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Title: (Innovation) 
টুল এন্ড টেকননালজি ইনজিটিউনে স্থানীয় প্রযুজিনে টেজনিং প্রদাননর লনযে জিএনজি টলদ টেজিন 

তেজরকরণ 

Project Location: 
বািংলানদি জিল্প কাজরগজর িহায়ো টকন্দ্র  জবোক ঢাকা, ১১৬(খ), টেিগাও জিল্প এলাকা, ঢাকা -

১২০৮। 

 

 

                Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* 
Situation Expected After 

Improvement 

জবদ্যোন  জিএনজি টলদ টকানি ে অিংিগ্রহণকারী 

প্রজিযণার্থীগণ টেজিন অপানরে করার সুন াগ কে পান। 

কারণ একই টেজিন জদনয় টপ্রাডাকিন ও টেজনিং প্রদান 

করা হয়। এছাড়াও জিএনজি টলদ টেজিন দাজে হওয়ায় 

প্রজিযকগণ টেজনিং প্রদাননর িেয় অজিক িাবিানো  

অবলম্বন কনরন,  া িঠিক টেজনিং প্রদাননর অন্তরায়। 

এছাড়াও রযণানবযণ িেয় িানপয ও ব্যয় িানপয 

জবিায় িঠিক প্রজিযণ জদনে িেস্যা হনে।  

জিএনজি টলদ টেজিন   
প্রজিযণার্থীগণ টেজিন অপানরে করার  নর্থষ্স্িিেয় 

পানবন। ফনল প্রজিযণ প্রদান িহি হনব। টেজিন 

ক্রনয়র ব্যয় কনে আিনব। রযণানবযণ খরচ ও 

িেয় কে লাগনব। টেজনিং এর োন বৃজি পানব।  

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



Implementation Schedule (Weeks): 

 

 

Weeks/Months 

Actions 

Person in charge 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 

১. উিেেন কর্তেপনযর িানর্থ আনলাচনা ও 

অনুনোদন।  

পজরচালক, টুল এন্ড টেকননালজি 

ইনজিটিউে, জবোক 

                          

২. বাস্তবায়ননর লনযে টিে গঠন পজরচালক, টুল এন্ড টেকননালজি 

ইনজিটিউে, জবোক, জবোক, ঢাকা 

                          

৩. টিনের েনে আনলাচনা ও দাজয়ত্ব জনি োরণ। োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে 

                          

৪. কে ে-টকৌিল জনি োরণ।  োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

               

৫. বেেোন জিনিে িাজড োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

               

৬. েথ্য িিংগ্রহ , টডস্কেপ িাজড, জবজিন্ন গনবষণা 

টপপার, বই িাজড 

োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

               

৭. জিএজি টলদ টেজিন তেজরকরণ  োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

                        

৮. স্বল্প োত্রায় বাস্তবায়ন োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

                        

৯. িম্পূণ ে বাস্তবায়ন োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  টুল এন্ড 

টেকননালজি ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

               

১০. বাস্তবাজয়ে কা োবলী েদারজক করা। পজরচালক, টুল এন্ড টেকননালজি 

ইনজিটিউে, জবোক, ঢাকা 

                         

বাস্তবায়নকাজর টিে  

নাে পদবী 

ড. সৈয়দ ম  োঃ ইহৈ নুল করি   

জন ব ম  োঃ   সুদ ি ন   

ম  হ ম্মদ হু  য়ুন করবি  

ম  োঃ   মুনুি িশীদ    

Signature: 

Name & Designation:  োসুদ রানা, জনব োহী প্রনকৌিলী,  

                                           টুল এন্ড টেকননালজি ইনজিটিউে,  

                                           জবোক, ঢাকা 

  

*Key Performance Indicator 


