
Bangladesh Industrial Technical Assistance Center (BITAC) 

Under Ministry of Industry  
 

ক্ষুদ্র-উন্নয়ন-প্রকল্প 

 

Title: (Innovation) ST-30Y ও VF-1 মেশিনন উইনডো ব্লোস্ট স্থোপন কনে কনেসড এয়োে ব্যবহোনেে েোধ্যনে 

শিশিবল গ্লোস পশেস্কোে কেণ।  

Project Location: শসএনশস সপ, বোাংলোনেি শিল্প কোশেগশে সহোয়তো মকন্দ্র (শবটোক) ঢোকো, ১১৬(খ), মতিগোও শিল্প 

এলোকো, ঢোকো -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। শবটোক, ঢোকো মকনন্দ্রে শসএনশস সনপে  

ST-30Y ও VF-1মেশিনন শিশিবল গ্লোস 

পশেস্কোনেে ব্যবস্থো নো থোকোয় মেশিন েোশনাং 

অবস্থোয় কোটাং ফ্লুশয়ড দ্বোেো শিশিবল গ্লোস 

অস্পষ্ট হনয় যোয়। ফনল শিতনেে অবস্থো 

পয যনবক্ষন কেনত চোইনল, ফ্লুশয়ড অফ 

কেনলও শকছু মেখো যোয় নো। এ পশেশস্থশতনত 

বোে বোে মডোে ওনপন কনে মেখনত হয় যো 

অননক সেয় নষ্ট কনে।  

১. উইনডো ব্লোস্ট  

 

১। মকনন্দ্রে শসএনশস সনপে  ST-30Y ও VF-

1 মেশিন েোশনাং অবস্থোয় কোটাং ফ্লুশয়ড দ্বোেো 

শিশিবল গ্লোস অস্পষ্ট হনয় মগনল উইনডো ব্লোস্ট 

এে েধ্য শেনয় কনেসড এয়োে ব্যবহোে কনে 

গ্লোস পশেষ্কোে কেো যোনব। ফনল মডোে ওনপন নো 

কনেই ফ্লুশয়ড অফ কনে শিতনেে অবস্থো 

পয যনবক্ষন কেো যোনব যো অননক সেয় মসি 

কেনব।   

 

 

 

 

 

 

 



                  Implementation Schedule (Weeks):

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ 

১. উদ্ধতযন কর্তযপনক্ষে সোনথ আনলোচনো ও অনুনেোেন।  েহোপশেচোলক (অশতিঃ সশচব) 

শবটোক 

               

২. বোস্তবোয়ননে লনক্ষে টে গঠন অশতশেক্ত পশেচোলক  

শবটোক, ঢোকো 

              

৩. টনেে েনধ্য আনলোচনো ও েোশয়ত্ব শনর্ যোেণ। শনব যোহী প্রনকৌিলী 

শসএনশস, শবটোক, ঢোকো 

              

৪. কে য-মকৌিল শনর্ যোেণ।  মক. এে. মনোেোনুে েহেোন  

সহকোেী  প্রনকৌিলী (শসএনশস) 

              

৫. মস্পয়োে ক্রনয়ে শনশেনে প্রনয়োিনীয় তথ্যোশে শনরুপণ 

কেো। 

মক. এে. মনোেোনুে েহেোন  

সহকোেী  প্রনকৌিলী (শসএনশস) 

              

৬. প্রনয়োিনীয় মস্পয়োে ক্রয়।  ক্রয় কে যকতযো, ক্রয় শবিোগ, শবটোক               

৭. এনসশিশলাং ও শফটাং।  মস্পয়োে সেবেোহকোেী প্রশতষ্ঠোন                 

৮. পশেবীক্ষণ, মূল্যোয়ন, সাংনিোর্ন। (যশে প্রনয়োিন হয়)  মস্পয়োে সেবেোহকোেী প্রশতষ্ঠোন                 

৯. বোস্তবোশয়ত কোয যোবলী তেোেশক কেো।   অশতশেক্ত পশেচোলক (শবটোক,ঢোকো)               

 

 
Signature: 
 
Name & Designation: মক. এে. মনোেোনুে েহেোন, সহকোেী প্রনকৌিলী, শবটোক, ঢোকো। 

 

 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তোশবত বোস্তবোয়নকোেী টীে 

নোে পেশব 

সুশেত কুেোে েোয়   শনব যোহী প্রনকৌিলী (শসএনশস)  

মক. এে. মনোেোনুে েহেোন  সহকোেী প্রনকৌিলী (শসএনশস) 

মেোিঃ েোহফুজুে েহেোন  ক্রয় কে যকতযো, শবটোক, ঢোকো  

মেোিঃ শসেোি মেৌলো শডিোইনোে (শসএনশস)   


