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সিএনসি সিস িং মিসিনন বড় মেট মেসিিং করার জন্য ২ সিি সিস িং ভাইি তৈসরর িাধ্যনি 

মিসিসনিং কযািাসিটি বৃসিকরণ। 

Project Location: 

 

বািং ানেি সিল্প কাসরগসর িহায়ৈা মকন্দ্র  সবটাক ঢাকা,১১৬(খ), মৈজগাও সিল্প এ াকা, ঢাকা 

-১২০৮।  
 

 

 
                Current and Desired Situations: 

 
 Situation Before Improvement  

 

KPI*   Situation Expected After 

Improvement  
 

সিএনসি মিসিননর স্টক ভাইনির আকৃসৈ ও িাইজ 

কযািাসিটি(<=৮”) কি থাকার কারনণ পূনব ে বড় মেট 

মেসিিং করনৈ কননভনিনা  ম ে মিসিন ব্যবহার 

করা হনৈা। কননভনিনা  ম ে মিসিননর িাধ্যনি 

মিসিসনিং করনৈ প্রচুর িিয় অিচয় হনৈা। 

 

১। তৈসরকৃৈ মিসিন ভাইি 

  

কাস্টিাইজড সিস িং ভাইি তৈসরর কারনণ বৈেিানন 

বড় িাইনজর জবগুন া িহনজই মিসিনন আটকাননা 

যায়। সিএনসি সিস িং মিসিননর িাধ্যনি মেসিিং করার 

েন  দ্রুৈৈার িানথ জব মডস ভাসর মেয়া যানব। 

 

 
  



Implementation Schedule (Weeks): 

 

 

 প্রস্তাসবৈ বাস্তবায়নকাসর ে  

 
               

 

 

 

 

*Key Performance Indicator 

Days 
Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

১. উিৈেন কর্তেিনের িানথ আন াচনা ও অনুনিােন।  অসৈসরক্ত িসরচা ক(উৎিােন), 

সবটাক,ঢাকা 
                           

২. বাস্তবায়ননর  নেয টিি গঠন অসৈসরক্ত িসরচা ক(উৎিােন), 

সবটাক,ঢাকা 

                           

৩. টিনির িনধ্য আন াচনা ও োসয়ত্ব সনর্ োরণ। িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 

                           

৪. কি ে-মকৌি  সনর্ োরণ।  িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 
                

৫. বৈেিান সিনস্টি স্টাসড িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 
                

৬. ৈথ্য িিংগ্রহ , সডজাইন, ড্রসয়িং িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 
                

৭. নতুন িিসৈ উদ্ভাবন িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 
                         

৮. স্বল্প িাত্রায় বাস্তবায়ন িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 
                         

৯. িম্পূণ ে বাস্তবায়ন িাহমুদু  হািান, িহকারী 

প্রনকৌি ী, সবটাক ,ঢাকা 

                

১০. বাস্তবাসয়ৈ কায োব ী ৈোরসক করা। অসৈসরক্ত িসরচা ক(উৎিােন), 

সবটাক,ঢাকা 

                          

১ ম াোঃ ফজলুল করি    অরিরিক্ত পরিচালক 

২  াহ ুদুল হাসান  সহোঃ প্রককৌশলী  

৩ ফয়সাল খান   জরুনোঃ মেকরনরশয়ান 

৪ ম াোঃ িারিকুজ্জা ান    জরুনোঃ মেকরনরশয়ান  

            Signature: 

 

           Name & Designation: িাহমুদু  হািান, িহকারী প্রনকৌি ী, সবটাক, ঢাকা 

 


