
 

 

 

 

দ্য দ্রু্গাপুর প্রজেক্টস লিলিজেড (DPL) হি পলিিবঙ্গ সরকাজরর িালিকানাধীন একটি সংস্থা যার প্রাথলিক িক্ষ্য লবদ্যুৎ 
উৎপাদ্ন করা এবং পলিিবজঙ্গর লবদ্যুৎ লবতরণ সংস্থা WBSEDCL-কক সরবরাহ করা। দ্রু্গাপজুর DPL-এর এখন পযগন্ত 

550 কির্াওযাে ক্ষ্িতার পাওযার প্ল্যান্ট রজযজে। বতগ িাজন এর দ্টুি চিিান ইউলনে রজযজে :- কযিন 300 কির্াওযাে 

ক্ষ্িতাসম্পন্ন ইউলনে নং 7 এবং 250 কির্াওযাে ক্ষ্িতাসম্পন্ন ইউলনে নং 8 ৷ দ্য দ্রু্গাপুর প্রজেক্টস লিলিজেজডর 
লনবলিত অলিস হি প্রশাসলনক ভবন, দ্রু্গাপুর-713201 এবং এোডাও কিকাতায 1593, রােডাঙ্গা কিইন করাড, 
কিকাতা-700107-এ একটি অলিস রজযজে যা সাধারণত কযার্াজযার্ অলিস লহসাজব কাে কজর। লডলপএি 
06.09.1961 তালরজখ ককাক ওজভন বযাোলরর সাজথ র্ঠিত হজযলেি এবং ষাজের দ্শজক ধীজর ধীজর পাওযার প্ল্যান্ট স্থাপন 
করা হজযলেি। DPL দ্রু্গাপজুর 125 বর্গ লকজিালিোজরর কিান্ড এিাকায লশল্প ও র্াহগ স্থয গ্রাহকজদ্র লবদ্যুৎ সরবরাহ 
করত। 

িুি উজেশয:- 

ক) দ্রু্গাপুর প্রজেক্টস লিলিজেড, WBSEDCL কক লনরবলিন্ন লবদ্যুৎ সরবরাহ করজত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ। 

খ) লডলপএি সিস্ত লনযি ও প্রলবধান কিজন সম্পজদ্র সজবগাত্তি বযবহার এবং পলিিবঙ্গ রাজেয লবদ্যুজতর ত্বরালিত 
চালহদ্ার সাজথ তাি লিলিজয চিার েনয তার পাওযার প্ল্যান্ট পলরচািনা করজত প্রলতশ্রুলতবদ্ধ। 

র্) সংস্থার প্রাথলিক উজেশয সবগদ্াই লবদ্যুৎ উৎপাদ্জনর বযবসাজক টিলকজয রাখা এবং পরবতীজত রাজেয সরবরাজহর েনয 
এর উন্নলত করা।  

 

                          

        ইউনিট – ৭      ইউনিট – ৮ 

          300 M W         250  M W 
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      উদয়ি 

 লডলপএি পলরবাজরর ত্রৈিালসক  িখুপৈ   সংখযা 01  িাস – েিুাই, 2021 কথজক  কসজেম্বর, 2021  
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িাননীয অযালডশনাি লচি কসজেোলর (লবদ্যুৎ) িহাশজযর বাতগ া          
লপ্রয সহকিীবনৃ্দ.... 

আিাজদ্র ত্রৈিালসক পলৈকা উদ্যন (েিুাই,21 – কসজেম্বর,21) প্রকালশত হি। এই পলৈকাটিজত ককাম্পালনর 

সালবগক পলরকাঠাজিা এবং কিীজদ্র সািিয লবষজয আজিাকপাত করা হজযজে। আপনাজদ্র সহজযালর্তা 

পলৈকাটি প্রকাজশর কক্ষ্জৈ খুবই গুরুত্বপূণগ। আলি ককাম্পালনর পক্ষ্ কথজক আপনাজদ্র সকিজক োনাই অসংখয 

ধনযবাদ্। আলি ভীষণভাজব আশাবাদ্ী কয আপনাজদ্র এই রকি সহজযালর্তায লড.লপ.এি তার পলৈকাটি 
প্রকাজশর কক্ষ্জৈ ধারাবালহকতা বোয রাখজত পারজব এবং আর্ািী লদ্জন উদ্যন পলৈকার সালবগক সািজিযর 
অন্তরাজি থাকা প্রজতযক কিীর কিগক্ষ্িতার ই দ্পগণ হজয উঠজব। আর্ািী বেজরর েনয সকজির প্রলত রইি 

অজনক শুভকািনা।  
 
Shri S Suresh Kumar, IAS 
 
 

লডলপএি এর িাননীয িযাজনলেং লডজরক্টর  িহাশজযর বাতগ া 
লপ্রয সহকিীবনৃ্দ, 

এো আনজন্দর লবষয কয লডলপএি তার ত্রৈিালসক িযার্ালেন “উদ্যন” এর প্রথি সংস্করণ 
প্রকাশ করজত যাজি। আলি লবশ্বাস কলর এটি আিাজদ্র কিীজদ্র সৄেনশীি প্রলতভা প্রদ্শগজনর েনয 
এবং কিীজদ্র সংজযাজর্র েনয উভযই একটি চিৎকার িাধযি হজব। আলি লনলিত কয িযার্ালেনটি 

ধীজর ধীজর এলর্জয যাজব এবং এর কালিত উজেশয পূরজণ আরও িিুয কযার্ করজব। আলি 
সম্পাদ্কীয দ্জির সকজির েনয শুভকািনা োনাই। ধনযবাদ্।   

   Shri Goutam Biswas 
এিলড, লডলপএি     

 

 

 



লবদ্ুযৎ কক্ষ্জৈর কপ্রক্ষ্াপে 

আিাজদ্র কদ্জশর লবদ্যুৎ উৎপাদ্ন কক্ষ্জৈর আর্ািী ভলবষযত খবু উজ্জ্বি। ২০২৬-২৭ সাজির িজধয ভারতবজষগর লবদ্যুৎ 

উৎপাদ্ন ক্ষ্িতা প্রায ৬২০ লর্র্াওযাে হজব যার িজধয ৩৮% হজব কযিা কথজক এবং ৪৪% হজব পুননগবীকরণজযার্য 

শলি কথজক। এলপ্রি ২০২১ পযগন্ত কদ্জশর কিাে স্থালপত লবদ্যুৎ উৎপাদ্ন ক্ষ্িতা হি ৩৮২ লর্র্াওযাে যার িজধয ৩৬.৫% 

লবদ্যুৎ উৎপাদ্ন হজযলেি পুননগবীকরণজযার্য শলিজক বযবহার কজর। লডলপএি পুননগবীকরণজযার্য শলির ভলবষযত 

সম্ভাবনাজক উপিলি কজরজে এবং ইজতািজধয কস ৌ্রশলি স্থাপজন উজদ্যার্ী হজযজে। লডলপএি গ্রীন হাইজরাজেন ইউলনে ও তার 

সাজথ কাবগন কযাপচার ত্রতলরর বযাপাজরও লচন্তাভাবনা শুরু কজরজে। এটি ১০ টিলপলড লিথানি উৎপাদ্ন করজব বজি 

আশা করা হজি যা আর্ািী লদ্জন ভারতবজষগর লিথানি আিদ্ানী কক্ষ্জৈ লনভগ রতা অজনকোই হ্রাস করজব।  এই বযপাজর 

লডলপএি তার ২০৩০ সাজির লদ্শা লনধগারজণর লচন্তা ভাবনা করজে। 

 
কস র শলি উৎপাদ্ন 

লডলপএি ২৭ কির্াওযাজের পনুনগবীকরণজযার্য কস র শলি সম্পন্ন পাওযার প্ল্যান্ট স্থাপজনর অনুজিাদ্ন কপজযজে। এই ২৭ 

কির্াওযাে পযগাযেজি স্থাপন করা হজব এবং প্রজযােনীয দ্রপৈ যথাসিজয প্রকাশ করা হজব।  

 

লবলভন্ন ISO-র স্বীকৃলত 

পলরজবশবািব লবদ্যুৎ উৎপাদ্নজক অগ্রালধকার লদ্জয স্বলনভগ রতা অেগ জন লডলপএি প্রলতশ্রুলতবদ্ধ। এই কপ্রক্ষ্াপজে DPL ISO 

- 14001, 45001 এবং 27001  অেগ জনর েনয লনরন্তর প্রজচষ্টা চালিজয যাজি। আিরা আশা কলর শীঘ্রই উজেলখত 

লবষজয শংসা পৈ অেগ ন কজর কৃলতজত্বর স্বাক্ষ্র রাখব । 

 

শংসা পৈ 
 
লডলপএি কতৃগ পক্ষ্ লনম্নলিলখত কিগচারীজদ্র কাজের প্রশংসা কজর, কারণ তারা তাজদ্র দ্ালযত্বজক অগ্রালধকার লদ্জযলেি 

এবং লডলপএি পাওযার প্ল্যান্টজক ক্ষ্লতর হাত কথজক বাাঁলচজযলেি – 

 

                              
   শ্রী প্রশান্ত কদ্,            শ্রী শুজভনু্দ িান্না, শ্রী সুন্দর কুিার সরকার,        শ্রী সান্তন ুিন্ডি,             শ্রী র্জণশ ক াষ 
েলুনযর িযাজনোর             িযাজনোর                 িযাজনোর          েলুনযর িযাজনোর         অযালসস্ট্যান্ট িযাজনোর 
 

                                           
          শ্রী কদ্বাঞ্জন পাজন্ড,                              শ্রী সেি িন্ডি            শ্রী সবগলেৎ লবশ্বাস          

         অযালসস্ট্যান্ট িযাজনোর                 েুলনযর িযাজনোর               িযাজনোর      

লডলপএি কতৃগ পক্ষ্ এজদ্র সকিজক অলভনলন্দত কজর এবং তাজদ্র উজ্জ্বি ভলবষযজতর েনয শুভকািনা োনায। আিরা 

আশা কলর কয সংস্থার অনযানয কিীরা তাজদ্র কথজক অনপু্রালণত হজব এবং উৎকষগতা বৃলদ্ধজত সজচষ্ট হজব।  
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স্ট্ার এিপ্ল্যী অি দ্য িান্থ 

আিাজদ্র লনম্নবলণগত লতন কিগচারীজক কসজেম্বর, 2021 িাজসর েনয “স্টার এমপ্লনয় অফ দয মান্থ” –এর শংসা 
পৈ প্রদ্ান করা হজযজে :-  

                                              
   কৃষ্ণ সাৌ্িন্ত                        তনযা ক াষ                     সঞ্জয বসাক 
লস কেক সাজপােগ  হযান্ড                   লসলনযর নাসগ                     কে টি এ 
  লস লপ এ লড                     লডলপএি হসলপোি              এ এইচ লপ অযান্ড ই এস লপ 
 
এজদ্র উজ্জ্বি ও সিদৃ্ধ ভলবষযৎ কািনা কলর । আশা কলর ভলবষযজত আিরা এজদ্র িজতা আরও অজনক তারকা পাব। 

 
খলন কথজক কযিা উজত্তািন 

লডলপএি -এর লনেস্ব কযিা খলন (ট্রান্স দ্াজিাদ্র কযিা খলন) যা দ্রু্গাপুর করিওজয কস্ট্শন কথজক প্রায কুলড(20) 

লকজিালিোর দ্জূর বাাঁকুডা কেিার বডজোডায অবলস্থত । ট্রান্স দ্াজিাদ্র প্রাইজভে লিলিজেড লডজসম্বর, 2020 কথজক 

কযিা উজত্তািন করজে। লডজসম্বর, ২০২০ কথজক কসজেম্বর, ২০২১ পযগন্ত ট্রান্স দ্াজিাদ্র কযিা খলন কথজক 

৩,৩৪,৬৫৩ কিলট্রক েন কযিা উজত্তািন করা হজযজে । কযিা উজত্তািজনর েনয আরও েলি েয করার কাে চিজে।  

DPL এর কৃলতত্ব 

লডলপএজির লবলভন্ন লবভার্ লনেস্বজক্ষ্জৈ সজবগাত্তি কিগক্ষ্িতার সবগালধক প্রজচষ্টা চালিজয যাজি, লডলপএজির 

সালবগক উন্নযনজক ককন্দ্র কজর এবং লশজল্পর েনয এই কাে একটি পলথকৃৎ লহজসজব প্রিালণত হজযজে। এই 

কক্ষ্জৈ এই লবভার্ লবলভন্ন প্রশংসা অেগ ন কজরজে যা অতীব প্রশংসনীয– 

i) প্রশাসলনক ভবজন বাজযাজিলট্রক উপলস্থলত লসজস্ট্ি স্থাপন এবং সিিভাজব তার কাে সম্পাদ্ন। 

ii) কিকাতা অলিস, প্রশাসলনক ভবন এবং প্রযুলির্ত ভবজনর কবাডগ  রুজি ভাচুগ যাি কনিাজরন্স লসজস্ট্ি স্থালপত। 

 
বাণী 

 
 “অমর হতে গেতে 

   অমৃে োতে িা 
     কমমই যতেষ্ট” – স্বামী নবতবকািন্দ  
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স্বাধীনতা লদ্বস উদ্যাপন 

১৫.০৮.২০২১ তালরজখ লডলপএি-এর লবলভন্ন লবভাজর্ স্বাধীনতা লদ্বস পালিত হয। লবলভন্ন লবভাজর্ সংলিষ্ট লবভার্ীয 

প্রধানরা চারা করাপজণর উজদ্যার্ কনন। প্রশাসলনক ভবজন, লডলপএি-এর িাননীয িযাজনলেং লডজরক্টর একটি র্াজের চারা 

করাপণ কজরন এবং এই প্রসজঙ্গ আিাজদ্র পলরজবশজক আরও কবলশ কজর বৃক্ষ্জরাপজণ িজনাজযার্ লদ্জয সবুে ও পলরিন্ন 

রাখার বাতগ া কদ্ন। 

              

 

েরুরী এবং দ্জুযগার্ বযবস্থাপনা পলরকল্পনা 

০৪.০৮.২০২১ তালরজখ লবলশষ্ট বযলিজদ্র উপলস্থলতজত কজরানা লবলধ কিজন লডলপএি-এর ইউলনে নাম্বার ৭ এর বানগার 

কলার এিাকায একটি েরুরী এবং দ্জুযগার্ বযবস্থাপনা পলরকল্পনার িক লরজির আজযােন করা হজযলেি। একটি কৄলত্তি 

দ্শৄযকল্প ত্রতরী করা হজযলেি এই অনিুান কজর কয দ্পুুর ১২ োর সিয দ্েুন অপাজরশন কথজক ইউলনে ৭ এর বযিার 

এিাকায পলরদ্শগজন লর্জযলেি যখন বানগাজর কতি সাজপােগ  কদ্ওযা চিলেি। কসইসিয হঠাৎ কতি লিক করা শুরু হয এবং 

অলতলরি র্রজির কারজণ লিক কজর কতজি আগুন ধজর যায এবং একেন পজুড আহত হয।  ঐ িক লরিটি উচ্চপদ্স্থ 

আলধকালরকজদ্র এবং কিীজদ্র উপলস্থলতজত অতযন্ত সিি লেি। 
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লডলপএি হাসপাতাজি ককালভড - 19  টিকাকরণ  অলভযান 

লডলপএি তার সকি কিগচারীজক সিিভাজব ককালভড-১৯ প্রথি কডাে টিকা কদ্ওযার িাধযজি আজরকটি িাইিিিক 

অেগ ন কজরজে। লডলপএি কতৃগ পক্ষ্ সকি কিগচারীজদ্র লনরাপত্তা ও তাজদ্র  কিযাজণর েনয প্রলতশ্রুলতবদ্ধ । 

       

 

 

লবদ্ুযৎ ককজন্দ্রর কিগক্ষ্িতা 
 

পযারালিোর েিুাই, ২০২০ কথজক কসজেম্বর, ২০২০ েিুাই, ২০২১ কথজক কসজেম্বর, ২০২১ 
লবদ্যুৎ উৎপাদ্ন (MU) ৬৭৬.২৯৪ ৫৭৬.১৪০ 

প্ল্যান্ট কিাড িযাক্টর (%) ৫৭.৩৭ ৪৭.৩৯ 
লডলিযাডগ  কযাপালসটি (%) ৫৮.৭৫ ৪৬.৮৫ 

অলিলিযারী পাওযার কনসাম্পশন (%) ১১.৬৩ ১১.২৫ 
কেলসলিক অজযি কনসাম্পশন 

(এিএি/জকডাবিএুইচ)   
০.৮১২ ০.৯৬৬ 

কেলসলিক ককাি কনসাম্পশন 
(জকলে/জকডাবিুএইচ) 

০৬২৬ ০.৭১৩  

 

লডলপএজির চিলত অথগবজষগ লকেু উজেখজযার্য সািিয 
 

১) লডলপএি এই অথগবজষগ প্রথি BBB+ কেলডে করটিং কপজযজে।  
 
২) PFCL এর ঋণ পনুর্গঠন করা হজযজে। লডলপএি WBIDFC কথজক ২৬৭৫ ককাটি োকা ঋণ ১৫ বেজরর েনয 
লনজযজে যার সুজদ্র হার হি ৮.৬৫% এবং PFCL ঋণ কিোজনা হজযজে যার সজুদ্র হার লেি ১১.৬৭%। এর সাজথ ২ 
বেজরর েনয স্থলর্তাজদ্শ কিযাদ্ আজে। যার িিশ্রুলত স্বরূপ প্রলত িাজস প্রায ৭ ককাটি োকা কজর ঋজণর কবাঝা 
কজিজে।  
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অবসারপ্রাপ্তজদ্র তালিকা 
লনম্নলিলখত কিগচারীবনৃ্দ েিুাই, ২১ কথজক কসজেম্বর, ২১ ত্রৈিালসজক লডলপএি কথজক অবসরগ্রহণ কজরজেন। 

েলিক সংখযা নাি এিপ্ল্যী নাম্বার অবসরগ্রহজনর তালরখ 
১ শ্রীিতী অজশাকা সরকার ১০৫০৩ ৩১.০৭.২০২১  
২ শ্রী লদ্িীপ কুিার ভুাঁ ইযা ১১৩০৬ ৩১.০৭.২০২১ 

৩ শ্রী রলঞ্জত পনু  ১১৫০১ ৩১.০৭.২০২১ 

৪ শ্রী অরুপ রঞ্জন সাাঁতরা ১১৫০৬ ৩১.০৭.২০২১ 

৫ শ্রী অজশাক কুিার সািন্ত  ১১৫৪৫ ৩১.০৭.২০২১ 

৬ শ্রী অলিতাভ ক াষ হােরা  ১২১৪৮ ৩১.০৭.২০২১ 

৭ শ্রী হারাধন র্ডাই  ৭৭৩৭ ৩১.০৮.২০২১  
৮ শ্রী র্জণশ হালর  ৭৮১০ ৩১.০৮.২০২১ 

৯ শ্রী উত্তি রায কচ ধরুী ১০২২৪ ৩১.০৮.২০২১ 

১০ শ্রী অজশাক কুিার কিাহান্ত ১০৫৫৬ ৩১.০৮.২০২১ 

১১ শ্রী লে শযাি নাথু  ১০৫৭০ ৩১.০৮.২০২১ 

১২ শ্রী লনলখি কুিার ক াষ ১০৯১৩ ৩১.০৮.২০২১ 

১৩ শ্রী রাধাকান্ত র্যালি  ১১৪৯৩ ৩১.০৮.২০২১ 

১৪ শ্রীিতী শীিা িেিুদ্ার  ১৩৩৬৪ ৩১.০৮.২০২১ 

১৫ শ্রী সুপারভাইসর িাহাজতা ১০১১১ ৩১.০৮.২০২১ 

১৬ শ্রী শযািসুন্দর হালর   ৭২৪৯ ৩০.০৯.২০২১ 
১৭ শ্রী রািচন্দ্র দ্াস  ৭৫১০ ৩০.০৯.২০২১ 

১৮ শ্রী হলরসাধন বার্লদ্  ৭৬৩৮ ৩০.০৯.২০২১ 

১৯ শ্রী িনু্ট ভুাঁ ই ১১৬১৭ ৩০.০৯.২০২১ 

২০ শ্রী লবিি ঠাকুর  ১২০৩১ ৩০.০৯.২০২১ 

২১ শ্রী কস জিনু্দ দ্াস ১২১৯০ ৩০.০৯.২০২১ 

২২ শ্রী রািকৄষ্ণ রায  ১২২৫৮ ৩০.০৯.২০২১ 

২৩ শ্রী রজিশ চন্দ্র রাউজিা ১৩২৭৯ ৩০.০৯.২০২১ 

২৪ শ্রীিতী িুিিািা লবশ্বাস  ১৩৩২৯ ৩০.০৯.২০২১ 

 

লডলপএি এজদ্র সকিজক তাজদ্র অবসর েীবজনর েনয শুভকািনা োনাজি। 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

প্রস্তুতকারক 
সম্পাদ্কঃ- পাথগলেৎ ভি  

সহজযালর্তাযঃ- আজিাক কুিার লসনহা, অঞ্জন লিৈ, স্বার্তা লিৈ, অনুপ ক াষাি, অলনন্দয সনু্দর বজন্দাপাধযায    
অক্ষ্র লবনযাসঃ- নন্দন কুিার, কস িযলেত কপাোর 
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