
উদ্ভাবন প্রকল্প ছক 

দপ্তর/প্রতিষ্ঠাননর নাম: হতরপুর ৪১২ মমেঃ ওেঃ তিতিতিতি, ইতিতিতব ত েঃ, নারায়ণগঞ্জ।   িাতরখ: ১৫/১০/২০২০ইং 

তিতিি মিবার নাম:বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারিাইন্দ্রের বিল্টার পবরির্তন্দ্রের সময় Filter House এর বিবিন্ন কলান্দ্রর বিল্টার উন্দ্রতালে েরার জন্য বিদ্যুবর্ে 

কেে স্থাপে েরা।  

 

তিতিি মিবাটি বিতমানন কীভানব মদয়া হয়? (বুন ট আকানর): তিতিি মিবাটি বিতমানন কীভানব মদয়া হয়? (প্রনিিম্যাি): 

 

• বিদ্যুৎ কেন্দ্রের গ্যাস টারিাইন্দ্রের বিল্টার 

পবরির্তন্দ্রের সময় Filter House এর বিবিন্ন 

কলান্দ্রর (১-৪ কলার) েতুে বিল্টার উন্দ্রতালে েরন্দ্রর্ 

হয় এিং ব্যিহৃর্ পুরার্ে বিল্টার বিবিন্ন কলার হন্দ্রর্ 

েীন্দ্রে োমান্দ্রর্ হয়। 

 

• এে এেটি বিল্টান্দ্ররর ওজে হন্দ্রি প্রায় বপ্র-১,২ : ১০ 

কেবজ এিং কহপা বিল্টার প্রায় ১৮ কেবজ।  

 

• বিতমানন িতিম তদনক একটি বিদ্যুবর্ে কেে  স্থাপে 

েরা আন্দ্রে যা দ্বারা েতুে বিল্টার উন্দ্রতালে এিং 

ব্যিহৃর্ পুরার্ে বিল্টার  োমান্দ্রো হয়। এন্দ্রর্ সময় 

অন্দ্রেে েম লান্দ্রে । 

 

• পূি তবিন্দ্রে এেটি হুেযুক্ত পুবল স্থাপে েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে যা 

ব্যিহার েন্দ্রর িবির সাহান্দ্রে কলিার দ্বারা িবি কটন্দ্রে 

েতুে বিল্টার উন্দ্রতালে েরন্দ্রর্ হয় এিং ব্যিহৃর্ 

পুরার্ে বিল্টার বিবিন্ন কলার হন্দ্রর্ েীন্দ্রে োমান্দ্রর্ 

হয়।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

তিতিি মিবার মূ  িমস্যা িমস্যার তিছনন মূ  কারণিমূহ 

মিবা গ্রহীিা/ প্রদানকারীর 

মভাগাতি  

(TCV++) 

এন্দ্রর্ সময় কিশী প্রন্দ্রয়াজে হয়। বিদ্যুৎ কেে 

োলু েরন্দ্রর্ কিরী হন্দ্রে। এটা বরবি োজ কয 

কোে সময় বিল্টার বেন্দ্রে পন্দ্রি কেন্দ্রল দূর্ তটো 

হিার সম্ভািো থান্দ্রে। 

 

শুরু কথন্দ্রে  িতিম তদনক বিদ্যুবর্ে কেে  স্থাপে 

েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে। 
• সময় কিশী প্রন্দ্রয়াজে হয়।  

• যনেষ্ট শ্রমিাধ্য  কাি। 

• বরবি োজ কয কোে সময়  

দূর্ তটো র্টার সম্ভািো থান্দ্রে। 

• বিদ্যুৎ কেে কিরীন্দ্রর্ োলু হয়। 

শুরু কথন্দ্রে  পূি তবিন্দ্রে কোে কেে  স্থাপে েরা 

বেন্দ্রলাো। 

োন্দ্রজর সুবিধান্দ্রথ ত পূি তবিন্দ্রে এেটি হুেযুক্ত পুবল 

স্থাপে েরা হন্দ্রয়ন্দ্রে । 

 

 

িমস্যা এবং এর কারণ ও প্রভাব িম্পতকতি িংতিপ্ত তববৃতি (why, what, who, where, when & how) 

 

পূি তবিন্দ্রে কোে কেে  স্থাপে েরা বেন্দ্রলাো। বিল্টার পবরির্তে েরন্দ্রর্ সময় কিশী প্রন্দ্রয়াজে হয় এিং বিদ্যুৎ কেে  োলু েরন্দ্রর্ সময় কিশী 

লান্দ্রে। 

 

িমস্যার প্রস্তাতবি িমাধান/আইতিয়া (বুন ট আকানর): িমস্যার প্রস্তাতবি িমাধান /আইতিয়া (প্রনিি ম্যাি): 

 িতিম তদনকর ন্যায়  পূব ততদনকও একটি বিদ্যুবর্ে কেে  স্থাপে 

েরা যায়। 

 

 

বিদ্যুবর্ে কেে   েয়----মবিবিন্দ্রেশে োজ---------বিদ্যুবর্ে কেে   

স্থাপে । 

 

 

উদ্ভাবনী আইতিয়ার তিনরানাম: হতরপুর ৪১২ মমেঃ ওেঃ তিতিতিতি, ইতিতিতব ত েঃ, নারায়ণগঞ্জ এর গ্যাস টারিাইন্দ্রের বিল্টার  

 দ্রূর্র্ম সমন্দ্রয় পবরির্তন্দ্রের জন্য  Filter House  এ  অবর্বরক্ত এেটি বিদ্যুবর্ে কেে স্থাপে েরা। 

 

 



প্রিযাতিি ফ াফ  (TCV++): 

 িময় (তদন) খরি (টাকা) যািায়াি (কিবার) 

আইতিয়া বাস্তবায়ননর পূনব ত ৯ ঘন্টা    
এখনই সুতদ তষ্টভানব ব া 

 িম্ভব হনে না।   
প্রনযািয নয়।  

আইতিয়া বাস্তবায়ননর িনর ৭   ঘন্টা    
এখনই সুতদ তষ্টভানব ব া  

িম্ভব হনে না।   
প্রনযািয নয়। 

মমাট িাে তকয ২ ঘন্টা   প্রনযািয নয়। প্রনযািয নয়। 

অন্যান্য (TCV কনমতন, 

তকন্তু গুণগি মানবৃতি 

তকংবা অন্যান্যসুতবধা 

মবনেনছ) 

 

TCV কমনব িনব কি কমনব িা সুতদ তষ্টভানব এখনই  ব া িম্ভব হনে না।   

 

 

উনযাগটির মনধ্য নতুনত্ব কী? গ্যাস টারিাইন্দ্রের বিল্টার  পবরির্তে োন্দ্রজ বেছুটা হন্দ্রলও  েম সময় প্রন্দ্রয়াজে হন্দ্রি িন্দ্রল বিদ্যুৎ কেে দ্রূর্ 

সমন্দ্রয় োলু েরা যান্দ্রি।  

 

আইতিয়ািাই টিংটিম (নাম, িদবী,কম তস্থ ,নমাবাই ): 

টিমত িার িদস্য-১ িদস্য-২ িদস্য-৩ িদস্য-৪ 

নাম: কমাোঃ বিলওয়ার কহান্দ্রসে 

িদবী:বেি তাহী প্রন্দ্রেৌশলী 

(যাবিে) 

কম তস্থ : হতরপুর ৪১২ মমেঃ ওেঃ 

তিতিতিতি, ইতিতিতব ত েঃ, 

নারায়ণগঞ্জ। 

মমাবাই :০১৭৭০৭৯৪৮২১ 

নাম: কমাহাম্মি মাঈে উবিে 

িদবী: উপ-সহোরী প্রন্দ্রেৌশলী 

(যাবিে) 

কম তস্থ : যাতিক িংরিণ তবভাগ, 

হতরপুর ৪১২ মমেঃ ওেঃ তিতিতিতি, 

ইতিতিতব ত েঃ, নারায়ণগঞ্জ। 

মমাবাই : ০১৭১৪৩৬৯৯৮৭ 

নাম: কমাহাম্মি র্াজুল ইসলাম 

িদবী:কিারম্যাে 

কম তস্থ : যাতিক িংরিণ তবভাগ, 

হতরপুর ৪১২ মমেঃ ওেঃ তিতিতিতি, 

ইতিতিতব ত েঃ, নারায়ণগঞ্জ। 

মমাবাই : ০১৭১৪৩৬৯৯৮৭ 

নাম: কমাোঃ  আবমনুল 

ইসলাম 

িদবী: ওন্দ্রয়ল্ডার 

কম তস্থ : যাতিক 

িংরিণ তবভাগ, হতরপুর 

৪১২ মমেঃ ওেঃ তিতিতিতি, 

ইতিতিতব ত েঃ, 

নারায়ণগঞ্জ। 

মমাবাই : 

০১৭৪৬৮৩৬২০২ 

নাম: কমাোঃ বমলে বিশ্বাস 

িদবী: কটেবেবশয়াে 

কম তস্থ : যাতিক িংরিণ 

তবভাগ, হতরপুর ৪১২ মমেঃ 

ওেঃ তিতিতিতি, ইতিতিতব 

ত েঃ, নারায়ণগঞ্জ। 

মমাবাই :০১৭৩৫৪৫২১৯৪ 

মেকনহাল্ডারনদর িথ্য (িাই টিং টিনমর বাইনর আইতিয়াটি বাস্তবায়নন ময ময ব্যতি/প্রতিষ্ঠানিমূহ িতেি): প্রনযািয নয়। 

আইতিয়ার অনুনমাদনকারী: 

প্রনযািয নয়। 

িাট তনার: 

প্রনযািয নয়। 

িরামি তক/িহায়িাকারী: 

প্রনযািয নয়। 

তবনরাতধিাকারী 

(যতদোনক): 

প্রনযািয নয়। 

উদ্ভাবনীআইতিয়ািাই টিং-এরকম তিতরকল্পনা: 

কাি মক করনব? 

িময়কা  (মাি/িাতরখ) 

ননভ/ 

২০২০ 

তিনি/ 

২০২০ 

িানু/ 

২০২১ 

মফবৃ্র/ 

২০২১ 

মাি ত/ 

২০২১ 
এতপ্র  

অনুনমাদনকারী/উিতিন কম তকিতার িানে আইতিয়া িম্পনকত আন ািনা ও 

মিামি গ্রহন 
টিম ত িার       

চূোি িাই টিং টিম গঠন ও িানদর িানে আইতিয়া িম্পনকত আন ািনা ও 

মিামি গ্রহন 
টিম ত িার       

িক  মেকনহাল্ডানরর িানে আইতিয়া িম্পনকত আন ািনা ও মিামি 

গ্রহন 
প্রনযািয নয়।       

মিবা গ্রহীিানদর িানে আইতিয়া িম্পনকত আন ািনা ও মিামি গ্রহন টিম ত িার       

িক  িয তানয়র মিামি িমূনহর িংক ন ও আইতিয়াটি চূোিকরণ টিম ত িার       

বানিট চূোিকরণ টিম ত িার       

বানিট উিস্থািন ও অনুনমাদন প্রাতপ্ত/গ্রহন টিম ত িার       

স্থাপে ও িাস্তিায়ে        
 

প্রনয়ািনীয় তরনিাি ত: 

খািিমূহ তববরণ প্রনয়ািনীয় অে ত উৎি 

o িনব : 

o কাতরগতর যিিাতি (িফট্ওয়যার/কতম্পউটার):  

o বস্তুগি উিকরণ (নষ্টিনারী/বাল্ক এি.এম.এি 

ইিযাতদ): 

o অন্যান্য (প্রতিিণ, িতরদি তন, িভা, তপ্রতন্টং ইিযাতদ): 

এেটি েতুে ০.৫ টে 

েুাপাবসটির এেটি বিদ্যুবর্ে 

কেে েয় েরন্দ্রর্ হন্দ্রি। বিদ্যুৎ 

কেন্দ্রের বিদ্যমাে জেিল এিং 

 

 

এখনই ব া  

িম্ভব হনে না।   

বিদ্যুৎ 

কেন্দ্রের িান্ড 

(অনুমবর্ 

সান্দ্রপন্দ্রে)। 



অোন্য মালামাল ব্যিহার েরা 

যান্দ্রি। 

 

আইতিয়া ওনারনদর িথ্য (আইতিয়া তিতরনি যুি আনছন: 

কম তকিতা/কম তিারীর  

নাম 
িদবী অতফি মমাবাই  ই-মমই  িাই টিং এ াকা 

আবমনুল ইসলাম 

 

ওন্দ্রয়ল্ডার 

 

যাতিক িংরিণ তবভাগ, হতরপুর ৪১২ 

মমেঃ ওেঃ তিতিতিতি, ইতিতিতব ত েঃ, 

নারায়ণগঞ্জ। 

 

০১৭৪৬৮৩৬২০২ োই। 

প্রনযািয নয়। 

একই স্থানন মযৌেভানব। 

 

      

      

 


