Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC)
Under Ministry of Industry
ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প

1.
Title:
(Innovation)

বিটাককর বিটবিটকেন্ট সকের গ্যাস ফায়ার্ ড ফারকনস্ এর তােোত্রা ও সেয় বনয়ন্ত্রন ।

Project Location:

িাাংলাকেশ বশল্প কাবরগবর সিায়তা ককন্দ্র (বিটাক) ঢাকা, ১১৬ (খ), কতজগাও বশল্প এলাকা,
ঢাকা -১২০৮।

Current and Desired Situations:
Situation Before Improvement

KPI*

১। আন্দাজ/আবিজ্ঞতার আকলাকক ফারকনস্ ১। বর্বজটাল তােোত্রা
এর তােোত্রা েবরোে করা িত । বনবে ডষ্ট ও সেয় বনয়ন্ত্রক যন্ত্র।
তােোত্রায় বনবে ডষ্ট সেয় েয ডন্ত তাে প্রকয়াগ
করার ককান ব্যিস্থা বিলনা যার ফকল জকির
োন বনয়ন্ত্রন করা সম্ভি বিলনা । কাজ
করকত সেয় কিশী লাগত এিাং গ্যাকসর
অেচয় িত ।
২।ম্যানুয়াল িাকের সািাকে গ্যাস বনয়ন্ত্রন
করার ফকল দূর্ ডটনার সম্ভািনা কিশী বিল ।

Situation Expected After Improvement

১। যেককোন তোপমোত্রোয় যেটিং ককে স্বয়িংক্রিয়
ভোকে কোজ কেো েোকে । বর্বজটাল বর্সকেকত
তােোত্রা, িাকের অিস্থা ও সেয় সিকজ
কেখা যাকি । একটি োত্র বর্বজটাল টাচ
প্যাকনকলর সািাকে একই সাকে বতনটি
ফারকনস্ বনয়ন্ত্রন করা যাকি। একই সাকে
তােোত্রা ও সেয় বনয়ন্ত্রকনর ফকল জি
গুনগত োকনর িকি । গ্যাকসর অেচয় িকি না
২।েকটারাইজড্ গ্যাস ও কাজ করকত সেয় কে লাগকি ।
২। বর্বজটাল টাচ্ বিকন গ্যাস িাে বনয়ন্ত্রন
করগুকলটর
করার ফকল দূর্ ডটনার সম্ভািনা অকনক ককে
যাকি ।

Implementation Schedule (weeks):
Weeks/Months
Actions

Person in charge

১. উদ্ধতডন কর্তডেকের সাকে আকলাচনা ও
অনুকোেন।
২. িাস্তিায়কনর লকে টিে গঠন

েবরচালক, বিটাক ঢাকা

৬. কাজটি িাস্তিায়ন ককর চালু করা ।

বনি ডািী প্রককৌশলী, বিদ্যুৎ
বিিাগ
অবতিঃ েবরচালক, বিটাক
ঢাকা
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অবতিঃ েবরচালক, বিটাক
ঢাকা
৩. টিকের েকে আকলাচনা ও োবয়ত্ব বনর্ ডারণ। বনি ডািী প্রককৌশলী, বিদ্যুৎ
বিিাগ
৪. কেড-ককৌশল বনর্ ডারণ।
বনি ডািী প্রককৌশলী, বিদ্যুৎ
বিিাগ
৫.প্রকয়াজনীয় োলাোল/ যন্ত্রাাংশ ক্রয় করা । ক্রয় কেডকতডা, বিটাক ঢাকা

৭. িাস্তিাবয়ত কায ডািলী তোরবক করা।

Signature:

Name & Designation: Engr. Md. Salauddin, Executive
Engineer, Electrical Dept.

*Key Performance Indicator

প্রস্তাবিত িাস্তিায়নকারী টীে
নাে
জনাি কোিঃ ফজলুল কবরে
জনাি কোিঃ সালাউবিন
জনাি কোিঃ কোস্তাবফজুর রিোন
োকিল

েেবি
অবতিঃ েবরচালক
বনি ডািী প্রককৌশলী
ক্রয় কেডকতডা
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