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ইজিজিজি এর কর্ মকান্ড িম্পজকমত একটি ত্রৈর্াজিক প্রকাশনা  

ির্ ম ০২, িংখ্যা ০২, অক্টাির-জিক্িম্বর, ২০২২ 

     
২২জিক্িম্বর,২০২২ বৃহস্পজতিার ইজিজিজি’র ২৫-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।  

র্হান জিিয় জদিি উপ ক্ে ইজিজিজিক্ত িাতীয় পতাকা উক্তা ন ও জিদ্যুৎ ভিনি মুজিি 

কণ মাক্র পুস্পস্তিক অপ মণ  

ইজিজিজি’র ২৫-তর্ িাজর্ মক 

িাধারণ িভা অনুজিত  

  

 
 

র্হান জিিয় জদিক্ি ইজিজিজি’র জিদ্যুৎ শকন্দ্রিমূক্হ িাতীয় পতাকা উক্তা ন এিং শহীদক্দর প্রজত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা 

হয়। এছাড়াও ইজিজিজি’র পে হক্ত জিদ্যুৎ ভিনি মুজিি কণ মাক্র পুস্পস্তিক অপ মণ করা হয়। 

৫১ িছর আক্গ এই জদক্ন, স্বাধীন িাং াক্দক্শর িন্ম হক্য়জছ  রক্তেয়ী যুক্দ্ধর র্াধ্যক্র্। পাজকস্তান শিনািাজহনীর 

জনর্ মর্ হতুাযক্জ্ঞর 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 যায়।  

র্হান জিিয় জদিি উৎযাপক্নর অংশ জহক্িক্ি ইজিজিজি’র জিদ্যুৎ শকন্দ্রিমূক্হ ১৬ জিক্িম্বর প্রতুুক্র্ িাতীয় 

পতাকা উক্তা ন করা হয় এিং শহীদক্দর প্রজত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়াও জিদ্যুৎ শকন্দ্রিমূক্হ িাতীয় 

িীিক্ন জিিয় জদিক্ির তাৎপয ম ও গুরুত্ব িম্বজ ত আক্ াচনা িভা এিং শদায়া-র্াহজি  অনুজিত হয়। ইজিজিজি’র 

পে হক্ত জিদ্যুৎ ভিনি মুজিি কণ মাক্র পুস্পস্তিক অপ মণ করা হয়।  

২২ জিক্িম্বর,২০২২ বৃহস্পজতিার 

ইজিজিজি’র ২৫-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 জিভাক্গর 

ি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 

িমৃজদ্ধ কার্না করা হয়। অনুিান 

শশক্র্ অজতজিগণ ত্রনশক্ভাক্ি 

অংশগ্রহণ কক্রন। 
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হজরপুর ৪১২ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ শত িায়ার জি , শকজর্কুা  জস্পক্ ি ও গ্যাি জ ক্কি জি  িম্পন্ন 

ইজিজিজি’র আওতাধীন নারায়ণগক্ের হজরপুক্র অিজিত ৪১২ শর্োঃওোঃ 

কম্বাইন্ড িাইক্ক  জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাক্দর অজি-জনি মাপন ব্যিিা 

িম্পক্কম িক্চতনার অংশ জহক্িক্ি িরুরী অিিা শর্াকাক্ি ার িন্য গত ২২ 

জিক্িম্বর,২০২২ তাজরক্ি একটি িায়ার জি  িম্পন্ন হয়। জি টি অৈ জিদ্যুৎ 

শকক্ন্দ্রর প্রশািন শািা কর্তমক আক্য়ািন করা হক্য়জছক্ া। জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর 

িংজিষ্ট িক  কর্ মকতমাবৃে জিক্  অংশ জনক্য়জছক্ ন।  

 
 

 

হজরপুর ৪১২ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর িায়ার জিক্ র একাংশ 

ইজিজিজি’র আওতাধীন নারায়ণগক্ের হজরপুক্র অিজিত ৪১২ শর্োঃওোঃ 

কম্বাইন্ড িাইক্ক  জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাক্দর শকজর্কুা  জস্পক্ ি 

ও গ্যাি জ ক্কি িম্পক্কম িক্চতনার অংশ জহক্িক্ি িরুরী অিিা 

শর্াকাক্ি ার িন্য গত ২৬ জিক্িম্বর,২০২২ তাজরক্ি একটি শকজর্কুা  

জস্পক্ ি ও গ্যাি জ ক্কি জি  িম্পন্ন হয়। জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর িংজিষ্ট 

িক  কর্ মকতমাবৃে জিক্  অংশ জনক্য়জছক্ ন।  

 
 

 

হজরপুর ৪১২ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর শকজর্কুা  জস্পক্ ি ও 

গ্যাি জ ক্কি জিক্ র একাংশ 

জিজদ্ধরগে ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ এর উভয় গ্যাি টাি মাইক্নর 

এনুুক্য়  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি শটস্ট িম্পন্ন 

িদস্য (উৎপাদন),জিউক্িা িনাি এি এর্ ওয়াক্িদ আ ী 

িরদার এর জিজদ্ধরগে ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ পজরদশ মন  

ইজিজিজি’র নারায়ণগক্ের জিজদ্ধরগক্ে অিজিত ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ 

এর উভয় গ্যাি টাি মাইক্নর এনুুক্য়  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি শটস্ট গত ১৫ 

নক্ভম্বর ২০২২ তাজরক্ি িম্পন্ন হয়। এ ির্য় জিউক্িা, জপজিজিজি এিং 

জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাবৃে উপজিত জছক্ ন। জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর  জিক্পক্ন্ডি  

কুাপাজিটি ২১০ শর্োঃওোঃ পাওয়া জগক্য়ক্ছ।  

 

 

জিজদ্ধরগে ২x১২০ শর্োঃওোঃ জপজপজপ এর এনুুক্য়  জিক্পক্ন্ডি  কুাপাজিটি শটস্ট 

িম্পন্ন 

৩ জিক্িম্বর, ২০২২ তাজরক্ি জিউক্িার িদস্য (উৎপাদন) িনাি এি এর্ 

ওয়াক্িদ আ ী িরদার র্ক্হাদয় জিজদ্ধরগে ২x১২০ শর্োঃওোঃ জিদ্যুৎ 

শকন্দ্র পজরদশ মন কক্রন। এ ির্য় জিজদ্ধরগে ২১০ শর্োঃওোঃ তাপ জিদ্যুৎ 

শকক্ন্দ্রর প্রধান প্রক্কৌশ ী এিং অৈ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর প্রধান প্রক্কৌশ ী ও 

অন্যান্য কর্ মকতমাগণ উপজিত জছক্ ন। 

 

 

জিউক্িার িদস্য (উৎপাদন) িনাি এি এর্ ওয়াক্িদ আ ী িরদার এর িাক্ি 

জিজদ্ধরগে ২x১২০ শর্োঃওোঃ জিদ্যুৎ শকক্ন্দ্রর কর্ মকতমাগক্ণর আক্ াচনা িভার 

একাংশ 
      



ইজিজিজি  িংিাদ, ির্ষ  ০২ িংখ্যা ০২ 3 

 

"শশি রাক্ি  জদিি-২০২২" উপ ক্ে জিদ্যুৎ ভিনি শহীদ শশি রাক্ি  এর প্রজতকৃজতক্ত পুষ্পস্তিক অপ মণ 

 

িঙ্গিন্ধুর কজনি পুৈ শশি রাক্ি । র্াৈ ১১ িছর িয়ক্ি, ঘাতক্কর জনর্ মর্ 

বুক্ ক্টর আঘাক্ত মৃতুুর শকাক্  ঢক্  পক্ি়ন। জতজন শেঁক্চ িাকক্  হয়ক্তা 

তার কক্র্ মর দ্বারা িাঙাজ  িাজতর ইজতহাক্ি উজ্জ  অিদান রািক্তন। কারন 

শিই জশশু িয়ক্িই ব্যজক্তক্ত্বর র্াধ্যক্র্ তার স্বরূপ প্রকাশ কক্রজছক্ ন। তার 

কক্য়ক িৎিক্রর িীিন িাঙাজ  িাজতর ইজতহািক্ক এতই প্রভাজিত 

কক্রক্ছন শয, জতজন িঙ্গিন্ধু িি মকজনি পুক্ৈর আিন শিক্ক শনক্র্ এক্ি 

আর্াক্দর িন্ধু হক্য় উক্েক্ছন। 

 
জিদ্যুৎ ভিনি শহীদ শশি রাক্ি  এর প্রজতকৃজতক্ত পুষ্পস্তিক অপ মক্ণর একাংশ 

১৮ অক্টাির,২০২২ িাজতর জপতা িঙ্গিন্ধু শশি মুজিবুর রহর্াক্নর কজনি পুৈ শহীদ শশি রাক্িক্ র ৫৯ তর্ িন্মজদন। ১৯৬৪ িাক্ র এই জদক্ন 

ধানর্জন্ডর ঐজতহাজিক স্মৃজত-জিিজড়ত িঙ্গিন্ধু ভিক্ন িন্মগ্রহণ কক্রন শশি রাক্ি । ১৯৭৫ িাক্ র ১৫ আগস্ট র্ানিতার শত্রু ঘৃণ্য ঘাতকক্দর জনর্ মর্ 

বুক্ ট শিক্ক রো পানজন জশশু শশি রাক্ি । িঙ্গিন্ধুর িাক্ি নরজপশাচরা জনর্ মর্ভাক্ি তাক্কও হতুা কক্রজছ ।  

শহীদ শশি রাক্িক্ র িন্মজদন এিং "শশি রাক্ি  জদিি-২০২২" উপ ক্ে জিদ্যুৎ ভিনি শহীদ শশি রাক্ি  এর প্রজতকৃজতক্ত পুষ্পস্তিক অপ মক্ণর 

র্ধ্য জদক্য় জিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কক্রন ইজিজিজি এর শচয়ারম্যান এি এর্ এনামু  কজির, অজতজরক্ত িজচি (ির্ন্বয়), জিদ্যুৎ জিভাগ এিং ব্যিিাপনা 

পজরচা ক শর্ির শিনাক্র  র্ঈন উজিন (অবঃ) । 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহ াদহেি রিরিিগঞ্জ ৩৩৫ মমঃ 

ওঃ রিরিরপরপ পরিদর্ শন 

রিরিিগঞ্জ ৩৩৫ মমঃ ওঃ রিরিরপরপ এি ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ 

অর্ শ বছহিি শুিাচাি পুিস্কাি প্রাপ্তহদি িম্মাননা প্রদান। 

১ নহেম্বি ২০২২ তারিহে ইরিরিরব’ি ব্যবস্থাপনা পরিচালক শর্ির 

শিনাক্র  র্ঈন উজিন (অবঃ)  মহ াদে রিরিিগঞ্জ ৩৩৫ মমঃ ওঃ 

রিরিরপরপ পরিদর্ শন কহিন। এিমে প্রধান প্রহকৌর্লী মহ াদে 

প্লাহেি িারব শক কার্ শক্রম ও স্টীম টাব শাইহন চলমান মমিামত কাি 

িম্পহকশ তাঁহক অবর ত কহিন।  

 
 

 

ব্যিিাপনা পজরচা ক র্ক্হাদক্য়র জস্টর্ টাি মাইক্ন চ র্ান শর্রার্ত কাি 

পজরদশ মক্নর একাংশ 

রিরিিগঞ্জ ৩৩৫ মমঃ ওঃ রিরিরপরপ এি আওতাে রবগত ২০২০-২১ ও 

২০২১-২২ অর্ শ বছহি িততা ও স্বচ্ছতাি িাহর্ কাহিি স্বীকৃরত স্বরূপ শুিাচাি 

পুিস্কাি প্রদান কিা  ে। পুিস্কাি প্রাপ্তিা  হলন- িনাব প্রীনন ম ািন, িনাব 

মমা াম্মদ আরিফ ইকবাল, িনাব মমাঃ িাইফুল ইিলাম ও িনাব অঞ্জে 

িিকাি।  

  

  

জিজদ্ধরগে ৩৩৫ শর্োঃওোঃ জিজিজপজপ এর আওতায় শুদ্ধাচার পুরষ্কার ২০২০-২০২১ ও 

২০২১-২০২২ প্রাপ্ত কর্ মকতমাগণ শক িনদ ও শেস্ট প্রদাক্নর একাংশ 
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ইজিজিজি শত “৪ি ম জশল্প জিপ্লক্ির চুাক্ ে শর্াকাক্ি া” শীর্ মক কর্ মশা া, তথ্য অজধকার কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন, অজভক্যাগ 

প্রজতকার কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন এিং এজপএ ও ইক্নাক্ভশন কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন জির্য়ক প্রজশেণ িম্পন্ন 

ইজিজিজিক্ত ই-গভাক্ন মন্স ও 

উদ্ভািন কর্ মপজরকল্পনা  

িাস্তিায়ক্নর  ক্েু ২১/১১/২০২২ 

তাজরি িকা  ০৯.০০ টা শিক্ক 

দ্যপুর ১২.০০ টা পয মন্ত কক্প মাক্রট 

অজিক্ির কনিাক্রন্স রুক্র্ এিং 

অন াইক্ন “৪ি ম জশল্প জিপ্লক্ির 

চুাক্ ে শর্াকাক্ি া” শীর্ মক 

কর্ মশা া অনুজিত হয়। উক্ত 

কর্ মশা ায় মু  প্রিন্ধ উপিাপন 

কক্রন ইরিরিরব’ি িম্মারনত 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক শর্ির 

শিনাক্র  র্ঈন উজিন (অবঃ)  

মহ াদে। উক্ত কর্ মশা ায় 

ইজিজিজি’র ৬০ িন কর্ মকতমা 

অংশগ্রহণ কক্রন।  

 

ইজিজিজিক্ত তথ্য অজধকার 

কর্ মপজরকল্পনা  িাস্তিায়ক্নর  ক্েু 

১৯/১০/২০২২ তাজরি িকা  

১০.০০ টা শিক্ক দ্যপুর ০১.০০ টা 

পয মন্ত কক্প মাক্রট অজিক্ির 

কনিাক্রন্স রুক্র্ এিং অন াইক্ন 

“তথ্য অজধকার কর্ মপজরকল্পনা  

িাস্তিায়ন” শীর্ মক প্রজশেণ অনুজিত 

হয়। উক্ত প্রজশেক্ণ জরক্িাি ম পাি মন 

জহক্িক্ি ইরিরিরব’ি িম্মারনত 

ব্যবস্থাপনা পরিচালক শর্ির 

শিনাক্র  র্ঈন উজিন (অবঃ)  

মহ াদে উপজিত জছক্ ন। উক্ত 

প্রজশেক্ণ ইজিজিজি’র ৭০ িন 

কর্ মকতমা অংশগ্রহণ কক্রন।  

 

 

ইজিজিজিক্ত অজভক্যাগ প্রজতকার 

িাস্তিায়ক্নর  ক্েু ০৮/১১/২০২২ 

তাজরি িকা  ৯.০০ টা শিক্ক দ্যপুর 

০১.০০ টা পয মন্ত কক্প মাক্রট 

অজিক্ির কনিাক্রন্স রুক্র্ এিং 

অন াইক্ন “অজভক্যাগ প্রজতকার 

কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন” শীর্ মক 

প্রজশেণ অনুজিত হয়। উক্ত 

প্রজশেক্ণ জরক্িাি ম পাি মন জহক্িক্ি 

িনাি  শর্াোঃ নািমু  আ র্, 

জনি মাহী পজরচা ক (জপএন্ডজি) ও 

িনাি শর্াোঃ শরিওয়ান-উ -

ইি ার্, জনি মাহী প্রক্কৌশ ী 

(আইজিটি) উপজিত জছক্ ন। উক্ত 

প্রজশেক্ণ ইজিজিজি’র ৬১ িন 

কর্ মকতমা অংশগ্রহণ কক্রন।  

 

ইজিজিজিক্ত এজপএ এিং 

ইক্নাক্ভশন িাস্তিায়ক্নর  ক্েু 

২২/১১/২০২২ তাজরি িকা  

৯.০০ টা শিক্ক দ্যপুর ১২.৩০ টা 

পয মন্ত কক্প মাক্রট অজিক্ির 

কনিাক্রন্স রুক্র্ এিং অন াইক্ন 

“এজপএ ও ইক্নাক্ভশন 

কর্ মপজরকল্পনা িাস্তিায়ন” শীর্ মক 

প্রজশেণ অনুজিত হয়। উক্ত 

প্রজশেক্ণ জরক্িাি ম পাি মন জহক্িক্ি 

িনাি ি. শর্াোঃ শগা ার্ িারুক, 

অজতজরক্ত িজচি, সুশািন ও 

কর্ মিম্পাদন ব্যিিাপনা, জিদ্যুৎ 

জিভাগ, উপজিত জছক্ ন। উক্ত 

প্রজশেক্ণ ইজিজিজি’র ৭২ িন 

কর্ মকতমা অংশগ্রহণ কক্রন।  

 
ইজিজিজি’র জিজভন্ন দপ্তক্রর কর্ মকতমাগক্ণর অংশগ্রহক্ণ অনুজিত জিজভন্ন কর্ মশা া ও  প্রজশেক্ণর জিরজচৈ 

ইরিরিরব’ি ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহ াদহেি ইরিরিরব রলঃ এি 

আওতাধীন মফনী মিলাি মিানাগািী উপহিলাে চলমান 

প্রকল্পিমূ  পরিদর্ শন 

ইরিরিরব’ি আওতাধীন রবদ্যুৎ মকন্দ্রিমূহ  ও কহপ শাহিট 

দপ্তহি Employee of the month প্রদান 

ইরিরিরব’ি  ব্যবস্থাপনা পরিচালক িনাব মমিি মিনাহিল মঈন উরিন (অবঃ) 

০২ ও ০৩ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে ফেনী ফেলাি ফ ানাগােী উপখেলায় 

ইরের রি কর্তকৃ িাস্তিায়নাধীন ফ ানাগােী ৫০ ফ েঃওেঃ ফ ৌি রিদ্যুৎ ফকন্দ্র 

রন াৃণ প্রকল্প এলাকা পরিদর্নৃ কখিন। এ   য়  ব্যিস্থাপনা পরিচালক  খ াদয় 

প্রকখল্পি  ারিকৃ অগ্রগরত  খিের খন পরিদর্নৃ কখিন এিং প্রকল্প পরিচালক, 

ইরপর  ঠিকাদাি, Owner’s Engineer এি  াখে প্রকখল্পি  ারিকৃ 

রিষখয় আখলাচনা কখিন। ব্যিস্থাপনা পরিচালক  খ াদয় প্রকখল্পি 

ক পৃরিকল্পনা অনুযায়ী রনধাৃরিত   খয়ি  খে প্রকখল্পি কাযকৃ্র   ম্পন্ন কিাি 

রনখদরৃ্না প্রদান কখিন। 

  

ব্যিিাপনা পজরচা ক র্ক্হাদক্য়র শিানাগািী ৫০ শর্োঃওোঃ শিৌর জিদ্যুৎ শকন্দ্র জনর্ মাণ 

প্রকল্প পজরদশ মক্নর জিরজচৈ 

ইরিরিরব মত কম শিত িকল কম শকতশা ও কম শচািীহদি স্ব স্ব 

কার্ শহেহে মূল্যােন এবং কার্ শহেহে উৎিা  প্রদাহনি রনরমত্ত 

রবদ্যুৎ মকন্দ্র  হত রবরেন্ন িমহে কম শকতশা ও কম শচািীহদি মধ্য 

 হত Employee of the month জনি মাচন করা হক্য়ক্ছ 

এিং রনব শারচত কম শকতশা/কম শচািীহক প্রর্ংিা পে ও মক্রস্ট প্রদান 

এবং তাঁি ছরব িম্বরলত ব্যানাি প্রদর্ শন কিা  হেহছ। 

  

  
ইজিজিজি’র জিজভন্ন দপ্তর হক্ত Employee of the Month 

জহক্িক্ি জনি মাজচত কর্ মকতমা/কর্ মচারীগণ 

 


