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     ইজিজিজি িংিাদ 

 

                                                                                                      ইজিজিজি এর কর্ মকান্ড িম্পজকমত একটি ত্রৈর্াজিক প্রকাশনা  

ির্ ম ০১, িংখ্যা ০২, অক্টাির-জিক্িম্বর, ২০২১ 

    

    

 

২২জিক্িম্বর,২০২১ বুধিার ইজিজিজি’র ২৪-তর্ িাজর্ মক িাধারণ িভায় উপজিত জিদ্যুৎ জিভাগ, জিউক্িা এিং ইজিজিজি’র কর্ মকতমাবৃক্ের একাংশ। িভায় 

ইজিজিজির িাজি মক জির্ক্য় আক্ াচনা হয় এিং আক্ াচনা শশক্র্ অজতজিবৃে ত্রনশক্ভাক্ি অংশ শনন।  

স্বাধীনতার সুিণ মিয়ন্তী উপ ক্ে ইজিজিজিক্ত িাতীয় পতাকা উক্তা ন, আক্ াচনা ও শদায়া 

র্াহজি  অনুজিত 

ইজিজিজি’র ২৪-তর্ িাজর্ মক 

িাধারণ িভা অনুজিত  

 

জিিয় জদিক্ি স্বাধীনতার সূর্ মিন্তানক্দর িন্য ইজিজিজিক্ত শদায়ার আক্য়ািন  

৫০ িছর আক্গ এই জদক্ন, স্বাধীন 

িাং াক্দক্শর িন্ম হক্য়জছ  রক্তেয়ী 

যুক্ের র্াধ্যক্র্। পাজকস্তান 

শিনািাজহনীর জনর্ মর্ হতুার্ক্ের 

মুক্িামুজি হক্য় এই ভূজর্র 

স্বাধীনতাকার্ী িনক্গািী তাক্দর 

অট  িংকল্প ও অিীর্ আত্মতুাক্গর 

জিজনর্ক্য় ইজতহাক্ির ধারাক্ক িদক্  

শদয় এিং িাঙাজ  িাজতক্ক এক নতুন 

শুরুর জদক্ক জনক্য় র্ায়। শিই 

ধারািাজহকতায় আি িাং াক্দক্শর 

স্বাধীনতার সুিণ ম িয়ন্তী। 

স্বাধীনতার সুিণ ম িয়ন্তী উৎর্াপক্নর 

অংশ জহক্িক্ি ইজিজিজি’র জিদ্যুৎ 

শকন্দ্রিমূক্হ ১৬ জিক্িম্বর প্রতুুক্র্ 

িাতীয় পতাকা উক্তা ন করা হয় 

এিং শহীদক্দর প্রজত শ্রো োপন করা 

হয়। এছাড়াও জিদ্যুৎ শকন্দ্রিমূক্হ 

িাতীয় িীিক্ন জিিয় জদিক্ির 

তাৎপর্ ম ও গুরুত্ব িম্বজ ত আক্ াচনা 

িভা এিং শদায়া-র্াহজি  অনুজিত 

হয়। ইজিজিজি’র কক্প মাক্রট দপ্তক্রর 

কনিাক্রন্স রুক্র্ ১৫ জিক্িম্বর 

স্বাধীনতা যুক্ে শহীদক্দর িন্য 

শদায়ার আয়িন করা হয়। 

 

২২ জিক্িম্বর,২০২১ বুধিার 

ইজিজিজি’র ২৪-তর্ িাজর্ মক 

িাধারণ িভা জিদ্যুৎ ভিক্ন 

অনুজিত হয়। অনুিাক্ন প্রধান 

অজতজি জহক্িক্ি উপজিত জছক্ ন 

জিদ্যুৎ জিভাক্গর িজচি, িনাি 

শর্াোঃ হাজিবুর রহর্ান র্ক্হাদয়। 

এছাড়াও  ইজিজিজি’র িম্মাজনত 

শচয়ারম্যান, ইজিজিজি শিাক্ি মর 

পজরচা কবৃে এিং ব্যিিাপনা 

পজরচা ক র্ক্হাদয়, পাওয়ার 

শি  এর র্হাপজরচা ক র্ক্হাদয় 

এিং জিদ্যুৎ জিভাগ ও জিউক্িা’র 

ঊর্ধ্মতন কর্ মকতমাবৃে উপজিত 

জছক্ ন। 

অনুিাক্ন জিদ্যুৎ জিভাক্গ িম্মাজনত 

িজচি র্ক্হাদয়, ইজিজিজি’র 

শচয়ারম্যান র্ক্হাদয়, ব্যিিাপনা 

পজরচা ক র্ক্হাদয় এিং পাওয়ার 

শিক্ র র্হাপজরচা ক র্ক্হাদয় 

শুক্ভচ্ছা িক্তব্য প্রদান কক্রন। 

অনুিাক্ন ইজিজিজি’র িাজি মক জদক 

িম্পক্কম আক্ াকপাত করা হয় 

এিং  ইজিজিজি’র উতক্রাতর 

উন্নয়ন ও িমৃজে কার্না করা হয়। 

অনুিান শশক্র্ অজতজিগণ 

ত্রনশভক্ি অংশগ্রহণ কক্রন। 

  

স্বাধীনতার সুিণ ম িয়ন্তীক্ত ইজিজিজি’র জিদ্যুৎ শকন্দ্রিমূক্হ িাতীয় পতাকা 

উক্তা ন এিং শহীদক্দর প্রজত শ্রো োপন 
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জিজেরগঞ্জ ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ এর উভয় গ্যাি টাি মাইক্নর এনুুক্য়  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি, গ্যাি টাি মাইন-২ এর শর্ির 

ইন্সক্পকশন এিং িায়ার জি  িম্পন্ন 

ইজিজিজি’র নারায়ণগক্ঞ্জর জিজেরগক্ঞ্জ অিজিত ২x১২০ শর্োঃওোঃ 

জপজপজপ এর কর্ মকতমাক্দর অজি-জনি মাপন ব্যিিা িম্পক্কম িক্চতনার 

অংশ জহক্িক্ি িরুরী অিিা শর্াকাক্ি ার িন্য গত ৩১ অক্টাির,২০২১ 

তাজরক্ি একটি িায়ার জি  িম্পন্ন হয়। িায়ার িাজভ মি, আদর্িী 

ইউজনট এর তত্ত্বািধাক্ন উক্ত জি টি পজরচা না করা হয়। জি টি অৈ 

জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর প্রশািন শািা কর্তমক আক্য়ািন করা হক্য়জছক্ া। জিদ্যুৎ 

শকক্ন্দ্রর িংজিষ্ট িক  কর্ মকতমাবৃে জিক্  অংশ জনক্য়জছক্ ন।  

 

 
 

 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর িায়ার জিক্ র একাংশ 

 
 

ইজিজিজি’র জিজেরগক্ঞ্জ ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ এর গ্যাি টাি মাইন-২ এর 

শর্ির ইন্সক্পকশন কাি ০৭ নক্ভম্বর,২০২১ হক্ত এিং জিতীয় ইউজনক্টর 

শিনাক্রটর ওভারক্হাজ ং ১২ নক্ভম্বর,২০২১ হক্ত শুরু হয়। ইজিজিজি’র 

ব্যিিাপনা পজরচা ক, জনি মাহী পজরচা ক (ওএন্ডএর্) র্ক্হাদয় গত ১৮ 

নক্ভম্বর,২০২১ তাজরক্ি জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর গ্যাি টাি মাইন-২ এর শর্ির 

ইন্সক্পকশন এিং জিতীয় ইউজনক্টর শিনাক্রটর ওভারক্হাজ ং পজরদশ মন 

কক্রন। পজরদশ মন শশক্র্ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাবৃক্ের িাক্ি জিদ্যুৎ 

শকক্ন্দ্রর িাজি মক জির্ক্য় আক্ াচনা িভায় অংশ শনন। 
 

 

 
   

 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর গ্যাি টাি মাইন-২ এর শর্ির 

ইন্সক্পকশন কাক্ির একাংশ 

 

 

ব্যিিাপনা পজরচা ক এিং জনি মাহী পজরচা ক (ওএন্ডএর্) র্ক্হাদক্য়র িাক্ি 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাবৃক্ের আক্ াচনা 

িভার একাংশ। এ ির্য় ব্যিিাপনা পজরচা ক র্ক্হাদয় জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর িাজি মক 

জদক জনক্য় আক্ াচনা কক্রন এিং প্রক্য়ািনীয় জদকজনক্দ মশনা প্রদান কক্রন।  

ইজিজিজি’র নারায়ণগক্ঞ্জর জিজেরগক্ঞ্জ অিজিত ২x১২০ শর্োঃওোঃ 

জপজপজপ এর উভয় গ্যাি টাি মাইক্নর এনুুক্য়  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি 

শটস্ট গত ২১ অক্টাির ২০২১ তাজরক্ি িম্পন্ন হয়। এ ির্য় জিউক্িা, 

জপজিজিজি এিং জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাবৃে উপজিত জছক্ ন। জিদ্যুৎ 

শকক্ন্দ্রর  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি ২০৮.৬১৫শর্োঃওোঃ পাওয়া জগক্য়ক্ছ।  

 

 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ এর এনুুক্য়  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি 

শটস্ট িম্পন্ন 
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স্বাধীনতার র্হান িপজত ও িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্ানক্ক িানাক্ত ও োনচচ মা অব্যহত রািার  েুক্ক িার্ক্ন শরক্ি জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ শর্োঃওোঃ 

জিজিজপজপ শত মুজিি কণ মার উক্িাধন করা হয়। 

জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ শর্োঃওোঃ কম্বাইন্ড িাইক্ক  জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্র মুজিি 

কণ মার উক্িাধন, বৃেক্রাপণ ও আক্ াচনা িভা অনুজিত 

মুজিি কর্ ণারেে উরবাধরেে পাশাপাশশ শিশিেগঞ্জ ৩৩৫ ম েঃ ওেঃ 

শিশিশপশপ শিদ্যুৎ মকরে বৃক্ষরোপর্ ক ণসূশিে আর াজে কো 

হ । এি   ইশজশিশি’ে িম্মাশেত মি ােম্যাে এিং ব্যিস্থাপো 

পশেিালক  রহাদ  বৃক্ষরোপর্ ক ণসূশিরত অংশগ্রহর্ করেে। 

পশেরশরে মি ােম্যাে  রহাদর ে িভাপশতরে শিদ্যুৎ ক্ররেে 

ক ণকতণাবৃরেে িারে একটি আরলািো িভা অনুশিত হ । িভা  

শিদ্যুৎ মকরেে িাশি ণক শিে  শের  আরলািো হ ।  

 
 

 
জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ শত বৃেক্রাপণ কর্ মসূজচর একাংশ 

 

 

ইজিজিজি’র শচয়ারম্যান র্ক্হাদক্য়র িভাপজতক্ত্ব অনুজিত আক্ াচনা 

িভার জিরজচৈ। এ ির্য় শচয়ারম্যান র্ক্হাদয় জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর িাজি মক 

জদক জনক্য় আক্ াচনা কক্রন এিং প্রক্য়ািনীয় জদকজনক্দ মশনা প্রদান 

কক্রন। 

িাংলারদশ মক জােরত হরল িঙ্গিন্ধুরক জােরত হরি, িঙ্গিন্ধুরক জােরত হরল 

িাংলারদশ মক জােরত হরি- িঙ্গিন্ধুরক জাোরত ও জ্ঞােিি ণা অব্যহত োখাে 

লক্ষুরক িা রে মেরখ শিশিেগঞ্জ ৩৩৫ ম েঃ ওেঃ শিশিশপশপ শিদ্যুৎ মকরে মুজিি 

কর্ ণারেে উরবাধে কো হ । মুজিি কর্ ণারেে উরবাধে করেে গর্প্রজাতন্ত্রী 

িাংলারদশ িেকারেে অশতশেক্ত িশিি ও ইশজশিশি শলেঃ এে িম্মাশেত মি ােম্যাে 

জোি ম ােঃ নূরুল আল   রহাদ । এি   উপশস্থত শিরলে ইশজশিশি শলেঃ এে 

িম্মাশেত ব্যিস্থাপো পশেিালক, শেি ণাহী পশেিালকগর্, প্রধাে প্ররকশশলী িহ আেও 

ঊর্ধ্ণতে ক ণকতণাবৃে। মুজিি কর্ ণারে িঙ্গিন্ধুর জিজভন্ন দ্য মভ ছজি ও কাক্ির 

আশ াকজচৈ এিং িঙ্গিন্ধুর উপর শ িা জিজভন্ন িই িান শপক্য়ক্ছ। এি   

মি ােম্যাে  রহাদ  িরলে শিদ্যুৎরকরেে ক ণকতা-ক ণিােীবৃে মুজিি কন মাক্র 

রজেত িই পক্ড় িঙ্গিন্ধু ও তার জচন্তা শচতনা িম্পক্কম িানক্ত পারক্িন এিং 

িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্াক্নর আদশ মক্ক ধারণ কক্র িৎ ও জনিার িক্ঙ্গ দাজয়ত্ব 

পা ন করক্িন িক্  জতজন  আশািাদ ব্যক্ত কক্রন।  

 

 
 

 

 জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ শত মুজিি কণ মার উক্িাধন এিং িাতীয় িীিক্ন 

শশি মুজিক্ির আদশ ম ধারক্ণর জির্ক্য় িংজেপ্ত আক্ াচনা করা হয়। 
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জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ শর্োঃওোঃ কম্বাইন্ড িাইক্ক  জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি শটস্ট িম্পন্ন 

 
 

গত ৭ই অরটািে, ২০২১ তাশেরখ ইশজশিশি শলেঃ শিশিেগঞ্জ ৩৩৫ 

ম েঃ ওেঃ কম্বাইন্ড িাইরকল শিদ্যুৎ মকরেে ২  িাশে ণক শিরপন্ডিল 

কুাপাশিটি মেস্ট িম্পন্ন হ । এি   উপশস্থত শিরলে ইশজশিশি 

শিশিেগঞ্জ ৩৩৫ ম েঃ ওেঃ শিদ্যুৎ মকরেে প্রধাে প্ররকশশলী, 

তত্ত্বািধা ক প্ররকশশলী, শেি ণাহী প্ররকশশলীগে, শিউরিা এে 

আইশপশপ মিল ও মকাম্পােী এরে াি ণ এে ক ণকতণা ও 

শিদ্যুতরকরেে ক ণকতণাবৃে। উক্ত কুাপাশিটি মেরস্ট শিদ্যুৎ মকরেে 

শিরপরন্ডিল কুাপাশিটি পাও া যা  ৩৩৫ ম েঃওেঃ। উরেখ্য 

শিদ্যুৎরকেটি পূর্ ণ কুাপাশিটিরত জাতী গ্রীরি শিদ্যুৎ িেিোহ 

কেরি।  

 

ইজিজিজি’র কর্ মকতমাক্দর িাতীয় শুোচার শকৌশ  (NIS) কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন ও জিটিক্িন চাট মার কর্ মপজরকল্পনা 

িাস্তিায়ন জির্য়ক প্রজশেণ এিং কর্ মচারীক্দর  দাপ্তজরক দাজয়ত্বিমূহ, চাকজরর করণীয় ও িিমনীয় জনয়র্নীজত, আচার-ব্যিহার, 

স্বািুজিজধ শর্ক্ন পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা রো জির্য়ক প্রজশেণ িম্পন্ন 

ইজিজিজি শত িাতীয় শুোচার শকৌশ  (NIS) কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন ও 

জিটিক্িন চাট মার কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন জির্য়ক ১টি প্রজশেণ  ১৭/১১/২০২১ 

তাজরি িকা  ১০:০০ টা শিক্ক জিকা  ৫:০০ টা পর্ মন্ত কক্প মাক্রট অজিক্ির  

কনিাক্রন্স রুক্র্ অনুজিত হয়। উক্ত প্রজশেক্ণ কক্প মাক্রট দপ্তক্রর ১৯ িন 

স্বশরীক্র এিং জিদ্যুৎ শকন্দ্রিমূহ হক্ত ১০ িন কর্ মকতমা অন াইক্ন অংশগ্রহণ 

কক্রন। 

 ি.কািী মুহাম্মদ হুর্ায়ুন কিীর, উপর্হাব্যিিাপক 

(এইচএিইজকউ),কক্প মাক্রট অজিি, ইজিজিজি জ োঃ , ঢাকা িাতীয় শুোচার 

শকৌশ  (NIS) কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন জির্ক্য় এিং িনাি  এর্দাদ্য  হক, 

িহকারী ব্যিিাপক (জ গ্যা ), কক্প মাক্রট অজিি,ইজিজিজি জ োঃ, ঢাকা 

জিটিক্িন চাট মার কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন জির্ক্য় প্রজশেণ প্রদান কক্রন। 
 

 

ইজিজিজি শত দাপ্তজরক দাজয়ত্বিমূহ, চাকজরর করণীয় ও িিমনীয় 

জনয়র্নীজত, আচার-ব্যিহার, স্বািুজিজধ শর্ক্ন পজরস্কার-পজরচ্ছন্নতা 

রো জির্য়ক প্রজশেণ ২১/১১/২০২১ তাজরক্ি কক্প মাক্রট অজিক্ির  

কনিাক্রন্স রুক্র্ অনুজিত হয়। উক্ত প্রজশেক্ণ কক্প মাক্রট দপ্তক্রর 

জিজভন্ন পক্দ কর্ মরত শর্াট ২২ িন কর্ মচারী অিশগ্রহণ কক্রন। 

 

িনাি শর্াোঃ আবু শহনা িয়জু  হক, শিনাক্র  ম্যাক্নিার 

(এইচআর); িনাি তাওজহদ্য  ইি ার্, উপব্যিিাপক (এইচআর) 

এিং িনাি শর্াোঃ রজিউ  ইি ার্ , ব্যিিাপক (এইচআর) 

কক্প মাক্রট অজিি,ইজিজিজি জ োঃ, ঢাকা উক্ত প্রজশেণ প্রদান কক্রন। 

 
 

  
ইজিজিজি’র কর্ মকতমা ও কর্ মচারীক্দর জিজভন্ন প্রজশেক্ণর জিরজচৈ 

 

নির্ বাহী পনিচালক (প্রশাসি ও অর্ ব) মহহাদহেি নর্দাে 

সংর্র্ বিা অনুনিত 

 
িনাি শর্াোঃ র্জতউ  ইি ার্, জনি মাহী  পজরচা ক (প্রশািন ও অি ম) 

র্ক্হাদয়ক্ক শেস্ট প্রদান করক্ছন ইজিজিজি’র িম্মাজনত শচয়ারম্যান, 

ব্যিিাপনা পজরচা ক, জনি মাহী পজরচা কগণ ও অন্যান্য কর্ মকতমাগণ। 

িনাি শর্াোঃ র্জতউ  ইি ার্, জনি মাহী  পজরচা ক (প্রশািন অি ম), ইজিজিজি 

জ োঃ, ঢাকা ও গণপ্রিাতন্ত্রী িাং াক্দশ িরকাক্রর যুগ্মিজচি ০৭/০৯/২০২১ 

তাজরক্ি অজতজরক্ত িজচি পক্দ পক্দান্নজত প্রাপ্ত হন এিং িনপ্রশািন 

র্ন্ত্রণা ক্য়র জিক্শর্ ভারপ্রাপ্ত কর্ মকতমা জহক্িক্ি পদি হন। ৩০/০৯/২০২১ 

তাজরক্ি ইজিজিজি’র কক্প মাক্রট দপ্তক্রর কনিাক্রন্স রুক্র্ জনি মাহী পজরচা ক 

(প্রশািন ও অি ম) র্ক্হাদক্য়র জিদায় িংিধ মনা অনুজিত হয়। ইজিজিজি’র 

িম্মাজনত শচয়ারম্যান, ব্যিিাপনা পজরচা ক, জনি মাহী পজরচা কগণ ও 

অন্যান্য কর্ মকতমাগণ িংিধ মনা অনুিাক্ন উপজিত জছক্ ন। এ ির্য় িনাি 

শর্াোঃ র্জতউ  ইি ার্, জনি মাহী পজরচা ক (প্রশািন ও অি ম) র্ক্হাদয়ক্ক 

শেস্ট প্রদান ও ফুক্   শুক্ভচ্ছা প্রদান করা হয় এিং ইজিজিজির প্রজত তাঁর 

আন্তজরক শ্রর্ ও শিিার িন্য তাঁক্ক জিক্শর্ ধন্যিাদ োপন করা হয়। 
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হািার িছক্রর শশ্রি িাঙাজ , স্বাধীন িাং াক্দক্শর িপজত িাজতর িনক িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্ান একটি নার্, শচতনা ও অধ্যার্।় তার িন্ম না হক্  হয়ক্তা 

আর্রা স্বাধীন, িাি মক্ভৌর্ রাষ্ট্র শপতার্ না। জতজন একইিক্ঙ্গ িাক জদক্র়্জছক্ ন স্বাধীনতা ও মুজক্তর। তাঁর শিই িাক্ক িাি়া জদক্র়্ িাঙাজ  িাজত িীক্রর র্ক্তা  ি়াই 

কক্র স্বাধীন ভূিণ্ড অিমন কক্র জিশ্ব র্ানজচক্ৈ িাি মক্ভৌর্ শদশ জহক্িক্ি িাং াক্দশ প্রজতজিত কক্রক্ছ। এটি অনস্বীকার্ ম শর্, িার্া়ন্নর ভার্া আক্ো ন শিক্ক শুরু কক্র 

একাতক্রর স্বাধীনতা িংগ্রার্ শুধু িাঙাজ র নর্,় ির্গ্র র্ানিিাজতর ইজতহাক্িই এক অজিনাশী শগৌরক্িাজ্জ্ব  অধ্যার্।় আর এই অধ্যাক্র়্র র্হানার়্ক িাজতর িনক 

িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্ান। এই িারিতুক্ক কিক্না শচক্প রািা র্ার়্জন, র্াক্িও না ভািীকাক্ ।                                                                                                                                    

 

 
জিদ্যুৎ জিভাক্গর যুগ্মিজচি (িাক্িট) িনাি শরিওয়ানুর রহর্ান, উপিজচি 

(উন্নয়ন-৪ অজধশািা), িনাি র্াহফুিা আিতার এিং ইজিজিজি’র কর্ মকতমাবৃে  

ইজিজিজি জ োঃ এর আওতাধীন শিনী শি ার শিানাগািী 

উপক্ি ায় চ র্ান প্রকল্পিমূহ পজরদশ মন 

জিদ্যুৎ জিভাক্গর যুগ্মিজচি (িাক্িট) ও উপিজচি (উন্নয়ন-৪ অজধশািা) 

গত ০৮ নক্ভম্বর, ২০২১ তাজরক্ি শিনী শি ার শিানাগািী উপক্ি ার 

চরচাজেয়া ইউজনয়ক্নর পুি মিড়ধ ী শর্ৌিায় ইজিজিজি কর্তমক 

অজধগ্রহণকৃত ৯৯৯.৬৫ একর ভূজর্ক্ত পজরকল্পনাধীন ইজিজিজি জ োঃ 

এিং Alfanar Company, Saudi Arabia এর র্ক্ধ্য 

িক্য়ন্ট শভঞ্চাক্রর র্াধ্যক্র্ ১০০ শর্গাওয়াট শিৌর জিদ্যুৎ শকন্দ্র জনর্ মাক্ণর 

িন্য প্রস্তাজিত প্রকল্প এ াকা; ইজিজিজি এিং Marubeni 

Corporation, Japan এর র্ক্ধ্য িক্য়ন্ট শভঞ্চাক্রর র্াধ্যক্র্ 

১০০ শর্গাওয়াট শিৌর জিদ্যুৎ শকন্দ্র জনর্ মাক্ণর িন্য প্রস্তাজিত প্রকল্প 

এ াকা এিং তদিং ি িাস্তিায়নাধীন শিানাগািী ৫০ শর্োঃওোঃ শিৌর 

জিদ্যুৎ শকন্দ্র জনর্ মাণ প্রকল্প এ াকা পজরদশ মন কক্রন। এ ির্য় প্রকল্প 

পজরচা ক, শিানাগািী ৫০ শর্োঃওোঃ শিৌর জিদ্যুৎ শকন্দ্র জনর্ মাণ প্রকল্প ও 

ইজিজিজি’র অন্যান্য কর্ মকতমাগণ উপজিত জছক্ ন। 

িাজতর িনক িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্ান এর ির্াজধক্িৌক্ধ শ্রো োপন 

 
 িাজতর িনক িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্ান এর ির্াজধক্িৌক্ধ পুস্পস্তিক অপ মণ 

 

পুস্পস্তিক অপ মণ শশক্র্ িাজতর জপতার আত্মার শাজন্ত কার্না কক্র তাঁর িন্য 

শদায়া করা হয় 
 

মুজিি ির্ ম উৎর্াপক্নর অংশ জহক্িক্ি ইজিজিজি জ োঃ কর্তমক শগাপা গক্ঞ্জর টুজঙ্গপাড়ায় অিজিত িাজতর িনক িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্ান এর 

ির্াজধক্িৌক্ধ শ্রো িানাক্ত ২১ নক্ভম্বর,২০২১ তাজরক্ি ভ্রর্ণ করা হয়। উক্ত ভ্রর্ক্ণ ইজিজিজি’র ব্যিিাপনা পজরচা ক, জনি মাহী পজরচা কগণ ও 

অন্যান্য কর্ মকতমাগণ অংশগ্রহণ কক্রন। এ ির্য় শগাপা গঞ্জ ১০০ শর্োঃওোঃ জপজকং পাওয়ার প্লান্ট এর কর্ মকতমাগণ উপজিত শিক্ক উক্ত ভ্রর্ক্ণ িাজি মক  

িহক্র্াগীতা প্রদান কক্রন। ইজিজিজি’র কর্ মকতমাগণ িাজতর জপতার ির্াজধ শিৌধ কর্ক্প্লক্স এর অন্তর্ভ মক্ত জিজভন্ন ঐজতহাজিক  গুরুত্বপূণ ম িংগ্রহ জিজশষ্ট  

িাদ্যঘর, দ্য মভ ছজিিম্পন্ন িক্টাগ্যা াজর এিং িঙ্গিন্ধুর িীিনী ও িাং াক্দক্শর ইজতহাি িম্পজকমত িইিমৃে  াইক্েরী পজরদশ মন কক্রন। ইজিজিজি’র 

কর্ মকতমাগণ িাজতর জপতার ির্াজধক্িৌক্ধ পুস্পস্তিক অপ মণ কক্রন এিং িকক্  একজৈত হক্য় র্হান আল্লাহ্ তায়া ার দরিাক্র িাজতর জপতার আত্মার 

শাজন্ত কার্না কক্র শদায়া কক্রন। 
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ইজিজিজি’র কক্প মাক্রট দপ্তর, জিজেরগঞ্জ ২X১২০ শর্োঃ ওোঃ জপজপজপ, জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ এিং হজরপুর ৪১২ 

শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ এর IMS িাটি মজিক্কশন িম্পন্ন হক্য়ক্ছ। 

  
 

 

 

 
 


