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সারসাংবেপঃ
আবির ফ্যাশান্স কারখানাবি ৫বি ভৈবি স্থাতপি। ভৈি ১,২,৩,৪, ও ৫ হল ৭(তি+৬), ৪(তৈ+তি+২), ৪(তৈ+তি+২), ৩(তি+২) এৈাং
২(তি+১)। অতিকাাংর্ উৎপাদ্ি কাি ভৈি-১ এ হবয় থাবক। ভৈিগুবলা তিতমশি হয় যথাক্রবম ২০০৫, ২০০৬, ২০০৭, ২০০৭ এৈাং
২০১১। কারখািা ভৈি-১ উৎপাদ্ি শুরু কবর ২০০৭ সাবল। ভৈিতি ৈাতিতিুক প্রতিষ্ঠাি স্থাপবির িিু অিয বমাদ্ি প্রাপ্ত। এই
ফ্ুাক্টতরবি ১০১৫ িি শ্রতমক তিয়তমি কাি কবর।
Woosun Energy & Construction Ltd.(WEC) কিতশক ফ্ুাক্টতরতির বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা তৈষবয় িতরপ করা হয়। এ
িতরবপর উবের্ু তিল বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সাংক্রাত উ উবল্লখবযাগু রুটিতিসমূ হ র্িাতকরকরি ও ACCORD এর সহায়িায় উপযয তকর
ও গ্রহণবযাগু প্রতিকারমযলক তিবদ্শর্িা রদ্য়া। এ পতরদ্র্শি রকৈলমাত্র বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সাংতিষ্ট প্রিাি রুটিতিসমূ হ
র্িাতকরকরবণর মবিুই সীমাৈদ্ধ তিল। যতদ্ও খযুঁতিিাতি রয সকল সমসুা রবয়বি িা এ পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্বি উবল্লতখি হয়তি িবৈ
পরৈিশীবি তৈর্দ্ পতরদ্র্শিকাবল িা অত উভযশতকর করা হবৈ।
পতরদ্র্শিকাবল র্িাতকরকতি বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তািতিি প্রিাি তৈষয়গুবলা তিবে সাংবেবপ িকাকাবর প্রদ্াি করা হল। রুটিতিসমূ বহর
সাংতিষ্ট প্রতিকার/তৈভাগ উতকর তৈষয়সমূ বহর সাবথ উবল্লখ করা হবয়বি।
উবল্লতখি সকল রুটিতিসমূ হ সাংবর্ািবির লবে কারখািা কিতপে-রকতিক কমশসূচী গ্রহি করবি হবৈ। এবেবত্র সাংবর্ািবির
সময়সীমা ও িকর্া/তৈভাগ সাংক্রাত উ রযবকাবিা আবৈদ্ি ACCORD কিতশক অিয বমাতদ্ি হওয়া আৈর্ুক।
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অিয সন্ধাি ও পরামর্শঃ
অিয সন্ধাি িাং: ই - ১
তৈভাগ: তডসাইি, ড্রতয়াং ও ররকডশ
অিয সন্ধাি :
১। সম্পয ণশ ইবলতিকুাল ৈুৈস্থার থাবমশাগ্রাতফ্ক স্ক্ুাতিাং করা হয় তি।
২। ইবলতিকাল কুাৈবলর ইন্সয বলসি ররতসবস্টন্স রিস্ট করা হয়তি।
৩। ইবলতক্টকুাল রসফ্তি রপ্রাগ্রাম চালয করা হয় তি।
৪। তিমশািািয র্াবর অয়াতরাং রল-আউি, তডিাইি, ড্রতয়াং, রমতর্ি রল-আউি রিই।.
৫। রেিাবৈেি রপ্রাগ্রাম রিই।
পরামর্শ:
১। প্রতি তিি ৈির পর পর সম্পয ণশ ইবলতিকুাল ৈুৈস্থার থাবমশাগ্রাতফ্ক স্ক্ুাতিাং অৈর্ুই করবি হবৈ এৈাং এর ররকডশ
সাংরেি করবি হবৈ।
২। প্রতি ৫ ৈির অত উর অত উর সকল ইবলতিকাল কুাৈবলর ইন্সয বলসি ররতসবস্টন্স রিস্ট করা হয়তি ও উপাত্ত সাংরেি
করবি হবৈ।
৩। ইবলতিকুাল তসবস্টবমর িিু তিবয়াতিি কমশী ও ওয়ুাকশারবদ্র িিু ইবলতিকুাল রসফ্তি রেতিাং ও সবচিিিা রপ্রাগ্রাম
চালয করবি হবৈ এৈাং এর ররকডশ রাখবি হবৈ।
৪।তিমশািািয র্াবর কারখািার তসবেল লাইি ডায়াগ্রাম ও অয়াতরাং রল-আউি প্রস্তুি করবি হবৈ। রলাড ৈুৈস্থায়, কন্ডাক্টর,
রিিাবরসি ও তৈদ্য ুৎ সরৈরাবহ রযবকাবিা পতরৈিশি এ ডায়াগ্রাবম প্রতিফ্তলি হওয়া আৈর্ুক।
এিাড়া কারখািা কিতশক তিবয়াগপ্রাপ্ত রযাগু প্রবকৌর্লী দ্বারা ৈিশমাি রলাড ৈুৈস্থা ও ভতৈষুবি যতদ্ রলাড ৈত তদ্ধ পায় ও
িিযি যন্ত্রাতদ্ স্থাপি করা হয়,বসবেবত্র পযবরা তডতিতৈউর্ি তসবস্টম এর পযিঃিকর্া করবি হবৈ।
৫। রেিাবৈেি রপ্রাগ্রাম চালয করবি হবৈ।
অগ্রাতিকার: তপ ১
রুটিতিপযরবির সময়সীমা: ৫ সপ্তাহ

আবির ফ্যাশান্স

Page 3 of 16

অিয সন্ধাি #: ই- ২
তৈভাগ: ট্রান্সফ্রমার রুম।
অিয সন্ধাি:
ট্রান্সফ্রমার সাি-পেশন পেকক পিয়াল বিকয় বিকর আলািা করা হয়বন।
পরামর্শ:
প্রকয়াজনীয় িাতাস চলাচকলর সু বিধাকেে সু বিধাজনক স্থাকন ফ্যান
স্থােকনর জায়গাসহ
অগ্রাতিকারঃ

ছাি-অিবধ উচ্চতার পিয়াল স্থােন করকত হকি।
ট্রান্সফ্রমার সাি-পেশন পেকক পিয়াল বিকয় বিকর

তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আলািা করা হয়বন।
১০ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ৩
তৈভাগ: সাতভশস লাইি।
অিয সন্ধাি:
এল বি তাকরর উের এইচ বি তার রকয়কছ।
পরামর্শ:
এইচ বি এিাং এল বি তার পেন েরস্পকরর সাকে পলকগ না োয় তার
জনয আলািা পট্র িযিহার করকত হকি।

এল বি তাকরর উের এইচ বি তার রকয়কছ।

অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

১০ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ৪
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
রচঞ্জওভার সয ইবচর উপবরর ও তিবচর কভার রেি রখালা।
পরামর্শ:
কুাৈল অৈর্ুই স্থায়ীভাবৈ স্থাপি করবি হবৈ এৈাং কুাৈল গ্লান্ডস
ৈুাৈহার কবর সাংবযাগ প্রদ্াি করবি হবৈ। রপাকামাকড় হবি
পুাবিলবক অৈর্ুই সয রো প্রদ্াি করবি হবৈ।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

৫ সপ্তাহ

রচঞ্জওভার সয ইবচর উপবরর ও তিবচর কভার রেি
রখালা।

অিয সন্ধাি #: ই- ৫
তৈভাগ: ট্রান্সফ্রমার রুম।
অিয সন্ধাি:
ট্রান্সফ্রমার বিিার(বনিঃকশাষক) সাংেু ক্ত করা হয়বন।
পরামর্শ:
ট্রান্সফ্রমার পতল আদ্রতা পেকক মুক্ত রাখকত ট্রান্সফ্রমার বিিার স্থােন
করকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ১
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

ট্রান্সফ্রমার বিিার(বনিঃকশাষক) সাংেু ক্ত করা হয়বন।

৫ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ৬
তৈভাগ: সু ইচ পিার্ে ও েযাকনল
অিয সন্ধাি:
কযািল প্রকিকশর জনয েযাকনকলর বনকচর ঢাকনা স্থােন করা হয়বন।
পরামর্শ:
েযাকনকলর নীকচর ঢাকনা স্থােন করকত হকি এিাং বছদ্র ককর কযািল
প্রকিশ ও িাবহকরর জনয কযািল গ্ল্যান্ড (কাবিত মাে অনু সাকর) স্থােন
করকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

১০ সপ্তাহ
েযাকনকলর বনকচর ঢাকনা স্থােন করা হয়বন।

অিয সন্ধাি #: ই- ৭
তৈভাগ: োন্সফ্রমার রুম।
অিয সন্ধাি:
েযাকনকলর চারোকশ কাজ করার েেোপ্ত োয়গা পনই।
পরামর্শ:
েযাকনল গুকলাকক এমন ভাকি েুনিঃ স্থােন করকত হকি পেন পকান
একবির িরজা পখালার সময় অনয েযাকনল দ্বারা িাাঁধা প্রাপ্ত না হয়।
কাজ েবরচালনা ও রক্ষনাকিক্ষকনর সু বিধাকেে

LT

েযাকনকলর

চারোকশ কমেকক্ষ ১ বমিার জায়গা খাবল রাখকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

েযাকনকলর চারোকশ কাজ করার েেোপ্ত োয়গা
পনই।

১০ সপ্তাহ
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অিয সন্ধাি #: ই- ৮
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
কযািলগুকলাকক ধারণকৃত পেবিিল োইেবি েোেে অিলম্বকনর মাধযকম
স্থাবেত নয়।
পরামর্শ:
পেবিিল োইকের েবরিকতে বেল োইে(অনমনীয় নল)িযািহার করা
উবচত এিাং েোেে অিলম্বন বনবিত করকত হকি।(৬০০ বম,বম িযিধাকন
ক্লাম্প ও পশর্কলর সাহাকেয তাকক েবরেূ ণে অিলম্বন বনবিত করকত
হকি)
অগ্রাতিকারঃ তপ ৩
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

১০ সপ্তাহ

পেবিিল োইেবি েোেে অিলম্বকনর মাধযকম
স্থাবেত নয়।

অিয সন্ধাি #: ই- ৯
তৈভাগ: পজনাকরির রুম
অিয সন্ধাি:
উচ্চ মাত্রায় আেে

লু ে ইবম্পকর্ন্স বিিযমান।

পরামর্শ:
আবেোং সাংকোগ েরীক্ষা করকত হকি(োকত পকান বঢকলঢালা সাংকোগ না
োকক) এিাং পমরামত করকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

উচ্চ মাত্রায় আেে

২ সপ্তাহ
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লু ে ইবম্পকর্ন্স বিিযমান।

অিয সন্ধাি #: ই- ১০
তৈভাগ: ইকযবয়পবমন্ট ও রমতর্ি।
অিয সন্ধাি:
উৎোিন ককক্ষর মকধয িৃ হৎ বনষ্কাশন(এিহে)ফ্যানবি সরাসবর MCB
দ্বারা বনয়বিত হয়।
পরামর্শ:
িৃ হৎ বনষ্কাশন(এিহে)ফ্যানবি অিশযই একবি বনয়িককর সাহাকেয
সাংকোগ করকত হকি োকত ককর বিিু যৎ সাংকোগ েুনরুদ্ধার করা হকল
এবি স্বয়াংবিয়ভাকি েুনরারম্ভ(বর-োিে) না হয়।
অগ্রাতিকারঃ

বনয়বিত হয়।

তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

িৃ হৎ বনষ্কাশন(এিহে)ফ্যানবি সরাসবর MCB দ্বারা

৫ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ১১
তৈভাগ: লাইতিাং রপ্রাবিকর্ি ও আথশ।
অিয সন্ধাি:
তাকরর পট্রঞ্চ এর ঢাকনা িাহয েিাকেের ততবর (কাকের) ।
পরামর্শ:
সকল ধাতি ঢাকনা সরাকত হকি। শিে সাবকেি পেকক রক্ষার জনয পট্রঞ্চ
এ ধাতি ঢাকনা বিকত হকি।
তাকরর পট্রঞ্চ এর ঢাকনা িাহয েিাকেের ততবর

অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

(কাকের) ।
১০ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ১২
তৈভাগ: পজনাকরির রুম।
অিয সন্ধাি:
েযাকনকলর বনকচর ঢাকনার গ্ল্াকন্ডর বছদ্র পখালা অিস্থায় রকয়কছ অেোৎ
পকব্ল প্রকিশ/িাবহর হয়ার সময় পকব্ল গ্ল্যান্ড িযািহার করা হয়বন
পরামর্শ:
েযাকনকলর উেকরর ঢাকনা লাগাকত হকি এিাং তাকরর প্রকিশ ও িাবহর
েকে গ্ল্যান্ড স্থােন করকত হকি োকত ককর েযাকনকলর ধারাকলা বছদ্র দ্বারা
চাে প্রাপ্ত না হয়। তাকরর জনয গ্ল্যান্ড স্থােকনর েকর েবি পকান ফ্াকা
েকক তকি তা িন্ধ ককর বিকত হকি (অিাহয েিােে দ্বারা)।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

৫ সপ্তাহ
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পকব্ল প্রকিশ/িাবহর হয়ার সময় পকব্ল গ্ল্যান্ড
িযািহার করা হয়বন

অিয সন্ধাি #: ই- ১৩
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
কযািল প্রকিকশর জনয রিিাবরির ও েযাকনকলর বনকচর ঢাকনা সবরকয়
পফ্লা হকয়কছ।
পরামর্শ:
অদ্ায় িািয দ্বারা আৈরি তদ্বি হবৈ। িািৈ তর্বির সাবথ কুাৈল গ্লান্ড
স্থাপি কবর িয লা ও সয িা মযতকর করবি হবৈ।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

১০ সপ্তাহ

রিিাবরির ও েযাকনকলর বনকচর ঢাকনা সবরকয়
পফ্লা হকয়কছ।

অিয সন্ধাি #: ই- ১৪
তৈভাগ: কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ।
অিয সন্ধাি:
উেেু ক্ত ঢাকনা ছাড়া MCB পিয়াকল স্থােন করা হকয়কছ।
পরামর্শ:
পিয়াকল স্থাবেত বনরােত্তা মূ লক েিাবি ২০ এস র্বিউ বজ পিধ এর
ধাতি োত দ্বারা ততবর ঢাকনা দ্বারা পঢকক রাখকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ১

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

২ সপ্তাহ
উেেু ক্ত ঢাকনা ছাড়া MCB পিয়াকল স্থােন করা
হকয়কছ।

আবির ফ্যাশান্স
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অিয সন্ধাি #: ই- ১৫
তৈভাগ: কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ।
অিয সন্ধাি:
পিওয়াকলর মকধয বিকয় পনওয়া কযািল গুকলা প্রকিশদ্বাকর সু রবক্ষত নয়
এিাং এর েোেে অিলম্বন পনই।
পরামর্শ:
স্থয়ী পিওয়াকলর মধয বিকয় োর হওয়া তারগুকলা োইে স্থােকনর
মাধযকম সু রবক্ষত করুন। এিাং পেকক ফ্াওয়া গতে অবি বনিােেক েিােে
দ্বারা িন্ধ করুন। তাকরর িযবপ্ত অিলম্বকনর জনয কযািল পট্র অেিা
পরসওকয় স্থােন করুন।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

৫ সপ্তাহ

কযািল গুকলা প্রকিশদ্বাকর সু রবক্ষত নয় এিাং এর
েোেে অিলম্বন পনই।

অিয সন্ধাি #: ই- ১৬
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
বতন পফ্কজর এমবসবসবি দ্বারা িু ই িা তার কম পফ্জ বনয়িন করা
হকে।
পরামর্শ:
৩ পফ্স বিবশষ্ট সাবকেি পিকার প্রকয়াজনবকনা তা েুনরায় েরীক্ষা করুন
ও প্রকয়াজন না হকল উেেু ক্ত ককরাল বর্ভাইস বিকয় নতুন ককর সবিত
করুন
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

৩ সপ্তাহ
বতন পফ্কজর এমবসবসবি দ্বারা িু ই িা তার কম
পফ্জ বনয়িন করা হকে।

আবির ফ্যাশান্স
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অিয সন্ধাি #: ই- ১৭
তৈভাগ: কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
কাকের চযাকনল পকব্ল র্াক্ট বহসাকি িযািহার করা হকয়কছ।
পরামর্শ:
কাকের চযাকনকলর বিিু যৎ সাংকোগবি বিবেন্ন করুন এিাং কাকের চযাকনলবি
সবরকয় পফ্লু ন। তারগুকলা বনরােকি অিলম্বন এিাং সু রক্ষার জনয অিাহেয
েিাকেের ততরী বিকশষত পমিাল চযাকনল প্রিান করুন।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

কাকের চযাকনল পকব্ল র্াক্ট বহসাকি িযািহার করা
হকয়কছ।

৫ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ১৮
তৈভাগ: কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
রলাবরর মিু তদ্বয় যাওয়া কুাৈল/অয়াতরাং সয রতেি িয় এৈাং অৈতর্ষ্ট
তিদ্র ৈন্ধ করা হয়তি।
পরামর্শ:
রলাবরর মিু তদ্বয় যাওয়া কুাৈল/অয়াতরাং সয রতেি করবি হবৈ এৈাং
অৈতর্ষ্ট তিদ্র পাইপ/বে দ্বারা ৈন্ধ করবি হবৈ।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

১০ সপ্তাহ।
কুাৈল/অয়াতরাং সয রতেি িয় এৈাং অৈতর্ষ্ট তিদ্র
ৈন্ধ করা হয়তি।

অিয সন্ধাি #: ই- ১৯
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
একবি লাগ/িারবমনাকল একাবধক তার েু ক্ত হকয়কছ।
পরামর্শ:
প্রবতবি তাকরর সাংকোকগর জনয অিশযই একবি ককর আলািা
লাগ/িাবমেনাল িযিহার করকত হকি। িাস-িাকর প্রবতবি কযািলকক
আলািাভাকি সাংকোগ বিকত হকি। িাস- িাকরর একবি েকয়কে একাবধক
একবি লাগ/িারবমনাকল একাবধক তার েু ক্ত

সাংকোগ পিয়া উবচত নয়।

হকয়কছ।

অগ্রাতিকারঃ তপ ২
রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

২ সপ্তাহ
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অিয সন্ধাি #: ই- ২০
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।

অিয সন্ধাি:
MCCB -এর িাবমেনাকল একাবধক কযািকলর সাংকোগ িকিকছ।

পরামর্শ:
MCCB -এর িাবমেনাকল একাবধক কযািকলর সাংকোগ অিশযই েবরহার
করকত হকি। প্রবতবি সাবকেি/পলার্ এর প্রবতরক্ষার জনয আলিা আলািা
প্রবতকরাধক েি সরিরাহ করকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

MCCB -এর িাবমেনাকল একাবধক কযািকলর

৩ সপ্তাহ

সাংকোগ িকিকছ।

অিয সন্ধাি #: ই- ২১
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
েযাকনকলর িরজা আবেোং িযিস্থার সাকে সাংেু ক্ত পনই।
পরামর্শ:
ধাতি বর্বিবিউশন পিার্ে-গুকলার িাবহযক কাোকমা ও িরজায় আরবোং
সাংকোগ বনবিত করকত হকি (সিু জ কযািল(োকাকনা/ পিইর্) বিকয়)
োকত ককর িাবহযক কাোকমা ও িরজার বিভি সিেিা শূ নয োকক।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

৩ সপ্তাহ
েযাকনকলর িরজা আবেোং িযিস্থার সাকে সাংেু ক্ত
পনই।

আবির ফ্যাশান্স
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অিয সন্ধাি #: ই- ২২
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
পখালা পকব্ল র্াক্ট িযািহার করা হকয়কছ।
পরামর্শ:
তাকরর পে পকান ক্ষবত এিাং ধূ লা ও সু তা প্রাকিশ প্রবতকরাধ করকত
অিোহয েিাকেের ততরী ধাতি কভার প্রিান করুন।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

৫ সপ্তাহ
পখালা পকব্ল র্াক্ট িযািহার করা হকয়কছ।

অিয সন্ধাি #: ই- ২৩
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
িাস-িাকরর এর একবি েকয়কে একাবধক কযািল সাংেু ক্ত।
পরামর্শ:
একাবধক সাংকোগ িজেন করকত হকি।

িাস-িাকরর আলািা আলািা

েকয়কে আলািা আলািা সাংকোগ বিকত হকি। সাংকোগ স্থােকনর জনয
কোর কযািল-সককি, কোর নাি-পিাল্ট এিাং কোর ওয়াসার িযিহার
করকত হকি।

সাংেু ক্ত।

অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

িাস-িাকরর এর একবি েকয়কে একাবধক কযািল

৩ সপ্তাহ
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অিয সন্ধাি #: ই- ২৪
তৈভাগ: অয়াতরাং।
অিয সন্ধাি:
তারগুকলাকক সাকোিে পিয়া হয় বন।
পরামর্শ:
সাকফ্েস ওয়যাবরাং এর জনয িৃ ঢ় োইে িযািহার করকত হকি (নল এর
মকধয তাকরর একিানা হওয়া উবচত মাধযকম আউি তার েুকরা তিিেয)
এিাং অিশযই সমেেনকোগয হকত হকি (সযার্ল বিকয় আিকাকত হকি,
৬০০ বমবম িযািধাকন) । কন্ডুইি আনু ভুবমক এিাং উলম্বভাকি স্থােন
করকত হকি, পকৌবণকভাকি নয়।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

তারগুকলাকক সাকোিে পিয়া হয় বন।

৫ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ২৫
তৈভাগ: কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ।
অিয সন্ধাি:
পাতির পাইপ লাইবির সাবথ িমিীয় তপতভতস কন্ডযইি দ্বারা কুাৈল িািা
হবয়বি।
পরামর্শ:
কুাৈল অৈর্ুই অুালয তমতিয়াম চুাবিল দ্বারা িািবি হবৈ।
পাতির পাইপ লাইবির সাবথ িমিীয় তপতভতস
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

কন্ডযইি দ্বারা কুাৈল িািা হবয়বি।

৫ সপ্তাহ
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অিয সন্ধাি #: ই- ২৬
তৈভাগ: কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ।
অিয সন্ধাি:
িমিীয় পাইবপ স্থাতপি কুাৈল সয রতেি িয়।
পরামর্শ:
কুাৈল রে /তরতিড পাইপ স্থাপি কবর কুাৈলবক সয রো প্রদ্াি করুি।
িমিীয় তপতভতস কন্ডযইি অৈর্ুই তসতিআই তর্বির সাবথ িািা যাবৈ িা।
অগ্রাতিকারঃ তপ ১

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

িমিীয় পাইবপ স্থাতপি কুাৈল সয রতেি িয়।

১ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ২৭
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
েযাকনল অভযান্তকর MCCB পত লাগ ছাড়া কযািল সাংেু ক্ত রকয়কছ।
পরামর্শ:
কযািকলর আকার অনু োয়ী কযািল সাংেু বক্তকত ঝালাইকৃত কযািল লাগ
িযিহার করকত হকি।
অগ্রাতিকারঃ তপ ২

েযাকনল অভযান্তকর MCCB পত লাগ ছাড়া কযািল
সাংেু ক্ত রকয়কছ।

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

১ সপ্তাহ
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অিয সন্ধাি #: ই- ২৮
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
েযাকনকলর চারোকশ কাজ করার েেোপ্ত োয়গা পনই।
পরামর্শ:
েযাকনল গুকলাকক এমন ভাকি েুনিঃ স্থােন করকত হকি পেন পকান
একবির িরজা পখালার সময় অনয েযাকনল দ্বারা িাাঁধা প্রাপ্ত না হয়।
কাজ েবরচালনা ও রক্ষনাকিক্ষকনর সু বিধাকেে

LT

েযাকনকলর

চারোকশ কমেকক্ষ ১ বমিার জায়গা খাবল রাখকত হকি।

েযাকনকলর চারোকশ কাজ করার েেোপ্ত োয়গা
পনই।

অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

১০ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ২৯
তৈভাগ: সয ইচ রৈাডশ ও পুাবিল।
অিয সন্ধাি:
কযািল িাস িাকর কযািল লাগ

ছাড়া সাংেু ক্ত।

পরামর্শ:
িাস িাকর কযািল সাংকোকগ উেেু ক্ত কযািল লাগ িযািহার করকত হকি।
হাকতর মাধযকম োঞ্চ অেিা হাইড্রবলক োঞ্চার িযিহার ককর লাগ োঞ্চ
করকত হকি। সকল সাংকোগ সু িৃঢ় রাখার জনয বনয়বমত েবরিশেন
প্রকয়াজন।

কযািল িাস িাকর কযািল লাগ

অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

২ সপ্তাহ
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ছাড়া সাংেু ক্ত।

অিয সন্ধাি #: ই- ৩০
তৈভাগ: অয়াতরাং
অিয সন্ধাি:
িু বি আলািা ওয়যাবরাং বসকেকম োওয়ার সময় ওয়যার গুকলা অনািৃ ত
(পেমন কযবসাং কযাবোং পেকক পেবিিল কন্ডুইি িা ওয়যাবরাং র্াক্ট)।
পরামর্শ:
কযািল সম্পূ নে তিকিেযজুকড় আিরণ ও সু রক্ষা প্রিান করার জনয বেবভবস
োইে িযািহার করকত হকি। িু ইবি বভন্ন ওয়যাবরাং বসকেকমর মাকঝ
ওয়যার উন্মু ক্ত হকয় োওয়া আিকাকত েোেে এর্াপ্টার িযািহার করকত
হকি।

িু বি আলািা ওয়যাবরাং বসকেকম োওয়ার সময়
ওয়যার গুকলা অনািৃ ত

অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

৫ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি #: ই- ৩১
তৈভাগ: ৈয়লার ও কবেসার।
অিয সন্ধাি:
তারগুকলা সরাসবর িয়লার রুম এর বভতর বিছাকনা।
পরামর্শ:
পোকর োকা তার গুকলার োবিক সু রক্ষার জনয ইস্পাকতর োইে/ পট্র
িযিহার করকত হকি নয়কতা এর উের পকান বকছু েকর এর ইন্সু কলশন
নষ্ট হকত োকর।

তারগুকলা সরাসবর িয়লার রুম এর বভতর
বিছাকনা।

অগ্রাতিকারঃ তপ ২

রুটিতিপযরবির সময়সীমা :

আবির ফ্যাশান্স

৫ সপ্তাহ
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