উদ ন
িডিপএল–এর পািরবািরক পি কা
কা,বষ ২,সং া ১,মাস লাই ২০২২ থেক সে
,

র ২০২২
,

স াদকী
আশা এবং িনরাশার এক বছর পার কের আমরা আবার আপনােদর সামেন উপি ত হেত পেরিছ। এর
েরা িত ই আপনােদর সবার –আর সই সে অবশ ই ক পে র এক সদথক িমকা িনর র আমােদর উৎসাহ
িগেয়েছ। এক িত ােনর পািরবািরক পি কা িহেসেব আ কাশ কের তােক এিগেয় িনেয় যাওয়া আেদৗ স ব
করেত পারা যােব এ িব াস াথিমক ের িছল না – একথা সিত । মাঝখােন অেনকটা অিনয়িমত হওয়ার পেরও
(এক সংখ ার কাশ ঘেট
সংখ া িহেসেব
িহেসেব) গত সংখ া থেক আমরা িনয়েম িফেরিছ।। পি কা
মািসক
িভি েতই বেরােব। আপনােদর সবার সহেযািগতায় আশা কির খ র া করা যােব। ক আেগর সংখ ায় আমরা
িব ািপত কেরিছলাম - পরবত সংখ া েক শারদ সংখ া িহেসেব কাশ করেত চাই। পি কার এবােরর সংখ ায়
আমরা আলাদা কের এক সািহেত র িবভাগ সংেযািজত করলাম। এই অংেশ আপনােদর এবং আপনােদর ভরণীয়
বেগর সবার কােছ আমােদর আেবদন– যেথ সংখ ক জনশীল লখা জমা কের আ িরকভােব অংশ হণ ক ন এই
পি কার ি েত।
_____________________________________________________________

যুি গত ভূ িমকা

PLANT PERFORMANCE ((JUNE– 2022 to AUGUST- 2022)
DETAILS
UNIT – 7
UNIT – 8
STATION
GENERATION (MU)
165.86
429.86
595.72
PLF (PLANT LOAD
D FACTOR)
25.04
77.87
49.05
DC%
23.97
77.11
48.05
APC SENT OUT (MU)
66.685
APC%
11.19
SCC (SPECIFIC COAL
0.726
0.692
0.701
CONSUMPTION) (Kg/KWh)
SOC (SPECIFIC OIL
0.402
0.331
0.351
CONSUMPTION) (KL/KWH)

STAR EMPLOYEES OF THE MONTH
1) “STAR EMPLOYEE OF THE MONTH” – JUNE, 2022”

র ত হে েছন

১) মিত িনপা রা , ােনজার ( কিমক াাল), কমচারী ন র – 13716
২) সে াষ পা া, কমচারী ন র - 13248
13248, িসিন র টকিনক াল সােপাট া ।
DPL-GENERATING
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সে াষ পা

া, কমচারী ন র - 13248,

িসিনয়র টকিনক াল সােপাট হ া
মানব স

দ এবং

2)

মিত জুিনপা রায়

।

ম ােনজার ( কিমক াল)

শাসন।

STAR

EMPLOYEE

কমচারী ন র – 13716

OF

THE

MONTH”

–

JULY,

র ত হে েছন ১) িবজ
চ , িন র ােনজার, কমচারী ন র - 11926, ইউিনট - 7 এবং ২)
কমচারী ন র - 13777, ণী - চ থ ণী.

ত সাম ,
কমচারী ন র - 13777,
ণী - চ থ ণী.

ত

2022”

সাম ,

িবজ
চ ,
িন র ােনজার,কমচারী ন র - 11926
ইউিনট - 7

3)“STAR EMPLOYEE OF THE MONTH” – AUGUST,2022”
র ত হে েছন
১)
আিশস মার দাস,কমচারী ন র - 10826,অ ািস া
ােনজার (আই/িস),িফনা এবং
অ াকাউ স এবং ২)
িজত মালাকর, ােনজার (ইেলকি কাল), কমচারী ন র - 13571, ইউিনট –
7.
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আিশস মার দাস,
অ ািস া

িজত মালাকর,

ােনজার (আই/িস),িফনা এবং অ াকাউ স

কমচারী ন র – 10826

ােনজার (ইেলকি কাল),
কমচারী ন র – 13571,ইউিনট – 7

িডিপএল ােনজেম এেদর সবার স জীবন এবং উ ল ভিবষ ৎ কামনা কের।

76 তম াধীনতা িদবস - 2022 উদযাপন
৭৬ তম াধীনতা িদবস িডিপএেল ণ উ সােহর সােথ উদযািপত হে িছল। িডিপএেলর শাসিনক ভবেন
িডিপএেলর ব াপনা পিরচালক
গৗতম িব াস তর া উে ালেনর মা েম অ ান
কেরন। এর সােথ ,
অ া অেনক কায মও পালন করা হে িছল যমন - কািগল িবজ িদবস পালন ,হাসপাতােল িমি িবতরণ ,
েরাপণ এবং পা রা উড়ােনার মা েম শাি ও শাি ছি ে দও া।
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িশ ণ কম চী (Training)
১)13.09.2022 তািরেখ DPL এর িসিন র অিফসারেদর জ িস
িশ েণর আে াজন করা হে িছল। িশ ন িদে েছন

রিসেডি , গা ের এক

ম িবি ং

দপায়ন ঘাষ (ইউিনকম)।

২) 01.09.2022, 03.09.2022, 05.09.2022 এবং 06.09.2022 তািরেখ

অিভিজৎ

পােলর ত াবধােন িডিপএল-এ এক চার িদেনর িচিকৎসা িশ ণ দও া হে িছল৷|

Environmental Award - 2022
আসােমর
াহা েত অ ি ত
ীনেটক ফাউে শেনর "পিরেবশগত
র া
আউট ােটনিডং অ ািচভেম "-এর জ 22তম ীনেটক এনভা রনেম অ াও াড 2022 িজেত DPL তার েট আরও এক পালক যাগ কেরেছ।

অি

িতেরাধ স াহ

এক ফা ার মক ি ল 27.07.2022 তািরেখ টকিনক াল িবি ং, DPL-এ আে াজন করা হে িছল। মক ি ল
ফা ার অিফসার
এ. ক. ভ াচায, িডিজএম (পাও ার া )
তাপস েখাপাধ ায় এবং অ রা ত
কেরিছেলন৷ মক ি ল সফল হে েছ৷

61st AGM (Annual General Meeting)
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সে

র, 2022 তািরেখ DPL-এ 61তম বািষক সাধারণ সভা অনু

সভায় উপি ত িছেলনমজুমদার যু

স

মতী

াদক-শ

,

গামা ল ু সািরন, িবেশষ সিচব-শ ,
সৗরভ মজুমদার-আিথক উপেদ া-শ

রায়। সহকারী সিচব - িবদু ৎ, িডিপএেলর পিরচালক
গৗতম

িব াস

-

ব ব াপনা

পিরচালক

পিরচালক অথ/িডিপএল এবং অন ান রা।
সিচব, িবদু ৎ, িভিডও কনফােরে

ত হয়। এই

-

লয়
, নীনা

মতী রীতা মুখা জ,

িডিপএল,

অ

ন

ব ানাজ

এস সুেরশ কুমার, অিতির

র মাধ েম অনলাইেন এই

বঠেক

যাগ

দন।

িবগত িতনমােস অবসর া কম েদর তািলকা।
Sl.
No.

Emp. No.

Department

Retired On

9940

COGP

জুলাই, 2022

আসুেতাষ
মজুমদার
রােম
সরকার
অেলাক কুমার
দ
ন লাল শাও

11355

POWER PLANT

জুলাই, 2022

11500

POWER PLANT

জুলাই, 2022

11522

POWER PLANT

জুলাই, 2022

11638

জুলাই, 2022

10258

আগ

, 2022

10496

DEPUTATION
TO WBSEDCL

আগ

, 2022

৮

স ীব কুমার
ফৗজদার
মতী মায়া
বাউরী
সু ত চ বত

DEPUTATION
TO WBSETCL
DEPUTATION
TO WBSEDCL

10672

আগ

, 2022

৯

িদলীপ কুমার

11004

DEPUTATION
TO WBSEDCL
POWER PLANT

আগ

, 2022

১০

মািণক ম

11217

আগ

, 2022

১১

দুলাল বাগিদ

DEPUTATION
TO WBSEDCL
CHEMICAL

আগ

, 2022

১
২
৩
৪
৫
৬
৭

Name
বদ

নাথ শীল

চ
ল

11314
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মুখ

১২
১৩

ভূ েদব মুমু

11443

LAB.
MINES

তারক

13287

POWER PLANT

আগ

১৪

অপূব সরকার

10051

POWER PLANT

সে

র,2022

১৫

তপন কুমার

10915

SECURITY

সে

র,2022

অ জত কুমার

10927

POWER PLANT

সে

র,2022

অমল কাি

11115

POWER PLANT

সে

র,2022

COGP

সে

র,2022

DEPUTATION
TO WBSETCL
COMPANY
SECRETARY

সে

র,2022

সে

র,2022

১৬
১৭
১৮
১৯
২০

দাস

ঘাষ

আগ

, 2022
, 2022

দ
দাস

11544
অিনল কুমার
সাহা
সুকুমার িসনহা 12180
মতী বাণী
পাঠক

13366

________________________________________________________________________
সািহেত র পাতা
কিবতা
কাকওভ ান /

কিল ভ াচায

নই নই চািরিদেক, নই নই শ
কাকওভ ান সাইেরন, হে গেছ ।
আেলা নই, জল নই , নই বতেনর খাম
মিশেনর গমগম, িমেকর ঘাম।
তেল ভাজা,ক ান ন, িফেনর বা
সাইেকল ংটাং কাদােলর মা ।
ক লার বাঝা িপেঠ, াক সাির সাির
েলা আর ও েধর িডে াির।
গট ান নই গেট, নই গট পাস
কাকওভ ান চ ের বা ে র বাস।
িসে র তা াতাি ,অডােরর সত
দও ােলর রঙ নই, রা া গত।
েজা, ঈদ, ী মােস চািরিদেক হাহাকার
শােনর তা িমেলিমেশ একাকার।
িভ আর এ , এেন িদল অসমে স া
মজীবী িমেকরা ম হীন ব া।
[রিচত:- মতী

কিল ভ াচায,

অন ভ াচায,িসিন র ােনজার (আইন) – এর মা]
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গ
১
অিন

র বে াপা া

কািলংপংে র মা অভ ার মি ের িতর সামেন দ বত হে ণাম করেলন সেত ন সা াল, ইসেরার অ তম
ব ব ািনক। ওখােনর ােজে র মাথা বলেলই হ । উিন সম পেল এই মি ের আসেবনই। এই িনে কউ
িজে স করেল উিন হােসন, িক বেলন না। র ী বা ছেলেমে রা যিদ বেল ' এতবে া সাে ি
হে ও তামার
ভি গল না, এটা তা িব ােনর গ '। উিন রােনা িদেনর কথা মেন কেরন। তখন উিন িসেডি কেলেজর ছা ,
এইিদেকই সামার ক াে র জ এেসিছেলন। কে কিদন ভােলাই কাটল, ব েদর িনে হইচই, ভােলা খাও াদাও া,
ব ােনা। একিদন সকােল র পেট থা
হল, তার সােথ পাতলা পা খানা। শরীেরর জল সব কে ক ঘ ােতই
বিরে গল। বািকরা কােছিপেঠর এক হা ে ডা ার আনেলন িক উিন কানও ভরসা িদেত পারেলন না।
িশিল ি িনে যাও া হেব িকনা সবাই ঝেত পারিছল না, এমন সম ি ল আসান হে এল ওখােনর
ক ারেটকার ং । এখােন সামেনর মি ের এক সা বাবা আেছন, তার কােছ িনে যেত বলল।সবাই িব াস
অিব ােসর দালা লিছল। অবেশেষ আর রা া না পে ওেক ধরাধির কের গাি েত েল মি ের িনে গল
সবাই। সা বাবা বাইের চাতােল বেসিছেলন, ওর িনেদশ মেতা েক মি ের মাে র িতর সামেন ইে দও া হল।
পেরর িদন সবাই দেখ উিন েরা ির , গতকােলর রােগর কানও িচ শরীের নই। সবাই িমেল সা বাবােক
ণাম জািনে িছেলন। সই রােত কী হে িছল তা সেত নবা ই জােনন, এক কােলা মে ওর মাথা হাত িলে
িদেতই উিন ক হে গিছেলন। তারপর থেক এই চলেছ। শ িপ ােরর সই বাণী, গ আর মেত ব িক
আেছ, ি যার হিদশ পা না, আজও সিত ।
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২

ভাসান
পাথিজৎ ভ
আজ দশমী। এবার আমােদর পাড়ার েজার িথম িছল লাইভ ঠা র।েমােড়র িমি র দাকােনর ময়রা
হেয়িছল গেনশ,বিলউেডর ে িবেভার ঋি ক হেয়িছল কািতক,পাড়ার হাট ব িচিনর বান িমিন সেজিছল
সর তী।আর ঋ কণা পাজ িদি ল ল ীর। িবজয়ার ভাসান বিরেয়েছ,সামেন চেলেছ তাসা পা । মা গার িমকায়
িত বৗিদ িমিছেলর মা ষেক িকেয় েকর চল স ং-এ । পােয়র কাছাকািছ স ির াওয়ালা অ র বেশ
েক িসলভার ফেয়ল পপােরর ি ল েট বেস আেছ। সকাল থেকই ছালােস সহেযােগ ক’পাঁইট চিড়েয়েছ ক
জােন, চাখ েলা ভাঁটার মত লেছ। পাড়ার যত িনত প ছেল ছাকরারা জগঝ বাজনার তােল তােল কামর
থেক িন া দালাি ল িবিচ ভি মায়। সবার চাখ এিড়েয় বাব ময়রা ওর কামেরর বাঁিদেকর েরান দাদটা
একবার লেক িনল। অকারেণ ওর ফল
ঁেড়র ওপের বসা একটা মািছেক মাথা নািড়েয় তাড়াল। পথ চলিত
মাঝবেয়সীরা আড় চােখ নানা মােপর শরীেরর এ া চাখেত িগেয় িভরিম খাওয়ার জাগাড়।খ াপা হাওয়ায় উেড় যায়
পাড়ার বউ – িঝ - দর েকর চল,ঢাকা থােক না–উই মা,কী খলবেল কা ।ভ ােনার ওপের বসােনা মাইেক বাজেছ
– তােক হি লাগেছ। হঠাৎ পােশর আেধা অ কার গিল থেক বিরেয় জড়ােনা গলায় িবকাশ – অ াই, আিম
মােক বরণ করব,একদম িনেজর মত কের। সবাই সাি ং হেয় যাও- সাইড ি ।আিম চারপােশ ছানিবন কির।মওকা
মত যিদ কাউেক আজ সে
র জ পটােনা যায়। েজার িদন িতেনক এবার ব িবলা গেছ –িক এিদক ওিদক
যত ছ ক ছেলার পােশ হয় বাবা িকংবা মা এমন বিডগাড হেয় িফট আেছ শালা একটা ছিবেতও লাইক িদেত পারিছ
না। কপােল না থাকেল িঘ! অগত া ল ী-সর তীর িদেক দা ণ একটা ি ন াই কির,িবফল হয়।এক এেগােতই
পাড়ার িশ র সে দখা – এই আমার বউেক দেখিছ ? আিম আ ল েল িত বৗিদেক দখােতই ল া িজভ
কেট বলল – কী ু! আমােক না িনেয় চেল এেসেছ? গরম একটা ভামা কলেক আমার হােত পাস কের িদেয় িশ
বাজনার তােল তােল নাচেত নাচেত এিগেয় যায়। আিম বাম শংকর বেল সেজাের এক টান মাির কলেকেত। িন
লার মত আ েনর লিক কলেকর মাথায়। শহেরর শষ াে নদীর িদেক ভাসান এিগেয় চেল।
---------
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 শারদ সংখ া কািশত হল। আপনােদর কােছ অ েরাধ – পি কা র পাঠ িতি য়া জানান। নীেচ য ই –
মল আইিড েলা দওয়া আেছ তার যেকান এক েত।
 িডিপএল – এর সব েরর কম এবং আিধকািরকেদর অ েরাধ – গ ,কিবতা,ছড়া,ছিব (JPG) – জনশীল
সম রচনা নীেচ দ ই- মল মাধ েম বা হােত কের পৗঁেছ দওয়ার ব ব া ক ন।
 লখার সে িনেজর নাম,িবভাগ,পদ, মাবাইল নং িদেত হেব।
 পি কার পরবত সংখ ার যাবতীয় লখা আগামী ১৫ ই িডেস র ২০২২ –এর মেধ নীেচর কানায় পাঠােত
হেব। যাবতীয় লখা পাঠােনার ই – মল: পি কা কািশত হেব জা য়ারী ২০২৩ –এর থম স ােহ।
১) nandankumardpl@ gmail.com
২) hodcorporatepurchasedpl@gmail.com
৩) p.bhakt a@dpl .net .i n

ধান স াদক - পাথিজৎ ভ
স াদক – ন ন মার

সহেযািগতায় –

আেলাক মার িসনহা, অিন

র বে াপাধ ায়।
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