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  ইজিজিজি এর কর্ মকান্ড িম্পজকমত একটি ত্রৈর্াজিক প্রকাশনা  

ির্ ম ০১, িংখ্যা ০৩, িানুয়াজর-র্ার্ ম, ২০২২ 

    

 
জনর্ মলেন্দু গুণ কজিতায় িলেলেন, ‘কক করালে তাঁহার িজ্রকণ্ঠিাণী? গণসূলয ম র্ঞ্চ কাঁজিলয় কজি কশানালেন তাঁর অর্র- কজিতাখাজন।’ িঙ্গিন্ধুর ৭ র্ালর্ মর ভার্ণ 

জেে একটি অজির্শাে যা জিলফাজরত কলরজেে মুজিযুলের দািানে যার িার্লন টিকলত িালরজন হানাদার িাজকস্তাজন কিনািাজহনী। িাজতর িনলকর ৭ র্ালর্ মর 

ঐজতহাজিক ভার্ণ শুধু িাংোলদলশর র্ানুলর্র হৃদয়লকই নাড়া কদয়জন, ভার্ণটি িারাজিলে আলোড়ন সৃজি কলরজেে। এ ভার্লণর র্ধ্য জদলয় ির্গ্র িাজতলক 

মুজির কর্াহনায় দাঁড় কজরলয়জেলেন িাজতর িনক। জতজন একটি ভার্লণর র্ধ্য জদলয় মুজিযুলের িার্জগ্রক জদকজনলদ মশনা জদলয়জেলেন। 

শতভাগ জিদ্যুতায়লনর র্াধ্যলর্ কদলশর আর্ ম-িার্াজিক উন্নয়লন অিদান এিং  মুজিিিলর্ ম শতভাগ জিদ্যুতায়ন িফেভালি 

িম্পন্ন করায় জিদ্যুৎ জিভাগলক ‘স্বােীনতা পুরস্কার ২০২২’ প্রদান 

 
 

 

 

 

 

 

জিদ্যুৎ জিভালগর িলে ‘স্বােীনতা পুরস্কার ২০২২’ গ্রহণ কলরন জিদ্যুৎ, জ্বাোনী ও খজনি িম্পদ প্রজতর্ন্ত্রী িনাি নিরুে হাজর্দ। র্াননীয় প্রোনর্ন্ত্রী 

িঙ্গিন্ধু কন্যা কশখ হাজিনা তাঁর কায মােলয় আলয়াজিত িদক প্রদান অনুষ্ঠালন এ িদক জিিয়ীলদর র্ালে তুলে কদন। অনন্য িাোরণ এ অিমলন জিদ্যুৎ 

জিভালগর প্রজতটি কর্ীলদর আন্তজরক অজভনন্দন ও েন্যিাদ। তথ্যসূৈঃ জিদ্যুৎ জিভাগ 
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ঐজতহাজিক ৭ র্ার্ ম: ভার্ণ অর্িা একটি কজিতার গল্প যর্াযর্ র্য মাদা ও ভািগাম্ভীলয ম ইজিজিজি কত আন্তিমাজতক 

র্াতৃভার্া ও শহীদ জদিি িাজেত 

িঙ্গিন্ধুর ৭ র্ালর্ মর ভার্ণ জিলের অন্যান্য কেষ্ঠ ভার্ণ কর্লক উজ্জ্বে ও 

জিলশর্ ত্রিজশিুর্জিত। এ ভার্ণ জনরস্ত্র িাঙাজে িাজতলক রাতারাজত িশস্ত্র 

কলর কতালে। একটি ভার্ণলক অিেম্বন কলর স্বােীনতার িন্য ৩০ োখ 

িাঙাজে িীিন উৎিগ ম ও কলয়ক োখ র্া–কিান িম্ভ্রর্ জিিিমন কদন। ’৭১–

এর মুজিযুেকালে এ ভার্ণ (িজ্রকণ্ঠ) রণাঙ্গলনর মুজিলযাোলদর শত্রুর 

জিরুলে েড়াইলয় অনুপ্রাজণত কলর। িো যায়, এই একটি ভার্ণ একটি 

িাজতরাষ্ট্র, িাংোলদশ সৃজি কলরলে, যা জিলে নজিরজিহীন। িাজতিংঘ 

িংস্থা ইউলনিলকা এ ভার্ণলক ৩০ অলটাির ২০১৭ জিে–ঐজতহু িম্পদ 

জহলিলি স্বীকৃজত জদলয় ‘দ্য ই্ারন্যাশনাে কর্লর্াজর অি ওয়া্ম 

করজিস্টার’–এ অন্তর্ভ মি কলরলে।

িায়ান্নর ভার্া আলন্দােন পূি ম িাংো তর্া িাংোলদজশলদর র্লধ্য কয 

িাতীয় কর্তনার উলের্ ঘটায়, তাই িরিতীকালে িাঙাজে 

িাতীয়তািালদর িে কদয়। এই িাতীয়তািাদী কর্তনাই িাঙাজে িাজতলক 

স্বশািন অিমলনর জদলক িজরর্াজেত কলর। এলত িাঙাজের র্লন কয 

ত্রিপ্লজিক কর্তনা ও ঐলকুর উলের্ ঘটায়, তা িরিতীকালে িকে 

আলন্দােলন প্রাণশজি জহলিলি অনুলপ্ররণা কযাগায়। িলি মািজর একটি স্বােীন 

িত্ত্বা জহলিলি আত্মপ্রকালশর কিেলন একুলশর তাৎিয ম িাঙাজে জর্রজদন 

েোভলর স্মরণ রাখলি।একুলশর কর্তনালক িারা জিলে েজ ়িলয় জদলত 

প্রজতটি িাঙাজেলক দাজয়ত্বশীে ভূজর্কা িােন করলত হলি। িাংো ভার্ার 

িম্প্রিারলণর র্াধ্যলর্ জিেিজরর্লয় িাঙাজে হলয় উঠলি অনন্য এক 

শজিশােী িাজত। 

 

  

 

ঐজতহাজিক ৭ ই র্ার্ ম,মুজিি শতিলর্ ম শতভাগ জিদ্যুতায়ন  ও িাতীয় জদিি 

উদযািন উিেলেু ইজিজিজি এর জিদ্যুৎলকন্দ্র িমূলহর প্রশািজনক ভিন ও 

অন্যৈ আলোকিজ্জার ব্যব্যস্থা করা হয়। 

২১কশ কফব্রুয়াজর, আন্তিমাজতক র্াতৃমভার্া ও শহীদ জদিি উদযািন উিেলেু 

ইজিজিজি এর জিদ্যুৎলকন্দ্র িমূলহ শহীদলদর প্রজত েো জ্ঞািন করা হয় এিং 

িাতীয় িতাকা অে মনজর্ত রাখা হয়। 

িনাি তাজনয়া খান; যুগ্মিজর্ি, িজরকল্পনা-২ এর হজরপুর 

জিদ্যুৎ ককন্দ্র িজরদশ মন 

হজরপুর ৪১২ কর্ঃ ওঃ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর কর্ মকতমালদর িাতীয় 

শুোর্ার ককৌশে কর্ মিজরকল্পনা (NIS) িাস্তিায়ন িংক্রান্ত 

প্রজশেণ 

 

িনাি তাজনয়া খান; যুগ্মিজর্ি, িজরকল্পনা-২ এর হজরপুর জিদ্যুৎ ককন্দ্র 

িজরদশ মলনর জস্থরজর্ৈ 

হজরপুর ৪১২ কর্ঃ ওঃ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর কর্ মকতমালদর িাতীয় শুোর্ার 

ককৌশে কর্ মিজরকল্পনা (NIS) িাস্তিায়ন জির্য়ক ০১ (এক)টি প্রজশেণ 

গত ১৯/০১/২০২২ তাজরলখ িকাে ১০.০০ ঘটিকা হলত জিকাে ৪.০০ 

ঘটিকা িয মন্ত জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর কনফালরন্স কলে অনুজষ্ঠত হয়। িনাি 

িজরলতার্ কুর্ার িাে, তত্ত্বািোয়ক প্রলকৌশেী (িংরেণ) ও কর্া: আব্দুে 

কজরর্, ব্যিস্থািক (এইর্আর) িাতীয় শুোর্ার ককৌশে কর্ মিজরকল্পনা 

িাস্তিায়ন জির্লয় প্রজশেণ প্রদান কলরন। উি প্রজশেলণ অৈ জিদ্যুৎ 

ককলন্দ্রর জিজভন্ন দপ্তলর কর্ মরত কর্ মকতমাগণ অিশগ্রহণ কলরন। উলেখ্য, 

ইজিজিজি’র িাজর্ মক কর্ মিম্পাদন চুজির েেুর্াৈা অিমলনর জনজর্ত্ত 

ইজিজিজি’র কলি মালরট দপ্তর এিং জিদ্যুৎ ককন্দ্র িমূলহ জনয়জর্ত 

প্রলয়ািনীয় প্রজশেণ িমূহ প্রদান করা হলে। 

 

হজরপুর ৪১২ কর্ঃ ওঃ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর কর্ মকতমালদর িাতীয় শুোর্ার ককৌশে 

কর্ মিজরকল্পনা (NIS) িাস্তিায়ন িংক্রান্ত প্রজশেলণর একাংশ 

জিদ্যুৎ জিভাগ, জিজ্বাখি র্ন্ত্রণােলয়র যুগ্মিজর্ি, িজরকল্পনা-২, িনাি 

তাজনয়া খান গত ১৯ িানুয়াজর, ২০২২ তাজরলখ হজরপুর ৪১২ কর্ঃওঃ 

কম্বাইন্ড িাইলকে জিদ্যুৎ ককন্দ্র িজরদশ মন কলরন। এ ির্য় িনাি 

িজরলতার্ কুর্ার িাে, তত্ত্বািোয়ক প্রলকৌশেী (িংরেণ); ত্রিয়দ কগাোর্ 

রুর্ী, তত্ত্বািোয়ক প্রলকৌশেী (িজরর্ােন); কর্া: জদেওয়ার কহালিন, 

জনি মাহী প্রলকৌশেী (যাজন্ত্রক); কর্া: জিজিকুর রহর্ান, জনি মাহী প্রলকৌশেী 

(আইএন্ডজি); অজনলর্র্ িাহা, জনি মাহী প্রলকৌশেী (তজড়ৎ); কর্া: আব্দুে 

কজরর্, ব্যিস্থািক (এইর্আর);  কর্া: রাজশদ্যে হািান, ব্যিস্থািক 

(জহিাি) ও জিদ্যুৎলকলন্দ্রর অন্যান্য কর্ মকতমাগণ উিজস্থত জেলেন। 

িজরদশ মনকালে িনাি তাজনয়া খান, যুগ্মিজর্ি র্লহাদয় জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর 

িাজি মক িজরজস্থজত ও জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর সুষ্ঠ ুব্যিস্থািনা ও উন্নয়লনর উির 

আলোকিাত কলরন। 
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ইজিজিজি জ িঃ এর ব্যিস্থাপনা পজরচা ক মহ াদহের জিদাে িংির্ ধনা অনুজিত 

 
িনাি অরুন কুর্ার িাহা, িদ্য জিদায়ী ব্যিস্থািনা িজরর্ােক র্লহাদয়লক কক্রস্ট প্রদান 

করলেন ইজিজিজি’র িম্মাজনত কর্য়ারম্যান ও ইজিজিজি কিাল মর অন্যান্য িদস্যবৃন্দ। 

২৭/০২/২০২২ তাজরলখ ইজিজিজি’র কলি মালরট দপ্তলরর কনফালরন্স 

রুলর্ ইজিজিজি জেঃ এর িদ্য জিদায়ী ব্যিস্থািনা িজরর্ােক িনাি 

অরুন কুর্ার িাহা র্লহাদলয়র জিদায় িংিে মনা অনুজষ্ঠত হয়। জতজন 

প্রায় ০৩ িের ইজিজিজি জেঃ এর ব্যিস্থািনা িজরর্ােক িলদ কর্ মরত 

জেলেন এিং এই দীঘ ম ির্লয় জতজন িাফলের িজহত কাি কলর 

ইজিজিজি জেঃ কক তাঁর কাজিত েলেু কিৌৌঁোলত অগ্রণী ভূজর্কা 

িােন কলরন। ইজিজিজি’র িম্মাজনত কর্য়ারম্যান র্লহাদয় এিং 

ইজিজিজি কিাল মর অন্যান্য িদস্যবৃন্দ িংিে মনা অনুষ্ঠালন উিজস্থত 

জেলেন। এ ির্য় িদ্য জিদায়ী ব্যিস্থািনা িজরর্ােক িনাি অরুন 

কুর্ার িাহা র্লহাদয়লক কক্রস্ট প্রদান ও ফুলেে শুলভো প্রদান করা 

হয়।ইজিজিজির প্রজত তাঁর আন্তজরক ের্ ও কিিার িন্য তাঁলক জিলশর্ 

েন্যিাদ জ্ঞািনপূি মক  তাঁর সুস্বাস্থু ও দীঘ মায়ু কার্না করা হয়। 

ইজিজিজি জ িঃ এর নিজনযুক্ত ভারপ্রাপ্ত ব্যিস্থাপনা পজরচা ক এর দাজেত্ব গ্র ণ 

 
ইজিজিজি জেঃ এর ব্যিস্থািনা িজরর্ােক (ভারপ্রাপ্ত) জহলিলি িনাি ধূিমটী প্রিাদ কিন 

দাজয়ত্ব গ্রহণ করায় ইজিজিজি িজরিার হলত তাঁলক ফুলেে শুলভো িানালনা হয়। এ 

ির্য় জনি মাহী িজরর্ােক (জিএন্ডজ ), জনি মাহী িজরর্ােক (ওএন্ডএর্), প্রোন 

প্রলকৌশেীগণ ও অন্যান্য উর্ধ্মতন কর্ মকতমাগণ উিজস্থত জেলেন। নিজনযুি ব্যিস্থািনা 

িজরর্ােক র্লহাদলয়র সুস্বাস্থু ও দীঘ মায়ু কার্না করা হয় এিং তাঁর সুলযাগ্য  কনতৃমলত্ব 

ইজিজিজি জেঃ কাজিত েলেু কিৌোলি কিই আশািাদ ব্যি করা হয়। 

ইজিজিজি জেঃ এর ব্যিস্থািনা িজরর্ােক (প্রািন) িনাি অরুন 

কুর্ার িাহা অিির গ্রহণ করায় ইজিজিজি কিা ম এর িদস্য ও 

িাংোলদশ জিদ্যুৎ উন্নয়ন কিাল মর িজরকল্পনা ও উন্নয়ন জিভালগর 

িদস্য িনাি ধূিমটী প্রিাদ কিন র্লহাদয়লক ইজিজিজি জেঃ এর 

ভারপ্রাপ্ত ব্যিস্থািনা িজরর্ােলকর দাজয়ত্ব প্রদান করা হয়। 

িনাি ধূিমটী প্রিাদ কিন এর িংজেপ্ত িীিন বৃত্তান্তঃ 

িনাি ধূিমটী প্রিাদ কিন িাংোলদশ প্রলকৌশে জিেজিদ্যােয় কর্লক 

স্নাতক এিংএিং খুেনা জিেজিদ্যােয়ি কর্লক ইএর্জিএ জ জগ্র োভ 

কলরন। জতজন ১৯৮৬ িালে িাংোলদশ জিদ্যুৎ উন্নয়িন কিাল ম একিন 

িহকারী প্রলকৌশেী জহলিলি কযাগদান কলরন। িতমর্ালন জতজন জিদ্যুৎ 

উন্নয়িন কিাল মর িজরকল্পনা ও উন্নয়িন জিভালগর িদস্য জহলিলি কর্ মরত 

আলেন।  জিদ্যুৎ খালতর িের্তা বৃজে এিং জিদ্যুৎ উৎিাদন, 

িঞ্চােন ও জিতরণ ব্যিস্থার উন্নয়িলনও জতজন গুরুত্বপূণ ম ভূজর্কা িােন 

কলরলেন। 

ইজিজিজিলত আন্তিমাজতক নারী জদিি ২০২২ উৎযাজিত 

  
আন্তিমাজতক নারী জদিি উিেলেু ইজিজিজি জেঃ এর কলি মালরট দপ্তলর ও জিদ্যুৎলকন্দ্র 

িমূলহ আলোর্না িভার আলয়ািন করা হয় এিং ইজিজিজিলত জিজভন্ন িলদ কর্ মরত 

নারী কর্ীলদর ফুলের শুলভো প্রদান করা হয়। 

জিলের ৮০টির কিজশ কদলশ প্রজতিের ৮ র্ার্ ম আন্তিমাজতক নারী জদিি 

জহলিলি িাজেত হলে। কদশগুলো জনলিলদর র্লতা কলর জদিিটি 

উদযািন কলর। িাজতিংঘ ১৯৭৫ িালে নারী জদিিলক 

আনুষ্ঠাজনকভালি স্বীকৃজত কদয়। িাজত, ের্ ম, ভার্া, িংস্কৃজত 

অর্ মননজতক িা রািননজতক কভদালভদ র্ভলে নারীলদর কৃজতত্বলক 

স্বীকৃজত িানালনার িন্য এই জদনটি িাজেত হয় িারা জিলে। নারীর 

ের্তায়ন ও নারীর অজেকার সুজনজিত করার েলেু নারী জদিলির 

তাৎিয ম অনস্বীকায ম। ইজিজিজি জেঃ নারী জদিি উৎযািলন আলোর্না 

অনুষ্ঠান আলয়ািন করা হয় এিং ইজিজিজি কত কর্ মরত নারীলদর 

শুলভো প্রদান করা হয়। 

 

হজরপুর ৪১২ কর্ঃ ওঃ কম্বাইন্ড িাইলকে জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর গ্যাি টাি মাইন-এর প্রর্র্ কর্ির ইন্সলিকশন (1st MI) কাি শুরু 

ইজিজিজি-এর হজরপুর ৪১২ কর্ঃ ওঃ কম্বাইন্ড িাইলকে জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর গ্যাি টারিাইলনর কর্ির ইন্সলিকশন (Major Inspection) কাি গত 

২২-০২-২০২২ তাজরখ হলত শুরু হয়। এির্য় িাজি মক কায মক্রর্ িজরদশ মলন জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর প্রোন প্রলকৌশেী, তত্ত্বািোয়ক প্রলকৌশেী (িংরেণ), জনি মাহী 

প্রলকৌশেীগণ উিজস্থত জেলেন। িজরদশ মনকােীন প্রোন প্রলকৌশেী র্লহাদয় কালির িালর্ িংজিি িকেলক িলি মাচ্চ জনরািত্তা ও কিফটি আইলটর্ 

িজরোন কলর কাি করার িন্য জনলদ মশনা প্রদান কলরন। উলেখ্য জিদ্যুৎলকন্দ্রটি পূণ ম কুািাজিটিলত িাতীয়গ্রীল  জিদ্যুৎ িরিরাহ কলর আিলে। 
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জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ঃওঃ জিজকং িাওয়ার প্লা্ এিং  

জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ কর্ঃওঃ কম্বাইন্ড  িাইলকে জিদ্যুৎ ককলন্দ্র ফায়ার জিে িম্পন্ন 

ইজিজিজি’র জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ঃওঃ জিজিজি এর কর্ মকতমালদর অজি-

জনি মািন ব্যিস্থা িম্পলকম িলর্তনার অংশ জহলিলি িরুরী অিস্থা 

কর্াকালিোর িন্য গত ২৩কফব্রুয়াজর,২০২২ তাজরলখ একটি ফায়ার জিে 

িম্পন্ন হয়। ফায়ার িাজভ মি, আদর্িী ইউজনট এর তত্ত্বািোলন উি জিেটি 

িজরর্ােনা করা হয়। জিেটি অৈ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর প্রশািন শাখা কতৃমক 

আলয়ািন করা হলয়জেলো। জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর িংজিি িকে কর্ মকতমাবৃন্দ 

উি ফায়ার জিলে অংশ জনলয়জেলেন। 
 

ইজিজিজি’র জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ কর্ঃওঃ জিজিজিজি এর কর্ মকতমালদর অজি-

জনি মািন ব্যিস্থা িম্পলকম িলর্তনার অংশ জহলিলি িরুরী অিস্থা 

কর্াকালিোর িন্য গত ০৩কফব্রুয়াজর,২০২২ তাজরলখ একটি ফায়ার জিে 

িম্পন্ন হয়। ফায়ার িাজভ মি, আদর্িী ইউজনট এর তত্ত্বািোলন উি জিেটি 

িজরর্ােনা করা হয়। জিেটি অৈ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর প্রশািন শাখা কতৃমক 

আলয়ািন করা হলয়জেলো। জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর িংজিি িকে কর্ মকতমাবৃন্দ 

উি ফায়ার জিলে অংশ জনলয়জেলেন।  

 

 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ঃওঃ জিজিজি এিং জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ কর্ঃওঃ জিজিজিজি এর ফায়ার জিলের একাংশ 

 

ইজিজিজি’র নিজনযুি ভারপ্রাপ্ত ব্যিস্থািনা িজরর্ােক িনাি ধূিমটী প্রিাদ কিন  এর  

ইজিজিজি’র আওতােীন জিদ্যুৎ ককন্দ্রিমূহ িজরদশ মন 

 
ব্যিস্থািনা িজরর্ােক কতৃমক জিজেরগঞ্জ ২x১২০ 

কর্ঃওঃ জিজিজি িজরদশ মলনর একাংশ 

 
ব্যিস্থািনা িজরর্ােক জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ঃওঃ 

জিজিজি এর কলরােরুর্ িজরদশ মনকালে কর্ মকতমাবৃলন্দর 

িালর্ র্তজিজনর্য় কলরন। এ ির্য় ব্যিস্থািনা িজরর্ােক 

র্লহাদয় জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর িাজি মক জদক জনলয় আলোর্না 

কলরন এিং প্রলয়ািনীয় জদকজনলদ মশনা প্রদান কলরন। 

ইজিজিজি’র নিজনযুি ভারপ্রাপ্ত 

ব্যিস্থািনা িজরর্ােক িনাি ধূিমটী 

প্রিাদ কিন  ০৫ কফব্রুয়াজর,২০২২ 

তাজরলখ ইজিজিজি’র আওতােীন 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ঃওঃ জিজকং 

িাওয়ার প্লা্, জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ কর্ঃওঃ 

কম্বাইন্ড িাইলকে জিদ্যুৎ ককন্দ্র এিং 

হজরপুর ৪১২কর্ঃওঃ কম্বাইন্ড িাইলকে 

জিদ্যুৎ ককন্দ্র িজরদশ মন কলরন। এ ির্য় 

িনাি নািমুে আের্, জনি মাহী 

িজরর্ােক (জিএন্ডজ ); িনাি 

এ.কক.এর্. র্নজুর কাজদর জনি মাহী 

িজরর্ােক (ওএন্ডএর্); জিদ্যুৎলকলন্দ্রর 

প্রোন প্রলকৌশেী ও অন্যান্য কর্ মকতমাগণ 

উিজস্থত জেলেন। ব্যিস্থািনা িজরর্ােক 

র্লহাদয় র্ের্ান ৪১২কর্ঃওঃ জিজিজিজি 

এর কর্ির ইন্সলিকশন কাি এিং 

৩৩৫কর্ঃওঃ জিজিজিজি এর DAF 

Modification কাি িলরিজর্লন 

িজরদশ মন কলরন এিং তদিংক্রান্ত 

প্রলয়ািনীয় জদকজনলদ মশনা প্রদান কলরন। 

এোড়াও জতজন জিদ্যুৎলকলন্দ্রর 

কর্ মকতমাগলণর িালর্ আলোর্না িভায় 

অংশ কনন এিং জিদ্যুৎ ককন্দ্রিমূহ 

িজরর্ােন ও রেণালিেণ িংক্রান্ত 

প্রলয়ািনীয় জদকজনলদ মশনা প্রদান কলরন। 

 
 

 
ব্যিস্থািনা িজরর্ােক জিজেরগঞ্জ ৩৩৫কর্ঃওঃ 

জিজিজিজি এর DAF Modification কাি 

িজরদশ মলনর একাংশ 

 
ব্যিস্থািনা িজরর্ােক হজরপুর ৪১২কর্ঃওঃ জিজিজিজি 

এর কর্ মকতমাগলণর িালর্ আলোর্না িভা কলরন এিং 

জিদ্যুৎলকলন্দর িাজি মক জির্লয় আলোকিাত কলরন। 
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ইজিজিজিলত িাজতর জিতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ান এঁর 

িেিাজর্ মকী ও িাজতয় জশশু জদিি উদযািন 

ইজিজিজিলত র্হান স্বােীনতা ও িাতীয় জদিি উদযািন 

উিেলেু আলোর্না িভা ও কদায়া র্াহজফে অনুজষ্ঠত 

িাজতর জিতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ান এঁর িেিাজর্ মকী ও িাতীয় 

জশশু জদিি উদযািন উিেলে ১৭ই র্ার্ ম,২০২২ তাজরলখ ইজিজিজি’র 

জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ কর্ঃওঃ জিজিজিজি প্রাঙ্গলণ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর 

কর্ মকতমা/কর্ মর্ারীলদর কেলে-কর্লয়লদর অংশগ্রহলণ জদনব্যাজি জর্ৈাঙ্কন, 

আবৃজত্তম ও গালনর প্রজতলযাগীতা এিং আলোর্না িভার আলয়ািন করা 

হয়। উি অনুষ্ঠালন  ইজিজিজি জেঃ এর ব্যিস্থািনা িজরর্ােক, জনি মাহী 

িজরর্ােক (জিএন্ডজ ) ও জনি মাহী িজরর্ােক(ওএন্ডএর্), ইজিজিজি’র 

জিদ্যুৎ ককন্দ্রিমূলহর প্রোন প্রলকৌশেী ও অন্যান্য কর্ মকতমাগণ  উিজস্থত 

জেলেন। অনুষ্ঠালন িাজতর িনক িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ালনর িীিনীর 

উির গুরুত্বপূণ ম আলোর্না করা হয়। এ ির্য় িাতীয় িীিলনর িাজি মক 

জির্লয় িাজতর জিতার আদশ ম অনুিরণ করার উির আলোকিাত করা 

হয়। িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ালনর আদশ মলক োরণ কলর িৎ ও জনষ্ঠার 

িলঙ্গ িকলে দাজয়ত্ব িােন করলিন িলে িিারা আশািাদ ব্যি কলরন। 

মুজিযুলের কর্তনায় িাংোলদশলক িমৃজের িলর্ জনলয় যাওয়ার নতুন 

শির্ জনলয় ২৬কশ র্ার্ ম ৫২তর্ স্বােীনতা ও িাতীয় জদিি উদযাজিত হয়। 

২৬ কশ র্ার্ ম র্হান স্বােীনতা ও িাতীয় জদিি উদযািন উিেলেু ইজেজিজি’র 

জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ও জিজিজি এ িতাকা উলত্তােন, আলোকিজ্জা এিং 

জিলশর্  অনুষ্ঠান ও কদায়া র্াহজফলের আলয়ািন করা হয়।  অনুষ্ঠালন উিজস্থত 

জেলেন ইজিজিজির জনি মাহী িজরর্ােক ( ওএন্ডএর্) ও প্রোন প্রলকৌশেী 

(জিজেরগঞ্জ ২x১২০ কর্ঃওঃ জিজিজি) র্লহাদয় এিং কলি মালরট দপ্তর ও 

জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর অন্যান্য কর্ মকতমাগণ। অনুষ্ঠালন িাতীয় িীিলন ২৬কশ 

র্ালর্ মর গুরুত্ব ও তাৎিয ম জনলয় আলোকিাত করা হয়। িজরলশলর্ িাজতর 

জিতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ান, িাতীয় র্ার কনতা ও মুজিযুলে 

শহীদলদর জিলদহী আত্মার শাজন্ত কার্না কলর কদায়া করা হয়। এোড়াও 

২৬কশ র্ার্ ম প্রভালত জিদ্যুৎ ককন্দ্রিমূলহ িাতীয় িতাকা উলত্তােন করা হয় 

এিং জিদ্যুৎ ককন্দ্রিমূলহ আলোকিজ্জার ব্যিস্থা করা হয়। 

 
িাজতর জিতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ান এঁর িেিাজর্ মকী ও িাতীয় জশশু 

জদিি উদযািন উিেলে আলয়াজিত আলোর্না িভার একাংশ 

 
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আক্ষ্য়াদজত আক্ষ্লাচনা সভা শেক্ষ্ে 

স্বাধীনতা যুক্ষ্ে আক্ষ্মাতসর্গকারী েহীিক্ষ্ির আমার োদি কামনা কক্ষ্র শিায়া করা হয় 

 

িাজতর জিতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ান এঁর িেিাজর্ মকী ও িাতীয় জশশু 

জদিি উদযািন উিেলে ইজিজিজি’র জিজেরগঞ্জ ৩৩৫ কর্ঃওঃ জিজিজিজি 

প্রাঙ্গলণ জিদ্যুৎ ককলন্দ্রর কর্ মকতমা/কর্ মর্ারীলদর কেলে-কর্লয়লদর অংশগ্রহলণ 

জদনব্যাজি জর্ৈাঙ্কন, আবৃজত্তম ও গালনর প্রজতলযাগীতা কশলর্ ব্যিস্থািনা িজরর্ােক 

র্লহাদয় প্রজতলযাগীতায় জিিয়ীলদর হালত পুরস্কার তুলে কদন। 

 

র্হান স্বােীনতা ও িাতীয় জদিি উিেলেু ইজিজিজি’র আওতােীন জিদ্যুৎ 

ককন্দ্রিমূলহ ২৬কশ র্ার্ ম প্রভালত িাতীয় িতাকা উলত্তােন করা হয়। এোড়াও 

মুজিিিলর্ ম শতভাগ জিদ্যতায়ন , ৭ই ও ১৭ই র্ার্ ম এিং  ২৬কশ র্ার্ ম স্বােীনতা 

জদিি উিেলেু ইজিজিজি’র আওতােীন জিদ্যুৎ ককন্দ্রিমূলহ আলোকিজ্জার 

ব্যিস্থা করা হয়। েজিলত ২x১২০ কর্ঃওঃ জিজিজি কত িাতীয় িতাকা উলত্তােন 

ও েো জ্ঞািলনর একাংশ    

  

িাজতর জিতা িঙ্গিন্ধু কশখ মুজিবুর রহর্ান এঁর িেিাজর্ মকী উিেলে ইজিজিজি জেঃ এর িে হলত জিদ্যুৎ ভিন ও জিজেরগঞ্জ ৩৩৫কর্ঃওঃ জিজিজিজি কত 

অিজস্থত িঙ্গিন্ধু কণ মালর পুষ্পস্তিক অি মণ করা হয়। 
 


