
Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC) 

Under Ministry of Industry  

 

ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প 

 

Title: (Innovation) স্যাম্পল ম্যাননজনেন্ট সিনেে।   

Project Location: বাাংলানেশ সশল্প কাসিগসি িহায়তা ককন্দ্র (সবটাক), ১১৬(খ), কতজগাও সশল্প এলাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। সপে োর্ট ির দেয় স্যাম্পল সমূহ 

বিবিন্ন দসকশন ও দেবশপন ছবিপয় 

থাপক, ফপল প্রপয়াজপন খুপজ দেপে 

সেস্যা হয়। োছািা জি দেবলিাবরর 

সেয় সকল স্যাম্পল সংগ্রহ করপে 

দিশ দিগ দেপে হয়।  

২। স্যাম্পল হারাপনার সম্ভািনা থাপক। 

৩। কাপজর গবে নষ্ট হয়। 

৪। কাপজ ভুল হওয়ার সম্ভািনা থাপক। 

৫। সেয় অেচয় হয়।    

১। স্যাম্পল ম্যাপনজপেন্ট 

বসপেে। 

ক) স্যাম্পল রাখার বনর্ িাবরে স্থান 

খ) েকুপেপন্টশন।   

 

১। সপে োর্ট ির দেয় স্যাম্পল সমূহ 

একর্ট বনর্ িাবরে স্থাপন বসপেপের্টক 

িাপি সাজাপনা থাকপি। কাপজর 

প্রপয়াজপন বিবিন্ন দসকশপন/ দেবশপন 

বনপে কাপে ি বলবেিদ্ধ হপয় যাপি ফপল 

খুপজ দেপে িা সকল স্যাম্পল সংগ্রহ 

করপে সহজ হপয় যাপি।  

২। স্যাম্পল হারাপনার সম্ভািনা কপে 

যাপি।   

৩। কাপজর গবে ঠিক থাকপি।  

৪। কাপজ ভুল হওয়ার সম্ভািনা কপে 

যাপি।  

৫।সেয় অেচয় কেপি।  

 

 

 

 

 

 

 



                  Implementation Schedule (Weeks): 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ 

১. উদ্ধততন কর্ততপনেি িানে আনলাচনা ও অনুনোেন।  েহাপসিচালক (অসতিঃ িসচব), 

সবটাক 

                     

২. বাস্তবায়ননি লনেে টিে গঠন অসতিঃ পসিচালক 

সবটাক, ঢাকা  

                    

৩. টিনেি েনে আনলাচনা ও োসয়ত্ব সনর্ তািণ। িহকািী প্রনকৌশলী,  যাসিক, 

সবটাক ,ঢাকা  

                    

৪. কে ত-ককৌশল সনর্ তািণ।  িহকািী প্রনকৌশলী, যাসিক, 

সবটাক ,ঢাকা   

                    

৫. স্থােপনর জন্য স্থান বনর্ িারন 

 

সনব তাহী প্রনকৌশলী, সপসিসি, 

সবটাক ,ঢাকা 

                    

৬. বেজাইন সম্পােন িহকািী প্রনকৌশলী, যাসিক, 

সবটাক ,ঢাকা   

                    

৭. প্রনয়াজনীয় ম্যানটসিয়াল িাংগ্রহ  ক্রয় কে তকততা, ক্রয় সবভাগ,  

সবটাক, ঢাকা   

                    

৮. োক ও িক্স তেরী ক ািম্যান, স টিাং  

সবটাক ,ঢাকা   

                    

৯. প্রপয়াজনীয় প্রবশক্ষণ প্রোন  িহকািী প্রনকৌশলী, যাসিক, 

সবটাক ,ঢাকা   

                    

১০. বাস্তবাসয়ত কায তাবলী তোিসক কিা। অসতিঃ পসিচালক 

সবটাক, ঢাকা  

                    

 

 Signature: 

 

Name & Designation: কক.এে. কনাোনুি িহোন, িহকািী প্রনকৌশলী, সবটাক, ঢাকা।  
 
 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তাসবত বাস্তবায়নকািী টীে 
নাে পেসব 

জনাব কোিঃ  জলুল কসিে  আসতিঃ পসিচালক  

জনাি িিপোষ চক্রিেী  সনব তাহী প্রনকৌশলী 

কক.এে. কনাোনুি িহোন িহকািী  প্রনকৌশলী 

জনাব কোিঃ কতা ানয়ল কহানিন খান  ক্রয় কে তকততা  
 


