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ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প 

Title: (Innovation) আর, এসি ট্রেডের জন্য একটি ট্রেইনার ট্র াে ড তৈরী করণ। 

Project Location: 
 াাংলাডেশ সশল্প কাসরগসর িহায়ৈা ট্রকন্দ্র (স টাক) ঢাকা,১১৬(খ), ট্রৈজগাও সশল্প 

এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* 
Situation Expected After 

Improvement 

১।  াস্তড  স্প্লীট টাইপ এসি স্থাপন, 

গ্যাি চাজড, গ্যাি লক, ইনডোর ও 

আউটডোর ইউসনট এর ত দ্যুসৈক 

িাংড াগ ট্রেখাডনা অডনক িময় এর 

ব্যাপার।  

RAC ট্রেইনার ট্র াে ড 

১।  াস্তড  স্প্লীট টাইপ এসি স্থাপন, গ্যাি 

চাজড, গ্যাি লক, ইনডোর ও আউটডোর 

ইউসনট এর ত দ্যুসৈক িাংড াগ ট্রেখাডনা 

কম িময় এ িম্ভ   হড । 

২। সিডেম টি ট্র ডকান  স্থাডন  

স্থানান্তর ট্র াগ্য    নয়। 

২। সিডেম টি ট্র ডকান স্থাডন স্থানান্তর 

ট্র াগ্য। 

৩। ট্রকসিাং এ আটকাডনা থাকার 

কারডণ সিডেম  টি দৃশ্যমান ও 

িহডজ ট্র াঝা  ায় না। 

৩। ট্রকসিাং এ আটকাডনা না থাকার 

কারডণ সিডেম  টি দৃশ্যমান ও িহডজ 

ট্র াঝা  াড । 

*Key Performance Indicator 

 

 

 

 

 



Implementation Schedule (Weeks):                      

Weeks/ Months Actions Person in charge 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

১. উদ্ধৈডন কর্তডপডের িাডথ আডলাচনা ও অনুডমােন।  অসৈসরক্ত পসরচালক (স টাক, ঢাকা)                                         

২.  াস্ত ায়ডনর লডে টিম গঠন অসৈসরক্ত পসরচালক (স টাক, ঢাকা)                                         

৩. টিডমর মডে আডলাচনা ও োসয়ত্ব সনর্ ডারণ। অসৈসরক্ত পসরচালক (স টাক, ঢাকা)                                         

৪. কম ড-ডকৌশল সনর্ ডারণ।  িহকারী প্রডকৌশলী (সিএনসি )                                         

৫. প্রডয়াজনী োটা িাংগ্রহ ও প ডাডলাচনা। িহকারী প্রডকৌশলী (সিএনসি )                                         

৬. কুাে (CAD) সেজাইন তৈসর ও িম্ভাব্য ট্রেসিস সলটি 

 াচাইকরণ। 

িহকারী প্রডকৌশলী (সিএনসি ) 

                                        

৭. পরীোমূলক ভাড  ট্রেইনার ট্র াে ড তৈরী করণ। িহকারী প্রডকৌশলী (সিএনসি )                                         

৮. পরীোমূলক ভাড  ট্রেইনার ট্র াে ড সেডয় ক্লাি ট্রনওয়া। িহকারী প্রডকৌশলী (সিএনসি )                                         

৯. পসর ীেণ, মূল্যায়ন, িাংডশার্ন। অসৈসরক্ত পসরচালক (স টাক, ঢাকা)                                         

১০. পদ্ধসৈ সলসপ দ্ধকরণ, ও িাংসিষ্টডের প্রসশেণ। িহকারী প্রডকৌশলী (সিএনসি )                                         

 

NAME & SIGNATURE:  প্রস্তাস ৈ  াস্ত ায়নকারী টীম 

                                    নাম পেস  

  জনা  ট্রমাোঃ ফজলুল কসরম  অসৈসরক্ত পসরচালক  

  ট্রমাোঃ ওমর ইউসুফ  িহকারী প্রডকৌশলী  

ট্রমাোঃ ওমর ইউসুফ (িহকারী প্রডকৌশলী)  এি. এম জাহাঙ্গীর ট্রহাডিন  জুসনয়ার ট্রটকোঃ 

 


