িনরী�ণ তািলকা
অপারেশনস

ওয়াক� ে�া অ��মাইজ কর�ন, উপকরণ, শি� এবং জল দ�তার সােথ ব�বহার কর�ন

এবং ব�য় �াস করেত এবং উৎপাদনশীলতা এবং মােনর উ�িত করেত মিনটিরং এবং
িনয়�ণ কর�ন �ি�য়া�িল।

আপনার ব�বসােয়র অপােরশন উ�ত করার স�াব� ে���িল পয�ােলাচনা করেত
পােরন। অিতির� সং�ান�িল অ�ািডশনাল/ সহেযাগী স�েদর অধীেনও পাওয়া যােব।

4

0

পিরক�না
কর�ন

আপনার কম�ে�ে� 5/৫ এস �েয়ােগর করার পদে�প�িল
5/৫ এস নীিতর �িত� পদে�েপর জন� কাজ কর�ন এবং
পিরক�নার সময় িন�িলিখত�িল ধাপ�িল করার অভ�াস কর�ন:
•

কােজর ে��� িভজ��য়ালাইজ কর�ন

•

অপব�য় জন� েদখুন

•

�িত� সমস�ার মূল কারণ�িল অনুস�ান কর�ন

•

মান উ�িত কর�ন

•

�ি�য়া�িল পুনরাবৃি� কর�ন
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অ�াকশন

�িশি�ত কম�চারীেদর এক� দলেক সা�ািহক িভি�েত

আনুন/পদে�প িনন

িন�িলিখত কাজ করার মাধ�ম িদেয় আপনার সং�ায় 5 এস

1

�েয়াগ কর�ন:
•

আপনার কম�ে�ে�র বত� মান ি�িতর এক� ছিব তু লুন

•

�েয়াজনীয় আইেটম�িল সাজান। িনয়িমত ব�বহােরর
�ব��েলা (ৈদিনক, মািসক, বা কখনই নয়) িনধ�ারণ কর�ন
ও সাজান এবং যিদ এ� এখনও �েয়াজনীয় বা ���যু�
এবং পুরােনা হয়।

•

ব�বহার এবং ফাংশন অনুযায়ী আইেটম�িল সংগ�ত
এবং ��প কর�ন। আপিন সহেজ বাছাইেয়র জন� েলেবল
যু� করেত পােরন এবং রিঙন েকািডং ি�ম �েয়াগ করেত
পােরন।

•

কােজর জায়গা�েক পির�ার রাখুন ময়লা, দ�িষত এবং
কলুিষতকারী �ব��িল সরান।

•

ে�িণভু � করা বা িন�ি� করার জন� ট�াগ করা
আইেটম�িল সহ আপিন েসই িদন� েমাকািবলা করেত
স�ম নন এমন আইেটম�িল পয�ােলাচনা করার জন�
এক� পরী�া চালান। েয আইেটম�িল িন�ি� করা
দরকার েস�িলর জন� এক� অ�াকশন ��ান (উদাঃ,
িব�য়, অনুদান, পুনব��বহারেযাগ� বা েফেল েদওয়া) �াপন
কর�ন।

•

পয�ােলাচনার উে�েশ�, পিরবত� ন�িলর পের কম�ে�ে�র
এক� ফেটা তু লুন।
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মিনটর/পয�েব�ণ

লীন পিরচালনার অন�তম মূল নীিত িহসােব, এিরয়া
সুপারভাইজার বা ��া� ম�ােনজাররা 5 এস মান পূরণ করা
হে� তা িনি�ত করার জন� মািসক এবং ৈ�মািসক িনরী�া
কের। িনয়িমত পরী�া, আইেটম এবং সর�ামািদর ��াক
রাখেত সহায়তা কের যােত আপিন িনধ�ারণ করেত পােরন েয
েস�িলর েমরামিতর �েয়াজন আেছ িকনা।

5/৫ S অিড�ং টুল

5/৫ এস বা�বায়ন সমথ�ন করার জন� 5S অ�াি�েকশন
ব�বহার িবেবচনা কর�ন এবং উৎপাদনশীলতার েসরা
অভ�াস�িল �চার কর�ন।
•

��া�াড� ফম��ােট অিতির� েনাট িলখুন

•

ফেটা�িল সংযু� কর�ন এবং মাক� কর�ন

•

তাৎ�িণকভােব �িতেবদন�িল সংর�ণ কর�ন এবং
েশয়ার কর�ন

•

অ�াকাউে�িবিল� জন� িডিজটাল �া�র িদেয় সাইন
অফ কর�ন

িকছু অ�াি�েকশন�িলেত অিফস, �দাম, কম�শালা ইত�ািদর
জন� িন�দ�� েচকিল� রেয়েছ
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5

2

শি� ে�ে�র েচকিল�
তাপমা�া িনয়�ণ

•

আপিন কী িবি�ংেয়র তাপমা�া এবং বায়ুচলাচেলর �র
িনয়�ণ করেত পােরন?

•

কােজর জায়গা�িল যােত �েয়াজেনর েচেয় েবিশ গরম না
হয় বা শীতল না হয় আপিন িক থােম�া��াট তাপমা�া েসট
করেত পােরন?

•

অ�েয়াজনীয় তাপমা�া �াস বৃি� েরাধ করেত আপিন কী
উইে�া বা দরজা েখালা বা ব� রাখেত পােরন?

•

আপিন িক এইচিভএিস িসে�ম�িলেত র�ণােব�ণ উ�ত
করেত পােরন (উদাঃ, এয়ার িফ�ার�িল আরও
কায�করভােব চািলত করার জন� এয়ার িফ�ার পিরবত� ন
বা পির�ার করা)?

•

বয়লার�িলর

�ালানীেক

িক পির�ার

�ালািনেত

পিরবত� ন করা েযেত পাের?
•

এইচিভএিস-িসে�ম েথেক িনগ�ত অিতির� তাপ অন�
িকছু গরম করার উে�েশ� ব�বহার করা েযেত পাের?

•

পাইপ এবং িবি�ং েশল, উইে�া, দরজা ইত�ািদ ভাল
শীততাপ ি়নয়ি�ত করা েযেত পাের?
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3

আেলা

•

েযখােন কম�েদর কােজর �েয়াজন েস আরও আেলািকত
করা যায়?

•

িদবােলাক আেলার জন� ব�বহার করা েযেত পাের?

•

আপিন িক আরও দ� �ুেরােস�/ উ�ল, এলইিড বা

অন�ান� আেলা িদেয় আেলা �িত�াপন করেত পােরন?
•

আপিন কী েমাশন েস�র ইন�ল করেত পােরন বা �দাম,
ে�ােরজ এবং অন�ান� জায়গায় যা মােঝ মেধ� ব�বহার
করা হয় েসখােন আেলা ব� করেত অন�ান� পদে�প িনেত
পােরন?

•

আপে�ড�িল কায�কর িকনা তা িনধ�ারণ করেত আপনার
আেলাক িসে�ম�িল মূল�ায়েনর জন� আপিন কী
আপনার ৈবদ��িতন ইউ�িল� সহ কাজ করেত পােরন?

�ি�য়া সর�াম
অপােরশন (েমাটর
এবং েমিশন)

•

কাজ না করা অব�ায় িক েমিশন�িল ব� করা যােব?

•

সাকু� েলশন পা��িল িক সারা�ণ চলেত হেব?

•

আরও শি�র দ� �মাটর, পা� এবং সর�াম ব�বহার
করা েযেত পাের? আপিন িক আরও কায�কর �মাটর
িসে�েম সু�ইচ করেত পােরন যা েভিরেয়বল ি�ড �াইভ
িনয়�ণ ব�বহার কের?

•

�মাটর, পা� এবং সর�াম�িল িক তােদর সাইজ অনুযায়ী
আরও ভাল আকােরর হেত পাের?

•

উৎপাদেনর সর�াম�িলর উৎপাদন হীন অপােরশনএর
সময় কমােত পিরকি�ত উৎপাদন করা েযেত পাের??
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�ি�য়া সর�াম

•

অপােরশন (কে�শন
এয়ার)

যিদ কে�সড এয়ার ব�বহার করা হয়, তেব আপিন িক
িনয়িমতভােব তার ফঁ াস�িল পরী�া করেত পােরন?

•

আপিন িক কে�সড এয়ার িসে�েম চাপ কমােত এবং
এখনও কায�করভােব সর�াম পিরচালনা করেত পােরন?

•

কে�সার েথেক িনগ�ত তাপ ঘর গরম করার উে�েশ�
ব�বহার করা েযেত পাের?

�ি�য়াজাতকরণ

•

এবং শীতলকরণ

�েসিসং তাপমা�া (উদাঃ ওেভেন ব�ব�ত) কায�করভােব
িন� �ের বজায় রাখা যায়?

•

�ি�য়া�েত তােপর অ�েয়াজনীয় �িত এড়ােত অন�ান�
পদে�প �হণ করা েযেত পাের (উদাঃ বজ�� গ�াস তাপ
পুনর��ার)?

•

আপিন

বয়লার

এবং

েরি�জােরশন

িসে�েমর

র�ণােব�ণ উ�ত করেত পােরন?
পিরবহন

•

আপিন

বয়লার

এবং

েরি�জােরশন

িসে�েমর

র�ণােব�ণ উ�ত করেত পােরন?
•

আপিন িক �ালানীর পিরবেত� িবদ��ৎ / ব�াটাির / �াকৃ িতক
গ�াস �ারা ফক� িল� চালােত পােরন?

•

যানবাহন�িলর র�ণােব�েণর উ�িত করেত পােরন যােত
তারা সেব�া�ম �ালািন দ�তা িনেয় চেল (উদাঃ, টায়ােরর
চাপ বজায় রাখা, বায়ু এবং �ালানীর িফ�ার
�িত�াপন)?

•

আপিন িক কম�চারীেদর হঁ াটাচলা করেত বা সাইেকল
চালােনার জন� উৎসাহ �দান করেত পােরন (উদাঃ,
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বাইক�েক লক এবং ে�ার করার জন� জায়গা
সরবরাহ, লকার সরবরাহ, পুর�ার)?
•

আপিন িক কম�চারীেদর কােজর জন� গনপিরেষবা
েনওয়ার জন� উৎসাহ �দান করেত পােরন (উদাঃ,
ভতু� িকযু� পিরবহেনর পাস �দান, পা�ক�ংেয়র জন� চা�জ�ং
এবং �ানিজট বা বাইেকর যা�াপেথ পুর�ােরর জন�
তহিবল ব�বহার কের)?

�া��ব�ব�া

•

এ�ার�াইেজ ��-�বাহ, জল-সা�য়কাির �শৗচাগার
�াপন করা হেয়েছ?

•

সম� কল�িলেত জল ব�বহার কমােত িন�-�বােহর
এিরটর�িল ইন�ল করা আেছ?

গরম / ঠা�া

•

শীততাপিনয়�ক, এয়ার কমে�সর, ভ�াকু য়াম পা�
ইত�ািদেত একবার শীতল জল ব�বহার করা িক িচলার,
শীতল টাওয়ার বা শীতল শীতল সর�াম ব�বহার কের
িনমূ�ল করা হেয়েছ?

•

বয়লার এবং কু িলং টাওয়ার�িলেত �াউডাউন / ি�ড-অফ
কে�াল� উ�ত করা হেয়েছ?

েধায়া এবং পির�ােরর

•

কনেডে�ট আবার ব�বহার হে�?

•

েধায়ার উ�ত েকৗশল�িল কীভােব বা�বায়ন করা হেয়েছ,
েযমন বত� মান িসে�ম�িল, �েয়াজেন �বাহ িনয়�ণ, উ�ত

�ি�য়া

ে� / চাপ েধালাই, ইত�ািদ?
•

যখন ��া টাইমার, সীমাব� সু�ইচ�িল বা কােজর
অনুশীলন�িল ব�বহার না করা হয় তখন িক জল ব�
থােক?
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•

পির�াবণ এবং র�ণােব�ণ িনয়�ণ ব�বহার কের কী
জলএর ব�বহার সব�ািধক করা হে�?

•

জল িদেয় পির�ার করার জন� ঘর�িল ব�বহার করার
পিরবেত� "�াই ি�ন-আপ" প�িত ব�বহার করা হয়? যিদ
জল �ধায়া �েয়াজনীয় হয়, তেব ফা��-পাস েধায়ার আেগ,
ঝা�ু িদেয় পিরচািলত হয়?

•

জল ব�বহার কম করেত �বাহ িনেষধক ব�বহার করা েযেত
পাের?

জল এবং জল িসে�ম

•

�ি�য়া

পা� েমাটর�িলর জন� িবদ��েতর চািহদা �াস করার জন�
িক �সাজা পাইপ�িলেত জল সরবরাহ করা হয়?

•

পাইপ এবং সর�াম যা িনয়িমত জল সরবরাহ কের তার
িলেকর জন� পরী�া করা হয়?

সাইেট জেলর পুনরায়

•

জেলর পিরমাণ িক পািনর �ণগত মােনর সােথ েমেল?
বৃ��র জল, ধুেয় যাওয়া জল, বা অন�ান� অেযাগ� জল

ব�বহার

জেলর উৎস�িল িন�দ�� উে�েশ� পুনরায় ব�বহার করা
েযেত পাের?
•

�ি�য়া জল, ল�া�ে�িপং েসচ, আলংকািরক পুকুর, �াশ
জল এবং শীতল টাওয়ার�িলর জন� পুনরায় ব�বহােরর
পরী�া করা হেয়েছ?

ল�া�ে�িপং

•

ল�া�ে�িপংেয়র জন� ব�ব�ত জেলর পিরমাণ কী �াস
করা যােব?

•

ল�া�ে�িপং

জেলর

ব�বহার

েযমন

কম-�বািহত

ি�ংকলার ব�বহার, ��কল / ি�প েসচ, অনুকূল জল
সরবরােহর সময়সূিচ এবং জেলর �ান িনধ�ারণ এবং
Operations, version 3 June 2020
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িনরী�ণ তািলকা
�িতেরাধমূলক র�ণােব�েণর মেতা পদে�প �হণ করা
েযেত পাের?
•

পিরপূরক জল খাওয়ার �েয়াজনীয়তা �াস করেত বা
অপসারেণর জন� ��া� বা ল�া�ে�িপংেয়র ধরণ (েযমন,
েজিরে�িপং েকৗশল) ব�বহার করা েযেত পাের?

6

পিরেবশ ও 5/৫ S জন� েচকিল�

বজ�� �াস

•

আপিন িক এমন আকার বা কনিফগােরশেন ইনপুট �য়
করেত পােরন যা ৈতির হওয়া ��ােপর পিরমাণ �াস কের?

•

আপিন কীভােব পদােথ�র ব�বহার অনুকূল করেত এবং
��াপ �াস করেত �ি�য়া সর�াম বা উৎপাদন
িনদশ�ন�িল সাম�স� করেত পােরন?

•

এ�ার�াইেজর মেধ� ��াপ সাম�ী�িল পুনরায় ব�বহার বা
পুনব��বহার করা েযেত পাের?

•

এমন েকানও উেদ�াগ রেয়েছ েয�িল ��াপ�েক েকানও
উপাদান বা ইনপুট িহসােব ব�বহার করেত স�ম হেত
পাের?

অব�ব�ত উপাদান

•

আপিন কী উপাদান�িলর পিরমাণ �াস করেত পােরন বা
"েকবলমা� সমেয়ই" �েয়র িদেক েযেত পােরন, িবেশষত

�াস কর�ন

েযখােন উপকরণ�িল �ায়শই অব�ব�ত হয়?
•

�কৃ তপে� েকনা উপকরণ�িল ব�বহার করা হেয়েছ তা
িনি�ত করার জন� আপিন কী "স�ক আকােরর" পাে�
উপকরণ �য় করেত পােরন?

•

আপিন িক "িকট" করেত পােরন (বা "স�ক আকােরর"
অংশ�িলেত প�ােকজ উপকরণ এবং রাসায়িনক) যােত
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িনরী�ণ তািলকা
কম�রা েকবল �েয়াজনীয় িজিনস�িল �হণ এবং ব�বহার
করেত পােরন?
•

েময়াদ উ�ীণ� হওয়া কমােনার জন� সবেচেয় পুরাতন
�ক� �থেম ব�ব�ত হে� তা িনি�ত করেত আপিন কী
উপাদান সংর�ণ এবং েলেবিলং উ�ত করেত পােরন?

•

উপকরণ �িত�� হে� না তা িনি�ত করার জন�
আপিন কী উপাদান হ�া�িলংেয়র অনুশীলন�িল উ�ত
করেত পােরন?

পণ� নকশা

•

িডিজটালাইজ কর�ন

েকানও পেণ� ব�ব�ত উপকরণ �াস করেত আপিন কী পণ�
িডজাইনার (এ�ার�াইজ বা �াহেকর সােথ) সােথ কাজ
করেত পােরন?

•

পণ� প�ােকিজংেয় ব�ব�ত উপকরণ�িল �াস করার
সুেযাগ�িল শনা� করেত পােরন?

িবক� সাম�ী

•

আপিন কী পিরেবশ বা জন�াে��র ওপর কম �ভাব েফেল
এমন উপকরেণ �িত�াপন করেত পােরন?

•

আপিন পণ� বা প�ােকিজং মেধ� পুনব��বহারেযাগ�
উপকরণ ব�বহার বাড়ােত পােরন?

কমান

•

বজ�� বা দ�ষণ দ�রীকরণ বা �াস করার েকান উপায় আেছ?

পুনঃব�বহার

•

পুনঃব�বহােরর জন� বজ�� পদাথ� বা রাসায়িনক�িল
ক�াপচার এবং পুনরায় �বত� ন করা েযেত পাের?

•

অন�ান� েকৗশল ব�বহার কের ইনপুট�িল �য়ংি�য়ভােব
ক�াপচার এবং পুনরায় �বত� ন করেত পাের এমন েকানও

Operations, version 3 June 2020

10

িনরী�ণ তািলকা
�ি�য়া রেয়েছ যা "��াজড লুপ" এর জন� িডজাইন করা
েযেত পাের?
���যু� পেণ�র উপাদান�িল ে�াডা��ভ ব�বহােরর জন�

•

নতু ন কের ৈতির করা েযেত পাের?
িরসাইেকল/পুনব��বহার

•

আপিন আপনার �কানও বজ�� িবি� করার সুেযাগ�িল
খুঁেজ েপেত পােরন?

•

উৎপাদক ব�বহােরর জন� আকষ�ণীয় কের তু লেত পাের
এমন বজ���িলর �ণমান উ�ত করেত আপিন কী
পদে�প িনেত পােরন?

িনরাপদ এবং স�ক

•

িবষা� বা িবপ�নক ৈবিশ��যু� বজ�� পিরমাণ �াস
করার জন� আরও কীভােব উৎপাদন করেল কম �িতর

িন�ি�

বজ�� উৎপ� পাের?
•

আপিন কী দ�ষণ িনয়�ণ সর�াম ইন�ল করেত পােরন
যা দ�ষণ বা এর �িতকারক ৈবিশ���িল �াস কের?

•

বজ���িল যােত স�কভােব এবং িনরাপেদ িন�ি� হয়
তা িনি�ত করার জন� আপিন কী কী পদে�প িনেত
পােরন যা �িতকূ ল মানব ও পিরেবশগত �াে��র
�ভাবেক �াস কের?

7

পিরেবশগত বজ�� এবং ঝুঁিক দ�র করার জন� 5/৫ S ��

বাছাই ( মু� হন)

•

স�াব� ঝুঁিকপূণ� আইেটম এবং পিরেবশগত বজ��
যথাযথভােব িচি�ত করা হেয়েছ িক?
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িনরী�ণ তািলকা
•

সম� িচি�ত আইেটম�িল িবপ�নক বজ�� িহসােব
পিরচালনা করা আবশ�ক েস�িল সহ কী স�কভােব
িন�ি� করা হে�?

অড� ার েসট (সংগ�ত)

•

উপাদান�িলর কী পির�ার �ােন জমা করা হয়,
স�কভােব সি�ত এবং স�ক জায়গায় সংর�ণ /
ে�জ করা হেয়েছ?

•

রাসায়িনক বা বজ��যু� সম� পাে� যখন ব�বহার না
করা হয় তখন তা ঢাকা েদওয়া হয়?

•

উপকরণ, রাসায়িনক এবং / অথবা বজ��যু� সম� পাে�
কী স�কভােব েলেবলযু�?

•

ঝুঁিকপূণ� বজ���িলর জন� �াথিমক সং�েহর পেয়��িল
িক পির�ার এবং সংগ�ত রেয়েছ এবং তােদর
কায�কর�িল চা�ু ষ িনয়�েন রেয়েছ?

চমক (পির�ার এবং

•

সমাধান)

কম�ে�ে�র সর�াম, পাইিপং, ট�া�, িন�াশন লাইন বা
অন�ান� অ�ল েথেক েকানও লীক আেছ িক?

•

কম�ে�ে� বাতােসর �ণমান� িক ভাল এবং ধূিলকণা,
গ� এবং �ধঁায়া মু�? এলাকায় বায়ু �বাহ িক �া��কর
এবং িনরাপদ কােজর পিরেবশ বজায় রাখার পে�
যেথ�? বায়ুচলাচল িসে�ম�িল িক পির�ার এবং
িনরবি��।

•

সম� ে�ন�িল িক ভাল অব�ায়, ও সুপিরবাহী? সম�
ে�ন�িল েকবল �হণেযাগ� পদাথ��িলেকই িন�ি� করা
হেয়েছ তা িনি�ত করার জন� স�কভােব েলেবলযু�
রেয়েছ?
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িনরী�ণ তািলকা
•

বৃ��র জেলর ে�নএর অব�ান�িল িক আবজ�না ও
�ংসাবেশষ েথেক মু� আেছ যা তার �বােহর বাধার
কারণ হেত পাের?

•

আবজ�না এবং পুনব��বহারেযাগ��িল িক স�কভােব
সং�হ এবং বাছা হয়? িরসাইি�ং িবন�িল বিহরাগত
উপকরণ�িল েথেক মু� িক?

��া�াড�

•

এসওিপ�িল নিথভু � এবং �েত�েকর িনকটবত� �ােন
উপল�?

(ধারাবািহকভােব)
•

পিরেবশ, �া��, এবং সুর�া ব�ব�াপনার কায��ম এবং
প�িত�িল িক কােজর ে�ে�র সােথ �াসি�কভােব
এসওিপ�িলেত সংহত হয়?

েটকসই (এ� চািলেয়
যান)

•

এসওিপ�িল িক অনুসরণ করা হে�?

•

এলাকার �িমকরা িক এসওিপ�িলর সােথ যু�
রাসায়িনক িবপেদর িবষেয় সেচতন?
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