
 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র (শবটাক) 

সান্তাহাি কিাড, শ াশন্দািা, বগুড়া-৫৮০০। 

 

 

ক্ষুদ্র উন্নয়  প্রকল্প (Small Improvement Project-SIP) 

 

 

  

 

Title  

(Innovation) 

 

শিশলাং কেশশ  কাে ট্যাশ াং কেশশ  ততিী কদি ইন্টাি াল কেড উৎ ােদ  গশতশীলতা আ য়ণ। 

 

Project 

Location 

  

 

বাাংলাদেশ শশল্প কাশিগশি সহায়তা ককন্দ্র )শবটাক(, বগুড়া-৫৮০০। 

 

 

►Current and Desired Situation: 
 
 

Situation Before 

Improvement 

KPI Situation Expected After 

Improvement 

 

বততোদ  গতানুগশতক  দ্বশতদত হাদতি 

সাহাদে শািীিীক শশি প্রদয়াগ কদি 

ইন্টাি াল কেড ততিী কিা হদে। এদত কদি 

কেশডাং কিদত অদ ক সেয় ব্যয় হদে, 

কেশশশ াং কিা কষ্টসাধ্য ও অযালাই দেন্ট 

ঠিক িাখা সম্ভব হয় া, ফদল সেয়েত জব 

সিবিাহ কিা দুরুহ হদয়  দড়।  

 

 

 ১। উদ্ভাশবত ট্যাশ াং 

কেশশ   

২। ফাই াল 

কপ্রাডাক্ট। 

 

কলাে শিশলাং কেশশদ ি কেদেি সাদে একটি 

ফদিায়াড ত-শিভাস ত কোটি স্থা   কদি ইন্টাি াল 

কেশডাং অ াদিশ  সম্পন্ন কিা হদব। ফদিায়াড ত 

কিাদটশদ  কেশডাং হদব এবাং শিভাস ত কিাদটশদ  ট্যা টি 

কবি হদয় আসদব।  এি োধ্যদে উৎ াে  খিচ 

কোদ া, অযালাই দেন্ট সঠিক িাখা ও উৎ ােদ  

গশতশীলতা আ য়  কিা সম্ভব হদব। তেশহক শশিি 

প্রদয়াগ হদব া বদল কেীিা স্বােদন্দয কাজ কিদত 

 ািদব।  সদব তা শি কে সেদয় অশিক োলাোল 

সিবিাহ কিা সম্ভব হদব। 



 

 

►Implementation Schedule (Months): 

 

 

 

 

                                                                                     প্রস্তাশবত প্রকল্প বাস্তবায় কািী টিে 

 

Signature: 

Name & Designation  :েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো     

                 

                                            সহকাশি প্রদকৌশলী                                                          

                            শবটাক  ,বগুড়া  

 

 

Weeks/ Months / Action Person in Charge োস 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। উর্দ্তত  কর্তত দেি সাদে আদলাচ া ও 

অনুদোে ।  

কোোঃ শজয়াউল হক 

অশতশিি  শিচালক 

 

       

২। বাস্তবায়দ ি লদে কশেঠি গঠ । েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো  

সহকািী প্রদকৌশলী 

 
  

 
     

৩। ক্ষুদ্র-উন্নয়  প্রকদল্পি শডজাই  প্রস্তুত 

কিণ। 

েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো  

সহকািী প্রদকৌশলী 

কোোঃ আবু িায়হা  শলট  

সহকািী প্রদকৌশলী 

  
 

     

৪। কে ত-ককৌশল শ ি তািণ ও অে ত-সাংস্থা  েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো  

সহকািী প্রদকৌশলী    
 

    

৫। প্রদয়াজ ীয় উ কিণ ক্রয়। অমৃত কোি িায় 

ক্রয় কে তকততা    
 

 
 

  

৬। প্রদয়াজ ীয় শেক শ দে তশ া প্রো  ও 

বাস্তবায়  আিম্ভকিণ। 

েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো  

সহকািী প্রদকৌশলী 

 

 

 

 

 

 
   

৭। বাস্তবাশয়ত কার্ তাবলী তোিশক ও কটকসই 

কিদ  ব্যবস্থা গ্রহ । 

েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো  

সহকািী প্রদকৌশলী        

 াে  েশব 

১। কোোঃ শজয়াউল হক অশতশিি  শিচালক 

২। েীি কোোঃ আশ সুজ্জাো  সহকাশি প্রদকৌশলী 

৩। কোোঃ আবু িায়হা  শলট  সহকাশি প্রদকৌশলী 

৪। অমৃত কুোি িায় ক্রয় কে তকততা 


