স্তয়রর  ি থ িথাবৃি অংশগ্রহে  য়রন। উয়ল্লখ্য, 

নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর  ি থ িথাগে অন াইন নভনডও  নফায়রনন্সং-এর িাধ্যয়ি আয় ািু  ি থশা াে অংশগ্রহে  য়রন। 
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নসরােগঞ্জ ২২৫ জি.ও.  ম্বাইন্ড সাইয়   নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর (ইউননে-১) যানন্ত্র  সংরক্ষ্ে নবভায়গর ননেস্ব প্রয় ৌশ ী ও 

জে নন ুা  স্টাফয়দর ননর স প্রয়িষ্টা ও টিিওেথায় র সিন্বয়ে নর্ থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াম্পানন ন নিয়েড-এর 

ইনিহায়স প্রর্িবায়রর িি  সম্পূে থ স্থানীে ব্যবস্থাপনাে Boiler Feedwater Pump (BFP)-এর Major 

Overhaul সফ ভায়ব সম্পন্ন (২৭/০৯/২০২২ ডি.–১৫/১০/২০২২ ডি.)  রা হে। উয়ল্লখ্য, অিীয়ি Boiler 

Feedwater Pump (BFP)-এর Major Overhaul-এর মর্ দ্যিঃসাধ্য ও  ঠিনির  াে সম্পাদয়ন 

সাধারানি Original Equipment Manufacturer (OEM)-এর ডবক্শষজ্ঞ/ এিদ নবষয়ে  ানরগনর 

দক্ষ্িা সম্বন ি ত্রবয়দনশ  নবয়শষয়জ্ঞর শরোপন্ন হয়ি হি,  ো  ব্যেবহুক্লর িোশোিোডশ ডনক্িক্ের অেহোেক্ের বডহিঃপ্র োশ 

ডছল। র্ক্ব, যানন্ত্র  সংরক্ষ্ে নবভায়গর ননেস্ব িনবক্লর মোধ্যক্ম আক্লোচু  োিটি েম্পন্ন  রক্র্ িোরোে অৈ জ োম্পোডনর 

এ ডেক্  জ মন বড় ধরক্নর আডর্ ত  ব্যে েোশ্রে হক্েক্ছ, অিরডেক্   স্থোনীে প্রয় ৌশ ী ও জে নন ুা  স্টাফয়দর িায়ঝ 

আত্মনবশ্বাস ও িয়নাব  বহু াংয়শ বৃনি জপয়েয়ে। 

ওভারয়হান ং  ায়ের আয় া নিত্রিঃ 

  

ননেস্ব িনবক্লর েহোের্োে ডেরোিগঞ্জ ডবদুুৎ জ ক্ন্দ্র Boiler Feedwater 

Pump (BFP)-এর Major Overhaul েম্পোেন 
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এই অসাধারে অেথনয়  স্মরেীে  য়র রাখয়ি ০৫/১২/২০২২ নি. িানরয়খ যানন্ত্র  সংরক্ষ্ে নবভায়গর ননব থাহী প্রয় ৌশ ী েনাব 

সঞ্জে কুিার বানড় -এর জনর্তয়ত্ব এ টি ত্রনশ্যয়ভায়ের আয়োেন  রা হে। উক্ত ত্রনশ্যয়ভায়ে নসরােগঞ্জ নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর 

সম্মাননি প্রধান প্রয় ৌশ ী েনাব শনফকু  ইস াি প্রধোন অডর্ডর্ ডহক্েক্ব উিডস্থর্ ডছক্লন। ডর্ডন এ ধরক্নর উক্যোগক্  

গভীরভোক্ব স্বোগর্ িোনোন এবং ভডবষ্যক্র্ র্ো অব্যহর্ রোখক্র্ ে ল প্র োর েহক্ োডগর্ো প্রেোক্ন দৃঢ়প্রর্ুে ব্যক্ত  ক্রন। িক্র, 

ডর্ডন এ অেোমোন্য অিতক্নর কৃনিত্ব স্বরূপ ১নং ইউডনক্ের যানন্ত্র  সংরক্ষ্ে ডবভোগক্  নবয়শষ সম্মাননা স্মার  প্রদান  য়রন। 

উক্েখ্য, উক্ত অনুষ্ঠোক্ন অত্র ইউননয়ের প্ল্ুান্ট ম্যায়নোর েনাব ব্রয়েন্দ্র কুিার সর ার, ২ে ইউননয়ের প্ল্ুান্ট ম্যায়নোর েনাব 

আসাদ হান ি এবং ৩ে ইউননয়ের প্ল্ুান্ট ম্যায়নোর েনাব শ্যাি  কুিার দাস সহ জিের ওভারয়হান ং  ায়ে গুরুত্বপূে থ 

অবদান রাখা স য় ই উপনস্থি নেয় ন । 
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 োক্ির ডববরণ 

১। ডবদুুৎ জ ন্দ্র Shut down র্ো ো োলীন েমক্ে এর Annual Maintenance  ো তক্রম এর অংশ ডহক্েক্ব 

SFC Transformer এর অভুন্তরীন ডবডভন্ন অংশ Tightening, cleaning, Measuring এবং 

checking  রো হে। 

 
 

 

 

 

জভড়ািারা ৪১০ জিিঃওিঃ  ম্বাইন্ড সাইয়   নবদ্যুৎ জ ন্দ্র এর 

গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে  ায়ের িথ্যানদ ও নস্থরনিত্র 
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 োক্ির ডববরণ 

২। আেন্ন Major Inspection এর প্রস্তুডর্র অংশ ডহক্েক্ব Gas Turbine (GT) এর Performance 

Guarantee Test (PGT) েম্পন্ন  রোর পূক্ব ত েংডিষ্ট GT Instruments েমূহ জ মন – Thermocouple, 

Pressure Tranmsitter, Speed sensor ইর্ুোডের Calibration এবং Testing েম্পন্ন  রো হক্ে।   
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 োক্ির ডববরণ 

৩। বোডষ ত  েংরক্ষণ িডর ল্পনো অনু োেী ডস্টম েোরবোইক্নর এল ডি জে শক্নর লোস্ট জস্টি জিি ইন্সক্ি শন  রো হে। 

  

 োক্ির ডববরণ 

 

৪। GT CO2 Fire Fighting System এর Fire Alarm Control Panel (LFACP) এর 

System Fault দূর  রোর িন্য OEM এর িরোমশ তক্রক্ম CF card Modification এর ডনডমক্ি প্রক্েোিনীে 

েংরক্ষণ  োি েফলভোক্ব েম্পন্ন  রো হে।  এছোড়ো ডেক্স্টমটির ত্রনডমডি  েংরক্ষণ  োিও েম্পোেন  রো হে।  
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 োক্ির ডববরণ 

৫। প্লোক্ন্টর ACW িোক্ম্পর ওভোরক্হোডলং েম্পন্ন  রো হে। 

 

  

 

 

 োক্ির ডববরণ 

৬। Annual Maintenance  ো তক্রম এর অংশ ডহেোক্ব উক্ত Low Voltage Auxiliary Transformer টির 

অভুন্তরীন ডবডভন্ন অংশ Tightning, cleaning, Measuring এবং checking  রো হে। এ েমক্ে র্ডড়ৎ েংরক্ষন 

ডবভোক্গর ডনব তোহী প্রক্  শলী Maintenance  ো তক্রম িডরেশ তন  ক্রন। 
 

 

 
 



29 

 

  

 

  
গ্যাস বুস্টার  য়ম্প্রসর  নিশননং  ায়ের প্রস্তুনি নহয়সয়ব নবোনরং েপ  ভায়রর ইন্সয়প শন  ো তক্রম গ্যাস বুস্টার  য়ম্প্রসর  নিশননং এর প্রস্তুনি নহয়সয়ব নবনভন্ন ধরয়নর নফটিং এবং  ুান য়ব্রশন  ায থক্রি 

 

 
গ্যাস বুস্টার  য়ম্প্রসর  নিশননং  ায়ের প্রস্তুনি নহয়সয়ব Discharge Isolation Valve-এর ইন্সয়প শন 

 

খু না ২২৫ জিিঃওিঃ  ম্বাইন্ড সাইয়   নবদ্যুৎ জ য়ন্দ্রর গুরুত্বপূে থ সংরক্ষ্ে 

 ায়ের িথ্যানদ ও নস্থরনিত্র 

 


