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Title: (Innovation) পিপিপি পিভাগের জগির িকল তথ্য কপিউটাগর িংরক্ষণ। 

Project Location: বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), কেঁজগাও শশল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement Key Performance 

Indicator (KPI) 

Situation Expected After 

Improvement 

১। পিটাগকর প্রািাকশন কগরাল পিপভশন এ 

িততমাগন জি বুপকং এর ির উক্ত জি িংক্রান্ত 

িকল তথ্য ও িকুগমন্টি প্েমন ইনগেইট িাশ, 

অনুগরাধ িত্র, টাকা রদাগনর রপশদ, ড্রপ ং, 

এপিগমটং শীট, প্কাগটশন, ও াকত অি তার, 

কার্য্তপিন্যাি িত্র, কার্য্তাগদশ িত্র, প্িপলভারী 

চালান, আউটগেইট িাশ িহ রগ াজনী  িকল 

িকুগমন্ট কােগজর ফাইগলর পভতগর িংরক্ষণ 

করা হগে। এই িকল িকুগমন্টি এর মগে 

অগনক িকুগমন্টি কাি তন কপি আকাগর থাগক। 

োর ফগল ফাইল গুগলা িংরক্ষগনর জন্য 

অগনক আলপমরা দরকার হগে। রগ াজনী  

প্কান পুরাতন ফাইল খ ুঁগজ প্িগত অগনক িম  

িম  লােগে এিং খ ুঁগজ প্িগলও অগনক 

িকুগমন্ট পমপিং থাকগে ন গতা অস্পি 

আকাগর িাও া োগে। এোড়া মাপিক 

প্রািাকশন পরগিাট ত, জি ইন, জি আউট, 

উৎপােন ইতযাপদ িংক্রান্ত তথ্যাপদও প্রপজিার 

বুগক পলপিিদ্ধ করা থাগক। ফগল প্কান তথ্য 

রগ াজন হগল প্রপজিার বুক প্েগট তা প্ির 

করগত হ  ো অগনক িম  িাগিক্ষ ব্যািার। 

১। সাংিশিত জব ফাইল। 

২। মাপিক প্িািাকশন 

পরগিাট ত।  

৩। প্রািাকশন কগরাল 

পিপভশন সম্পশকিত 

হালনাগােকৃত তথ্যাশে। 

১। জি ফাইলগুগলা স্ক্যান কগর িাট তর 

নাগম প্ফাল্ডার কগর িংরক্ষণ করা হগল 

রগ াজগনর িম  িহজ এ খ ুঁগজ িাও া 

োগি এিং িকল িকুগমন্ট পনরািগদ 

িংরপক্ষত থাকগি। 

২। ইনগেইট িাশ, অনুগরাধ িত্র, টাকা 

রদাগনর রপশদ, ড্রপ ং, ও াকত অি তার, 

কার্য্তপিন্যাি িত্র, কার্য্তাগদশ িত্র, 

প্িপলভারী চালান, আউটগেইট িাশ 

ইতযাপদ ফরম িমূহ হাগত পূরণ না কগর 

কপিউটাগর পরন্ট কগর িরিরাহ করা 

িম্ভি হগি, ফগল প্লখা অস্পিতার িমস্যা 

দূর হগি এিং প্দখগতও সুন্দর লােগি।  

৩। মাপিক প্রািাকশন পরগিাট ত, জি ইন, 

জি আউট, উতিাদন ইতযাপদ িাটা এগেল 

এ িংরক্ষন করার হগল িঠিক তথ্য 

েথািমগ  িাও া োগি, প্রপজিার 

িইগ র িংখ্যা কগম োগি ও প্িিার প্লি 

অপফগির পদগক আমাগদর িদোত্রা শুরু 

হগি।  

 

 

 



 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

১. উদ্ধতিন কর্তিপদিি সাদে আদলাচনা ও অনুদ ােন।  অপতপরক্ত িপরচালক, উৎপােন, শবটাক, 

ঢাকা। 

                 

২. বাস্তবায়দনি লদিে টি  গঠন পনি তাহী রগকৌশলী, পিপিপি, পিটাক, ঢাকা।                  

৩. টিদ ি  দে আদলাচনা ও োশয়ত্ব শনর্ িািণ। িহকারী রগকৌশলী, পিপিপি, পিটাক, ঢাকা।                  

৪. ক ি-ককৌশল শনর্ িািণ।  িহকারী রগকৌশলী, পিপিপি, পিটাক, ঢাকা।                  

৫. বাস্তবাশয়ত কার্ িাবলী তোিশক কিা। পনি তাহী রগকৌশলী, পিপিপি, পিটাক, ঢাকা।              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature: 

 

Name & Designation: প্মাোঃ পফগরাজ প্হাগিন, িহকারী রগকৌশলী, পিপিপি, পিটাক, 

ঢাকা। 

 

 

 
 
 

প্রস্তাশবত বাস্তবায়নকািী টী  

না  পেশব 

জনাব ক াোঃ ফজলুল কশি   অপতপরক্ত িপরচালক, 

জনাব ক াোঃ জাহাঙ্গীি আল   পনি তাহী রগকৌশলী 

জনাব ভবদতাষ চক্রবতী পনি তাহী রগকৌশলী 

জনাব ক াোঃ শফদিাজ কহাদসন  িহকারী রগকৌশলী 
 


