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Title: (Innovation)  

Expansion Fit টাইপ জবের টটনিক্যাল ডাটা শীট তৈরী ক্রা। 
 

Project Location: 

 

 

োাংলাবেশ নশল্প ক্ানরগনর সহায়ৈা টক্ন্দ্র  নেটাক্ ঢাক্া,১১৬(খ), টৈজগাও নশল্প এলাক্া, ঢাক্া -

১২০৮।  
 

 

 
                Current and Desired Situations: 

 
 Situation Before Improvement  

 

KPI*   Situation Expected After 

Improvement  
 

 

পূবে ে টেনশি সবপ নেনিন্ন জবের টটক্নিক্যাল ডাটা সাংরক্ষণ 

ক্রা হৈ িা। ফবল টক্াি জেবক্ স্ট্যান্ডারডাইজ ক্রা ও হবৈা 

িা। এ ক্ারবি এক্ই ধরবির ক্াজ যখি আোর আবস ৈখি ৈা 

এবক্ক্ জবি এবক্ক্ রক্ে িাবে ক্বর। অবিক্ সেয় নসদ্ধান্ত 

নিবৈ টেরী হয় এোং ক্াবজ ভুলও হয়।  
 

১। টটক্নিক্যাল ডাটা শীট 

২।  ক্াবজর পদ্ধনৈ 

িনেষ্যবৈ নেনিন্ন জবের টটনিক্যাল  নসদ্ধান্ত নিবৈ 

সহায়ৈা ক্রা ।নসদ্ধান্ত টিয়ার সেয় ও ভুবলর পনরোি 

ক্বে আসবে। ক্াইবজি(Continual 

Improvement) ক্রা ত্বরানিৈ হবে। 

 

 

 
               

 

 

 

 

                     



                     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. উদ্ধৈেি ক্র্তেপবক্ষর সাবে আবলাচিা ও অনুবোেি।  অনৈনরক্ত পনরচালক্(উৎপােি), 

নেটাক্,ঢাক্া 

                               

২. োস্তোয়বির লবক্ষয টিে গঠি অনৈনরক্ত পনরচালক্(উৎপােি), 

নেটাক্,ঢাক্া 

                               

৩. টিবের েবে আবলাচিা ও োনয়ত্ব নিধ োরণ। সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী 

প্রবক্ৌশলী, নেটাক্ ,ঢাক্া 

                               

৪. ক্ে ে-টক্ৌশল নিধ োরণ।  সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী 

প্রবক্ৌশলী, নেটাক্ ,ঢাক্া 

                             

৫. ডাটা নশট তৈরী। সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী 

প্রবক্ৌশলী, নেটাক্ ,ঢাক্া 

      

  

                     

৬. ৈথ্য সাংগ্রহ ও হালিাগােক্রি। সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী 

প্রবক্ৌশলী, নেটাক্ ,ঢাক্া 

              

৭. ডাটা নশট সাংরক্ষবণর ব্যেস্থা ক্রি। সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী 

প্রবক্ৌশলী, নেটাক্ ,ঢাক্া 

                             

৮. সবপর োনয়ত্বরৈবের এই নশট িনেষ্যবৈ ব্যেহার 

ক্রবি টোটিবিট ক্রি । 

সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী 

প্রবক্ৌশলী, নেটাক্ ,ঢাক্া 

                             

৯. োস্তোনয়ৈ ক্ায োেলী ৈোরনক্ ক্রা। অনৈনরক্ত পনরচালক্(উৎপােি), 

নেটাক্,ঢাক্া 

                              

 

 

 

 

 

 

Signature: 
 
Name & Designation সুনেৈ কুোর রায়, নিে োহী প্রবক্ৌশলী, নেটাক্, ঢাক্া। ঢাক্া। 

 

 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তানেৈ োস্তোয়িক্ারী টীে 

িাে পেনে 

সুনেৈ কুোর রায়  নিে োহী প্রবক্ৌশলী (নসএিনস)  

ৈপি কুোর তেত্র  নিে োহী প্রবক্ৌশলী (যানিক্)  

রহেৈ উল্যাহ সহক্ারী প্রবক্ৌশলী (যানিক্) 

টোোঃ রনক্ে উনিি এটিও 
 


