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Title: (Innovation) ডিজাইন সেকশনন েডিি-ওয়ার্ক্স েফটওয়যার প্রবর্সন 

Project Location: বাাংিানেশ ডশল্প কাডরগডর েহায়র্া সকন্দ্র (ডবটাক) ঢাকা, ১১৬(খ), সর্জগাও ডশল্প এিাকা, ঢাকা -১২০৮। 

 

        Current and Desired Situations: 

Situation Before Improvement KPI* Situation Expected After 

Improvement 

১। ডিজাইন সেকশনন বর্তমানে ড্রাফটাং এর জন্য 

অনটাকযাি েফটওয়যার ব্যবহার করা হয় যা ডেনয় 

ডিডি (3D) ড্রাফটাং করা কষ্টোধ্য। র্াই প্রায় 

েবেময়ই জনবর টুডি (2D) ড্রাফটাং করনর্ হয় 

যা ডেনয় ডকছু ডকছু জনবর সবিায় কাজ সবাঝাননা 

জটি হনয় পনে। এছাোও সয েব জব 

ডেএনডেনর্ করা হয়, সেগুনিার সবিায় ডেএনডে 

ডিপাট সনমন্টনক পুনরায় ডিডি (3D) ড্রাফটাং 

করনর্ হয়, যা েমনয়র অপচয়। 

১। জনবর 3D ড্রডয়াং 

২। সানভ ত রিন ার্ ত 

১। সরিড-ওয়ার্ক্ত সফর্ওয়যাি ব্যবহানিি মাধ্যনম 

ডিডি (3D) ড্রাফটাং েহজোধ্য হনব যা সেনক 

খুব েহনজই টুডি (2D) ড্রাফটাং তর্ডর করা 

যানব, জনবর ডিজাইন সবাঝাননার জটির্া 

োকনব না এবাং ডেএনডে ডিপাট সনমনন্ট কানজর 

ডিত্ব হনব না। 

 

 

 

 

 

 

 



                                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. উদ্ধর্সন কর্তসপনের োনে আনিাচনা ও অনুনমােন  রিচািক (প্রশাসে), রবর্াক, 

ঢাকা 
                               

২. বাস্তবায়ননর িনেয টম গঠন রেব তাহী প্রনকৌশিী (আইইরড), 

রবর্াক, ঢাকা 

                               

৩. টনমর মনধ্য আনিাচনা ও োডয়ত্ব ডনর্ সারণ েহকারী প্রনকৌশিী (আইইডি), 

ডবটাক, ঢাকা 

                               

৪. কম স-সকৌশি ডনর্ সারণ েহকারী প্রনকৌশিী (আইইডি), 

ডবটাক, ঢাকা 

                              

৫. েফটওয়যার ইন্সটল্যাশননর ডনডমনে প্রনয়াজনীয় 

কডিউটার ক্রয় এবং ইন্টািনের্ সংন াগ 

ক্রয় কম সকর্সা, ক্রয় ডবভাগ, 

ডবটাক, ঢাকা 

                              

৬. েডিি-ওয়ার্ক্স েফটওয়যার ইন্সর্ল্যাশে েহকারী প্রনকৌশিী (আইইডি), 

ডবটাক, ঢাকা 

                         

৭. েডিি-ওয়ার্ক্স েফটওয়যার ব্যবহানরর জন্য প্রডশেণ 

প্রোন 

েহকারী প্রনকৌশিী (আইইডি), 

ডবটাক, ঢাকা 

                             

৮. েফটওয়যার ব্যবহাি কনি জনবি রডজাইেকিণ রসরেয়ি ড্রাফর্সম্যাে (আইইরড), 

রবর্াক, ঢাকা 

                             

৯. বাস্তবায়েকািীে কায সাবিী র্োরডক  ডনব সাহী প্রনকৌশিী (আইইডি), 

ডবটাক, ঢাকা 

                          

 

 

 

 

 

 

Signature: 
 
Name & Designation: পুিক কাডি রায়, েহকারী প্রনকৌশিী, ডবটাক, ঢাকা। 

 

 

*Key Performance Indicator  

প্রস্তাডবর্ বাস্তবায়নকারী টীম 

নাম পেডব 

জনাব সমাোঃ জাহাঙ্গীর আিম ডনব সাহী প্রনকৌশিী (আইইরড) 

জনাব পুিক কাডি রায় সহকািী প্রনকৌশিী (আইইরড) 

জনাব সমাোঃ আোঃ রহমান আডরফ ডেডনয়র  ড্রাফর্সম্যাে  (আইইরড) 
 


