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োরেংবেপঃ
অৈা ফ্ুার্ি তিতিবেড একটি ৯ তিা ভৈবি ৈতিত। ভৈিটি ২০০৩ োবি িাতপত
হবয়তিি।
Woosun Energy & Construction Ltd.(WEC) কততশ ক ফ্ুাক্টতরটির বৈদ্যুততক তিরাপত্তা তৈষবয়

জতরপ করা হয়। এ জতরবপর উবের্ু তিি বৈদ্যুততক তিরাপত্তা েংক্রাে উবেখব াগু ত্রুটিেিূহ র্িাক্তকরি
ও ACCORD এর েহায়তায় উপ যক্ত ও গ্রহণব াগু প্রততকারিযিক তিবদ্শ র্িা সদ্য়া। এ পতরদ্র্শি
সকৈিিাত্র বৈদ্যুততক তিরাপত্তা েংতিষ্ট প্রধাি ত্রুটিেিূহ র্িাক্তকরবণর িবধুআ েীিাৈদ্ধ তিি। তদ্ও
খযুঁটিিাটি স েকি েিেুা রবয়বি তা এ পতরদ্র্শি প্রততবৈদ্বি উবেতখত হয়তি তবৈ পরৈতীবত তৈর্দ্
পতরদ্র্শিকাবি তা েভয শ ক্ত করা হবৈ।
পতরদ্র্শিকাবি র্িাক্তকৃ ত বৈদ্যুততক তিরাপত্তাজতিত প্রধাি তৈষয়গযবিা তিবে েংবেবপ িকাকাবর প্রদ্াি করা
হি। ত্রুটিেিূবহর েংতিষ্ট প্রততকার/পরাির্শ উক্ত তৈষয়েিূবহর োবথ উবেখ করা হবয়বি।
উবেতখত েকি ত্রুটিেিূহ েংবর্াধবির িবে কারখািা কতৃ পে-সকতিক কিশেূর্ী গ্রহি করবত হবৈ। এবেবত্র
েংবর্াধবির েিয়েীিা ও িকর্া/পরাির্শ েংক্রাে স বকাবিা অবৈদ্ি ACCORD কতৃ ক িযবিাতদ্ত
হওয়া অৈর্ুক।
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িযেন্ধাি এৈং পরাির্শ
অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ১

োতভশ ে িাআি

অনুসন্ধান:
এআর্ টি কুাৈি েরােতর িাটিবত পবে অবি এৈং েযরতেত
িয়।
এআর্ টি কুাৈি েযরতেত িয়।

পরামর্শ:
সিবের উপর পবে থাকা কুাৈবি ধাতৈ েযরো প্রদ্াি করার
জিু স্টীি পাআপ/ কুাৈি সে সত েযরতেত করবত হবৈ
িুথায় সকাি ৈস্তু ৈা পাবয়র র্াবপ কুাৈবির আন্পযবির্ি িষ্ট
হবত পাবর।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ৩ মাণসর মণযে
অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ২

োতভশ ে িাআি

অনুসন্ধান:
কুাৈি সেচ প পাতি বারারা পতরপূিশ এৈং সেচ প এর উপর সকাি
অৈরণ সিআ।
পরামর্শ:
তৈদ্ুিাি কুাৈি সেচ প পতর্ার ও র্য্ রাখবত হবৈ। ধাতৈ
পাত তদ্বয় কুাৈি সেচ পবক অৈরি তদ্বত হবৈ াবত েম্ভাৈু
েতত সথবক কুাৈি সক রো করা ায়।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:
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কুাৈি সেচ প পাতি বারারা পতরপূিশ

অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ৩

োতভশ ে িাআি

অনুসন্ধান:
তারগযবিা কিতক্রে সিবেবত বগািাবিা তৈিাবিা এৈং েযরতেত
িয়।
এি টি কুাৈি পুাবিবির তপিবি পবে
অবি এৈং তা েযরতেত িয়।

পরামর্শ:
তাবরর সে / সরেওবয় বারারা তিরাপদ্ পবথ তারগযবিা েযরতেত
করবত হবৈ। তারগযবিা তর্তিত করি, পতরর্ািিা, তিরীো
এৈং রোিাবৈেি এর জিু িাি েহ গযতিবয় রাখবত হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ১ মাস
অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ৪

ওয়ুাতরংে

অনুসন্ধান:
উন্যক্ত কুাৈি েযরতেত িয় ও ৈিম্বি সিআ।
পরামর্শ:
িি এর িবধু তাবরর একোিা পযবরা বদ্ঘশু োবফ্শ ে ওয়ুাতরং
এর জিু তপতভতে/ দ্ৃঢ় পাআপ ৈুাৈহার করবত হবৈ এৈং
ৈর্ুআ েিথশিব াগু হবত হবৈ (েুাডি তদ্বয় অেকাবত হবৈ,
৬০০ তিতি ৈুাৈধাবি) । কন্ডযআে অিযভযতিক এৈং
উিম্বভাবৈ িাপি করবত হবৈ, সকৌতণকভাবৈ িয়। দ্ৃঢ় কন্ডযআে
এর েম্পূিশ বদ্ঘশু জযবে েিতথশত হবত হবৈ াবত কুাৈি
েযরতেত হয়। এৈং কন্ডযআবের তিদ্র তি সরাধক পদ্াথশ তদ্বয়
অৈৃত হবত হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ৩ িাে
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কুাৈি েযরতেত িয় ও ৈিম্বি সিআ।

অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ৫

োন্পফ্রিার রযি

অনুসন্ধান:
ৈযতর্ং এ ততততক্ত র্াবপর কারবি সতি তিক করবি।
পরামর্শ:
ৈযতর্ং ও কুাৈিপ্রাবের েংব াবগ তততরক্ত র্াবপর কারবি োন্পফ্রিাবরর ৈযতর্ং হবত সতি তিক করবি
ত্রান্পরিার ৈযতর্ং সথবক সতি তিবকজ হবত পাবর।
রেণাবৈেণ-কাবি তিবকজ তিণশয় করবত হবৈ এৈং দ্রুততার
োবথ সিরািত করবত হবৈ(তৈদ্যুৎ েরৈরাহ ৈন্ধ কবর)।
তৈবর্ষ কবর, ত তাডাতাতড েম্ভৈ প্রবয়াজিীয় পদ্বেপ তিবত
েরৈরাহকারী সকাম্পািী তি যক্ত করবত হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:
অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

১ মাস

আ- ৬

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান :
পুাবিবির দ্রজা অতথশং ৈুৈিার োবথ েং যক্ত সিআ।
পরামর্শ:

পুাবিবির দ্রজায় অথশ েংব াগ সিআ।

ধাতৈ তডতিতৈউর্ি সৈাডশ-গযবিার ৈাতহুক কাঠাবিা ও
দ্রজায় অরতথং েংব াগ তিতিত করবত হবৈ (েৈযজ কুাৈি
তদ্বয়) াবত কবর ৈাতহুক কাঠাবিা ও দ্রজার তৈভৈ েৈশদ্া
র্ূিু থাবক।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:
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অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ৭

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
MCCB এর তভন্ন তভন্ন সফ্বের
সৈতরয়ার/পৃথতককারক িাপি করা হয়তি।

িাবে

সফ্ে

পরামর্শ:
ফ্লার্-ভার প্রততবরাবধ MCCB এর তভন্ন তভন্ন সফ্ে এর
িবধু
সফ্ে সৈতরয়ার/পৃথতককারক িাপি করবত হবৈ।
এবেবত্র MCCB প্রস্তুতকারকবদ্র েরৈরাহকৃ ত সফ্ে
সৈতরয়ার/পৃথতককারক ৈুাৈহার করবত হবৈ।

MCCB এর প্রাবের োবথ সফ্ে তৈভাজক
িাতপত সিআ।

ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ১ মাস

অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ৮

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
পুাবিবির িীবর্র সেে িাতপত িয়, পুাবিি ধূিা ৈাতিবত
অচ্ছাতদ্ত।
পরামর্শ:
পুাবিবির সৈে সেে তিবয় তাবত সগাি তিদ্র কবর তাবরর িাপ
িয ায়ী তাবরর প্রবৈর্ ও ৈাতহর পবথ গ্ল্ুান্ড িাপি করবত
হবৈ াবত কবর পুাবিবির ধারাবিা তিদ্র বারারা র্াপ প্রাপ্ত িা
হয়। তাবরর জিু গ্ল্ুান্ড িাপবির পবর তদ্ সকাি ফ্াকা থবক
তবৈ তা ৈন্ধ কবর তদ্বত হবৈ (দ্াহু পদ্াথশ বারারা)।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: 6 িাে
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পুাবিি সৈে সেে িাতপত িয়।

অনুসন্ধান#:
বিভাগ:

আ- ৯
েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
সর্ঞ্জওভার েযআবর্ প্রবৈর্/ৈাতহর হওয়া সকবিগযবিা েযরতেত িয়
পরামর্শ:
ৈতহশ গিি এৈং তিগশিি তারগযবিা ৈিম্বি করার জিু
কুাৈি সেচ প সথবক সর্ঞ্জ ওভার েযআর্ প েশ েযরতেত কভার
েহ অোঅতে ভাবৈ একটি কুাৈি সে িাপি করযি।

কুাৈি এর ৈিম্বি সিআ এৈং তা
েযরতেত িয়।

ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ১ মাস

িযসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ১০

ওয়াতরংে

অনুসন্ধান:
কুাৈি সরেওবয় এর োবথ েং যতক্ত
পরামর্শ:

থা থ িয়

কুাৈি েঠিকভাবৈ েং যক্ত (জবয়তিং তকে ৈা সফ্রযি
কাবিক্টর ৈা তপতভতে /বপাবেশতিি কাবিক্টর তপঅআতৈ সেপ
তদ্বয় িযোবিা) হবত হবৈ এৈং তাপ তিবরাধক তপতভতে স্লীভ
তদ্বয় েুাতপং করবত হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:৩ িাে
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কুাৈি সরবোবয়র জবয়তিং থা থ িয়।

অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ১১

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
সর্ঞ্জ ওভার েযআবর্ অগত ৈা ৈতহগশত কুাৈি এর েযরো সিআ
ও এর ৈিম্বি সিআ।
পরামর্শ:
োতিশবির্ি তৈন্দযবত কুাৈি সিআি কিাবিার জিু সর্চ প ওভার
েযআবর্ প্রবৈর্কৃ ত তার ৈিম্বি করবত কুাৈি সে থৈা সর্ঞ্জ ওভার েযআবর্ প্রবৈর্কৃ ত কুাৈি
সরআজার িাপি করযি।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:
অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

১ মাস

আ- ১২

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
কুাৈি প্রবৈর্ করাবিার জিু সৈে-সেে েতরবয় সফ্িা হবয়বি।
পরামর্শ:
পুাবিবির সৈে সেে / র্ীষশ সেে এ ৈৃত্তাকার গতশ কবর
কুাৈবির প্রবৈর্ ও প্রিাি করার জিু তিজ তিজ কুাৈবির MCCB এর ভুেবর েং যক্ত কুাৈি
অকার িয ায়ী কুাৈি গ্ল্ুান্ড িাপি করবত হবৈ াবত কবর
গবতশ র ধারাবিা প্রাবের জিু কুাৈবির সকাবিাপ্রকার েতত িা
হয়।কুাৈি গ্ল্ুান্ড িাপি সর্বষ সকাবিা তততরক্ত ফ্াুঁক সথবক
সগবি সেবেবত্র দ্াহু উপাদ্াবি বততর কভার তদ্বয় সঢবক তদ্বত
হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ৩ িাে

অৈা ফ্ুার্ি তিতিবেড
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অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ১৩

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
তৈতভন্ন সফ্বের িাবে সফ্ে
করা হয়তি।

সৈতরয়ার/পৃথতককারক িাপি

পরামর্শ:
MCCB এর তভন্ন তভন্ন সফ্ে এর িবধু সফ্ে
সৈতরয়ার/পৃথতককারক িাপি করবত হবৈ। এবেবত্র MCCB
প্রস্তুতকারকবদ্র েরৈরাহকৃ ত সফ্ে সৈতরয়ার/পৃথতককারক
ৈুাৈহার করবত হবৈ

ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:
অনুসন্ধান #:

MCCB এর প্রাবে সফ্ে তৈভাজক িাপি
করা হয় তি।

১ মাস

আ- ১৪

বিভাগ:
েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি
অনুসন্ধান:
ৈােৈাবরর একটি সকবি একটি িাগ ৈুাৈহার কবর একাতধক
কুাৈি/তার েংব াগ সদ্য়া অবি এৈং িাগ িাোআ সকবি
ৈােৈাবর েংব াগ সদ্য়া হবয়বি
কুাৈি থা থভাবৈ েং যক্ত িয়।

পরামর্শ:
প্রততটি সকবি েতন্ত্রভাবৈ ৈাে ৈাবর িাগাবত হবৈ। ৈােৈাবরর
একআ সকবি একাতধক সকবি েংব াগ সদ্য়া াবৈ িা। সকববির
অকার িয ায়ী তিদ্রকারক তদ্বয় তিদ্র কবর িাগাবত হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:

অৈা ফ্ুার্ি তিতিবেড

১ মাস
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অনুসন্ধান #:

আ- ১৫

বিভাগ:
েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি
অনুসন্ধান:
পুাবিি ভুেবর তততরক্ত কাপবের তন্তু এৈং ধযিাৈাতি
রবয়বি।
পরামর্শ:
পুাবিবির বৈদ্যুততক েংব াগ তৈতচ্ছন্ন করবত হবৈ এৈং পুাবিি
ও পুাবিবির িুািু ংর্ তিয়তিত পতর্ার করবত হবৈ
এৈং সখািা ংর্ ৈন্ধ করবত হবৈ াবত ধযিা-ৈাতি এৈং
েযতা জিা হবত িা পাবর। কুাৈি গ্ল্ুান্ড িাপবির পবর সকাি
তিদ্র থাকবি তা অর্িাদ্ি করযি।

পুাবিবির তভতর ধূিা ও কাপবের েযতা
জিা রবয়বি।

ত্রুটিপূরণের সময়সীমা: ১ মাস
অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ১৬

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
সর্ব্জ ওভার েযআবর্র ৈিা।

সর্ঞ্জওভার েযআর্ সৈয়াতরং গ্রীে িাখাবিা
পরামর্শ:
সর্ঞ্জ ওভার েযআর্ এর গততর্ীিতা ৈৃতদ্ধর জিু এর েংব াগ
িবি সদ্য়া তৈয়াতরং গ্রীজ ৈর্ুআ পতর্ার করবত হবৈ। িেৃণ
করার জিু কন্টাক গ্রীজ সদ্য়া স বত পাবর।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:

অৈা ফ্ুার্ি তিতিবেড

৩িাে
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অনুসন্ধান #:
বিভাগ:

আ- ১৭

েযআর্ সৈাডশ ও পুাবিি

অনুসন্ধান:
পুাবিবির তভতর িাগ িাো কুাৈি েং যক্ত।
পরামর্শ:

িাগ িাো ৈাে ৈাবর কুাৈি েং যক্ত

প্রততটি তাবরর জিু েঠিক অকাবরর িাগ এৈং পাচ প করার
জিু হাআবরাতিক পাচ পার ৈুৈহার কবর িযজ েংব াগ পতরহার
করবত হবৈ। সক্রাতিয়াি সেবেড িাে সৈাল্ট ও ওয়ার্ার
ৈুাৈহার কবর ৈাে ৈার দ্ৃেভাবৈ অেকাবত হবৈ।
ত্রুটিপূরণের সময়সীমা:

অৈা ফ্ুার্ি তিতিবেড

১ মাস
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