নর্থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াোং ল িঃ এর ইয়নায়েশন সোংক্রান্ত বালি
র্মপলর ল্পনা (২০১৭-১৮)
ক্র
নোং

প্রস্তালবত
লবষে সমূহ

বাস্তবােন
া (শুরু
ও
সমালির
তালরখ)

দালেত্বপ্রাি র্ম র্তা
(জে র্ম র্তার
জনতৃয়ত্ব সম্পালদত
হয়ব তাাঁর নাম ও
পদবী)

প্রতযালশত ফ াফ ( ােলি
সম্পন্ন হয় গুনগত বা
পলরমানগত ল পলরবর্তন
আসয়ব)

পলরমাপ
(প্রতযালশত ফ াফ
ততরী হয়েয়ে ল না
তা পলরমায়পর
মানদন্ড)

১.

পারফরমযন্স
মযায়নেমন্ট
লসয়স্টম
(লপএমএস)

জসয়েম্বর
২০১৬ লিয়সম্বর
২০১৭

১. সায়দ
জমাহাম্মদ লিপু,
বযবস্থাপ
(আইলসলি/এমআই
এস)।

উক্ত ার্যক্রম সম্পন্ন হয়
জ াম্পানীর স
স্তয়রর
র্ম র্তাগণ অন াইয়ন Job
Target জসি রয়ত পারয়বন
এবোং Job Target অনুোেী
তদলন
ার্যক্রম সহয়েই
জর র্ড রয়ত পারয়বন।
এোড়া তদলন
ার্যক্রয়মর
তাল া হয়ত প্রয়তয Job
Target এর শত রা অর্জন
স্বেোংলক্রেোয়ব রা হয়ব।
জ ান র্ম র্তায় Manually
Marking রার প্রয়োেন
পড়য়ব না। উয়েখয উক্ত
সফট্ওেযারলি জ াম্পানীর
লনেস্ব জ া ব দ্বারা ততরী
রা হয়ব।

মূ যিঃ
জনাি বই এর
বযবহার ময়ব
এবোং র্ম র্তায়দর

২. ওোল উ
বারী, সহ ারী
জপ্রাগ্রামার
(আইলসলি/এমআই
এস)

Performance

সলি োয়ব
মূ যােন রা
সহে হয়ব। এোড়া
র্ম র্তায়দর
স্বচ্ছতা,
েবাবলদলহতা এবোং
দক্ষতা বৃলি পায়ব।

নর্থ-ওয়েস্ট পাওোর জেনায়রশন জ াোং ল িঃ এর ইয়নায়েশন সোংক্রান্ত বালি
(২০১৭-১৮)
ক্র
নোং

প্রস্তালবত
লবষে সমূহ

২. লবদযমান
Career
Portal
সোংস্করণ ও
সমৃি রণ

র্মপলর ল্পনা

বাস্তবােন া
(শুরু ও
সমালির
তালরখ)

দালেত্বপ্রাি র্ম র্তা
(জে র্ম র্তার
জনতৃয়ত্ব সম্পালদত
হয়ব তাাঁর নাম ও
পদবী)

প্রতযালশত ফ াফ ( ােলি
সম্পন্ন হয় গুনগত বা
পলরমানগত ল পলরবর্তন
আসয়ব)

পলরমাপ
(প্রতযালশত ফ াফ
ততরী হয়েয়ে ল না
তা পলরমায়পর
মানদন্ড)

জসয়েম্বর
২০১৬এলপ্র
২০১৭

১. সায়দ
জমাহাম্মদ লিপু,
বযবস্থাপ
(আইলসলি/এমআই
এস)।

জ াম্পানীয়ত চাকুরী
প্রার্থীয়দর আয়বদনপত্র েমা
জনোর েনয লনেস্ব Career
Portal রয়েয়ে। উক্ত
Career Portal এর
মাধ্যয়ম লনয়োগ সোংক্রান্ত
লবলেন্ন ার্যক্রম জেমনিঃ
আয়বদনপত্র গ্রহণ, লনয়োগ
পরীক্ষার লফ েমাদান,
ল লখত পরীক্ষার প্রয়বশপত্র
জপ্ররণ , জমৌলখ পরীক্ষার
প্রয়বশপত্র জপ্ররণ, চাকুরী
প্রার্থীয়দর তাল া প্রস্তুত
রা ইতযালদ াে সহয়েই
ও স্বল্পসময়ে রা সম্ভব
হয়চ্ছ। উক্ত Career
Portal এর মাধ্যয়ম জসবা
প্রদান আয়রা সহে রার
উয়েয়শয জ াম্পানীর লনেস্ব
জ া ব দ্বারা E-mail
জেলরলফয় শন লসয়স্টম
সোংয়োেন রা হয়েয়ে।
এোড়া মানবসম্পদ
লবোয়গর চালহদানুোেী
লবলেন্ন ধ্রয়নর সোংস্করণ ও
সমৃি রয়ণর ার্যক্রম
অবযাহত রয়েয়ে।

আয়বদনপত্র েমা
জদোর েনয
প্রার্থীয়
কুলরোর/জপাষ্টা
সালিস বযবহার
রয়ত হয়ব
না।ফয় অঅথ ও
সমে সাশ্রে হয়ব।

২. ওোল উ
বারী, সহ ারী
জপ্রাগ্রামার
(আইলসলি/এমআই
এস)।

ল লখত পরীক্ষার
লফ েমাদায়নর
েনয জ ান
জপাষ্টা অর্ডার/জপঅর্ডার রার
প্রয়োেন পড়য়ব
না।প্রার্থীগণ
জমাবাই জফায়নর
মাধ্যয়ম পরীক্ষার
লফ েমা লদয়ত
পারয়বন।
ল লখত/জমৌলখ
পরীক্ষর প্রয়বশপত্র
পািায়নার েনয
জ াম্পানীয়
জপাষ্টা সালিয়সর
উপর লনির
রয়ত হয়ব না।
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(২০১৭-১৮)
ক্র
নোং

প্রস্তালবত
লবষে সমূহ

বাস্তবাে
ন া
(শুরু ও
সমালির
তালরখ)

দালেত্বপ্রাি
র্ম র্তা
(জে র্ম র্তার
জনতৃয়ত্ব সম্পালদত
হয়ব তাাঁর নাম ও
পদবী)
৩. অয়িামযাশন
নয়েম্বর ১) জ .এম.এম.
অব
,
জরসা াত রােীব,
অপায়রশনা
২০১৬ লনর্বাহী প্রয় ৌশ ী,
এযা লিলেলিস অপায়রশন,
এযান্ড
লিয়সম্বর খু না ২২৫ জমিঃ
িকুয়ময়ন্টশন , ২০১৭ ওিঃ ম্বাইন্ড
সাইয়
পাওোর
প্লান্ট।
২) রাইোন
ইউসুফ, সহ ালর
জপ্রাগ্রামার,
আইলসলি/এমআই
এস, খু না ২২৫
জমিঃ ওিঃ ম্বাইন্ড
সাইয়
পাওোর
প্লান্ট।

প্রতযালশত ফ াফ ( ােলি
সম্পন্ন হয় গুনগত বা
পলরমানগত ল পলরবর্তন
আসয়ব)

র্মপলর ল্পনা

পলরমাপ
(প্রতযালশত
ফ াফ ততরী
হয়েয়ে ল না তা
পলরমায়পর
মানদন্ড)
খু না ২২৫ জমিঃ ওিঃ ম্বাইন্ড ১) সম্পয়দর
সাইয়
পাওোর প্লান্ট,
অপচে জরাধ্ :
নওপায়েয় া’র অপায়রশন
সফিওেযারলির
লবোয়গ বর্তমায়ন
বযবহায়র সম্পয়দর
মাইয়ক্রাসফি এয়ে এর
অপচে জরাধ্ হয়ব।
মাধ্যয়ম লবলেন্ন লরয়পার্ট ততলর ২) সমে :
রা হে। প্রস্তালবত
বর্তমায়ন জপপার
সফিওেযায়রর মাধ্যয়ম উক্ত
ওোর্ক জবশ
লরয়পার্টসমূহ ইউোর
সমেসায়পক্ষ
ইনপুয়ির মাধ্যয়ম িািায়বয়ে বযাপার।
সোংরক্ষণ রা োয়ব এবোং
সফিওেযার
পরবর্তীয়ত প্রয়োেনীে
বযবহায়রর মাধ্যয়ম
ফরমযায়ি লরয়পায়র্টর হার্ড লপ জপপার ওোর্ক
প্রস্তুত রা োয়ব। এোড়া
য়ম োয়ব। ফয়
েলবষযয়ত জে জ ান লরয়পার্ট
সমে সাশ্রে হয়ব।
জে জ ান সমে সার্চ রা
৩) লনিরয়োগযতা
োয়ব। লবদ্যযৎ জ য়ে বর্তমায়ন : সফিওেযার
ওোর্ক পারলমি ও ফল্ট
বযবহায়রর ফয়
জনালিলফয় শন জপপার
লরয়পার্ট ততলরর
ওোয়র্কর মাধ্যয়ম রা হে।
জক্ষয়ত্র
উক্ত সফিওেযায়রর মাধ্যয়ম
লনিরয়োগযতা
ওোর্ক পারলমি ও ফল্ট
বাড়য়ব।
জনালিলফয় শন লসয়স্টম চালু
হয় সম্পদ ও সময়ের
অপচে জরাধ্ হয়ব।
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(২০১৭-১৮)
ক্র
নোং

৪.

প্রস্তালবত
লবষে সমূহ

বাস্তবােন া
(শুরু ও
সমালির
তালরখ)

Scale
জু াই
formation
২০১৭
reduction in
GBC
cooling
towers by
using filter
water
instead of
raw water

দালেত্বপ্রাি র্ম র্তা
(জে র্ম র্তার জনতৃয়ত্ব
সম্পালদত হয়ব তাাঁর
নাম ও পদবী)

র্মপলর ল্পনা

প্রতযালশত ফ াফ
( ােলি সম্পন্ন হয়
গুনগত বা পলরমানগত
ল পলরবর্তন আসয়ব)

পলরমাপ
(প্রতযালশত
ফ াফ ততরী
হয়েয়ে ল না তা
পলরমায়পর
মানদন্ড)

১.আব্দুোহ আ মামুন, প্রলত বের Scale এর
সহ ারী
প্রয় ৌশ ী,
ারয়ণ প্রচুর পার
লসরােগঞ্জ ২২৫ জমিঃওিঃ লিউব নষ্ট হে। বেয়র ৪
ম্বাইন্ড
সাইয়
বার Scale remove
পাওোর প্লান্ট।
রার প্রয়োেন হে।
লফল্টার ওোিার
২. আব্দুোয়হ
ালফ, বযবহার রয় Scale
উপ-বযবস্থাপ
ম পরয়ব এবোং বেয়র
(য় লম যা ),
০২ বায়রর জবলশ Scale
লসরােগঞ্জ ২২৫ জমিঃওিঃ remove রার
ম্বাইন্ড
সাইয়
প্রয়োেন হয়ব না।
পাওোর প্লান্ট।

প্রচুর অর্ ও
থ সময়
সাশ্রয় হবে।
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(২০১৭-১৮)
ক্র
নোং

প্রস্তালবত
লবষে
সমূহ

বাস্তবােন দালেত্বপ্রাি র্ম র্তা
া
(জে র্ম র্তার
(শুরু ও
জনতৃয়ত্ব সম্পালদত
সমালির
হয়ব তাাঁর নাম ও
তালরখ)
পদবী)

জু াই
treatment ২০১৭

৫. Water

plant
capacity
enhance
ment

জ .এম.এম.
জরসা াত রােীব,
লনর্বাহী প্রয় ৌশ ী,
অপায়রশন,
খু না ২২৫ জমিঃ ওিঃ
ম্বাইন্ড সাইয়
পাওোর প্লান্ট।

প্রতযালশত ফ াফ
( ােলি সম্পন্ন হয়
গুনগত বা পলরমানগত
ল পলরবর্তন আসয়ব)

লবদ্যযৎ জ য়ের সুষ্ঠু
অপায়রশন এর েনয
পর্যাি পলরমান
demineralized water

সরবরাহ রা।
প্রচুর অর্থ ও সমে সাশ্রে
হয়ব।
লবদ্যযৎ জ য়ের েনয
পর্যাি পলরমান
demineralized water

সরবরাহ

রা সম্ভব হয়ব।

র্মপলর ল্পনা

পলরমাপ
(প্রতযালশত
ফ াফ ততরী
হয়েয়ে ল না তা
পলরমায়পর
মানদন্ড)
প্রচুর অর্থ ও সময়
সাশ্রয় হবে।
বেদ্যুৎ কেবের
জন্ু পর্যাপ্ত
পবরমান্
demineralized
water সরেরাহ
েরা সম্ভে হবে

