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Title: (Innovation)

Project Location:

Current and Desired Situations:

Situation Before Improvement

১। Sand Casting এ Sand Mold ব্যব্হার 

করা হয় ফলে Sand Mold তৈরর করার জন্য 

অলন্ক সময়, ব্ারে, সসারিয়াম রসরেলকট 

প্রভৃরৈ দরকার হয় ফলে Mold  খরচ সব্লে 

যায় ।

২। একই রিজাইন্ হলেও প্ররৈ কায যালদলের 

সেলে ব্ারব্ার সমাল্ড তৈরর করা োলে

৩। Sand Casting এ উৎপারদৈ জলব্র 

সারলফস রফরন্ে ভাে আলস ন্া ৈাই সমরেরন্িং 

Allowance দরকার হয় ফলে কাাঁচামাে খরচ 

সব্লে যায় ।

*Key Performance Indicator

২। সমটারেক িাই রিজাইন্ কলর ৈা সিংরেণ করলব্া 

যালৈ পুন্ঃব্যব্হার  করা যায়

Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
Under Ministry of Industry

েুদ্র-উন্নয়ন্-প্রকল্প

৩। Die Casting এ উৎপারদৈ জলব্র সারলফস 

রফরন্ে ভাে আলস ৈাই সমরেরন্িং Allowance 

দরকার হয় ন্া ফলে কাাঁচামাে খরচ কলম যালব্ ।

৩। িাটা সীট

(Costing Analysis)

ঢাোই েলপ সয সব্ জলব্লর একই ধরলন্র আইলটলমর পররমান্ সব্রে সস সব্ সেলে িাই কারটিং করা ।

ব্ািংোলদে রেল্প কাররেরর সহায়ৈা সকন্দ্র (রব্টাক) ঢাকা,১১৬(খ), সৈজোও রেল্প এোকা, ঢাকা -১২০৮।

KPI* Situation Expected After Improvement

১। ডাটা সীট

(Costing Analysis)

১। Die Casting করার ফলে উৎপাদন্ খরচ অলন্ক 

কলম যালব্ ।

২। িাটা সীট

(পুন্ঃব্যব্হার  সিংখযা।)



 Implementation Schedule (Weeks):

Weeks/Months Actions Person in charge 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

১. উদ্ধৈযন্ কৈৃযপলের সালে আলোচন্া ও 

অন্লুমাদন্।
পররচােক(রব্টাক, ঢাকা)

২. ব্াস্তব্ায়লন্র েলে টটম েঠন্
        অরৈররক্ত পররচােক        

(রব্টাক, ঢাকা)

৩. টটলমর মলধয আলোচন্া ও দারয়ত্ব রন্ধ যারণ।
        অরৈররক্ত পররচােক        

(রব্টাক, ঢাকা)

৪. কম য-সকৌেে রন্ধ যারণ। সহকারী প্রলকৌেেী(ঢাোই )

৫. প্রলয়াজন্ী িাটা সিংগ্রহ ও পয যালোচন্া। সহকারী প্রলকৌেেী(ঢাোই )

৬. কযাি (CAD) রিজাইন্ তৈরর ও সম্ভাব্য 

সেক্সিরব্রেটট যাচাইকরণ।
সহকারী প্রলকৌেেী(ঢাোই )

৭. পরীোমেূক ভালব্ িাই তৈরী করা সফারমযান্( রফটটিং)

৮. পরীোমেূক ভালব্ ঐ িাই রদলয় কারটিং

করা
জরুন্য়র সটক: (ঢাোই)

৯. পররব্ীেণ, মেূযায়ন্, সিংলোধন্। সহকারী প্রলকৌেেী(ঢাোই )

১০. পদ্ধরৈ রেরপব্দ্ধকরণ, ও সিংরিষ্টলদর 

প্ররেেণ।
সহকারী প্রলকৌেেী(ঢাোই )

NAME & SIGNATURE  :

1. সমাঃ ওমর ইউসফু (সহকারী প্রলকৌেেী)

সমাঃ এমদাদুে হক

ন্াম পদরব্

জন্াব্ সমাঃ ফজেুে কররম অরৈররক্ত পররচােক 

সমাঃ ওমর ইউসফু সহকারী প্রলকৌেেী 

সমাঃ আররফ উদ্দীন্ জরুন্য়র সটক:

সফারমযান্

প্রস্তারব্ৈ ব্াস্তব্ায়ন্কারী টীম


