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Title: (Innovation)  

মাল্টি এজ ইন্সারট টাইপ টুল ব্যবহার করর ললদ লেশিন এর কারের সেয় 

কোন 
 

Project Location: 

 

 

বাাংলারদি শিল্প কাশরগশর সহায়তা লকন্দ্র  শবটাক ঢাকা,১১৬(খ), লতেগাও শিল্প এলাকা, ঢাকা -

১২০৮।  
 

 

 
                Current and Desired Situations: 

 
 Situation Before Improvement  

 

KPI*   Situation Expected After 

Improvement  
 

ললদ লেশিরন হার্ ড েব কাটা(টারশনাং অ্যান্ড লেশ াং) 

এর েন্য কাব ডাইর্ টুল ব্যবহার হয়। এই লেরে 

কাব ডাইর্ টিপ এেএস বার এর উপর লেশ াং করর টিপ 

িাররপশনাং করর টুল ততশর করা হই। কাে করার সেয় 

টুল বার বার িাররপশনাং কররত সেয় অ্পচয় হয়। 

 

১। র্াটা শিট 

২। সম্পাশদত েব  

 

কাব ডাইর্ ইনসাট ড যুক্ত টুল ব্যবহার করর কাে দ্রুত 

হরব।এই লেরে ইনসাট ড লহাল্ডার এর সারে লেশম্পাং 

করা  ায়। তাই লেশ াং করা লারগ না। িাপ ডরনস করে 

লগরল টুল এর পশেসন পশরবতডন করর কাে করা  ারব। 

তাই বার বার িাররপশনাং করর সেয় অ্পচয় হয় না। 

এ ারা েরবর সাররেস শেশনি ভাল হরব।   

 

 
               

 

 



 

 

Implementation Schedule (Weeks): 

 

        

 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

১. উদ্ধতডন কর্তডপরের সারে আরলাচনা ও অ্নুরোদন।  অ্শতশরক্ত পশরচালক(উৎপাদন), 

শবটাক,ঢাকা 

                           

২. বাস্তবায়রনর লরেয টিে গঠন অ্শতশরক্ত পশরচালক(উৎপাদন), 

শবটাক,ঢাকা 

                           

৩. টিরের েরে আরলাচনা ও দাশয়ত্ব শনর্ ডারণ। োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 

                           

৪. কে ড-লকৌিল শনর্ ডারণ।  োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 

                

৫. বতডোন শসরেে োশর্ োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 
                

৬. তথ্য সাংগ্রহ , শর্োইন, ড্রশয়াং োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 
                

৭. নতুন পদ্ধশত উদ্ভাবন োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 

                         

৮. স্বল্প োোয় বাস্তবায়ন োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 

                         

৯. সম্পূণ ড বাস্তবায়ন োহমুদুল হাসান, সহকারী 

প্ররকৌিলী, শবটাক ,ঢাকা 

                

১০. বাস্তবাশয়ত কা ডাবলী তদারশক করা। অ্শতশরক্ত পশরচালক(উৎপাদন), 

শবটাক,ঢাকা 

                          

            Signature: 

 

           Name & Designation: োহমুদুল হাসান, সহকারী প্ররকৌিলী, শবটাক, ঢাকা 

 



 

 

প্রস্তাল্টিত িাস্তিায়নকাল্টর দলঃ 

১ লোোঃ েেলুল কশরে   অতিতিক্ত পশরচালক 

২ োহমুদুল হাসান  সহোঃ প্ররকৌিলী  
৩ জুরয়ল কােী   শসনোঃ লটকশনশিয়ান 

৪ লোোঃ দীন ইসলাে    লটকশনশিয়ান  
 

*Key Performance Indicator 

 

 


