বফদযুততক তনযাত্তা তযদশন প্রততবফদন
এতফ এাবযর তরতভবেড
২২৬, তিংগাইয রযাড, রভাবেতযয, াবায, ঢাকা।

তযদশকঃ জাতদয য যভান ও আতপপা তাজতযন।
প্রততবফদকঃ জাতদয য যভান ও আতপপা তাজতযন।
তযদশবনয তাতযখঃ ৯ নববম্বয , ২০১৬

ায িংবে
তিকতেিং ফািংরাবদ একডশ পাউবেন কততশক কাযখানাতেয বফদয ুততক তনযাত্তা তফলবে জতয কযা ে । এই জতযবয
উবেু তির বফদয ুততক তনযাত্তা িংক্রান্ত উবেখবমাগু ত্রুতেভূ  নাক্তকযণ এফিং একডশ তনধশাতযত গ্রণবমাগু ভান তনতিত
কবয প্রততকায ভূ রক তনবদশনা রদো।
বফদয ুততক তনযাত্তা তযদশন ম্ভাফু বফদয ুততক ঝযুঁতক তনধশাযণ এফিং য াতয কততপ্রততকায ভূ রক ফুফস্থা গ্রবণয ভাধুবভ
উন্নেবনয উবেবু গত ীত একতে তনেভ তাতিক দ্ধতত। এই তযদশন রকফরভাত্র বফদয ুততক তনযাত্তা িংতিষ্ট প্রধান ত্রুতেভূ 
নাক্ত কযবণয ভবধুই ীভাফদ্ধ তির। খযুঁতেনাতে রম কর ভুা যবেবি তা এ তযদশন প্রততবফদবন উবেতখত েতন তবফ
যফতশীবত পবরা- আ তযদশবন তিতিত কযা বফ।
এই প্রততবফদবন উবেতখত মশবফেণ ও য াতযভূ  রকান যকাতয নীততভারায বে অঙ্গীকায ত্র, প্রভাণ ফা নদ নে।
তািাড়া এই প্রততবফদবনয মশবফেণ ফা য াতযভূ  ফুতীত অনু রকান ঝযুঁতক ফা তফবদয আিংকা রনই, তাও তনবদশতত
নে। কাযখানায ভাতরকগণবক রকান তফবল প্রকবেয আফতুক তশ, তে ভান, অথফা স্থানীে যকাবযয নীততভারায তশ
ূ যবণয অঙ্গীকায রথবকও এই প্রততবফদবন উবেতখত মশবফেণ ও য াতযভূ  অফুাতত রদে না।
এতফ এাবযর তরতভবেড কাযখানাতে ১০ তরা তফতষ্ট একতে বফবন অফতস্থত রমখাবন ২ তরা তফতষ্ট ইউতেতরতে বফন
যবেবি। কাযখানা কততশবেয বালু অনয মােী এই বফনতে কাযখানা কততশবেয তনজস্ব ভাতরকানাধীন এফিং এয তনভশাণ শুরু
বেতির ২০০৫ াবর এফিং ভািশ ২০১৬ াবর রল বেবি। ১৯৯৭ াবর ৫ তরা বফনতেয তনভশাণ কাজ রল বেবি। ৬ তরা
বফনতেয তনভশাণ কাজ ২০১৪ াবর শুরু বে ২০১৬ াবর রল বেবি। তযদশবনয ভে কাযখানাতেয তনেতভত শ্রতভক
িংখুা ২৬০০ জন াওো রগবি।
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১. অনয ন্ধান ও যাভশঃ
নীবিয িবক তযদশবন নাক্ত কতত গুরুত্বূ ণশ বফদয ুততক ত্রুতেয ায িংবে যবেবি। প্রতততে মশবফেবণয জনু য াতয
প্রদান কযা বেবি।
কাযাখানা কততশেবক এই িংস্কায কাবজয ফাস্তফােন কামশক্রভ প্রস্তুত কযবত বফ। উন্নেবনয তনতদশষ্ট ভে ীভা  নকা
প্রণেন ও ফাস্তফােবনয প্রততফন্ধকতায কাযবণ ভে ীভা ফত তদ্ধয আবফদন একবডশয কাবি জভা তদবত বফ।
অনয ন্ধান নিং :

ই-১

তফবাগঃ

নতথ

অনয ন্ধানঃ ইবরকতিকুার তবঙ্গর রাইন ডাোগ্রারভয াবথ ফাস্তফ
তিবত্রয তভর াওো মােতন।
যাভশঃ ইবরকতিকুার তবঙ্গর রাইন ডাোগ্রাভ িংবাধন করুন,
দযকাতয কর তথু উবেখ কবয এজ তফল্ট ইবরকতিকুার তবঙ্গর
রাইন ডাোগ্রাভ প্রস্তুত করুন ।
অগ্রাতধকাযঃ ত২
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ ২ ভা

অনয ন্ধান নিং :

ই-২

তফবাগঃ

ফজ্রাতকারীন য যো ফুফস্থা

অনয ন্ধানঃফজ্রাতকারীন য যো ফুফস্থা এখবনা রাগাবনা েতন।
যাভশঃ ঝযতুঁ ক ূ িক ৪০ এয রফত বর ফজ্রাতকারীন য যো
ফুফস্থায নকা প্রণেন করুন ও স্থান করুন।
অগ্রাতধকাযঃ ত২
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ ৪ ভা।
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অনয ন্ধান নিং :

ই-২

তফবাগঃ

েস্পে

অনয ন্ধানঃুাবনবরয ভবধু োতভশবনবন কবেক জােগাে েস্পে
াওো রগবি।
যাভশঃ েস্পে গুরা তিক কযায জনু দ্রুত দবে তনন।
অগ্রাতধকাযঃ ত১
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ অতফরবম্ব

অনয ন্ধান নিং :

ই-৪

তফবাগঃ

াফবিন রুভ

অনয ন্ধানঃএরতে ুাবনর ও এইিতে ইউতনে ( িান্সয ভশায,
য ইিতগোয) এয ভাবঝ রকান তফবাজক রনই।
যাভশঃএরতে ুাবনর ও এইিতে ইউতনে এয ভাবঝ ইবেয
রদোর বতযী করুন। রুবভ মশাপ্ত ফােয িরাির য তফধা ( ক্র
রবতিবরন) ও প্রতততে বফদয ুততক মিাততয িাযাব কাজ কযায
জনু জােগা তনতিত করুন।
অগ্রাতধকাযঃ ত২
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ২ ভা।

অনয ন্ধান নিং :

ই-৫

তফবাগঃ

াফবিন রুভ

অনয ন্ধানঃিান্সপভশায ততরকা রজবরয যঙ তযফতশন বে রগবি ও
তিদায রতবরয কাতে খাতর।
যাভশঃিান্সপভশায ততরকা রজর তযফতশন কযবত বফ, অথফা
রযাবদ শুতকবে যঙ তপবয এবর যনযাে ফুফায করুন।তিদায
রতবরয কাতে িান্সপভশায অবের তদবে ৭০% মশন্ত ূ নশ করুন।
অগ্রাতধকাযঃ ত৩
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ১ ভা
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অনয ন্ধান নিং :

ই-৬

তফবাগঃ

তায ও তাবযয াবােশ

অনয ন্ধানঃ ল্যাডারেে তােগুরল্া ঢাকা নেই এবং তা ট্রান্সফর্মারেে
চােপারে কারেে োয়গায় প্রততবন্ধকতাে সৃ তি করে।
যাভশঃ ল্যাডাে/কযাবল্ নট্রে তােগুরল্া নঢরক তিরত হরব এবং
তা নেে ট্রান্সফর্মারেে চােপারে কারেে োয়গায় প্রততবন্ধকতাে
সৃ তি ো করে, তা তেতিত কেরত হরব।
অগ্রাতধকাযঃ ত২
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ ২ র্াস।

অনয ন্ধান নিং :

ই-৭

তফবাগঃ

ওেুাতযিং ফুফস্থা

অনয ন্ধানঃ রভবঝবত াতেত তাযগুবরাবত াবােশ রনই ও য যতেত
নে।
যাভশঃ কুাফর রি তদবে াওোয কুাফরবক াবােশ তদবত বফ।
প্রবোজবন রুাডায ফুফায কযবত বফ।
অগ্রাতধকাযঃ ত৩
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ ৩ র্াস।

অনয ন্ধান নিং :

ই-৮

তফবাগঃ

ওেুাতযিং ফুফস্থা

অনয ন্ধানঃ রভােবযয জনু কাবিয াবােশ ফুফায কযা বেবি।
াওোয বকে রভবঝবত বড় আবি।
যাভশঃ কাবিয াবােশ তযবে রপরাই রশ্রে। প্রতততে বফদয ুততক
স্থানায জনু অদাু ফস্তুয াবােশ ফুফায করুন।
রভবঝ রথবক কভবে ২০০ তভতভ ঊবয াওোয বকে রাগান।
অগ্রাতধকাযঃ ত৩
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ২ ভা।
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অনয ন্ধান নিং :

ই-৯

তফবাগঃ

রলায তডতিতফউন রফাডশ

অনয ন্ধানঃ িংবমাগ ররাড অনয মােী এভতততফ গুবরা এডজাি
কযা রনই।
যাভশঃিংবমাগ ররাড অনয মােী এভতততফ গুবরা এডজাি
করুন। োতভশনাবর তফতবন্ন ভাবয কুাফর ফুায কযা রথবক তফযত
থাকযন। ম্ভফ না বর এভতততফ তযফতশন করুন।
অগ্রাতধকাযঃ ত২
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ ২ ভা।

অনয ন্ধান নিং :

ই-১০

তফবাগঃ

যীেণ ও মশােক্রতভক যেণাবফেণ

অনয ন্ধানঃমশােক্রতভক তযদশন ও যীেণ কাবজয জনু তনতদশষ্ট
ূ িী রনই।
যাভশঃবফদয ুততক যেণাবফেণ কাবজয জনু ূ িী প্রণেন করুন (
তপ্রববনতেব, রপ্রা একতেব ও রিকডাউন রভইনবেনুান্স)।
অগ্রাতধকাযঃ ত৩
ত্রুতে ূ যবণয ভেীভাঃ ২ ভা।
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