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Title: (Innovation) সিএনসি শপের টেকসনসশয়ানপের টুপের অনোইন তাসেকা ততসরকরণ 

Project Location: বাাংোপেশ সশল্প কাসরগসর িহায়তা টকন্দ্র (সবোক) ঢাকা, ১১৬(খ), টতজগাও সশল্প এোকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। শপের টেকসনসশয়ানপের কাপে থাকা কাটাং 

টুেি, হযান্ড টুেি এবাং টেসশন টুেি িম্পসকিত 

অন্যান্য িরঞ্জাপের টকাপনা সববরণ শপে টনই। 

এপত উৎোেপনর জন্য প্রপয়াজনীয় টুে একজন 

টেকসনসশয়াপনর কাপে না থাকপে ঐ টুে ট ার 

টথপক পুনরায় িাংগ্রহ করপত হয় অথবা ক্রয় 

করপত হয় যা িেয় িাপেক্ষ। এপক্ষপে অন্য 

টকান টেকসনসশয়াপনর কাপে একই টুে আপে 

সকনা তার প্রোণ স্বরূে টকাপনা তাসেকা না 

থাকায় তা িরািসর জানা িহজ হয় না। 

১। উৎোেপনর িেয় 

২। প্রোণেে স্বরূে টুেপির তাসেকা 

১। গুপগাে শীপের োধ্যপে সিএনসি শপের িকে 

টেকসনসশয়ানপের কাপে থাকা কাটাং টুেি, হযান্ড 

টুেি এবাং টেসশন টুেি িম্পসকিত অন্যান্য 

িরঞ্জাোসের তাসেকা ততসর করা। উক্ত তাসেকা 

শপের োসয়ত্বপ্রাপ্ত প্রপকৌশেী, সিসনয়ার 

ট ারম্যান এবাং অন্যান্য টেকসনসশয়নপের িাপথ 

টশয়ার (সিউ অনসে) করা যাপত কপর একজন 

টেকসনসশয়াপনর অনুেসিসতপতও তাঁর টুপের 

সববরণ জানা যায় এবাং প্রপয়াজন টোতাপবক টুে 

ব্যবহার করার োধ্যপে উৎোেন অব্যাহত রাখা 

যায়। এোড়াও এর  পে বারবার একই টুে 

ট ার টথপক িাংগ্রহ কপর বা, ক্রয় কপর অথ ি 

অেচয় হ্রাি োপব। 

 

 

 

 

 

 



                  Implementation Schedule (Weeks): 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

১. উদ্ধতিন কর্তিেপক্ষর িাপথ আপোচনা ও অনুপোেন েসরচােক (প্রশািন), সবোক, 

ঢাকা

                               

২. বাস্তবায়পনর েপক্ষয টে গঠন সনব িাহী প্রপকৌশেী (সেসিসি), 

সবোক, ঢাকা 

                               

৩. টপের েপধ্য আপোচনা ও োসয়ত্ব সনর্ িারণ িহকারী প্রপকৌশেী (সিএনসি), 

সবোক, ঢাকা 

                               

৪. কে ি-টকৌশে সনর্ িারণ িহকারী প্রপকৌশেী (সিএনসি), 

সবোক, ঢাকা 

                              

৫. তাসেকা ততসর করা ও তাসেকা অনুিাপর ইন্সপেকশন 

করা 

িহকারী প্রপকৌশেী (সিএনসি), 

সবোক, ঢাকা 

                              

৬. বাস্তবায়নকােীন কায িাবেী তোরসক  সনব িাহী প্রপকৌশেী (সেসিসি), 

সবোক, ঢাকা 

                          

 

 

 

 

 

Signature: 

 

Name & Designation: পুেক কাসি রায়, িহকারী প্রপকৌশেী, সবোক, ঢাকা। 

 

 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তাসবত বাস্তবায়নকারী েীে 

নাে েেসব 

জনাব িবপতাষ চক্রবতী সনব িাহী প্রপকৌশেী (সেসিসি) 

জনাব পুেক কাসি রায় িহকারী প্রপকৌশেী (সিএনসি) 

সিএনসি শপের িকে টেকসনসশয়ান  
 


