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পতরদ্র্শকিঃ বহম া
প্রতিবৈদ্কিঃ এস.এম িার্তদ্ক
পতরদ্র্শবির তদ্িিঃ ০৬ বম, ২০১৪

সারসংবেপিঃ
এ.এম তিজাইি(র্াতমম গ্রুপ) ত িঃ কারখািাতি ১তি ৪ি া(তজ+৩) ভৈবি স্থাতপি । ভৈিতি ২০০৫-০৬ সাব
২০০৬ সা

স্থাতপি এৈং

হবি উৎপাদ্ি শুরু কবর। কারখািাতি তর্ল্পকারখািার জিু অিয বমাতদ্ি। কারখািাতি ৈতধশি অংবর্ উৎপাদ্ি শুরু

কবর ২০১০ সা বেবক।

Woosun Energy & Construction Co., Ltd.(WEC) কিতশক ফ্ুাক্টরিতরতির বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা তৈেবয় জতরপ করা হয়।
এ জতরবপর উবের্ু তি

বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সংক্রান্ত উবেখব াগ্ু ত্রুতিসমূ হ র্িাক্তকরি ও ACCORD এর সহায়িায়

উপ য ক্ত ও গ্রহণব াগ্ু প্রতিকারময ক তিবদ্শর্িা বদ্য়া। এ পতরদ্র্শি বকৈ মাত্র বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সংতিষ্ট প্রধাি ত্রুতিসমূ হ
র্িাক্তকরবণর মবধুই সীমাৈদ্ধ তি । তদ্ও খযুঁতিিাতি ব সক

সমসুা রবয়বি িা এ পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্বি উবেতখি হয়তি

িবৈ পরৈিশীবি তৈর্দ্ পতরদ্র্শিকাব িা অন্তভযশক্ত করা হবৈ।
পতরদ্র্শিকাব

র্িাক্তকতি বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তাজতিি প্রধাি তৈেয়গুব া তিবে সংবেবপ িকাকাবর প্রদ্াি করা হ ।

ত্রুতিসমূ বহর সংতিষ্ট প্রতিকার/পরামর্শ উক্ত তৈেয়সমূ বহর সাবে উবেখ করা হবয়বি।
উবেতখি সক

ত্রুতিসমূ হ সংবর্াধবির

বে কারখািা কিতশপে-বকতিক কমশসূচী গ্রহি করবি হবৈ। এবেবত্র সংবর্াধবির

সময়সীমা ও িকর্া/পরামর্শ সংক্রান্ত ব বকাবিা আবৈদ্ি ACCORD কিতশক অিয বমাতদ্ি হওয়া আৈর্ুক।

এ.এম তিজাইি ত িঃ
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অিয সন্ধাি এৈং পরামর্শিঃ
অিয সন্ধাি #:ই-১
তৈভাগ্: সাতভশস াইি
অিয সন্ধাি:
বৈদ্য ুতিক খযুঁতি বেবক আসা ওভারবহি এইচ,তি সাতভশস কুাৈ তি
মাতির বগ্াুঁড়ায় সয রতেি অৈস্থায় রাখা হয়তি।
পরামর্শ:
ৈাতহুক েতি ও কুাৈব র চাপ কমাবিার জিু কুাৈ বক অৈর্ুই
ষ্টী / তপতভতস কন্ডযইি তদ্বয় অৈ ম্বি তদ্বি হবৈ।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ২
এইচ,তি সাতভশস কুাৈ তি সয রতেি অৈস্থায় রাখা হয়তি।

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ১২ সপ্তাবহর মবধু

অিয সন্ধাি #:ই-২
তৈভাগ্: কুাৈ এন্ড কুাৈ সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
তিতিতৈউর্ি বৈাবিশ আগ্ি িারগুব া সয রতেি িয় (এৈং
সাবপািশ বিই)।
পরামর্শ:
ৈাতহুক েতি ও কুাৈব র চাপ কমাবিার জিু কুাৈ বক অৈর্ুই
ষ্টী / তপতভতস কন্ডযইি তদ্বয় অৈ ম্বি তদ্বি হবৈ অেৈা কুাৈ
বে স্থাপি করবি হবৈ।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ২

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ১২ সপ্তাবহর মবধু
তিতিতৈউর্ি বৈাবিশ আগ্ি কুাৈ গুব া সয রতেি িয়

এ.এম তিজাইি ত িঃ
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অিয সন্ধাি #:ই-৩
তৈভাগ্: সয ইচ বৈািশ এন্ড পুাবি
অিয সন্ধাি:
কুাৈব র আগ্মি ও তিগ্শমি পবের তিদ্র ৈন্ধ করা হয়তি।
পরামর্শ:
পুাবিব র উপবরর ঢাকিায় বগ্া

তিদ্র কবর িাবরর মাপ

অিয ায়ী িাবরর প্রবৈর্ ও ৈাতহর পবে গ্ল্ুান্ড স্থাপি করবি হবৈ
াবি কবর পুাবিব র ধারাব া তিদ্র দ্বারা চাপ প্রাপ্ত িা হয়।
িাবরর জিু গ্ল্ুান্ড স্থাপবির পবর তদ্ বকাি ফ্াকা েবক িবৈ িা
ৈন্ধ কবর তদ্বি হবৈ (অদ্াহু পদ্ােশ দ্বারা)।
পুাবি বৈাবিশ বৈস বেি বিই।

অগ্রাতধকারিঃ তপ ২
ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ৩ সপ্তাবহর মবধু

অিয সন্ধাি #:ই-৪
তৈভাগ্: সাতভশস াইি
অিয সন্ধাি:
বদ্য়াব র মবধু তদ্বয় াওয়া িারগুব া সয রতেি িয়।.
পরামর্শ:
বদ্য়াব র মধুতদ্বয় চ াচ রি কুাৈব র সয রোবেশ পাইপ
ৈুাৈহার করবি হবৈ এৈং অৈতর্ষ্ট ফ্াুঁকাস্থাি অদ্াহু উপাদ্াি
তদ্বয় ৈন্ধ কবর তদ্বি হবৈ। িাবরর বদ্র্ঘশু অিয ায়ী বে /
বরসওবয় দ্বারা সাবপািশ তদ্বি হবৈ।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ২
ইব তিকুা রুবম প্রবৈর্কতি কুাৈ

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ১২ সপ্তাবহর মবধু

অিয সন্ধাি #:ই-৫
তৈভাগ্: কুাৈ এন্ড কুাৈ সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
িাবরর িাক্টরি এর মবধু অতিতরক্ত কাপবরর িযকরা এৈং ময় া
জবমবি।
পরামর্শ:
িাবরর পাওয়ার তৈতিন্ন কবর িাবরর এর িাক্টরি এ োকা ধয ব া
ময় া পতরষ্কার করবি হবৈ। ভতৈেুবি ধয ব া ময় া প্রতিবরাবধর
জিু অদ্াহু পদ্াবেশর ঢাকিা তদ্বি হবৈ। একিা প শায়ক্রতমক
পতরষ্কার এর বপ্রাগ্রাম বমবি চ বি হবৈ।
কুাৈ িাবক্টরি অতিতরক্ত কাপবরর িযকরা এৈং ময় া

অগ্রাতধকারিঃ তপ ২

জবমবি।

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ১২ সপ্তাবহর মবধু

এ.এম তিজাইি ত িঃ

Page 4 of 6

অিয সন্ধাি #:ই-৬
তৈভাগ্: সয ইচ বৈািশ এন্ড পুাবি
অিয সন্ধাি:
পুাবিব র দ্রজা আতেশং ৈুৈস্থার সাবে সং য ক্ত বিই।.
পরামর্শ:
ধািৈ তিতিতৈউর্ি বৈািশ-গুব ার ৈাতহুক কাঠাবমা ও দ্রজায়
আরতেং সংব াগ্ তিতিি করবি হবৈ (সৈয জ কুাৈ (পাকাবিা/
বেইি) তদ্বয়)

াবি কবর ৈাতহুক কাঠাবমা ও দ্রজার তৈভৈ

সৈশদ্া র্ূ িু োবক।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ৩

পুাবিব র দ্রজা আতেশং ৈুৈস্থার সাবে য ক্ত বিই

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ৩ সপ্তাবহর মবধু
অিয সন্ধাি #:ই-৭
তৈভাগ্: কুাৈ এন্ড কুাৈ সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
বকািরকম

াতিক অৈ ম্বি িাড়া িারগুব া সরাসতর বমবেবি

তৈিাবিা।
পরামর্শ:
বমবের উপর এব াবমব াভাবৈ পবড় োকা ধািৈ আৈরণসহ
কুাৈ

বে স্থাপি করুি

াবি কুাৈব

ধািৈ সয রো পাওয়া

ায়।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ২

কুাৈ গুব া সরাসতর বমবেবি তৈিাবিা

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ৩ সপ্তাবহর মবধু

অিয সন্ধাি #:ই-৮
তৈভাগ্: সয ইচ বৈািশ এন্ড পুাবি
অিয সন্ধাি:
পুাবিব র তভিবর MCCB - বি একাতধক কুাৈ সং য ক্ত।
পরামর্শ:
এমতসতসতৈ বি একাতধ িাবরর সংব াগ্ ৈন্ধ করবি হবৈ। ব াি
অিয ায়ী আ াদ্া সংব াগ্ তদ্বি হবৈ।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ৩

পুাবিব র MCCB - বি একাতধক কুাৈ সং য ক্ত।

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ৩ সপ্তাবহর মবধু

এ.এম তিজাইি ত িঃ
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অিয সন্ধাি #:ই-৯
তৈভাগ্: সয ইচ বৈািশ এন্ড পুাবি
অিয সন্ধাি:
এমতসতসতৈবি বফ্স বৈতরয়ার/পত েতককারক স্থাপি করা হয়তি।
পরামর্শ:
MCCB এর তৈতভন্ন বফ্স এর মােখাবি তৈভাজক স্থাপি করবি
হবৈ।প্রস্তুিকারকবদ্র

সরৈরাহকতি

আদ্র্শ

বফ্ইস

বৈতরয়ার/পত েতককারক স্থাপি করবি হবৈ।.
অগ্রাতধকারিঃ তপ ৩

এমতসতসতৈবি বফ্স বৈতরয়ার/পত েতককারক বিই।

ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ৩ সপ্তাবহর মবধু

অিয সন্ধাি #:ই-১০
তৈভাগ্: কুাৈ এন্ড কুাৈ সাবপািশ
অিয সন্ধাি:
িমিীয় তপতভতস কন্ডযইি এ োকা িার এর সাবপািশ বিই।
পরামর্শ:
ষ্টী

পাইপ অেৈা তপতভস পাইপ(দ্ত ঢ়) অেৈা কুাৈ

বে তদ্বয়

কুাৈ বক সাবপািশ তদ্বি হবৈ।
অগ্রাতধকারিঃ তপ ২
ত্রুতিপূ রবণর সময়সীমা: ১২ সপ্তাবহর মবধু

এ.এম তিজাইি ত িঃ

িমিীয় তপতভতস কন্ডযইবির ওয়ুাতরং অৈ তম্বি িয়।
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