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 Current and Desired Situations: 

Situation Before 
Improvement 

KPI* Situation After 

Improvement 
বর্তমানন আমরা বববিন্ন পার্ট ত থেনক প্রাপ্ত 

নমুনা Measurement Tools 

(i.e. Vernier Calipers, 

micrometer, steel tape 

etc.) এর মাধ্যনম পবরমাপ কনর  

SolidWorks/AutoCAD 

সফটওয়্যার এ মনেব িং কবর। এনেনে 

বার বার পবরমাপ করনর্ হয়্। পবরমাপ 

কনর drawing করনর্ অননক সময়্   

অপচয়্ হয়্। এছাড়া বহউম্যান error  

অননক থবশী হয়্। 

 

১। োটা বশট 

২। সম্পাবির্ বনর্ভ ত  CAD model 

Industrial Grade 3d 

Scanner  

ব্যাবহার কনর আমরা কম সমনয়্ 

reverse engineering কনর 

থে থকান parts থক 3d 

modeling করনর্ পারনবা। এনেনে 

আমরা বনর্ভ ত  িানব drawing 

করনর্ পারনবা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Implementation Schedule (Weeks): 

 

Days 
Actions 

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

১. উদ্ধর্তন কর্ততপনের 

সানে আন াচনা ও 

অনুনমািন।  

অবর্বরক্ত 

পবরচা ক (উৎপািন ), 

ববটাক ,ঢাকা  

                           

২. বাস্তবায়্ননর 

 নেয র্টম গঠন 

অবর্বরক্ত 

পবরচা ক(উৎপািন), 

ববটাক,ঢাকা 

                           

৩. র্টনমর মনধ্য 

আন াচনা ও িাবয়্ত্ব 

বনর্ তারণ। 

মাহমুদু  হাসান  ,সহকারী  

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                           

৪. কম ত-থকৌশ  

বনর্ তারণ।  

মাহমুদু  হাসান  ,সহকারী  

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                

৫.বর্তমান বসনেম 

োবে 

মাহমুদু  হাসান  ,সহকারী  

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                

৬. র্থ্য সিংগ্রহ  ,

বেজাইন ,ড্রবয়্িং  

মাহমুদু  হাসান ,সহকারী 

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                

৭. নতুন পদ্ধবর্ 

উদ্ভাবন 

মাহমুদু  হাসান  ,সহকারী  

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                         

৮.স্বল্প মাোয়্ 

বাস্তবায়্ন 

মাহমুদু  হাসান  ,সহকারী  

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                         

৯  .সম্পূণ ত বাস্তবায়্ন মাহমুদু  হাসান  ,সহকারী  

প্রনকৌশ ী, ববটাক ,ঢাকা 

                

১০ .বাস্তবাবয়্র্  

কাে তাব ী র্িারবক 

করা। 

অবর্বরক্ত 

পবরচা ক(উৎপািন), 

ববটাক,ঢাকা 

                          

Signature: 

 

Name & Designation:   

মাহমুদু  হাসান 

সহকারী প্রনকৌশ ী 

ববটাক,ঢাকা 

 

প্রস্তাববর্ বাস্তবায়্নকাবর ি ঃ 

১. থমাঃ ফজলু  কবরম, অবর্বরক্ত পবরচা ক 

২. মাহমুদু  হাসান, সহঃ প্রনকৌশ ী 

৩. আবরফ আহনমি, সহঃ প্রনকৌশ ী 

৪. পু ক কাবি রায়্, সহঃ প্রনকৌশ ী  


