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  উদয়ন 

          ডিডিএল – এর িাডরবাডরক িত্রিকা,সংখ্যা ৪,মাস – এডিল, ২০২২  থেকক  জুন,২০২২ 

 

সম্পাদকীয় 

গত সংখ যাটি আম া যা ্ম সং সংখ যা েবেসে্ কাশ ার  েযেম।া ব র্ায া ােওয ে েয েদেও  র 

েম।,ে াষণা অনুযায়ী  েি াটি আমে  ত্রি ােস  েিেিেতই কাশ ার  যাযব া দােওয স্ায সবেযােগতায় 

অ্েরেষ মুখ যক্ষা । ে ন্তু রখদে অেদ টা  থ প েযােত বে্ যায  ােথয় বেয় উঠে্ া দােওয ােযা 

অেদ  অেদ  সবেযােগতাব যেথষ্ট সংখ য  জনশদরী। প।খা দা প ে।  েি াটি আমে  পযিাে্ া যা স্াই ে ে। 

গেে তু।েত চাইেম তা ে ন্তু খু্  ষ্টসাধ য বেয় উঠেমব া যা স্াই া ােওয রই সংথারায ে্েিন উ উন উয়দলক।  

সং্াও  েেত চাই – র থা ঠি ব ে ন্তু র টা সংথারায  ােয্ােয   েি া বেয় উঠেত পগে। শুধু 

কাশ্মেিেিেি  খ্য ে  া দােওয াগ্রবী  েয তু।েত  াযে্? রয উিয ব। – দা,তা সম্ভ্ দয়ব অথচ 

যেথষ্ট পযাগ যতা সপন্ন উ জনশদরী।তায ক্ষ তা থা ে।ে  ী র  সেচােচয প্োশাে। া যা েদেশেওযে  

াটে  পযেখ রই  েি াটি আমে  র টি আম স্  গুণসপন্ন উ  ােয্ােয   েি া েবেসে্ গেে তু।েত উেও যাগী বেয় 

উঠেত  াযেম দাব  

 য্তী সংখ যাটি আমে  রাযও সংখ যা েবেসে্ কাশ ার  যেত চাই ব অনুেযাধ যই। রুচীসপন্ন উ 

গল্প, ে্তা,েদ্ন্ধ,মো,মে্ (J PG)  াঠিেয় াগা ী সংখ যাটি আমে  র টি আম ্দর শয রাযও সংখ যারুে  কাশ াের রেগেয় 

া্দদব 

 

পর্যুকত্িগত ভমূিকা 

PLANT PERFORMANCE (MARCH – 2022  to JUNE - 2022) 

DETAILS UNIT – 7 UNIT – 8 STATION  

GENERATION (MU) 232.47 321.14 553.61  
PLF (PLANT LOAD FACTOR) 41.93 69.51 54.47  

DC% 40.12 68.32 52.89  

APC SENT OUT (MU) 63.27 

APC% 11.43% 
SCC (SPECIFIC COAL 

CONSUMPTION) (Kg/KWh) 
0.685 0.644 0.661  

SOC (SPECIFIC OIL 
CONSUMPTION) (KL/KWH) 

0.947 0.171 0.506  
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ট্রান্স ওাে াওয  য়।া খেদ 

রেকাশ।, 2022 পথে  জুদ, 2022  য  ন্ত ট্রান্স ওাে াওয  য়।া খেদ পথে  প াট  য়।া উৎ ােওত বেয়েম 

68.72 প েট্র  টদব 

 যা র   ্াক্স ্সােদা       

প াপন্ােদয ে্েিন উ থারােদ  াাঁচ দম্বয সােশরদ ্ক্স যাখা বেয়েমব পসগুে।া ব। ১) পট েদ যা। ে্েডং,  ােয়ায 

প্ল্যান্ট ২) বাস াতা। ৩) প ায়াট  ায ্যাদ্দ ে্িাগ র্ং ৪) েসে উেযটি আম অেিস, পগট দং – 7। ্াক্সগুে।য 

 াধ যে  া ােওয সংথারায উন উেত র্ং পুদরুজ্জী্েদয শন্য   ীযা  যা র   েওেত  াযে্দ৷ 

STAR EMPLOYEES OF THE MONTH 

 ) দুইশদ    চাযীে  রেকাশ। 2022  ােসয শন্য ‘Star Of The Month’ েবসাে্  েদাদীত  যা 

বেয়েম।    চাযীযা বে।দ - ১) শ্রী ে্শ্বদাথ মুখােশ ,    চাযী সংখ্যা - 13240, ে্িাগ - পটায র্ং 

 াযেচশ-  ােয়ায প্ল্যান্ট,  ও - েসেদয়য পট েদ যা। সাে াট   ব যান্ড র্ং ২) শ্রী ্দ্ীয কু ায প াদ্দায, 

   চাযী সংখ্যা - 13306, ে্িাগ - েদযা িা,  ও - েসেদয়য সব াযী। 

                       

         শ্রী ে্শ্বদাথ মুখােশ                           শ্রী ্দ্ীয কু ায প াদ্দায 

খ) দুইশদ    চাযীে  প  2022  ােসয শন্য ‘Star Of The Month’ েবসাে্  েদাদীত  যা 

বেয়েম।    চাযীযা বে।দ – ১) শ্রী তী ঝণ  া  াবােতা,    চাযী সংখ্যা – 13250, ে্িাগ -  

অেিেদ্  া   ও।,  ও – েসেদয়য পট েদ যা। সাে াট   ব যান্ড র্ং ২) শ্রী রােদ  ন্ড।,    চাযী সংখ্যা – 

13735, ে্িাগ – েসেি।,  ও – ম্যােদশায। 
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        শ্রী রােদ  ন্ড।                                 শ্রী তী ঝণ  া  াবােতা 

েিে র। ম্যােদশে ন্ট রেওয স্ায সমৃদ্ধ শী্দ র্ং উজ্জ্ব। িে্ষ যৎ  া দা  েয। 

কাশরংসা ি 

শ্রী ে্শয় কৃষ্ণ চন্দ্র (   চাযী দং - 11926-জুেদয়য ম্যােদশায-অ ােযরদস/7  ইউেদট/েিে ে রস)  

পশদােযটেযয শী্দ র্ং উচ্চ বাইেরােশদ খযচ ্াাঁচােদায শন্য র টি আম কাশরংসা েি ভূেষত বেয়েমদব 

ারা  েয অন্য স ।    চাযী তায  াম পথে  উৎসাব  াে্দ র্ং তায  থ অনু যণ  যায পচষ্টা  যে্দ। 

 

কাশেরক্ষণ    সূচী 

১) কাশরাসেদ  ি্েদয পট্রেদং বে। "ইন্ডােিয়া। েসে উেযটি আম অযান্ড বাউসে ে ং" েথে  র টি আম কাশেরক্ষণ    সূেচ 

অনুেিত বয়ব ঊর্ধ্ তদ     ত  াযা তােওয উ েথারেতেত অনুিাদ সেজ্জত  েযদব 

 

২) ৯ ই রেকাশ।, 2022 তােযেখ শ্রী পগৌত  েসদবায কাশরাসেদ  ি্েদয প্াি   রুে  ক্রয় র্ং চুেিয উ য 

র েওেদয কাশেরক্ষণ অনুিাদ অনুেিত বয়ব অনুিাদটি আম শ্রী অঞ্জদ ্ যাদাশী,  েযচা।  (অথ  ) র্ং অন্যান্য 

উচ্চ ওথার ব্যেিেওয উ েথারেতেত সেজ্জত  যা বেয়েম।ব 

3) MAN HOURS DATA OF THE TRAINING DEPARTMENT FOR THE MONTHS OF 

APRIL,2022, MAY,2022 AND JUNE,2022 IS GIVEN – 1015,803 AND 1649 

RESPECTIVELY.  
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ISO Certification 

সম্প্রেত েি.ে . র। ISO 14001:2015 &  ISO 45001: 2018 রংসা ি প েয়েমব 

কাশ েল্পয স্  স্তেযয   ীেওয ঐ ােন্ত  কাশেচষ্টায় রটি আম সম্ভ্ য বেয়েমব রই রংসা দুটি আময  ারা াের েি.ে .র। 

াযে দুটি আম ISO Certification – রয শদ য উেও যাগ েদেয়েম যায ে্স্তােযত খ্য াগা ীেওেদ 

যথাস েয় স্াইে  শাদােদা বে্ব 

 

অেি কাশেতেযাধ সপ্তাব,    ের। ে পযসে উ ের। 

 য  ে্ক্ষ  েমে।দ শ্রী পগা ীদাথ  ােশ - পশদােয। ম্যােদশায ( ােয়ায অ যান্ড কাশেশ)), শ্রী াে্য কু ায ে্শ্বাস- 

পশদােয। ম্যােদশায (েবউম্যাদ েযেসাস   অযান্ড অযািে েদেিরদ) র্ং শ্রী ্দব্রত মুখােশ  েসেদয়য ম্যােদশায (েবউম্যাদ 

েযেসাস   অযান্ড অযািে েদেিরদ) র্ং অন্যান্যযা। 

                 

 

 

িায়ায িাইটি আমং পট্রেদং 

 

 

কাশেত ্মেযয  েতা ২৪.০৬.২০২২ তােযেখ প ে  যা। ে্েডং, েিে রে। র টি আম অেিেদ্  া ণ কাশেরক্ষেণয 

ােয়াশদ  যা বয়ব িায়ায অেিসায শ্রী অেরা  কু ায িট্টাচায  , অেি উদ্ধােযয ে্ষেয় কাশেরক্ষণ কাশওাদ  েযদ 

র্ং প্র  েয় টি আম অেি উদ্ধায ব্য্থারায সােথ া ােওয  েযচয়  েযেয় পওদব 
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িাট  রইি িায়ায িাইটি আমং পট্রেদং 

েিে রে। 06.07.2022 র্ং 15.07.2022 তােযেখ যথাক্রে  পগট বাউস র্ং বাস াতাে। িাট  রইি 

িায়ায িাইটি আমং কাশেরক্ষণ অনুেিত বয়। কাশথ  স্তেযয িায়ায পকাশােট রেদয ে্েিন উ  াধ্যে     চাযীেওয  েযচয় 

 েযেয় পওেয়া বেয়েম।। বাস াতাে।, েচি প েিে । অেিসায শ্রী ্দেশত যায় অেি ্দযক্ষা সপন্ে   লকল্য্াদ 

েরক্ষা কাশওাদ  েযদ। 

         

___________________________________________________________________________ 

ে্গত েতদ ােস অ্সযকাশাপ্ত   ীেওয তাে। াব 
 

 

Sl. 

No. 

Name  Emp. 

No. 

Department  Retired On 

1 শ্রী য্ীন্দ্র দাথ প াষ 9442 Company Secretary এডিল – 2022 

2 শ্রী তী সযস্বতী ভুই 10604 Civil এডিল – 2022 

3 শ্রী  ।য় কু ায যায় 10911 Power Plant এডিল – 2022 

4 শ্রী বাযাধদ প াযা 11393 Power Plant এডিল – 2022 

5 শ্রী অেশত ধাযা 11582 Power Plant এডিল – 2022 

6 শ্রী অ য চন্দ্র  ন্ড। 11627 COGP এডিল – 2022 

7 শ্রী ।ে।ত চন্দ্র     ায 11699 Power Plant এডিল – 2022 

8 শ্রী শদাও  দ কাশসাও ে শ্র 12221 C&P এডিল – 2022 

9 শ্রী  ােদ  চন্দ্র  জু ওায 9662 Estate  থম,2022 

10 শ্রী ােরস কু ায প াষা। 10247 Power Plant থম,2022 

11 শ্রী তী সন্ধ যা  ােশ 11265 Power Plant থম,২০২২ 

12 শ্রী ।াড্ডু ্াগেও 11288 Civil – Water Works থম,2022 

13 শ্রী েওেব্যন্দু যায় 11358 Power Plant থম,2022 

14 মহঃ শেবয উেদ্দদ াদসাযী 11521 WBSETCL থম,2022 

15 শ্রী টি আমেটা পও্ 11916 Law থম,2022 

16 শ্রী তী  ায়া ্ােে 12045 Finance & Accounts থম,2022 

17 শ্রী পসে।  শা া।  ন্ড। 7987 WBSEDCL Deputation জুন,2022 
18 শ্রী তী ই।া  াইেত 9585 GM(PP) জুন,2022 
19 শ্রী ােরস কু ায ওি 10147 Chemical Lab জুন,2022 
20 শ্রী  ে্ি  া। 10255 Power Plant জুন,2022 
21 শ্রী ্দেযর েসংব 10322 COGP জুন,2022 
22 শ্রী িটি আম  চন্দ্র  য 10361 Power Plant জুন,2022 
23 শ্রী তী  া।া বেয 11275 Hospital জুন,2022 
24 শ্রী তী মুতুেয রুইওাস 11462 Civil জুন,2022 
25 শ্রী েরবু প াযা 11476 Power Plant জুন,2022 
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26 শ্রী অ ।  ন্ড। 11559 WBSETCL DEPUTATION জুন,2022 
27 শ্রী দাড়ুেগা া। রুইওাস 11587 COGP জুন,2022 
28 শ্রী েও।ী  যায় 11593 COGP জুন,2022 
29 শ্রী ে্ভূেত রুইওাস 11640 Power Plant জুন,2022 
30 শ্রী ্দওা  কাশা ােণ  11666 COGP জুন,2022 
31 শ্রী অেদ। যঞ্জদ ্ডা। 12094 COGP জুন,2022 
32 শ্রী অেখে।র  াঠ  13233 Power Plant জুন,2022 
33 শ্রী অেধ  ন্দু পরখয াচাযী 13304 Power Plant জুন,2022 
34 শ্রী ্াউ। প াষ 11595 Power Plant থম,২০২২ 

35 শ্রী পগৌত  ্ যাদাশী 10724 Power Plant থম,২০২২ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     

 

 ে্তা 

 

্সন্ত 

 

সায়দী  া।  

 

্ােযাটি আম  ােস বয় ্ময, 

ঋতু থাে  ময়ব 

যেিদ পমাাঁয়ায়  দ  াতায়, 

্সন্ত তাযই  েযচয়ব 

 

গােম গােম  েচ  াতা, 

পিােট ফু। েরমু।  ।ারব 

প াে ে।য কুহু িাে , 

 াতেম ভু্দ দু।েম পওখ অ ।তাসব 

 

েব  কুয়ারায চাওয স’পয 

র টু প্।ায় ে েষ্ট পযাওব 

যােতয া ার পূেণ   া চাাঁও 

াসেম পওা।,্াজু  প া।ব 

 

পযাও ঝ। । যেিদ সােশ, 

স্ যােিেয় উঠেম ভু্দব 

্সন্ত র।,াদর শ তাই 

খু্ ে  দূেয – াগ দীয  

 ে েষ্ট সাদাই? 
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                                    গল্প 

কু্দে   ীট 

 
 

অেদর শয্দর শয ্ের শযা াধ্যায় 

 

 

্া বােতয চযােদ। েওেয় পিাাঁটােিাাঁটা পদাদাশ। ঢু েম ব পসেওে  উওাস বেয় তাে েয় থাে দ 

পঁচািেযয বৃদ্ধ ে্ ার্াবু, ায প্েরেওদ তাে  রই  ষ্ট সইেত বে্ দাব ফুসফুেস  যাদসায ধযা  েডেম, 

পযে াদ েওদ ে য পথে  িা  াসে্ব  যেত িয়  াদ দা, ে ন্তু র টা  াদেস  যন্ত্রণা ওঁে  কুেযকুেয পখেত  

থাে ব দুেটা প েয়য  য বেয়ায় পমে। অশয়ে  প্েরই িাে।া্াসেতদ উেদ ায স্ত্রী য াব ই েস রে।য 

 াঝােয পগ্রেিয অেিসায, ্দখী  েয্ায, েওদগুে। িাে।াই  াটেম।ব পমে।ে েয় স্াই ্া্া- া অন্তকাশাণব তা 

প েয়দুটি আময িাে।া ্ােডেত ে্েয় পও্ায  য র্ায অশেয়য  া।া র।ব পস তখদ ্াণ  পুেয ইেোেত সদ্য 

েরক্ষাদে্র ইেঞ্জেদয়ায েবসাে্ পযাগ েওেয়েম, তায ােগ শ। াইগুেড পথে  প  ােদ যা। েদেয় স্নাত  

ইেঞ্জেদয়ােযং  েডেমব দাদা শায়গা পথে  সম্বন্ধ াসেত ।াগ।, এঁযাে পওখেত পযেত ।াগে।দব তা প াদেটায 

প েয়  মর শ বয় পতা  েয্ায  মর শ বয় দা, প াদেটায  েয্ায িাে।া  েদ ব। পতা প েয়টা প  দ পযদব 

প্র  টা সম্বন্ধ পওখায  য ্াাঁকুডায র  ্ড ব্য্সায়ী  েয্ায পথে  সম্বন্ধ রে।াব রযা স েয্ােয পগে।দ, 

প েয়টি আম িদ্রে।াে য পমাট প েয়, ্ডটি আময ে্েয় বেয় পগেমব িাে।া  েয্ায, প েয়টি আমে গুণী ায িদ্র, পওখেতে 

্দর শযীব ে্ ার্াবুয দা ্।ায   াযণ েম। দা, গয়দাগাটি আমে রযা িাে।াই পওে্ ইেিত প ে।দব ব্যা াযটা 

 া া বেয় পগ।, সা েদয  ােসই ে্েয়ব রয  েওদ  য েেওয ্ােডেত উেডা েচঠি ায পিাদ রেসেম।, ে্েয় 

পিেি পও্ায শন্য, ে্ ার্াবু া । পওদেদব েবং্দেট কাশেতে্রী ায াত্মীয়স্বশেদয িািেচয ব্যা াযটা উেদ 

শােদদব ে্েয়য েওদ কাশচুয প।া  ্যযািী পগ।,  েযয েওদটাে িাে।াই  াট।ব তা।  াট। ফু।রয্যায েওদ 

স া।ে্।া, অশয়  াাঁচু াচু মুখ  েয রেস ্।। ' ্া্া, যী া র টু ্াইেয পযেত চায়'। ে্ ার্াবুয ভ্রূ র টু 

কু াঁচে  পগ।, দতুদ ্উ, র া্ায ে  া্ওায! বয়ত প াদ  াযেণ অস্বেস্ত বেে পিে্ অনু েত েওে।দ। অশয় 

।জ্জা ।জ্জা মুেখ দতুদ ্উে  ্াইে য ে মেদ চাে েয় াসাদেসা। ঘুযেত প্েযাে।াব  াডায পমে।যা 

ােয়াশ েওেত ।াগ।ব াসাদেসাে।য ্হু প।া  েদ েন্ত্রত, দুপুেয পসটা েদেয়ই রা।ায সােথ ে্ ার্াবু  থা 

্।েমে।দ, র দ স য় পওাত।ায  য পথে  েশেদস ি পমাাঁডায ােয়াশ প ে।দব উ েয েগেয় পওেখদ েয া 

তায গয়দাগাাঁটি আম খুে। পিে।েম, বােতয  ােম যা  াযেম ছ াঁেড  াযেম ায কাশচন্ড পশােয পেঁচােেব েয ায সােথ 

্াে য ্ােড পথে  পয প েয়টি আম রেসেম। পস িেয়  াাঁ েমব  েযেথারেত র টু রান্ত বে। েই প েয়টি আমে  পশযা 

 েয যা শুদে।দ তােত এঁেওয  াথায় া ার পিেি  ডে।াব প েয়টি আময  া  াগ। েম।, পসটা দুই প েয়য  েধ্য 

চে। রেসেমব দাদা েচে ৎসা  েয ে ছটা ঠি  েম।, ে ন্তু ে্েয়য ঝাে ।ায় েষুধ খােয়া বয়েদ ায েষুধগুে।া 

্াাঁকুডােতই যেয় পগেম, পযাগ  াথা চাডা েওেয় উেঠেমব ে্ ার্াবু ায েযে েদে।দ দা, রই  াগ। পতা যা 

খুের  যেত  ােয ,  াউে  প েয পি।েত  ােয, েদেশে াত্নবতযা  যেত  ােয। প েয়ে  গয়দা সে ত 
্াে য ্ােে  াঠিেয় েওে।দব পুেযা ্ােীটা ে্ষাও য় বেয় পগ।ব অশেয়য মুেখয েওে  তা ােত  ােযদ দা 

ে্ ার্াবুব েিেিােস  য  া ।া ।েেে খু্ ্দে্ধা বয় েদ,  াাঁেে  াাঁেে টা া প্েযেয় পগ।ব ওাে াওেযয বু  

েওেয় অেদ  শ। ইেতা েধ য গেেেয় পগেমব অশয় ্ যা াযটা প েদ েদে।ে ে্ ার্াবুয  দটা খচখচ  েযব 

 য়সায প ােব িাে।া  েয পখাাঁশ খ্য দা  েয ে্েয় েওেয় পমে।টায শী্দটাই উেদ পযদ দষ্ট  েয েওেয়েমদব 

ফুে।য পিতেয পয  াাঁটা থা েত  ােয তা  েদ ােসেদব বৃদ্ধ  ানুষটায পচােখ শে।য ধাযা দা েত থাে ব 

 

  

----- 
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 াগা ী সংখ যা রাযও সংখ যা েবেসে্ কাশ ােরত বেত যােেব 

 

 েিে র। – রয স্   স্তেযয   ী র্ং ােধ ােয েওয অনুেযাধ – গল্প, ে্তা,মো,মে্ (J PG) – 

জনশদরী। স স্ত যচদা দীেচ কাশওি ই-প ।  াধ যে  ্া বােত  েয প ৌাঁেম পওেয়ায ্ য্থারা  রুদব 

 

 প।খায সেি েদেশয দা ,ে্িাগ, ও,ে া্াই। দং েওেত বে্ব 

 

 রাযও সংখ যায যা্তীয় প।খা াগা ী ১৫ ই পসেেম্বয ২০২২ – রয  েধ য দীেচয ঠি াদায়  াঠােত 

বে্ব যা্তীয় প।খা  াঠােদায ই – প ।: - 

 

১) nandankumardpl@ gmail.com,  

২) hodcorporatepurchasedpl@gmail.com  

৩) p.bhakta@dpl.net.in 

 
 
 
 

 

সপন্াও  -  াথ  েশৎ িিব 

 
 

সবেযােগতায় - অে।া  কু ায েসদবা, অঞ্জদ ে ি, স্বাগতা ে ি,অেদর শ য্দর শয 

্ের শ যা াধ যায়ব 

অক্ষয ে্দ যাস – দর শদ কু ায ব 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hodcorporatepurchasedpl@gmail.com

