বৈদ্যুতিক তিরাপত্তা পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্ি
এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি
১১৪৩,১১৪৬ হতরিাচালা, কাতর্মপযর ররাড, রকািাৈাতি, গাজীপযর, ঢাকা, ৈাাংলাবদ্র্

তর্ল্প-কারখািা সমূ হঃ
এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
পতরদ্র্শকঃ দ্াওয়া
প্রতিবৈদ্কঃ দ্াওয়া

পতরদ্র্শবির িাতরখঃ ২১রর্ অবটাৈর, ২০১৫

সারসাংবেপঃ
এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ ভািা রিয়া ১ তি ভৈি ও একতি ইউতিতলতি ভৈি তিবয় স্থাতপি। কারখািাতি ২০১৫ সাবল স্থাতপি হয় ও
২০১৫ হবিই উৎপাদ্বি আবস। ৈিশমাবি এখাবি প্রায় ২০৩০ জি শ্রতমক কমশরি আবেি।

Woosun Energy & Construction Ltd. (WEC) কিতশক ফ্ুাটতরতির বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা তৈষবয় জতরপ করা হয়। এ জতরবপর
উবের্ু তেল বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সাংক্রান্ত উবেখব াগু ত্রুতিসমূ হ সিাক্তকরি ও ACCORD এর সহায়িায় উপ য ক্ত ও
গ্রহণব াগু প্রতিকারমযলক তিবদ্শর্িা রদ্য়া। এ পতরদ্র্শি রকৈলমাত্র বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সাংতিষ্ট প্রধাি ত্রুতিসমূ হ সিাক্তকরবণর
মবধুই সীমাৈদ্ধ তেল। তদ্ও খযুঁতিিাতি র সকল সমসুা রবয়বে িা এ পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্বি উবেতখি হয়তি িবৈ পরৈিশীবি
তৈর্দ্ পতরদ্র্শিকাবল িা অন্তভযশক্ত করা হবৈ।
সিাক্তকতি বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তাজতিি প্রধাি তৈষয়গুবলা তিবে সাংবেবপ েকাকাবর প্রদ্াি করা হল। ত্রুতিসমূ বহর সাংতিষ্ট
প্রতিকার/তৈভাগ উক্ত তৈষয়সমূ বহর সাবে উবেখ করা হবয়বে।
উবেতখি সকল ত্রুতিসমূ হ সাংবর্াধবির লবে কারখািা কিতপে-রকতিক কমশসূচী গ্রহি করবি হবৈ। এবেবত্র সাংবর্াধবির
সময়সীমা ও িকর্া/তৈভাগ সাংক্রান্ত র বকাবিা আবৈদ্ি ACCORD কিতশক অিয বমাতদ্ি হওয়া আৈর্ুক।

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি ও পরামর্শঃ

অিয সন্ধাি িাংঃ ই-১
তৈভাগঃ

ড্রতয়াং, তডজাইি ও ররকডশ

অিয সন্ধািঃ
সম্পূ ণশ ইবলতিকুাল তসবেবমর োবমশাগ্রাতফ্ক রেতিাং করা হয়তি।
পরামর্শঃ
ৈেবর অৈর্ুই ২ ৈার সম্পূ ণশ ইবলতিকুাল তসবেবমর োবমশাগ্রাতফ্ক রেতিাং করাবি হবৈ।
অগ্রাতধকারঃ তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমাঃ ৮ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাংঃ ই-২
তৈভাগঃ সিকশীকরণ তচহ্ন ও তিবদ্শর্িা
অিয সন্ধািঃ
তসতপআর তিবদ্শর্ক (বৈদ্য ুতিক দ্য র্শিিায় আক্রান্ত ৈুাতক্তর প্রােতমক তচতকৎসা ও করিীয় ) প্রস্তুি রিই।
পরামর্শঃ
প্রােতমক তচতকৎসা পদ্ধতি ও তসতপআর তিবদ্শর্ক, সকল বৈদ্য ুতিক স্থাপিা (এল

এসডিডি) এর তিকবি দ্ত র্ু মাি স্থাবি ঝযতলবয় রাখবি হবৈ।
অগ্রাতধকারঃ তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমাঃ ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাংঃ ই-৩
তৈভাগঃ ড্রতয়াং, তডজাইি ও ররকডশ
অিয সন্ধািঃ
ট্রান্সফ্রমাবরর রিল এর গুিগিমাি পরীো করা হয়তি।
পরামর্শঃ
ৈেবর অন্তি দ্য ইৈার ট্রান্সফ্রমার রিল এর গুিগিমাি পরীো করবি হবৈ।
অগ্রাতধকারঃ তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমাঃ ৬ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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টি প্যানেল, এমডিডি, এফডিডি, ডিডি,

অিয সন্ধাি িাংঃ ই-৪
তৈভাগঃ ড্রতয়াং, তডজাইি ও ররকডশ
অিয সন্ধািঃ
ইবলতটকুাল রসফ্তি রপ্রাগ্রাম চালয করা হয় তি।
পরামর্শঃ
বৈদ্য ুতিক ৈুৈস্থাপিার সাবে সাংলগ্ন ৈুতক্ত ও শ্রতমকবদ্র জিু ইবলতিকুাল রসফ্তি রট্রতিাং ও সবচিিিা রপ্রাগ্রাম চালয করবি
হবৈ এৈাং এর ররকডশ রাখবি হবৈ।
অগ্রাতধকারঃ তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমাঃ ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-৫
তৈভাগঃ সাতভশস লাইি
অিয সন্ধাি:
অতিতরক্ত এইচ,তি কুাৈল রপুঁতচবয় রাখা আবে।
পরামর্শ:
এইচ,তি কুাৈল রপুঁতচবয় রাখা

াবৈ িা। কুাৈল রট্র/বলডাবর কুাৈল

িাবি স্থাপি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৮ সপ্তাহ

সাৈবের্বি রাখা কুাৈল।

অিয সন্ধাি িাং: ই-৬
তৈভাগঃ

সাতভশস লাইি

অিয সন্ধাি:
ভৈবির সাবে তদ্বয় াওয়া এইচ,িী কুাৈল সয রতেি রিই।
পরামর্শ:
কুাৈল রট্র স্থাপি করবি হবৈ ও রপাবলর সাংলগ্ন কুাৈল রেম্প ৈুৈহার
কবর সয রতেিভাবৈ আিবক তদ্বি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-১
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ২ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি িাং: ই-৭
তৈভাগঃ ট্রান্সফ্রমার
অিয সন্ধাি:
মাতির তিবচ প্রবৈর্ করা এইচ,তি কুাৈল সয রতেি রিই।
পরামর্শ:
কুাৈবলর সয রোবেশ কুাৈল অতিতরক্ত ৈাুঁকাবিা াবৈ িা।
অগ্রাতধকার: তপ-৩

মািীর িীবচ প্রবৈর্রি কুাৈল

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-৮
তৈভাগঃ সাতভশস লাইি
অিয সন্ধাি:
কুাৈল রট্রবঞ্চ এইচ,তি কুাৈল সয রতেি রিই।
পরামর্শ:
১.২ তমঃ গতভর কুাৈল রট্রঞ্চ এ কুাৈবলর উপর ১০ রসঃতমঃ পযরু ৈালয র
স্তর তদ্বি হবৈ অেৈা মাতি ও ৈাতল সতরবয়

কুাৈল রট্রঞ্চ এ ধািৈ

ঢাকিা প্রদ্াি করবি হবৈ াবি ইন্সয বলর্ি তিরাপদ্ োবক।
অগ্রাতধকার: তপ-৩

কুাৈল রট্রঞ্চ

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-৯
তৈভাগঃ সাতভশস লাইি
অিয সন্ধাি:
অস্থায়ী ট্রান্সফ্রমার রৈতরয়ার।
পরামর্শ:
ট্রান্সফ্রমার প্রবয়াজবি িিযি রুবম স্থাপি করবি হবৈ অেৈা
ট্রান্সফ্রমার রুবমর িকর্া পযিরায় হালিাগাি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ১২ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি িাং: ই-১০
তৈভাগঃ ট্রান্সফ্রমার
অিয সন্ধাি:
তসতলকা রজল তৈিষ্ট হবয়বে ও রিবলর কাপতি র্ূ িু।
পরামর্শ:
ট্রান্সফ্রমার তিদ্ারতি পতরৈিশি/বমরামি করবি হবৈ। তসতলকা রজল
পতরৈিশি করবি হবৈ ও িিযি ট্রান্সফ্রমার রিবলর দ্বারা অবয়ল কাপ
পূ ণশ করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-১

ট্রান্সফ্রমার তিদ্ার

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-১১
তৈভাগঃ তডতিতৈউর্ি রৈাডশ ও পুাবিল
অিয সন্ধাি:
পুাবিবলর সম্ময খ পে সয গম িয়।
পরামর্শ:
পুাবিলতিবক এমি জায়গায় সরাবি হবৈ

াবি একজি রিকতিতর্য়াি

সহজভাবৈ কাজ করবি পাবর এৈাং রকাি ঝাবমলা োিা রেিাবৈেি
করবি পাবর।
অগ্রাতধকার: তপ-২

ট্রান্সফ্রমার সাংলগ্ন পুাবিল

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-১২
তৈভাগঃ তডতিতৈউর্ি রৈাডশ ও পুাবিল
অিয সন্ধাি:
তডতিতৈউর্ি পুাবিল আবেশর সাবে সাং য ক্ত িয়।
পরামর্শ:
ধািৈ তডতিতৈউর্ি রৈাডশ-গুবলার ৈাতহুক কাঠাবমা ও দ্রজায় আরতোং
সাংব াগ তিতিি করবি হবৈ (সৈয জ কুাৈল(পাকাবিা/ রিইড) তদ্বয়)
াবি কবর ৈাতহুক কাঠাবমা ও দ্রজার তৈভৈ(Zero Potential) সৈশদ্া
র্ূ িু োবক।
অগ্রাতধকার: তপ-১
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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পুাবিবলর দ্রজা

অিয সন্ধাি িাং: ই-১৩
তৈভাগঃ কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
ন্ত্রাতদ্বি সাং য ক্ত কুাৈল মাতিবি পবি আবে।
পরামর্শ:
রকব্বল রট্র স্থাপি কবর কুাৈল িাবি স্থাপি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২

মাতিবি পবি োকা কুাৈল

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-১৪
তৈভাগঃ কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
কুাৈল ররসওবয়র প্রাবন্ত কভার রিই।
পরামর্শ:
কভার প্রদ্াি করবি হবৈ াবি ধারাল প্রাবন্ত রলবগ তপতভতস/ কুাৈবলর
ইন্সয বলসি িষ্ট িা হয়।
অগ্রাতধকার: তপ-২

কুাৈল ররসওবয়র প্রান্ত

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং ই-:১৫
তৈভাগঃ কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
কুাৈল রট্রঞ্চ আচ্ছাতদ্ি রিই ও িাবি এবলাবমবলাভাবৈ কুাৈল রাখা।
পরামর্শ:
কুাৈল গুতেবয় রট্রবঞ্চ ধািক কভার(বচকাডশ রেি০ প্রদ্াি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২

কুাৈল রট্রঞ্চ

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৮ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি িাং ই-:১৬
তৈভাগঃ কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
কুাৈল রট্রঞ্চ আচ্ছাতদ্ি রিই ও ধয লাৈাতল ময়লা জবম আবে।
পরামর্শ:
রট্রঞ্চ তিয়তমি পতরোর করবি হবৈ ও রট্রবঞ্চ ধািক কভার (বচকাডশ
রেি) প্রদ্াি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২

কুাৈল রট্রঞ্চ

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-১৭
তৈভাগঃ কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
কুাৈল ররসওবয় ষ্টীম লাইবির সাবে সাং য ক্ত।
পরামর্শ:
ACCORD তৈতডাং েুান্ডাডশ

১০.৩.৪.২ অিয ায়ী ষ্টীম লাইি হবি

কুাৈল .৯তমঃ দ্ূ বর স্থাপি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-১

ষ্টীম লাইি ও কুাৈল ররসওবয়

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-১৮
তৈভাগঃ কুাৈল ও কুাৈল সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
কুাৈল অরতেিভাবৈ মাতিবি পবি আবে।
পরামর্শ:
কুাৈল রট্র/বলডার স্থাপি কবি কুাৈল িাবি স্থাপি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-১

এল,তভ কুাৈল

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি িাংঃ ই-১৯
তৈভাগ: ক্যাবল ও ক্যাবল সাপ ার্ট
অিয সন্ধাি:
কুাৈল রট্র প্রবৈবর্র পর রদ্য়াল রখালা রবয় রগবে।
পরামর্শ:
স্থায়ী দেয়াল দেপয় দেয়া সক্ল ক্যাবলগুপলা অবশ্যই দিল াই এর
মপযয সু রদিত ক্রপত হপব এবং অবদশ্ষ্ট ফাাঁক্া স্থাে অদি-দরাযক্
উ াোে দেপয় বন্ধ ক্রপত হপব।
অগ্রাতধকারঃ

রদ্য়াবল ফ্াুঁকা স্থাি

তপ ২

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা :

৬ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-২০
তৈভাগঃ অয়াতরাং ও তফ্তিাংস
অিয সন্ধাি:
িাবরর সাংব াগ ো ে িয়।
পরামর্শ:
কুাৈবলর সাংব াবগর সময় প্রবয়াজিীয়

ন্ত্রাতদ্ ৈুৈহার কবর তিরাপদ্

সাংব াগ তিতিি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৬ সপ্তাহ

এম,তস,তস,তৈ িাতমশিাবল তচতহ্নি হিস্পি

অিয সন্ধাি িাং: ই-২১
তৈভাগঃ ৈয়লার ও কবেসর রুম
অিয সন্ধাি:
ৈয়লাবরর গাুঁ রর্ুঁবষ রেতিৈল তপতভতস রি কবর কুাৈল পতরৈাতহি
হবয়বে।
পরামর্শ:
ৈয়লাবরর সাবে োকা কুাৈল তেল পাইবপ স্থাপি করবি হবৈ ও
কমপবে .৯ তমঃ দ্ূ বর স্থাপি করবি হবৈ। ।
অগ্রাতধকার: তপ-১

ৈয়লাবরর সাবে োকা কুাৈল।

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ২ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি িাং: ই-২২
তৈভাগঃ আতেশাং
অিয সন্ধাি:
আতেশাং কুাৈল অরতেি অৈস্থায় পবি আবে।
পরামর্শ:
আতেশাং কুাৈল তপতভতস কন্ডযইবি স্থাপি কবর তিতদ্শষ্ট দ্ূ রবের পর পর
রেম্প তদ্বয় আিবক তদ্বি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৪ সপ্তাহ

আতেশাং কন্ডাটর

অিয সন্ধাি িাং: ই-২৩
তৈভাগঃ আতেশাং
অিয সন্ধাি:
উচ্চ আেশ লয প ইতম্পবডন্স পাওয়া রগবে।(পযিরাতিতি লেণীয়)
পরামর্শ:
আতেশাং সাংব াগ পরীো কবর প্রবয়াজিীয় পদ্বেপ তিবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২

হাই আেশ লয প ইতম্পবডন্স

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ৪ সপ্তাহ

অিয সন্ধাি িাং: ই-২৪
তৈভাগঃ আতেশাং
অিয সন্ধাি:
রমইি আতেশাং িাতমশিাল আচ্ছাতদ্ি রিই।
পরামর্শ:
রমইি আতেশাং িাতমশিাল ভূ তম হবি ১৮ ইতঞ্চ উবপবর ধািৈ আৈরবকর
মাবঝ স্থাপি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ-২

রজিাবরির রুবমর রমইি ৈাসৈার।

ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ২ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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অিয সন্ধাি িাং: ই-২৫
তৈভাগঃ ৈজ্রপািকালীি সয রো ও আতেশাং
অিয সন্ধাি:
ৈজ্রপািকালীি সয রো ৈুৈস্থা স্থাপি করা দ্রকার তকন্তু স্থাপি করা
হয়তি।
পরামর্শ:
কারখািার জিু প্রবয়াজিীয় ৈজ্রপািকালীি সয রো ৈুৈস্থার িকর্া
প্রিয়ি করবি হবৈ ও স্থাপবির পূ বৈশ ACCORD এর তিকি িকর্া
প্রদ্াি করবি হবৈ।

ভৈবির সবৈশাচ্চ স্থাি।

অগ্রাতধকার: তপ-১
ত্রুতিপযরবির সময়সীমা : ১২ সপ্তাহ

এ,তৈ,এম ফ্ুার্ি তলঃ
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