
Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC) 

Under Ministry of Industry  
 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প (Small Improvement Project) 

 

Title: (Innovation) Fabrication of Cylindrical Grinding Attachment on Lathe Machine 

and Optimization of Grinding Parameters by Regression Analysis. 
 

Project Location: বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) খুলনা, শশিমশন শশল্প এলাকা, খুলনা -৯২০৪। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। গ্রাইন্ডিং এটাচমেন্ট ছাড়া প্রচন্িত লিদ 

লেন্িন ব্যাবহার কমর কান্িত সারমেি ন্েন্নি 

অপামরিন করা অসম্ভব। 

 

২। কান্িত সারমেি ন্েন্নি পাওয়ার জন্য 

ন্বমিষ ধরমের লেন্িন (ন্সন্িন্িকাি গ্রাইন্ডিং 

লেন্িন) প্রময়াজন।  

৩। একজন অেক্ষ কটকশনশশয়ান দ্বািা সারমেি 

ন্েন্নি অপামরিন করা অসম্ভব। 

৪। উৎপােনশীলতা কম। 

৫। সময় অপচয় হদে। 

৬। উৎপােন খিচ কবশশ। 

১। গ্রাইন্ডিং এটাচমেন্ট 

২। গ্রাইন্ডিং প্যারান্েটার 

৩। ন্িজাইন ম্যান্িক্স কটশবল 

 

৪। ন্রমগ্রিন অযানািাইন্সস গ্রাে    

 

১। গ্রাইন্ডিং এটাচমেমন্টর োধ্যমে প্রচন্িত লিদ 

লেন্িন ব্যাবহার কমর কান্িত সারমেি ন্েন্নি 

অপামরিন করা সম্ভব। 

২। কান্িত সারমেি ন্েন্নি পাওয়ার জন্য 

ন্বমিষ ধরমের লেন্িন (ন্সন্িন্িকাি গ্রাইন্ডিং 

লেন্িন) লকনার প্রময়াজন লনই।  

৩। একজন অেক্ষ কটকশনশশয়ান দ্বািা সারমেি 

ন্েন্নি অপামরিন করা সম্ভব হমব।  

৪। উৎপােনশীলতা বাড়দব। 

৫। সময় অপচয় কমদব। 

৬। উৎপােন খিচ কমদব। 



                                Implementation Schedule (Weeks): 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

১. উদ্ধততন কর্ততপদক্ষি সাদে আদলাচনা ও 

অনুদমােন।  

অশতশিক্ত পশিচালক, শবটাক, খুলনা                                

২. বাস্তবায়দনি লদক্ষে টিম গঠন। অশতশিক্ত পশিচালক, শবটাক, খুলনা                               

৩. টিদমি মদে আদলাচনা ও োশয়ত্ব শনর্ তািণ। সহকারী প্রমকৌিিী, যান্িক, শবটাক, খুলনা                               

৪. কম ত-ককৌশল শনর্ তািণ।  সহকারী প্রমকৌিিী, যান্িক, শবটাক, খুলনা                               

৫. ন্িজাইন সম্পাদন। সহকারী প্রমকৌিিী, যান্িক, শবটাক, খুলনা                              

৬. প্রময়াজনীয় লেমটন্রয়াি সিংগ্রহ।  ক্রয় কম তকততা, ক্রয় ন্বভাগ, শবটাক, খুলনা                              

৭. কমশশশনাং, ওদয়শডাং, গ্রাইশডাং ও শিটিাং। সহকারী প্রমকৌিিী, যান্িক, শবটাক, খুলনা                              

৮। বাস্তবান্য়ত গ্রাইশডাং এটাচমেমন্টর পরীক্ষে। সহকারী প্রমকৌিিী, ন্পন্সন্ি, শবটাক, খুলনা                     

৯। প্রময়াজন অনুযায়ী কমশশশনাং কাদয ত ব্যাবহাি 

কিণ। 

লোরম্যান, কটকশনশশয়ান, লিদ লসকিন, 

যান্িক, শবটাক, খুলনা  

                    

১০. বাস্তবাশয়ত কায তাবলী তোিশক কিা।  অশতশিক্ত পশিচালক, শবটাক, খুলনা                           

 

 

Signature:   
 

Name & Designation: কমাোঃ শাশহনুি িহমান, সহকারী প্রমকৌিিী (যান্িক), শবটাক, খুিনা। 

 

 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তাশবত বাস্তবায়নকািী টীম 

নাম পেশব 

জনাব এম কমাদশ তে আলম অশতশিক্ত পশিচালক 

জনাব িায়হান রুশেী সহকারী প্রমকৌিিী (ন্পন্সন্ি)  

জনাব  কমাোঃ শাশহনুি িহমান সহকারী প্রমকৌিিী (যান্িক) 

জনাব শবকাশ চন্দ্র িায় ক্রয় কম তকততা 

 


