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Title: (Innovation) থ্রিথ্রি থ্রপ্রথ্রটিং এর মাধ্যমম ইমমেলার স্যান্ড কাথ্রটিং এর জন্য প্যাটান ন তৈথ্রর   

Project Location: বািংলামেশ থ্রশল্প কাথ্ররগথ্রর সহায়ৈা ককন্দ্র (থ্রবটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), কৈজগাও থ্রশল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

থ্রবটামকর ঢালাই থ্রবভামগ থ্রবথ্রভন্ন সময় োমের 

ইমমেলার তৈথ্রর করা হয়। একামজর জন্য প্রথমম 

কামের একটি প্যাটান ন তৈথ্রর করমৈ হয়। এজন্য 

ম্যানুয়াথ্রল ইমেলামরর বাকামনা ৈমলর মাে কনয়া 

হয়। প্রথ্রৈটি কেমির জন্য আলাো প্যাটান ন তৈথ্রর 

করমৈ হয়। অৈঃের কামের মমধ্য কেিগুমলা 

থ্রিক্স কমর লাগামৈ হয়। এ েদ্ধথ্রৈমৈ প্যাটান ন 

তৈথ্ররমৈ কময়ক সপ্তাহ সময় কলমগ যায়। 

অন্যথ্রেমক ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও থামক প্রচুর। 

১। থ্রিথ্রি থ্রপ্রমটি প্যাটান ন 

২। থ্রিথ্রি থ্রপ্রমটি প্যাটান ন ব্যবহার কমর 

ঢালাইকৃৈ জব 

৩। থ্রিথ্রি থ্রপ্রট করার পূমব নর ও েমরর 

ঢালাইকৃৈ জমবর  িাইমমনশন েরীক্ষার 

থ্ররমোট ন  

৪। থ্রিথ্রি থ্রপ্রট করার পূমব নর ও েমরর জব 

কিথ্রলভাথ্ররর সমময়র থ্ররমোট ন 

 

থ্রিথ্রি থ্রপ্রটামর তৈথ্ররর কারমে থ্রিজাইন অনুযায়ী 

হুবহু প্যাটান ন তৈথ্রর সম্ভব হমব, ভুল হওয়ার 

সম্ভাবনা কমম যামব। এছাড়া থ্রিথ্রি থ্রপ্রটামর 

অমটামমটিক প্যাটান ন তৈথ্রর করায় কপ্রািাকশমনর 

সময় কমম আসমব। একারমে খরচও কমম 

আসমব। 

 

 

 

 

 

 

 



                    Implementation Schedule (Months): 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

১. উদ্ধৈনন কর্তনেমক্ষর সামথ আমলাচনা ও অনুমমােন।  অথ্রৈথ্ররক্ত েথ্ররচালক, থ্রবটাক, 

ঢাকা 

                       

২. বাস্তবায়মনর লমক্ষে টিম গেন অথ্রৈথ্ররক্ত েথ্ররচালক, থ্রবটাক, 

ঢাকা 

                       

৩. টিমমর মমধ্য আমলাচনা ও োথ্রয়ত্ব থ্রনর্ নারে। সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রসএনথ্রস ও 

কমাল্ড শে, থ্রবটাক ,ঢাকা 

                       

৪. কম ন-ককৌশল থ্রনর্ নারে।  সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রসএনথ্রস ও 

কমাল্ড শে, থ্রবটাক ,ঢাকা 

                      

৫. সথ্রলিওয়ামক্সন ইমেলামরর প্যাটান ন থ্রিজাইন করা সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রসএনথ্রস ও 

কমাল্ড শে, থ্রবটাক ,ঢাকা 

      

  

 

 

 

 

             

৬. থ্রিথ্রি থ্রপ্রটামর প্যাটান ন তৈথ্রর করা সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রসএনথ্রস ও 

কমাল্ড শে, থ্রবটাক ,ঢাকা 

            

৭. প্যাটান ন এর প্রময়াজনীয় কোট প্রমসথ্রসিং (েথ্রলথ্রশিং, ককাটিিং ইৈোথ্রে) 

সেন্ন করা 

সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রসএনথ্রস ও 

কমাল্ড শে, থ্রবটাক ,ঢাকা 

            

৮. তৈথ্ররকৃৈ প্যাটামন ন ঢালাই করা থ্রনব নাহী প্রমকৌশলী, ঢালাই 

থ্রবভাগ, থ্রবটাক ,ঢাকা 

            

 ৯. প্রময়াজন সামেমক্ষ থ্রিজাইন ও প্যাটামন নর ভুল সিংমশার্ন ও পুনরায় থ্রপ্রট 

করা 

সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রসএনথ্রস ও 

কমাল্ড শে, থ্রবটাক ,ঢাকা 

            

১০. বাস্তবাথ্রয়ৈ কায নাবলী ৈোরথ্রক করা। অথ্রৈথ্ররক্ত েথ্ররচালক, থ্রবটাক, 

ঢাকা 

                  

 

 Signature: 
 

Name & Designation: আথ্ররি আহমমে, সহকারী প্রমকৌশলী, থ্রবটাক, ঢাকা। 

 

 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তাথ্রবৈ বাস্তবায়নকারী টীম 

নাম েেথ্রব 

জনাব কমাঃ িজলুল কথ্ররম অথ্রৈথ্ররক্ত েথ্ররচালক 

জনাব সুথ্রমৈ কুমার রায় থ্রনব নাহী প্রমকৌশলী 

জনাব আথ্ররি আহমমে সহকারী প্রমকৌশলী 
 


