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Title: (Innovation) 
Making the upper parts of a robot body 

 

Project Location: 
বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র  শবটাক ঢাকা,১১৬(খ), কতজগাও শশল্প 

এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

 
                Current and Desired Situations: 

Situation Before 

Improvement 

KPI*   Situation Expected 

After Improvement  
 

কিাবট খুব গুরুত্বপূর্ ণ প্রযুশি। শবদ্যমান  

কমকযাট্রশনক্স  ককাদস ণ অাংশগ্রহর্কািী 

প্রশশক্ষর্ার্থীগর্ কিাবট কটকদনালশজ শনদয় 

জানাি ককান সুদ াগ পান না। কিাবট 

প্রযুশিি সাদর্থ পশিচয় ঘটাদল শশখন 

আনন্দোয়ক ও ফলপ্রসূ হদব।  

Assembled robot 

body.  
প্রশশক্ষর্ার্থীগর্দক  কিাবট কটকদনালশজি সাদর্থ 

পশিচয় ঘটাদনা এবাং শশখন প্রনালীদক 

আনন্দোয়ক ও কা ণকি কিা। সাদর্থ সাদর্থ এই 

প্রযুশি সম্পদকণ বাস্তব জ্ঞান অজণন।  

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



 Implementation Schedule (Weeks): 

 

 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

১. উদ্ধতণন কর্তণপদক্ষি সাদর্থ আদলাচনা ও অনুদমােন।  পশিচালক, টুল এন্ড কটকদনালশজ 

ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

                          

২. বাস্তবায়দনি লদক্ষয টিম গঠন পশিচালক, টুল এন্ড কটকদনালশজ 

ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

                          

৩. টিদমি মদে আদলাচনা ও োশয়ত্ব শনর্ ণাির্।  তনুশ্রী কমাহন্ত , সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল 

এন্ড কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

                          

৪. কম ণ-ককৌশল শনর্ ণাির্।  তনুশ্রী কমাহন্ত সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল এন্ড 

কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

               

৫. বতণমান শসদিম িাশি তনুশ্রী কমাহন্ত,  সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল এন্ড 

কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

               

৬. তথ্য সাংগ্রহ , কিস্কটপ িাশি, শবশিন্ন গদবষর্া কপপাি, 

বই িাশি 

তনুশ্রী কমাহন্ত, সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল এন্ড 

কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

               

৭. 3D print  তনুশ্রী কমাহন্ত, সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল এন্ড 

কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

                        

৮. স্বল্প মাত্রায় বাস্তবায়ন তনুশ্রী কমাহন্ত, সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল এন্ড 

কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

                        

৯. সম্পূর্ ণ বাস্তবায়ন তনুশ্রী কমাহন্ত,  সহকািী প্রদকৌশলী,  টুল এন্ড 

কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

               

১০. বাস্তবাশয়ত কা ণাবলী তোিশক কিা। পশিচালক, টুল এন্ড কটকদনালশজ 

ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

                         

Signature: 

  Name & Designation: তনুশ্রী কমাহন্ত, সহকািী প্রদকৌশলী,  

    টুল এন্ড কটকদনালশজ ইনশিটিউট, শবটাক, ঢাকা 

*Key Performance Indicator 

বাস্তবায়নকাশি টিম  

নাম পেবী 

ড. সৈয়দ ম  োঃ ইহৈ নুল করি   

জন ব ম  োঃ   সুদ ি ন   

তনুশ্রী ম  হন্ত    

ম  হ ম্মদ হু  য়ুন করবি  

ম  োঃ   মুনুি িশীদ    

ছশবউল আলম  


