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Project Location: 

 

 

বাাংোনদি সিল্প কাসরগসর ি ায়তা লকন্দ্র  সবটাক ঢাকা,১১৬(খ), 

লতজগা াঁও সিল্প এোকা, ঢাকা -১২০৮।  
 

 

 
                Current and Desired Situations: 

 
 Situation Before Improvement  

 

KPI*   Situation Expected After 

Improvement  
 

সিএনসি লেদ লেসিন  ক্রয় করার 

িেয় অসতসরক্ত দাে এর জনয পর্ যাপ্ত 

পসরোন টুে ল াল্ডার সকননত অিের্ য 

 য়।এনত কনর োসিপে টুে বযব ার 

কনর লর্ িব জব করা র্ানব লিগুো 

করা র্াচ্ছিে না।সিএনসি লেদ লেসিন 

এ পর্ যাপ্ত টুে ল াল্ডার না র্াকায় 

উৎপাদন সবঘ্ন  চ্ছিনো লদনখ আেরা 

সিসবন্ন ধরননর টুে ল াল্ডার সিজাইন 

কনর সননজরাই টুে ল াল্ডার বানায় র্া 

িতিাগ িঠিক ও সনিযরনর্াগয।এই টুে 

ল াল্ডার গুনো লকাম্পাসন লর্নক সননে 

অননক খরচ পড়ত ।সননজরাই 

 

 

           টুে ল াল্ডার  

 

লবাসরাং টুে ল াল্ডার, লেইট চ্ছিে 

ল াল্ডার ততসরর োধযনে উৎপাদন 

লর্েন কনয়কগুণ বচৃ্ছি লপনয়নে 

লতেসন অননক কঠিন ও জঠটে জব 

গুনো করা র্ানি লর্গুনোনত 

োসিপে টুে বযব ার করনতই  য়।এই 

ল াল্ডার গুনোর বাজার েূেয অননক 

র্া আেরা একটু উদ্ভাবনী প্রনচষ্টার 

োধযনে  নােোত্র খরনচ ততসর কনরসে। 

  



উদ্ভাবননর কারনন অর্ য ও  লর্েন খরচ 

কে  নো লতেসন সননজনদর িুসবধা 

েত সিজাইন ও করানত উৎপাদন ও 

কনয়ক গুন  লবনড় লগনো। 
 

 
               

 

 

 

 

                     

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Implementation Schedule (Weeks): 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weeks/Months 

Actions 

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

১. উিতযন কতৃযপনের িানর্ আনোচনা ও 

অনুনোদন।  

অসতসরক্ত 

পসরচােক(উৎপাদন), 

সবটাক,ঢাকা

                          

২. বাস্তবায়ননর েনেয ঠটে গিন অসতসরক্ত 

পসরচােক(উৎপাদন), 

সবটাক,ঢাকা 

                          

৩. ঠটনের েনধয আনোচনা ও দাসয়ত্ব 

সনধ যারণ। 

র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

                          

৪. কে য-লকৌিে সনধ যারণ।  র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

               

৫. বতযোন সিনেে োসি র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

               

৬. তর্য িাংগ্র  , লিস্কটপ োসি, সবসিন্ন 

গনবষণা লপপার, বই োসি 

র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

               

৭. নতুন টুে ল াল্ডার ততরী র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

                        

৮. স্বল্প োত্রায় বাস্তবায়ন র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

                        

৯. িম্পূণ য বাস্তবায়ন র েত উেযা , ি কারী 

প্রনকৌিেী, সবটাক ,ঢাকা 

               

১০. বাস্তবাসয়ত কার্ যাবেী তদারসক করা। অসতসরক্ত 

পসরচােক(উৎপাদন), 

সবটাক,ঢাকা 

                         



 

নাম  পদবী 

মমাোঃ ফজলুল করিম অরিরিক্ত পরিচালক(উৎপাদন), ঢাকা। 

িহমি উলযাহ সহকািী প্রককৌশলী 

ফয়সাল খা াঁন জরুনয়ি মেককনরশয়ান 

            Signature:

 

           Name & Designation: র েত উেযা , ি কারী প্রনকৌিেী, 

সবটাক ,ঢাকা 

 

বাস্তবায়নকািী দলোঃ 


