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Title  

(Innovation) 

বিটাককর উৎপাদন বিভাকে  5S, OHS িাস্তিায়নপূিক ডেক া রু  তৈবরকরণ । 

Project 

Location  

িাাংলাকদশ বশল্প কাবরেবর সহায়ৈা ডকন্দ্র (বিটাক), িগুড়া-৫৮০০। 

 

 

►Current and Desired Situation 

 
 

Situation Before Improvement KPI Situation Expected After Improvement 

ডককন্দ্রর উৎপাদন বিভাকে কায শৃঙ্খলা ও পবরচ্ছন্নৈা 

সাংক্রান্ত বকছু স স্যার সম্মুখীন হকৈ হয়। স স্যাগুবল 

বনম্নরুপ : 

 

(১) জি তৈবরর জন্য সাংগ্রহকৃৈ Raw 

materials গুবল বনধাবরৈ জায়োয় ডোছাকনা 

থাকক না । 

 (২) উৎপাবদৈ বিবনবসাং জি ডেবলভাবরর জন্য 

বনধাবরৈ ডসকসকন ডোছাকনা থাকক না । 

(৪) সকপ বিবভন্ন ধরকনর ডপাকট েিল ড বশন, এক্সকসাবরজ, 

িসার ডেয়ার, ডটবিল ইৈযাবদ একলাক কলা ভাকি 

ছবড়কয় থাকক । 

  

 

১।  5S, OHS সম্পন্ন 

ডেক া রু  । 

২। ড বশন সপ 

৩। িাস্তিাবয়ৈ 5S, OHS 

 

১। 5S, OHS সম্পন্ন ডেক া রু  ডক আদশ ধকর ড বশনসকপ 

বনকয়াবজৈকদর সকেৈনৈা িাড়কি এিাং বিষয়টি সম্পকক সু-স্পষ্ট 

ধারনা পাকি । 

২। ড বশনসকপর বিবভন্ন ডসকসকন 5S, OHS িাস্তিায়কনর 

 াধ্যক  সকপর পবরচ্ছন্নৈা ,শৃঙ্খলা সকিাপুবর পবরকিশ উন্নৈ হকি  

 

৩। উৎপাদকন েবৈশীলৈা িাড়কি । 

 

 

 

►Implementation Schedule (Months) 
 

 Months / Actions Person in 

Charge 

Months 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

১। উর্দ্েৈন কর্তেপকের 

সাকথ আকলােনা ও 

অনুক াদন।  

ড াোঃ বজয়াউল হক 

অবৈবরক্ত পবরোলক 

      

২। িাস্তিায়কনর লকে 

কব ঠি েঠন। 

ড াোঃ বজয়াউল হক 

অবৈবরক্ত পবরোলক      

৩। টিক র সাকথ আকলােনা 

ও দাবয়ত্ব বনধ োরণ। 

আবু রায়হান বলটন, 

সহকারী প্রককৌশলী 
 

 
    

 

৪।  ক ে-ডকৌশল বনধ োরণ। 

আবু রায়হান বলটন 

সহকারী প্রককৌশলী 
 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

                                                                                         প্রস্তাবিৈ প্রকল্প িাস্তিায়নকারী টি  

Signature: 

Name & Designation: ড াোঃ আবু রায়হান বলটন 

                                              সহকারী প্রককৌশলী 

                                               বিটাক, িগুড়া     

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

৫।  5S, OHS 

িাস্তিায়কনর বনব কে 

প্রকয়াজনীয় ৈথ্যাবদ সাংগ্রহ । 

আবু রায়হান বলটন 

সহকারী প্রককৌশলী   

 

   

৬। ডেক া তৈবরর জন্য 

ড বশনসকপ রু  বনধারন 

করা । 

আবু রায়হান বলটন 

সহকারী প্রককৌশলী 
   

 

  

৭। 5S, OHS 

িাস্তিায়নপূিক ডেক া রু  

তৈবর ও প্রদশন । 

আবু রায়হান বলটন 

সহকারী প্রককৌশলী 
      

৮।  ডেক া রুক র আদকল 

ড বশনসকপ 5S, OHS 

িাস্তিায়ন  । 

আবু রায়হান বলটন 

সহকারী প্রককৌশলী 
    

 

 

৯। িাস্তিাবয়ৈ কায োিলী 

ৈদারবক ও ডটকসই করকন 

ব্যিস্থা গ্রহন। 

 ীর ড াোঃ 

আবনসুজ্জা ান 

সহকারী প্রককৌশলী 

 

     

 

না  পদবি 

১। জনাি  ড াোঃ বজয়াউল হক অবৈবরক্ত পবরোলক  

বিটাক, িগুড়া      

২।  জনাি  ীর ড াোঃ আবনসুজ্জা ান সহকারী প্রককৌশলী 

বিটাক, িগুড়া      

৩।  ড াোঃ আবু রায়হান বলটন সহকারী প্রককৌশলী 

বিটাক, িগুড়া      


