আশুগঞ্জ পাওয়ার স্টেশন স্ট াম্পানী ল িঃ
ইননানেশন লিষয় িালষ ি র্িপলর ল্পনা ২০১৭-১৮
ক্রিঃ
নিঃ
১

১

২

িাস্তিায়ন া

লিষয়

প্রস্তালিত লিষয়
(গৃহীতব্য ানের নার্)

শুরুর তালরখ

২

২

৪

Unwanted
outage of
Electrical
Equipment

র্ ি রী সংরক্ষনণর র্াধ্যনর্
তিদ্যযলত র্ন্ত্রপালতর দক্ষতা বৃলি

সর্ালপ্তর
তালরখ

দালয়ত্বপ্রাপ্ত র্ি তিা

প্রতযালশত ফ াফ
( ােটি সম্পন্ন হন গুণগত িা
পলরর্ানগত ী পলরিতিন আসনি)

পলরর্াপ
(প্রতযালশত ফ াফ ততলর হনয়নে
ল না তা পলরর্ানপর র্ানদন্ড)

৫

৬

৭

৮

লি াশ রঞ্জন রায়
০১-০৭-২০১৭ ৩০-০৬-২০১৮ তত্ত্বািধায় প্রন ৌশ ী (বিদ্যযলত
সংরক্ষণ)

ট্র্যাবল রিপ ার্িংট
করিউটাি ,ইন্টািপনট ও স্মাট ট ফ ান ০৬/০৫/২০১৭ ১০/৫/২০১৭
রিপেম িহজীকিন ব্যবহাি কপি িিংিক্ষন রবভাপেি
কমটকর্টােণপক ট্র্যাবল রিপ াট ট
ফেিপণি উপেপে েপয়াজনীয় আইর্
যারিরলর্ উন্নয়পনি রু পিখা েনয়ণ

TCB র্নি ও দূষণ হ্রাস।

৩০% অগ্রগলত।

েপয়াজনীয় আইর্ হার্ টওয়যাি এি
খিড়া চারহদা জানা যাপব

েপয়াজনীয় আইর্ হার্ টওয়যাি এি
খিড়া র্ারলকা েস্তুর্

আইরর্য়া বাস্তবায়পনি জন্য রবদ্যমান
আইর্ যারিরলর্ ও কারির্ আইর্
যারিরলর্ উন্নয়পনি ফযৌরিকর্া
ব্যাখ্যা কিা

ইপনাপভশন করমর্ি আইরর্য়া
বাস্তবায়পন িব টাঙ্গীন িহপযারের্া
োরিি আশ্বাি োরি

ক্রপয়ি েশািরনক অনুপমাদন

ক্রয় করমর্ েঠন

জনাব নূি ফমাহাম্মদ
তত্ত্বািধায় প্রন ৌশ ী (পলরচা ন)
জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)
জনাব ফমাহাম্মদ শরহদউল্লাহ
লনি িাহী প্রন ৌশ ী, ৪৫০ স্টর্িঃওিঃ
লসলসলপলপ সাউথ (পি ি)
জনাব ফমাোঃ আশিাফুল ইিলাম
ব্যবস্থা ক (ফকরমকযাল)
জনাব ফমাোঃ আলমেীি করবি
লনি িাহী প্রন ৌশ ী, ৪৫০ স্টর্িঃওিঃ
লসলসলপলপ সাউথ (পলরচা ন)

ইপনাপভশন করমর্ি ফমন্টি ও
িদস্যবৃন্দপক বাস্তবারয়র্ব্য আইরর্য়া
িিপকট রবশদভাপব অবরহর্ কপি
েপয়াজনীয় িহপযারের্া চাওয়া

১৩/৫/২০১৭

২৪/৫/২০১৭

েপয়াজনীয় আইর্ হার্ টওয়যাি ক্রপয়ি
োক্কলন েস্তুর্ ও নরি উ স্থা ন

৪/৭/২০১৭

২৫/৭/২০১৭

জনাব নূি ফমাহাম্মদ
তত্ত্বািধায় প্রন ৌশ ী (পলরচা ন)
জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)
জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)

ক্রিঃ
নিঃ

লিষয়

প্রস্তালিত লিষয়
(গৃহীতব্য ানের নার্)

িাস্তিায়ন া
দালয়ত্বপ্রাপ্ত র্ি তিা

প্রতযালশত ফ াফ
( ােটি সম্পন্ন হন গুণগত িা
পলরর্ানগত ী পলরিতিন আসনি)

শুরুর তালরখ

সর্ালপ্তর
তালরখ

ক্রপয়ি েস্তুরর্ গ্রহণ

২/৮/২০১৭

১৬/৮/২০১৭

জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)

ক্রপয়ি দপক্ষ গ্রহণ

িামরয়ক আোম গ্রহণ

আইটি হার্ ডওয়্যার ক্রয়্ সম্পাদন

২০/৮/২১৭

২০/৮/২১৭

জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)

িিংিক্ষন রবভাপেি কমটকর্টােণপক
ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিপণি ও িিংিক্ষপনি
েপয়াজনীয় রর্ভাইি োরি

িকল কপরাল রুপমি জন্য
েপয়াজনীয় আইর্ হার্ টওয়যাি স্থা ন
রনরির্ হওয়া।

২৫/৯/২০১৭ ১৫/১০/২০১৭

জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)

িকল কপরাল রুম ফিপক ই-ফমইপল
ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিপণি , হার্ টকর
িিংিক্ষন এি াশা ারশ স্মাট ট ফ ান
এি মাপেপম ম্যাপিজ ফেিপণি
লরজরেক িাপ াট ট িিন্ন

ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিপণি েস্তুরর্
িিন্ন

১৬/১০/২০১৭ ২১/১০/২০১৭

জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)

পরীক্ষামূলকভাবি ইউবনট-৩,৪ এর
কবরালরুম হবত ই-ফমইপল ট্র্যাবল
রিপ াট ট ফেিণ

ইউবনট-৩,৪ এর কবরালরুম হবত
এমএলএিএি ব্যর্ীর্ র্াৎক্ষরনক
িিংিক্ষণ রবভাপে পরীক্ষামূলকভাবি
ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিণ িিন্ন

জনাব ফমাোঃ আশিাফুল ইিলাম
ব্যবস্থা ক (ফকরমকযাল)

ককবমকযাল কবরাল রুম হবত ইফমইপল ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিণ কিা
হপব।

ককবমকযাল কবরাল রুম হবত
এমএলএিএি ব্যর্ীর্ র্াৎক্ষরনক
িিংিক্ষণ রবভাপে পরীক্ষামূলকভাবি
ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিণ কিা হপব।

২২৫ কমগাওয়্াট বসবসবপবপ কবরাল
রুম হবত ই-ফমইপল ট্র্যাবল রিপ াট ট
ফেিণ কিা হপব।

২২৫ কমগাওয়্াট বসবসবপবপ কবরাল
রুম হবত এমএলএিএি ব্যর্ীর্
র্াৎক্ষরনক িিংিক্ষণ রবভাপে
পরীক্ষামূলকভাবি ট্র্যাবল রিপ াট ট
ফেিণ কিা হপব।

পরিবেবেি গুনগত মান েৃদ্ধ পাবে

Solid waste িিংগ্রপহি স্থানগুরল
হইপর্ waste অন্যত্র িরিপয়
ফনওয়াি দরলল

আইটি হার্ ডওয়্যার বিতরন

পরীক্ষামূলকভাবি একটি কবরালরুম
হবত ই-ফমইপল ট্র্যাবল রিপ াট ট
ফেিণ এি উপদ্যাে গ্রহণ
ককবমকযাল কবরাল রুম হবত ইফমইপল ট্র্যাবল রিপ াট ট ফেিণ এি
উপদ্যাে গ্রহণ

২২/১০/২০১৭ ২৪/১১/২০১৭

২২৫ কমগাওয়্াট বসবসবপবপ কবরাল
রুম হবত ই-ফমইপল ট্র্যাবল রিপ াট ট ২৫/১১/২০১৭ ২৪/১২/২০১৭
ফেিণ এি উপদ্যাে গ্রহণ

জনাব ফমাহাম্মদ রমজানুি িহমান
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (দক্ষতা)

জনাব শাহ আলম খান, র ইঞ্জ
েধান েপকৌশলী ( ওি) (অরর্োঃ দারয়ত্ব)
৩

Solid waste
Management

পলরর্াপ
(প্রতযালশত ফ াফ ততলর হনয়নে
ল না তা পলরর্ানপর র্ানদন্ড)

Solid waste Management

৩০/০৪/২০১৭ ৩০/০৬/২০১৯ জনাব ফমাোঃ আরর্কুি িহমান
ব্যবস্থা ক (ফহলি, ফি রর্ এন্ড
এনভায়িনপমন্ট)

ক্রিঃ
নিঃ

৪

লিষয়

ার্ ি রী সংরক্ষণ
ব্যিস্থাপনা

প্রস্তালিত লিষয়
(গৃহীতব্য ানের নার্)

িাস্তিায়ন া
শুরুর তালরখ

ইউলনট ৩ এর ননেনসার এর টিউি
১-জু াই-১৭
সমূনহর লর-টিউিং াে।

স্টগা নর্াগ প্রলতনিদন অনুসানর
সর্স্যা এর মু ারণ লিনেষণ
(RCA) স্টসই অনুর্ায়ী সর্াধান
প্রলতপাদন এিং স্টর ে ি িইনয়
স্টরলেোর নর রাখা।

আই এস ও লনয়র্ অনুসানর ,
সংরক্ষণ ানের েন্য প্রনয়ােনীয়
ব্যিস্থা গ্রহণ এিং িাস্তিায়ননর
োড়পত্র আদান প্রদান।

PPE (Personal Protective
Equipment) এর ব্যিহার লনলিত
রা ।

১-জুন-১৭

১২-জুন-১৭

১৫-স্টর্-১৭

সর্ালপ্তর
তালরখ
১৬-আগে ১৭

চ র্ান

চ র্ান

চ র্ান

দালয়ত্বপ্রাপ্ত র্ি তিা

েনাি হালরস স্টর্াহাম্মদ ওয়ানহদী
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (টারিাইন )

েনাি হালরস স্টর্াহাম্মদ ওয়ানহদী
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (টারিাইন )

েনাি হালরস স্টর্াহাম্মদ ওয়ানহদী
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (টারিাইন )

েনাি হালরস স্টর্াহাম্মদ ওয়ানহদী
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (টারিাইন )

প্রতযালশত ফ াফ
( ােটি সম্পন্ন হন গুণগত িা
পলরর্ানগত ী পলরিতিন আসনি)

পলরর্াপ
(প্রতযালশত ফ াফ ততলর হনয়নে
ল না তা পলরর্ানপর র্ানদন্ড)

ইউলনট এর Forced Shutdown
নর্ র্ানি, Unit AvailabilityReliability & APSCL
Revenue বৃলি পানি, আলথ ি
অগ্রগলত হনি।
স্ট ান সর্স্যা সমূহ অলধ হানর স্টদখা
র্ানে, সর্স্যা সমূনহর রণীয় , এিং
সর্স্যা সমূনহর গুরুত্ব লনধ িারণ এিং
দর ার অনুসানর প্রনয়ােনীয় তথ্য
সঞ্চারণ, সংগ্রহ এিং ব্যিহার সহে
তর হনয়নে।

ইউলনটটি দ্রুততর সর্নয় চালু রা
সম্ভি হনয়নে, এিং িলণ িত সর্স্যার
ারনণ শাটোউন স্টরাধ রা সম্ভি
হনয়নে।

াে শুরুর আনগই ানের েন্য
প্রনয়ােনীয় ব্যিস্থা গ্রহণ এিং
িাস্তিায়ননর োড়পত্র প্রালপ্ত লনলিত
রার ারনণ ানের প্রারলম্ভ এিং
াে স্টশনষ লসনের্ চালু রনণ
দর ালর সর্য় হ্রাস স্টপনয়নে।
ি ঝলুঁ
এ ইসানথ পলরচা ন সম্পল ত
হ্রাস স্টপনয়নে।

লসনের্ সংরক্ষণ এ স্টনওয়া এিং
লসনের্ চালু রার র্ধ্যিতী সর্য়
তু না নর এই পলরর্াপ রা
হনয়নে।

PPE ব্যিহার লনলিত রার র্াধ্যনর্
অধীনস্থ ব্যলিনদর ানের প্রলত
র্ননাোি, ধারণা, আচরণ পলরিতিন
হনয়নে। র্ার ফন লিলেন্ন ানে
অংশ গ্রহণ এ উৎফুল্লতার র্াত্রা
আনগর স্টচনয় বৃলি স্টপনয়নে।

PPE ব্যিহার
রার র্াধ্যনর্
প্রনতয
র্ীর লনরাপত্তা লনলিত
হনয়নে এিং প্রনতযন র ানের র্নধ্য
স্বতিঃস্ফূতিঅংশগ্রহণ এিং গুণগত
র্ান সম্পন্ন োনি প্রনয়ােনীয়
সংরক্ষণ াে সম্ভি হনে। এ ই
সানথ ব্যলিগত দ্যর্ িটনা হ্রাস স্টপনয়নে।

সম্প্রলত সংগঠিত লিলেন্ন সর্স্যার
ারণ অনুসন্ধান, সর্াধান লনরূপণ
এিং সর্াধান এ আনগর চাইনত র্
সর্য় এর প্রনয়ােন হওয়া এিং
র্ন্ত্রালদ সমূনহর সর্স্যার র্াত্রা হ্রাস
স্টপনয়নে।

ক্রিঃ
নিঃ

লিষয়

প্রস্তালিত লিষয়
(গৃহীতব্য ানের নার্)

িাস্তিায়ন া
শুরুর তালরখ

আন্তিঃলিোগীয় স্টর্াগানর্াগ এর
র্াধ্যনর্ ইউলনট এর সালি ি সর্স্যা
দ্রুত লনণ িয় রা এিং স্টসই অনুর্ায়ী
১৫-জু াই-১৭
ইউলনট শাটোউন স্টদওয়ার আনগই
প্রারলম্ভ সর্াধান সূচ প্রস্তুলত লননয়
স্টনওয়ার।

৫

“চালহিার্াত্র
ালিত তথ্য
লনলিত রণ”

সর্ালপ্তর
তালরখ

চ র্ান

র্ানসম্পন্ন র্ন্ত্রালদর ব্যিহার।

০১-আগে ১৭

চ র্ান

ফলাকবল িিংগ্রহ
(একজন দারয়ত্বোি
কমটকর্টা/কমটচািী)

০৫.০৭.১৭

১৪.৯.১৭

কমর উটাি িিংগ্রহ

০৫.০৭.১৭

১৫.১০.১৭

২০.১০.১৭

৩০.১১.১৭

১৫.১০.১৭

৩০.০১.১৮

িীমিহকাপি ফমাবাইল ফ ান ও
ফলাকাল ফ ান
িকল কমটকর্টা-কমটচািীি ছুর্ এবিং
ফবর্ন বৃরদ্ধ িিংক্রান্ত র্পথ্যি একর্
র্াটাপবজ তর্রি কিা
দারয়ত্বোি কমটকর্টা/কমটচািী
েরশক্ষণ েদান

২৫.১১.১৭

৩০.১১.১৮

ফিবা িিপকট অবের্ কিপর্ একর্
অর ি িাকুটলাি জারি কিা

২৮.১১.১৮

৩০.১১.১৮

দালয়ত্বপ্রাপ্ত র্ি তিা

েনাি হালরস স্টর্াহাম্মদ ওয়ানহদী
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (টারিাইন )

েনাি হালরস স্টর্াহাম্মদ ওয়ানহদী
লনি িাহী প্রন ৌশ ী (টারিাইন )

ফমাহাম্মদ এনামুল হক
ব্যবস্থা ক (এইচআিএম)
ফমাোঃ রুপবল াশা,
উ -ব্যবস্থা ক
(এমআইএি এন্ড আইরির্)
রেয়াি উরেন ফমাল্লা
ব্যবস্থা ক (অি ট)
সা াউলিন স্টর্াহাম্মদ োল র,
উ -ব্যবস্থা ক (এইচআিএম)
কাজী রজয়া উরেন
িহকািী ব্যবস্থা ক
(ইন্টািনাল অরর্ট এন্ড কপরাল)
ফমাহাম্মদ এনামুল হক
ব্যবস্থা ক (এইচআিএম)

প্রতযালশত ফ াফ
( ােটি সম্পন্ন হন গুণগত িা
পলরর্ানগত ী পলরিতিন আসনি)

পলরর্াপ
(প্রতযালশত ফ াফ ততলর হনয়নে
ল না তা পলরর্ানপর র্ানদন্ড)

সর্স্যা দ্রুত লনণ িয়-প্রারলম্ভ সর্াধান
সূচ প্রস্তুলত সম্পন্ন হওয়ায়আন্তিঃলিোগীয় স্টর্াগানর্াগ বৃলি
হওয়ায় ইউলনট এর সর্স্যা সমূহ
পলর ল্পনা অনুর্ায়ী স্বল্প সর্নয়
সম্পাদন।

ইউলনট ৩ এর শাটোউন া ীন
সর্নয় স্টগা নর্াগ প্রলতনিদন লিনেষণ
এিং আন্তিঃলিোগীয় স্টর্াগানর্াগ এর
র্াধ্যনর্ শাটোউন সর্য় সীর্ার
র্ানেই স্টগা নর্াগ প্রলতনিদন সহ
এিং এর িাইনর ল ছু াে সর্য়
সীর্ার র্ানেই সম্পাদন
রা
হনয়নে।

র্ানসম্পন্ন র্ন্ত্রালদ তথা Calibrated
Equipment ( Dial Gauge,
Slide Caliper), স্ট াে স্টটে রা
র্ন্ত্রালদ ( Crane, Forklift)
ব্যিহার এর র্াধ্যনর্ ানের গুনগত
র্ান লনলিত রা সম্ভি হনে।
১. র্থ্য ব্যবস্থা নায় িকল
কমটকর্টা/কমটচািীপদি িহজ
েপবশারধকাি

র্ান সম্পন্ন র্ন্ত্রালদর ব্যিহানর লিলেন্ন
পলরর্াপ এিং সংরক্ষণ ানের
Accuracy, লনরাপত্তা
এর
লনিয়তা বৃলি পাওয়ার সানথ
সংরক্ষন
ানের গলতশী তা
এনসনে।

২. িঠিক িমপয় র্থ্য াওয়া যাপব
৩. র্থ্য োরিপর্ িময় কম লােপব
৪. রিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুর্ হপব।

১. ের্যারশর্ িমপয় র্ি িিাদন
২. র্ি-ঘন্টাি িঠিক ব্যবহাি

