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             ইজিজিজি িংিাদ 

                
ইজিজিজি এর কর্ মকান্ড িম্পজকমত একটি ত্রৈর্াজিক প্রকাশনা  

ির্ ম ০২, িংখ্যা ০১, জুলাই-সিপ্টেম্বর, ২০২২ 

  
স্বাধীনতার র্হান স্থপজত ও িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান এর ৪৭তর্ শাহাদাতিাজর্ মকী উপলপ্টে ১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ প্রভাতত ধানমরিি ৩২নং 

সড়তেি বঙ্গবন্ধু স্মৃরত জাদুঘতি জারতি রিতাি প্ররতকৃরততত ব্যানাি, প্ল্যাোর্ ডসহ পুষ্পস্তবে অি ডতেি মাধ্যতম শ্রদ্ধা জ্ঞািন েিা হয়। 

িাতীয় সশাক জদিি উপলপ্টে ইজিজিজি’র ভার্চ ময়াল আপ্টলাচনা 

ও সদায়া র্াহজিল 

িাতীয় সশাক জদিপ্টি দুঃস্থ ও অিহায়প্টদর র্াপ্টে 

ইজিজিজি’র পে হপ্টত ৈাণ জিতরণ 

স্বাধীনতার র্হান স্থপজত ও িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান 

এর ৪৭তর্ শাহাদাতিাজর্ মকী উপলপ্টে ইপ্টলজিজিটি সিনাপ্টরশন সকাম্পাজন 

অি িাংলাপ্টদশ জলুঃ (ইজিজিজি) এর কপ্টপ মাপ্টরট অজিপ্টি আপ্টলাচনা িভা ও 

সদায়া র্াহজিপ্টলর আপ্টয়ািন করা হয়। আপ্টলাচনা িভায় ইজিজিজি জলুঃ 

এর সচয়ারম্যান র্প্টহাদয়, পজরচালনা পর্ মপ্টদর িম্মাজনত িদস্যবৃন্দ, 

ব্যিস্থাপনা পজরচালক র্প্টহাদয়, জনি মাহী পজরচালকগন ও ইজিজিজি জলুঃ 

এর অন্যান্য কর্ মকতমা ও কর্ মচারীগন িংযুক্ত জিপ্টলন।  

িভায় আপ্টলাচনা হয় সে, িাঙাজল িাজতর স্বপ্নদ্রষ্টা িি মকাপ্টলর িি মপ্টেষ্ঠ 

িাঙাজল স্বাধীনতার র্হান স্থপজত িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান এপ্টদপ্টশর 

র্ানুপ্টর্র িন্য তাঁর িীিপ্টনর অপ্টধ মক ির্য় কারাপ্টভাগ কপ্টরপ্টিন। জতজন 

জিপ্টলন িাঙাজল িাজত তথা জিপ্টের অজিিংিাজদত সনতা। এই আগষ্ট র্াপ্টি 

ইজতহাপ্টির িি মপ্টরাজচত ও র্র্ মাজিক হতযােজ্ঞ চাজলপ্টয় স্বপজরিাপ্টর হতযা 

করা হয় িাতীর জপতা িঙ্গিন্ধুপ্টক। িঙ্গিন্ধু জিপ্টলন িাতীয় ঐকয, সপ্ররণা 

ও স্বাধীনতার মূতম প্রতীক, িাঙাজল িাজতর স্বপ্টপ্নর রূপকার। তাঁর ইস্পাত 

কঠিন সনতৃত্ব িাঙাজল িাজতপ্টক জদপ্টয়প্টি অজধকার আদাপ্টয়র সপ্ররণা। িভা 

সশপ্টর্ িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান ও তার পজরিাপ্টরর 

প্রয়াত িদস্যপ্টদর জিপ্টদহী আত্মার র্াগপ্টিরাত কার্না কপ্টর জর্লাদ, 

দরুদপাঠ এিং সদায়া মুনািাত করা হয়। 

 

১৫ আগস্ট ২০২২ িাতীে় সশাক জদিি ও িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ 

মুজিবুর রহর্ান এর ৪৭তর্ শাহাদাত িাজর্ মকী উপলপ্টে ইজিজিজি জলুঃ 

এর পে হপ্টত দুঃস্থ ও অিহায়প্টদর র্াপ্টে ৈাণ জিতরপ্টণর আপ্টয়ািন করা 

হয়। নারায়ণগঞ্জ সিলার জিজিরগঞ্জ এিং িন্দর থানাস্থ ইজিজিজি’র 

জিদযৎ সকন্দ্র এলাকািমূপ্টহ দস্থ ও অিচ্ছল প্রায় ৩,০০০ পজরিারপ্টক 

খাদ্যিার্গ্রী জিতরপ্টণর র্াধ্যপ্টর্ িহাে়তা প্রদান করা হয়। এ ির্য় 

উপজস্থত জিপ্টলন জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ সর্ুঃওুঃ জিজিজিজপ, জিজিরগঞ্জ 

২x১২০ জপজপজপ এিং হজরপুর ৪১২ সর্ুঃওুঃ জিজিজিজপ  এর কর্ মকতমা ও 

কর্ মচারীগণ। ৈাণ জিতরণ সশপ্টর্ ১৫ আগপ্টস্ট শহীদ িকপ্টলর িন্য সদায়া 

করা হয়। 
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িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান এর ৪৭তর্ শাহাদাতিাজর্ মকী উপলপ্টে 

ইপ্টলজিজিটি সিনাপ্টরশন সকাম্পাজন অি িাংলাপ্টদশ জলুঃ (ইজিজিজি) আপ্টয়াজিত 

আপ্টলাচনা িভা ও সদায়া র্াহজিপ্টলর একাংশ।                        

িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান এর ৪৭তর্ শাহাদাতিাজর্ মকী 

উপলপ্টে ইজিজিজি’র জিদযৎ সকপ্টন্দ্র ৈাণ জিতরণ করা হয়। এিাড়াও িাজতর 

জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্ান ও তার পজরিাপ্টরর প্রয়াত িদস্যপ্টদর জিপ্টদহী 

জর্লাদ, দরুদপাঠ এিং সদায়া সর্ানািাত করা হয়। 
 

স্বাধীনতার র্হান স্থপজত িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু সশখ মুজিবুর রহর্াপ্টনর ৪৭ তর্ শাহাদাত িাজর্ মকীপ্টত িাতীয় সশাক জদিি ও 

সশাপ্টকর র্াি উৎোপন উপলপ্টেয ইজিজিজি জলুঃ কতৃমক র্ািব্যাপী জিজভন্ন কর্ মসূচী গৃহীত 

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতীয় শ াে রিবস ও জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু 

শ খ মুরজবুি িহমাতনি ৪৭তম  াহািাত বারষ ডেী িালন উিলতযয ১লা 

আগস্ট শেতে ইরজরসরব রলিঃ এি েতি ডাতিট অরিসসহ আওতাধীন রবদুযৎ 

শেন্দ্রসমূতহ রবদুযৎ রবভাগ ের্তডে রনধ ডারিত রর্জাইতনি  ড্রির্াউন ব্যানাি 

এবং স্টযাি ব্যানাি স্থািন েিা হয়। এিাড়াও ইরজরসরব রলিঃ এি 

আওতাধীন রবদুযৎ শেন্দ্রসমূতহ ইততাপূতব ড স্থারিত রর্রজটাল রর্সতপ্ল্ 

শবাতর্ ড বংগবন্ধুি স্মৃরতচািে এবং জাতীয় শ াে রিবতসি েম ডসূরচসমূতহি 

ব্যািে প্রচাি/প্রচািোি ব্যবস্থা গ্রহে েিা হয়।  

১৫ আগস্ট ২০২২ তারিখ জাতীয় শ াে রিবস ও জারতি রিতা বঙ্গবন্ধু 

শ খ মুরজবুি িহমাতনি ৪৭তম  াহািাত বারষ ডেী িালন উিলতয 

ইরজরসরব রলিঃ এি আওতাধীন রবদুযৎ শেন্দ্রসমূতহি ভবন/স্থািনায় জাতীয় 

িতাো অধ ডনরমত িাখা হয়। 
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ইজিজিজি জ িঃ এর নিয োগদোনকৃত চেয়ারম্যান িনোি এস এম এনামুল কবির এর দোজিত্ব গ্রহণ 

ইজিজিজি জলুঃ এর সচয়ারম্যান জহপ্টিপ্টি ২৫ জুলাই, ২০২২ তারিতখ শ াগিান েিতিঃ িারয়ত্ব গ্রহে েতিন জিদযৎ, জ্বালানী ও খজনি িম্পদ র্ন্ত্রণালয় 

এর আওতাধীন জিদযৎ জিভাপ্টগর ির্ন্বয় অনুজিভাপ্টগর অজতজরক্ত িজচি িনাি এি এর্ এনামুল কজির । সচয়ারম্যান মতহািয়তে ইরজরসরব িরিবাি 

এি িয হতত বিে েতি শনওয়া হয় এবং তাঁি িণ মাঢ্য কর্ মিীিপ্টনর জন্য তাঁতে সাধুবাি জানাতনা হয়। এ সময় সচয়ারম্যান মতহািয় ইরজরসরব’ি 

ঊর্ধ্মতন েম ডেতডাগতেি সাতে মতরবরনরময় সভায় অং  শনন। সভায় ইরজরসরব রলিঃ এি অতীত অজডনসমূহ, বতডমান েম ডোি এবং ভরবষ্যৎ িরিেল্পনা 

উিস্থািন েিা হয় এবং তাঁি সুত াগ্য শনর্তডতত্ব ইরজরসরব রলিঃ তাি োরিত লতযয শিৌছাতব শসই আ াবাি ব্যক্ত েিা হয়। িরিত তষ সচয়ারম্যান 

মতহািয় তাঁি মূল্যবান বক্তব্য শি  েতিন এবং সেলতে রনতয় ইরজরসরব রলিঃ এি োরিত লতযয শিৌছাতনাি দৃঢ় প্রতযয় ব্যক্ত েতিন। 

  

ইরজরসরব রলিঃ এি সচয়ারম্যান জনাব এি এর্ এনামুল কজির এি সাতে ইরজরসরব রলিঃ এি সেল েম ডেতডাগতেি মতরবরনময় সভাি এোং । এ 

সময় রবদুযৎতেতন্দ্রি েম ডেতডাগে অনলাইতন সংযুক্ত শেতে মতরবরনময় সভায় অং গ্রহে েতিন। 

ইরজরসরব’র চেয়ারম্যান িনোি এস এম এনামুল কবির এি ইরজরসরব’ি আওতাধীন জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড 

িাইপ্টকল রবদুযৎ শেন্দ্র এবং হজরপুর ৪১২ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড িাইপ্টকল রবদুযৎ শেন্দ্র িরিি ডন 

২৩ আগস্ট’২০২২ তারিতখ ইরজরসরব’ি শচয়ািম্যান মতহািয় রসরদ্ধিগঞ্জ 

৩৩৫ শমিঃ ওিঃ রসরসরিরি িরিি ডন েতিন। এসময় রবদুযৎতেতন্দ্রি প্রধান 

প্রতেৌ লী ও অন্যান্য েম ডেতডাগে  উিরস্থত শেতে জিদযৎ সকপ্টন্দ্রর সারব ডে 

ো ডক্রম ও স্থািনা সম্পতেড তাঁতে অবরহত েতিন।  

২২ শসতেম্বি’২০২২ তারিতখ ইরজরসরব’ি শচয়ািম্যান মতহািয় হরিপুি 

৪১২ শমিঃ ওিঃ রসরসরিরি িরিি ডন েতিন। এসময় রবদুযৎতেতন্দ্রি প্রধান 

প্রতেৌ লী ও অন্যান্য েম ডেতডাগে  উিরস্থত শেতে জিদযৎ সকপ্টন্দ্রর সারব ডে 

ো ডক্রম ও স্থািনা সম্পতেড তাঁতে অবরহত েতিন। 
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শচয়ািম্যান মতহািতয়ি রসরদ্ধিগঞ্জ ৩৩৫ শমিঃওিঃ রসরসরিরি িরিি ডতনি 

এোং । এ সময় শচয়ািম্যান মতহািয় রবদুযৎ শেতন্দ্রি সারব ডে রিে রনতয় 

েম ডেতডাবৃতেি সাতে আতলাচনা েতিন এবং প্রতয়াজনীয় রিেরনতি ড না প্রিান 

েতিন। 

শচয়ািম্যান মতহািতয়ি রসরদ্ধিগঞ্জ ৪১২ শমিঃওিঃ রসরসরিরি িরিি ডতনি 

এোং । এ সময় শচয়ািম্যান মতহািয় রবদুযৎ শেতন্দ্রি সারব ডে রিে রনতয় 

েম ডেতডাবৃতেি সাতে আতলাচনা েতিন এবং প্রতয়াজনীয় রিেরনতি ড না প্রিান 

েতিন। 
    

ইরজরসরব’ি আওতাধীন জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড িাইপ্টকল রবদুযৎ শেন্দ্র এবং রসরদ্ধিগঞ্জ ২x১২০ শমিঃওিঃ রিরেং 

িাওয়াি প্ল্যাতে িায়াি রড্রল সম্পন্ন 

ইজিজিজি’র আওতাধীন জিদযৎ সকপ্টন্দ্রর কর্ মকতমা ও কর্ মচারীপ্টদর অজিজনি মাপন ব্যিস্থা িম্পপ্টকম িপ্টচতনতার অংশ জহপ্টিপ্টি িরুরী অিস্থা সর্াকাপ্টিলার 

িন্য ১০ আগস্ট’২০২২ তাজরপ্টখ জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড িাইপ্টকল জিদযৎ সকপ্টন্দ্র এিং ২১ সিপ্টেম্বর’২০২২ তাজরপ্টখ রসরদ্ধিগঞ্জ ২x১২০ 

শমিঃওিঃ রিরেং িাওয়াি প্ল্যাতে িায়াি রড্রল সম্পন্ন হতয়তছ। িায়াি সারভ ডস, আিমজী ইউরনট এি তত্ত্বাবধাতন উক্ত রড্রলটি িরিচালনা েিা হয়। 

রবদুযৎ শেতন্দ্রি সংরিষ্ট সেল েম ডেতডা ও েম ডচািী উক্ত িায়াি রড্রতল অং  রনতয়রছতলন। 

  
জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড িাইপ্টকল রবদুযৎ শেন্দ্র এবং রসরদ্ধিগঞ্জ ২x১২০ শমিঃওিঃ রিরেং িাওয়াি প্ল্যাতে িায়াি রড্রতলি এোং  

ইরজরসরব’ি আওতাধীন রবদুযৎ শেন্দ্র ও েতি ডাতিট িপ্ততি Employee of the month জনি মাচপ্টনর উপ্টদ্যাগ গ্রহণ 

ইরজরসরব শত েম ডিত সেল েম ডেতডা ও েম ডচািীতিি স্ব স্ব ো ডতযতে মুল্যায়ন এবং ো ডতযতে উৎসাহ প্রিাতনি রনরমত্ত মারসে রভরত্ততত প্ররতটি 

রবদুযৎ শেন্দ্র হতত ০১ জন  েতি ও েতি ডাতিট িপ্তি হতত ০১ জন েম ডেতডা/েম ডচািী শে  Employee of the month রনব ডাচন, রনব ডারচত 

েম ডেতডা/েম ডচািীতে সনি, প্র ংসা িে প্রিান ও শনাটি  শবাতর্ ড/রর্সতপ্ল্ শত তাঁি ছরব প্রি ডন ইতযারি উতযাগ গ্রহে েিা হতয়তছ। শসই লতযয 

ইরজরসরব’ি আওতাধীন রসরদ্ধিগঞ্জ ২x১২০ শমিঃওিঃ রিরেং িাওয়াি প্ল্যাে, জিজিরগঞ্জ ৩৩৫ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড িাইপ্টকল রবদুযৎ শেন্দ্র এবং হজরপুর 

৪১২ সর্ুঃওুঃ কম্বাইন্ড িাইপ্টকল রবদুযৎ শেন্দ্র হতত রবরভন্ন সমতয় েম ডেতডা ও েম ডচািীতিি মধ্য হতত Employee of the month জনি মাচন 

করা হপ্টয়প্টি এিং রনব ডারচত েম ডেতডা/েম ডচািীতে প্র ংসা িে ও শক্রস্ট প্রিান এবং তাঁি ছরব সম্বরলত ব্যানাি প্রি ডন েিা হতয়তছ।  

 

 

 

 

হরিপুি ৪১২ শমিঃওিঃ রসরসরিরি’ি িাজি মক দাজয়ত্ব ও কতমব্য সুষ্ঠভুাপ্টি পালন করায় ও প্লান্ট পজরচালনায় জিপ্টশর্ অিদাপ্টনর 

স্বীকৃজত স্বরূপ িনাি িজহরুল আলর্, সটকজনজশয়ান (আইএন্ডজি) সক আগষ্ট,২০২২ এর Employee of the 

month জনি মাজচত করা হপ্টয়প্টি। 
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রসরদ্ধিগঞ্জ ৩৩৫ শমিঃওিঃ  রসরসরিরি’ি িাজি মক দাজয়ত্ব ও কতমব্য সুষ্ঠভুাপ্টি পালন 

করায় ও প্লান্ট পজরচালনায় জিপ্টশর্ অিদাপ্টনর স্বীকৃজত স্বরূপ িনাি আজর্রুল 

ইিলার্ রূপক, উপজিভাগীয় প্রপ্টকৌশলী (সর্কাজনকাল) ও িনাি িাজকর সহাপ্টিন 

িরদার, সিারম্যান (সর্কাজনকাল) সক েথাক্রপ্টর্ জুলাই’২০২২ ও আগষ্ট,২০২২ 

এর Employee of the month জনি মাজচত করা হপ্টয়প্টি।  

রসরদ্ধিগঞ্জ ২x১২০ শমিঃওিঃ রিরেং িাওয়াি প্ল্যাে এর িাজি মক দাজয়ত্ব ও কতমব্য 

সুষ্ঠভুাপ্টি পালন করায় ও প্লান্ট পজরচালনায় জিপ্টশর্ অিদাপ্টনর স্বীকৃজত স্বরূপ 

িনাি সুদশ মন চন্দ্র িাহা, উপ জিভাগীয় প্রপ্টকৌশলী (পজরচালন) ও িনাি সুনীল 

িরকার (সটকজনজশয়ান) সক েথাক্রপ্টর্  আগষ্ট’২০২২ ও জুলাই’২০২২ এর 

Employee of the month জনি মাজচত করা হপ্টয়প্টি।  
 

ইরজরসরব রলিঃ এি আওতায় েতি ডাতিট িপ্ততি রবরভন্ন প্রর যে অনুরিত 

ইজিজিজি’র ERP এিং EAM জিপ্টস্টর্প্টক অজধকতর কাে মকরী করার লপ্টেয ইজিজিজি’র কপ্টপ মাপ্টরট অজিপ্টির কনিাপ্টরন্স রুপ্টর্ িংজিষ্ট জরপ্টিাি ম 

পারিনপ্টদর পজরচালনায় Module জভজিক জিজভন্ন প্রজশেণ অনুজষ্ঠত হয়। উক্ত প্রজশেপ্টণ স্ব স্ব Module এর Team User, Power 

User, End User িহ িংজিষ্ট িকল কর্ মকতমা উপজস্থত জিপ্টলন। HCM, MM, FICO, PM ও PP & BI, PS Module 

এিং All Module জনপ্টয় েথাক্রপ্টর্ ০৪/০৯/২০২২, ০৬/০৯/২০২২, ১১/০৯/২০২২, ১২/০৯/২০২২, ১৩/০৯/২০২২ এিং ১৫/০৯/২০২২ তাজরপ্টখ 

প্রজশেণ অনুজষ্ঠত হয়।  

  

ইরজরসরব শত ‘শুদ্ধাচাি বাস্তবায়ন েম্পডরিেল্পনা’ রবষয়ে ১টি প্রর যে 

েতি ডাতিট অরিতসি েনিাতিন্স রুম ও অনলাইতন ০৬/০৯/২০২২ তারিতখ 

অনুরিত হয়। উক্ত প্রর যতে েতি ডাতিট িপ্ততিি েম ডেতডাগন েনিাতিন্স 

রুতম উিরস্থত শেতে ও রবদুযৎ শেতন্দ্রি েম ডেতডাগে অনলাইতন জুতমি 

মাধতম অং গ্রহে েতিন। ইজিজিজি’র ব্যবস্থািনা িরিচালে জনাব 

শমজি শজনাতিল মঈন উরিন (অবিঃ) মতহািয় উক্ত রবষতয় প্রর যে 

প্রিান েতিন। 

ইজিজিজি সত ‘োনিাহন রেণাপ্টিেণ ও গাড়ীচালকপ্টদর দাজয়ত্ব ও 

কতমব্য’ জির্য়ক ২ টি প্রজশেন েতি ডাতিট অরিতসি েনিাতিন্স রুতম 

১২/০৮/২০২২ ও ১৩/০৮/২০২২ তারিতখ অনুরিত হয়। উক্ত প্রর যতে 

েতি ডাতিট অরিস ও রবদুযৎ শেতন্দ্রি গাড়ীচালেগে অং গ্রহন েতিন। 

ইজিজিজি’র ব্যবস্থািনা িরিচালে জনাব শমজি শজনাতিল মঈন উরিন 

(অবিঃ) মতহািয় উক্ত প্রর যতে রিতসাস ড িািসন রহতসতব িারয়ত্ব িালন 

েতিন। 
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ওয়ার্ল্ম ব্যাংপ্টকর প্রজতজনজধ কতৃমক ‘সিানাগািী ৫০ সর্ুঃওুঃ সিৌর জিদযৎ সকন্দ্র জনর্ মাণ প্রকল্প’ পজরদশ মন 

০২ শসতেম্বি’২০২২ তারিতখ ওয়ার্ল্ড ব্যাংতেি প্রেল্প রবষয়ে Task Team Leader Jari Vayrynen শসানাগাজী ৫০ শমিঃওিঃ শসৌি 

রবদুযৎ শেন্দ্র রনম ডাে প্রেল্প িরিি ডন েতিন। এ সময় প্রেল্প িপ্ততিি েম ডেতডাগে, রনব ডাহী িরিচালে (রিএিরর্), প্রধান প্রতেৌ লী (রিএিরর্) ও উপ-

র্হাব্যিস্থাপক (পজরপ্টিশ) িহ অন্যান্য েম ডেতডাগে উিরস্থত শেতে প্রকপ্টল্পর সারব ডে ো ডক্রম সম্পতেড তাঁতে অবরহত েতিন। 

  

 

সিানাগািী ৫০ সর্ুঃওুঃ সিৌর জিদযৎ সকন্দ্র জনর্ মাণ প্রকল্প িংক্রাি কাে মক্রর্ 

সিানাগািী ৫০ সর্ুঃওুঃ সিৌর জিদযৎ সকন্দ্র জনর্ মাণ প্রকপ্টল্পর ইজপজি 

ঠিকাদার কতৃমক জিজকউজরটি ব্যারাক জনর্ মাণ কাি শুরু হপ্টয়প্টি। 

২৬ সিপ্টেম্বর’২০২২ তাজরপ্টখ প্রকল্প িাইপ্টট িরিরাহকৃত ট্রান্সজর্শন 

লাইন ম্যাপ্টটজরয়াপ্টলর Post Landing Inspection 

(PLI) িম্পন্ন হপ্টয়প্টি।  

  

 

 


