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পতরদ্র্শবির তদ্ি ১০ এতপ্রল, ২০১৪

সারসাংবেপঃ
এ টি এস এপারালস তলতিবেড এর একটি ৬ িলা, একটি ২ িলা ও চারটি পৃথক কর্ড রবেবে। তৈতডাংটি ২০০৫ সাবল বিরী
হবেতেল। ফ্ুাক্টতরবি ২২৫০ জি শ্রতিক তিেতিি কাজ কবর।
Woosun Energy & Construction Ltd.(WEC) কতিশ ক ফ্ুাক্টতরটির বৈদ্যুতিক তিরাপত্তা তৈষবে

জতরপ করা হে। এ জতরবপর উবের্ু তেল বৈদ্যুতিক তিরাপত্তা সাংক্রান্ত উবেখব াগু ত্রুটিসিূহ র্িাক্তকরি
ও ACCORD এর সহােিাে উপ যক্ত ও গ্রহণব াগু প্রতিকারিযলক তিবদ্শ র্িা কদ্ো। এ পতরদ্র্শি
ককৈলিাত্র বৈদ্যুতিক তিরাপত্তা সাংতিষ্ট প্রধাি ত্রুটিসিূহ র্িাক্তকরবণর িবধুই সীিাৈদ্ধ তেল। তদ্ও
খযুঁটিিাটি ক সকল সিসুা রবেবে িা এ পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্বি উবেতখি হেতি িবৈ পরৈিীবি তৈর্দ্
পতরদ্র্শিকাবল িা অন্তর্য শ ক্ত করা হবৈ।
পতরদ্র্শিকাবল র্িাক্তকৃ ি বৈদ্যুতিক তিরাপত্তাজতিি প্রধাি তৈষেগযবলা তিবে সাংবেবপ েকাকাবর প্রদ্াি করা
হল। ত্রুটিসিূবহর সাংতিষ্ট প্রতিকার/পরাির্শ উক্ত তৈষেসিূবহর সাবথ উবেখ করা হবেবে।
উবেতখি সকল ত্রুটিসিূহ সাংবর্াধবির লবে কারখািা কিৃ পে-ককতিক কিশসূচী গ্রহি করবি হবৈ। এবেবত্র
সাংবর্াধবির সিেসীিা ও িকর্া/পরাির্শ সাংক্রান্ত ক বকাবিা ববৈদ্ি ACCORD কিৃ ক অিযবিাতদ্ি
হওো বৈর্ুক।

এ.টি.এস. এপারালস তলতিবেড
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অিযসন্ধাি এৈাং পরাির্শ
অিযসন্ধাি #: ই- ১
তৈর্াগ:

সাতর্শ স লাইি

অিযসন্ধাি:

থ া হকি িানা এিআচ তি সাতভিস কুাৈ সম্পূর্ি ভাকৈ সরতিি নয়।
পরাির্শ:

১১থকতভ এর বৈদ্যুতিক খুঁতি থেকক িানা এিআচ তি কুাৈ প্রকযাজনীয় িঅকাকরর
তিকর ািআ ৈা ত তভতস ািআক র মকযু স্থা ন করা িঅৈলুক; ািআ ভূতম থেকক
২ তমিার উ র যিন্ত স্থা ন করকি হকৈ চাচকারী থকান ৈস্তু হকি কুাৈকক
রিা করকি।
ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

বৈদ্যুতিক খুঁতি থেকক িানা এিআচ তি কুাৈ
সরতিি নয়।

৩ িাবসর িবধু

অিযসন্ধাি #: ই- ২
তৈর্াগ:

ট্রান্সফরফ্রিার রযি

অিযসন্ধাি:

ট্রান্সফরমার িার-জাী তিকয় তঘকর রাখা িঅকে।
পরাির্শ:

োি যিন্ত উচ্চিা তৈতলষ্ট থিয়া তিকয় ট্রান্সফরমাকরর জনু িঅািা রুম স্থা ন
করকি হকৈ। ট্রান্সফরমার রুকমর িঅয়িন কম কি ১০- ১৩ ৈগি,তমিঃ হওয়া
িঅৈলুক(তৈ.এন.তৈ.তস ২০০৬, তরকেিিঃ২.৬.৩ িনসাকর)
ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

এ.টি.এস. এপারালস তলতিবেড

৩ িাবসর িবধু
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ট্রান্সফরফ্রিার এর জিু পৃথক রযি কিই।

অিযসন্ধাি #: ই- ৩
তৈর্াগ:

ট্রান্সফরফ্রিার রযি

অিযসন্ধাি:

ট্রান্সফরমাকরর উ র থেকক (এ,তি ৈতলিং গতিকয়) থি তনগিি হকে।

পরাির্শ:

এ,তি কুাৈক এিআরূক িৈম্বন প্রিান করকি হকৈ যাকি ককর এ,তি ৈতলিং
প্রাকন্ত থকান প্রকার িতিতরক্ত চা সৃতষ্ট না হয়,যার কারকন ৈতলিং-এর মযু তিকয়
থকান তককজ না ঘকি।

ট্রান্সফরফ্রিার এর এল টি ৈযতর্াং এ কিল পবে
ববে।

১ িাবসর িবধু

ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

অিযসন্ধাি #: ই- ৫
তৈর্াগ:

কুাৈল ও কুাৈল সাবপােশ

অিযসন্ধাি:

থচঞ্জ ওভার সিআচ এৈিং তিতিতৈউলন ুাকন এ িঅগি িারগুকা এর সাক ািি থনিআ।

পরাির্শ:

িঅোতিি িাকরর মিআ ৈা িঅিলি সিআচ এৈিং তৈিরকর্র ুাকন থেকক ৈাতি িাকরর
সাক ািি সতেদ্র িাকরর থট্র থি প্রিান।

ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

১ িাবসর িবধু

এ.টি.এস. এপারালস তলতিবেড
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কুাৈল সযরতেি ও অৈলতিি কিই।

অিযসন্ধাি #: ই- ৬
তৈর্াগ:

তডতিতৈউর্ি ও এল টি পুাবিল

অিযসন্ধাি:

থিয়াক কাকের সিআচকৈািি স্থা ন করা িঅকে এৈিং সরিামূক যন্ত্রাতি িঅৈৃি নয়।
পরাির্শ:

যোযে সিআচকৈাকিির দ্বারা কাকের সিআচকৈািি প্রতিস্থা ন করকি হকৈ।সরিামূক
যন্ত্রাতি 20 SWG থৈয যািৈ সরিািঅৈরকর্ বিতর একতি যািৈ িঅৈরককর তভিকর
স্থা ন করকি হকৈ।
ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

এিতসতৈ কাবের সযইচ কৈাবডশ থাপাতপি এৈাং এর
বৈরণ কিই।

১ িাবসর িবধু

অিযসন্ধাি #: ই- ৭
তৈর্াগ:

ট্রান্সফরফ্রিার রযি

অিযসন্ধাি:

ট্রান্সফরমার তিোকরর তনকচ থিকর কা তি খাত।

পরাির্শ:

তিিার িকয় কা িৈলুিআ প্রস্তুিকারক প্রতিষ্ঠাকনর তনকিিলনা িনযায়ী তনতিিষ্ট
তরমান থি তিকয় ূর্ি করকি হকৈ।

ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

এ.টি.এস. এপারালস তলতিবেড

১ িাবসর িবধু
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বিল এর কাপ টি খাতল

অিযসন্ধাি #: ই- ৮
তৈর্াগ:

কুাৈল ও কুাৈল সাবপােশ

অিযসন্ধাি:

িাকরর মিআ এর মকযু ৈহনকৃি িারগুকা যোযে ৈুৈস্থা থনিআ।

পরাির্শ:

িাকরর মিআ এর উ র িারগুকাকক থেকক সাতরৈদ্ধ ভাকৈ সাজাকি হকৈ। সহকজ
সনাক্তকরন এৈিং রিন করার জনু িাকরর উ র িুাগ রাখন।

ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

লুাডাবরর উপর কুাৈল সত ি িে।

১ িাবসর িবধু

অিযসন্ধাি #: ই- ৯
তৈর্াগ:

কুাৈল ও কুাৈল সাবপােশ

অিযসন্ধাি:

সিা ও যাৈাত তর ূর্ি িনাৈৃি থকব চুাকন াওয়া থগকে
পরাির্শ:

সৈগুকা কুাৈ চুাকনগুকা তরস্কার করুন এৈিং কীি িঙ্গ ও যাৈাত থেকক
মক্ত রাখকি যািৈ কভার প্রিান করুন। কুাৈ চুাকনতি তরস্কার রাখকি এৈিং
তৈ ি মক্ত রাখকি তনয়তমি তরস্কার তরেন্নিার জনু একতি িাতকা বিরী করুন।
ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

এ.টি.এস. এপারালস তলতিবেড

১ িাবসর িবধু
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কুাৈবল চুাবিবলর উপর বৈরণ কিই।

অিযসন্ধাি #: ই- ১০
তৈর্াগ:

সাতর্শ স লাইি

অিযসন্ধাি:

১১ থক তভ ওভার থহি সিংকযাগ হকি িানা এিআচ তি কুাৈ থ াকর সাকে িৃঢ়ভাকৈ
সমতেিি নয়।
পরাির্শ:

১১থকতভ এর বৈদ্যুতিক খুঁতি থেকক িানা এিআচ তি কুাৈ থ াকর সাকে প্রকযাজনীয়
সুাি ক্ল্ুাম্প দ্বারা িৃেভাকৈ িঅিকাকনা িঅৈলুক।

ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

এইচ টি কুৈবলর থা থ অৈলিি কিই।

৩ িাবসর িবধু

অিযসন্ধাি #: ই- ১১
তৈর্াগ:

সাতর্শ স লাইি

অিযসন্ধাি:

থেতিৈ ািআক িঅৈৃি থকৈ সম্পূনিভাকৈ িঅৈৃি নয়।
পরাির্শ:

কুাৈকর সম্পূনি বিঘিু সরিা প্রিান করকি ভূতমর উ র এৈিং উন্মক্ত ওয়ুাতরিং এর
সম্পূনি বিঘিুজকি িৃঢ় ত তভতস ািআ ৈুাৈহার করুন। থেতিৈ ািআ এর ৈাুঁকযক্ত
স্থান যোযে তফতিিং তিকয় িঅিকাকি হকৈ।
ত্রুটিপূরবণর সিেসীিা:

এ.টি.এস. এপারালস তলতিবেড

১ িাবসর িবধু
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কুাৈল কেতিৈল পাইপ দ্বারা বৈৃি।

