বৈদ্যুতিক তিরাপত্তা পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্ি
অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
প্লট # ১৬৯-১৭১, তিিয ঝরা, তেমাবয়্িপযর, সাভার , ঢাকা – ১৩০৪

তর্ল্প-কারখািা সমূ েিঃ
১। অৈিী তটক্সটাই ত িঃ
২। অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
৩। ৈুাতৈ ি ওয়্াতর্িং ত িঃ
৪। জযতিপাওয়্ার এমব্রয়্ডাতর ত িঃ

পতরদ্র্শকিঃ মামযি ও িাজময
প্রতিবৈদ্কিঃ মামযি

পতরদ্র্শবির িাতরখিঃ ৬ই তসবেম্বর, ২০১৪

সারসিংবেপিঃ
অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ কারখািাতট একতট ৮ ি া তৈতর্ষ্ট ভৈবি স্থাপি করা েবয়্বে। ভৈিতট ২০০২ সাব

স্থাপি করা েয়্ ও

একই ৈের উৎপাদ্ি শুরু েয়্। পতরদ্র্শবির সময়্ কারখািাতটবি ২৯৬৬ জি শ্রতমক কাজ করতে ।

Woosun Energy & Construction Ltd.(WEC ) কিতশক ফ্ুাক্টতরতটর বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা তৈষবয়্ জতরপ করা েয়্। এ জতরবপর

উবের্ু তে

বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সিংক্রান্ত উবেখব াগ্ু ত্রুতটসমূ ে র্িাক্তকরি ও ACCORD এর সোয়্িায়্ উপ য ক্ত ও

গ্রেণব াগ্ু প্রতিকারময ক তিবদ্শর্িা তদ্য়্া। এ পতরদ্র্শি তকৈ মাত্র বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা সিংতিষ্ট প্রধাি ত্রুতটসমূ ে র্িাক্তকরবণর
মবধুই সীমাৈদ্ধ তে । তদ্ও খযুঁতটিাতট ত সক

সমসুা রবয়্বে িা এ পতরদ্র্শি প্রতিবৈদ্বি উবেতখি েয়্তি িবৈ পরৈিশীবি

তৈর্দ্ পতরদ্র্শিকাব িা অন্তভযশক্ত করা েবৈ।
পতরদ্র্শিকাব র্িাক্তকতি বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তাজতিি প্রধাি তৈষয়্গুব া তিবে সিংবেবপ েকাকাবর প্রদ্াি করা ে । ত্রুতটসমূ বের
সিংতিষ্ট প্রতিকার/তৈভাগ্ উক্ত তৈষয়্সমূ বের সাবে উবেখ করা েবয়্বে।
উবেতখি সক

ত্রুতটসমূ ে সিংবর্াধবির

বে কারখািা কিতপে-বকতিক কমশসূচী গ্রেি করবি েবৈ। এবেবত্র সিংবর্াধবির

সময়্সীমা ও িকর্া/তৈভাগ্ সিংক্রান্ত ত বকাবিা আবৈদ্ি ACCORD কিতশক অিয বমাতদ্ি েওয়্া আৈর্ুক।

অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
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অিয সন্ধাি ও পরামর্শিঃ
অিয সন্ধাি িিং: ই - ১
তৈভাগ্: সাতভশস াইি

অিয সন্ধাি:
এইচতট সাতভশস াইবি এ ,এ সিং য ক্ত িয়্।

পরামর্শ:
এইচতট সাতভশস াইবির সয রোর জিু এ ,এ সিং য ক্ত করবি েবৈ।
এইচতট সাতভশস াইি

অগ্রাতধকার: তপ ১
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ২ সপ্তাে

অিয সন্ধাি িিং: ই - ২
তৈভাগ্: সাতভশস াইি
অিয সন্ধাি:
১। তদ্য়্াব র উপবর কুাৈ অৈ ম্বিেীি ভাবৈ স্থাপি করা
েবয়্বে
২। অতিতরক্ত দ্ীর্শ এইচ,তট কুাৈ সাজাবিা ও সমতেশি িয়্।
পরামর্শ:
১। েতি তেবক রো করবি তমবঝর উপবরর কুাৈ গুব াবক
ঢাকিা য ক্ত তে ৈা তেঞ্চ দ্বারা সয রো করবি েবৈ। তেঞ্চবক ধািৈ
ঢাকিা দ্বারা সয রতেিভাবৈ তঢবক তদ্বি েবৈ।
২। অতিতরক্ত বদ্বর্শর তপুঁচাবিা এইচতট কুাৈ বক তিরাপদ্ ভাবৈ
সয রো তদ্বি েবৈ
অগ্রাতধকার: তপ ২

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৬ সপ্তাে
১১ তকতভ সাতভশস াইি

অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
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অিয সন্ধাি িিং: ই - ৩
তৈভাগ্: কুাৈ ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
এমতসতসতৈ কাবের তৈাবডশর উপবর স্থাপি করা েবয়্বে। (তিয়্তমি)
পরামর্শ:
এমতসতসতৈ কাবের তৈাবডশর উপবর স্থাপি করা াবৈ িা
অগ্রাতধকার: তপ ২

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে

তব্রকার স্থাপিা (তিয়্তমি)

অিয সন্ধাি িিং: ই - ৪
তৈভাগ্: সয ইচ ও পুাবি তৈাডশ
অিয সন্ধাি:
পুাবিব র তিবচ তৈস তপ্লট ও গ্ল্ুান্ড স্থাপি করা েয়্তি

পরামর্শ:
পুাবিব র তিবচ তৈস তপ্লট স্থাপি কবর এবি তগ্া াকার গ্িশ কবর
কুাৈব র আকার অিয ায়্ী গ্ল্ুান্ড স্থাপি কবর কুাৈ

প্রবৈর্ ৈা

ৈাতের করুি।
অগ্রাতধকার: তপ ২
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে

অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
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পুাবি স্থাপিা (তিয়্তমি)

অিয সন্ধাি িিং: ই – ৫
তৈভাগ্: সয ইচ তৈাডশ ও পুাবি
অিয সন্ধাি:
পুাবিব র দ্রজা আেশ ৈুৈস্থার সাবে য ক্ত িয়্। (তিয়্তমি)
পরামর্শ:
ধািৈ তডতিতৈউর্ি তৈাডশ-গুব ার ৈাতেুক কাোবমা ও দ্রজায়্
আরতেিং সিংব াগ্ তিতিি করবি েবৈ সৈয জ কুাৈ (পাকাবিা/
তব্রইড) তদ্বয়্ াবি কবর ৈাতেুক কাোবমা ও দ্রজার তৈভৈ সৈশদ্া
র্ূ িু োবক।

পুাবি স্থাপিা (তিয়্তমি)

অগ্রাতধকার: তপ ২
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৪ সপ্তাে

অিয সন্ধাি িিং: ই – ৬
তৈভাগ্: কৈা ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
তদ্য়্াব র তেদ্র তদ্বয়্ াওয়্া কুাৈব র ফ্াুঁকা স্থাি ৈন্ধ করা েবয়্তি
পরামর্শ:
ো ে অদ্ােু উপাদ্াি তদ্বয়্ তদ্য়্াব র মবধু তেবক জাওয়্া তেদ্র
ৈন্ধ কবর তদ্বি েবৈ এৈিং এর মবধু তদ্বয়্ আসা কুাৈ

সয রতেি

রাখবি েবৈ াবি কবর ইন্সয ব সবির উপর অতিতরক্ত চাপ িা পবর।
অগ্রাতধকার: তপ ২

কুাৈ প্রবৈর্ ও ৈাতের তৈন্দয (তিয়্তমি)

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৪ সপ্তাে

অিয সন্ধাি িিং: ই – ৭
তৈভাগ্: কুাৈ ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
তজিাবরটর রুবমর কুাৈব র অৈ ম্বি ও সয রো তদ্য়্া েয়্তি
পরামর্শ:
তলাবর উপর পবে োকা িাবরর সয রোর জিু তি পাইপ ৈা কুৈ
তে স্থাপি করবি েবৈ। িা েব

কুাৈব র আৈরণ েতিগ্রস্থ েবি

পাবর।
অগ্রাতধকার: তপ ২

তজিাবরটর রুবমর কুাৈ (তিয়্তমি)

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৩ সপ্তাে

অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
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অিয সন্ধাি িিং: ই – ৮
তৈভাগ্: সয ইচ ও পুাবি তৈাডশ
অিয সন্ধাি:
পুাবি এর এমতসতসতৈ তি একাতধক িার য ক্ত েবয়্বে।
পরামর্শ:
MCCB -এর একতট পবয়্ন্ট েবি একাতধক কুাৈব র সিংব াগ্
অৈর্ুই পতরোর করবি েবৈ MCCB -তি ৈাস-ৈাবর কুাৈব র মাপ
অিয ায়্ী আ াদ্া আ াদ্া পবয়্বন্ট আ াদ্া আ াদ্া

াগ্ ৈুৈোর

করবি েবৈ। ব্রাঞ্চ সাতকশবটর তমশ্রি অিয মতদ্ি িয়্।
অগ্রাতধকার: তপ ২

এমতসতসতৈ – র কুাৈ সিংব াগ্ (তিয়্তমি)

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে
অিয সন্ধাি িিং: ই – ৯
তৈভাগ্: সয ইচ ও পুাবি তৈাডশ
অিয সন্ধাি:
পুাবিব র পাবর্ কুাৈব র অৈ ম্বি ও সয রো তিই
পরামর্শ:
তলাবর উপর পবে োকা িাবরর সয রোর জিু তি পাইপ ৈা কুৈ
তে স্থাপি করবি েবৈ। িা েব

কুাৈব র আৈরণ েতিগ্রস্থ েবি

পাবর।
অগ্রাতধকার: তপ ২

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে
তপ্রাডাকর্ি তলাবরর কুাৈ
অিয সন্ধাি িিং: ই - ১০
তৈভাগ্: সয ইচ ও পুাবি তৈাডশ
অিয সন্ধাি:
পুাবি অভুান্তবর উচ্চিাপমাত্রা তৈন্দয খযুঁবজ পাওয়্া তগ্বে।.
পরামর্শ:
অতিতরক্ত িাপমাত্রার কারি ত মি, ওভার ত াতডিং, ত াবডর অসম
ৈন্টি, তঢ া সিংব াগ্ খযুঁবজ তৈর করবি তিয়্তমি পতরদ্র্শি এৈিং
োমশা স্কাতিিং পতরো করবি েবৈ এৈিং খযুঁবজ তপব তস অিয ায়্ী
ৈুৈস্থা তিবি েবৈ
অগ্রাতধকার:তপ ২
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে

অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ
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অিয সন্ধাি িিং: ই - ১১
তৈভাগ্: কুাৈ ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
িমিীয়্ কন্ডযইট সতেকভাবৈ তিয়্া েয়্তি
পরামর্শ:
িতমতিয়্ কন্ডযইবটর িারগুব া খাুঁো ভাবৈ অেৈা আোভাবৈ তিবি
েবৈ, ৈাুঁকাভাবৈ কখবিা তিওয়্া াবৈ িা
অগ্রাতধকার: তপ ২
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে

তিাবরর কুাৈ (তিয়্তমি)

অিয সন্ধাি িিং: ই - ১২
তৈভাগ্: কুাৈ ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
ওয়্ুাতরিং ডাবক্ট অতিতরক্ত ধূ ব া/ ময়্ া রবয়্বে।(তিয়্তমি)
পরামর্শ:
িাবরর পাওয়্ার তৈতিন্ন কবর চুাবিব োকা ধয ব া ময়্ া পতরষ্কার
করবি েবৈ। একটা পজশায়্ক্রতমক পতরষ্কার এর তপ্রাগ্রাম তমবি
চ বি েবৈ । ভতৈষুবি ধয ব া ময়্ া প্রতিবরাবধর জিু অদ্ােু
পদ্াবেশর ঢাকিা তদ্বি েবৈ।
কুাৈ ডাবক্ট ধূ ব া, ময়্ া

অগ্রাতধকার: তপ ৩
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৩ সপ্তাে
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অিয সন্ধাি িিং: ই - ১৩
তৈভাগ্: কুাৈ ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
অুা য তমতিয়্াম কুাৈ ডাক্টবক ওয়্ুার দ্বারা অৈ ম্বি তদ্য়্া েবয়্বে।
পরামর্শ:
ো ে পদ্ােশ দ্বারা অুা য তমতিয়্াম ডাক্টবক অৈ ম্বি তদ্বি েবৈ
অগ্রাতধকার: তপ ২

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৩ সপ্তাে
অুা য তমতিয়্াম ডাবক্টর স্থাপিা (তিয়্তমি)
অিয সন্ধাি িিং: ই - ১৪
তৈভাগ্: সয ইচ ও পুাবি তৈাডশ
অিয সন্ধাি:
ৈাস ৈাবর সিংব াতজি িাবরর রঙ এর তকাড সতেক িয়্।.
পরামর্শ:
আদ্র্শ রঙ এর তকাড তমবি চ বি েবৈ ত মি া , ে য দ্ এৈিং িী
তফ্বজর জিু; তিউো এর জিু কাব া এৈিং আতেশিং এর জিু সৈয জ।
পুাবি তক এর দ্রজা সে ভা ভাবৈ আবেশ য ক্ত করবি েবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ ২

কুাৈ সিংব াগ্

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে

অিয সন্ধাি িিং: ই - ১৫
তৈভাগ্: কুাৈ ও কুাৈ সাবপাটশ
অিয সন্ধাি:
কাবজর তটতৈব র িীবচ কুাৈব র অৈ ম্বি ও সয রো তিই। (তিয়্তমি)
পরামর্শ:
ষ্টী ৈা তপতভতস কন্ডযইট স্থাপি কবর কাবজর তটতৈব র তিবচর
কুাৈব র সয রোর ৈাৈস্থা করবি েবৈ।
অগ্রাতধকার: তপ২

কাবজর তটতৈব র িীবচ কুাৈ (তিয়্তমি)

ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে
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অিয সন্ধাি িিং: ই - ১৬
তৈভাগ্: সয ইচ ও পুাবি তৈাডশ
অিয সন্ধাি:
পুাবিব র পাবর্ কাজ করার বেষ্ট জায়্গ্া তিই। (তিয়্তমি)
পরামর্শ:
আইতপএস অিুত্র সতরবয়্ বেষ্ট জায়্গ্ার ৈুৈস্থা করা ত বি পাবর।
(অন্তি আবর্পাবর্ ১ তমিঃ স্থাি তিতিি করবি েবৈ)
অগ্রাতধকার: তপ ২
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৩ সপ্তাে

পুাবিব র স্থাপিা (তিয়্তমি)

অিয সন্ধাি িিং: ই - ১৭
তৈভাগ্: পতরচা িা ও রেণাবৈেণ
অিয সন্ধাি:
তিবচর পরীো গুব া কবর ফ্ াফ্ সিংরেি করুি
১। রেণাবৈেণ কমশসযতচ(তিয়্তমি পরীো ও রেণাবৈেণ কমশসযতচ)
২। বৈদ্য ুতিক ন্ত্রাতদ্র োবমশাগ্রাতফ্ক স্কাতিিং তিরীো (৩ ৈের
তময়্াতদ্)
৩। বৈদ্য ুতিক তিরাপত্তা কমশসযতচ (বৈদ্য ুতিক সয রো প্রতর্েণ)
পরামর্শ:
উপবরর কমশসযতচগুব া পা ি কবর ফ্ াফ্ সিংরেি করুি
অগ্রাতধকার: তপ ৩
ত্রুতটপযরবির সময়্সীমা: ৫ সপ্তাে

অৈিী িীট ওয়্ুার ত িঃ

Page 9 of 9

প্রব াজু িবে

