
উ াবনী উে াগ।
(২০১৮-১৯)

বাংলােদশ ক াবল িশ  িলিমেটড, লনা।



উ াবনী কায ম

- বাংলােদশ ক াবল িশ  িলিমেটড এক  উৎপাদনধম  িত ান। এই 
িত ােনর বসািয়ক কায ম অ যায়ী নাগিরক সবা সহজীকরেণর 

সােথ সরাসির স ৃ তা নই।

- তাই িত ােনর িনজ  উ য়েনর ােথ উ াবনী কায ম হণ করা 
হেয়েছ। 



উ াবেনর িশেরানামঃ

ির-সাইি ং প িতেত short length (ওেয়ে জ) ডা
পাইেপর নঃ বহার।



কীভােব যা া / পট িমঃ

- ডা  পাইপ উৎপাদনকারী মিশন পিরচালনাকােল িফিনশ ডাে র পাশাপািশ short
length ডা  পাইপ তরী হয় যা তােক সরবরাহ করা যায় না। এই ডা পাইপ বািতল 
কের িনলােমর মা েম নামমা  দের িব য় করা হেয় থােক।

- অথচ এই short length ডা পাইপ-এর কািরগির িত অ যায়ী নঃ বহােরর
েযাগ থাকেলও েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত িবধা না থাকায় ওেয়ে জ িহেসেব ঘাষনা করা

ছাড়া উপায় থােক না।

- এই াপেট উ াবনী িচ াধারােক কােজ লািগেয় ির-সাইি ং প িতেত short
length (ওেয়ে জ) ডা পাইপেক নরায় বহার উপেযাগী করেত কা ং ও ািসং
মিশন াপন করা হয়। বােকিশ’র িনজ অথ ায়েনকাজ করা হেয়েছ।

- বােকিশ’র উৎপাদন কায েমএই উ াবনী উে াগ সা য় িমকা পালন করেছ িবধায়
সকেলর ঐক ব অংশ হেণ বা বায়ন করা হেয়েছ। ভিব েত এই উে াগ টকসইভােব
চলমান থাকেব।



পিরবতেনর র কথা অথবা এই উে াগ কী কী ক াণ
বেয় এেনেছঃ

এই উ াবনী উে ােগর ফেল াপ ডা  পাইপ নঃ বহােরর 
েযাগ তরী হেয়েছ এবং ল ক চামােলর সােথ িমি ত কের 

মানস ত ডা  পাইপ তরী করা হে । নগত মানও অ ট 
রেয়েছ। েয়ট, লনা হেত পরী া কের সে াষজনক ফলাফল 
পাওয়া গেছ। অথ াৎ িত ােনর আিথ কসা য় হে যা ভিব েত
অ াহত থাকেব।



উপকারেভাগী বা অংশীজেনর িতি য়া/অ িতঃ

এই উ াবনী উে াগ িত ােনর িনজ েয়াজেন হণ করা
হেয়েছ। এ বা বায়েনর পর ির-সাইি ং ডা -এর াস ত ড়া
ল ক চামােলর সােথ িমি ত কের বহার করার পরও িফিনশ

পে র ণা ণ অপিরবিতত রেয়েছ। িব িসএল এই প া ে র
সােথ বহার করেছ।



উ াবেনর েসস াপঃ
Short Length ডা  পাইপ  

সং হ।

Cutting Machine িদেয়  শট  
িপস  তির  করা ।

Crushing Machine িদেয়  শট  
িপস  পাইপ  Crush করা।

াসকৃত  পাইপ  সং হ  ও 
মজুদকরণ।

মজুদ  পণ  মূল  কাচঁামােলর  
সােথ  িমি ত  কের  

ব বহার ।



সময় খরচ (টাকা) যাতায়াত

আইিডয়া বা বায়েনর আেগ ২৫ িমিনট ৩৫.০০ ২-৩ বার

আইিডয়া বা বায়েনর পের ২ িমিনট ৮.০০ ০

আইিডয়া বা বায়েনর ফেল 

ত ািশত বিনিফট

২৩ িমিনট কমেব ২৭.০০ টাকা 

কমেব

২-৩ বার 

কমেব

িভিস/ াফ/ ইনেফা ািফক  /ছিব/িভিডওঃ

িসিভ িবে ষণ:
( িত কিজ িহেসেব)



ইেনােভশন ত ির-সাইি ং াে র ি র িচ ।



সদ /সদ েদর নাম ও কানা ছিব

১। মাঃ িসরা ল ইসলাম, মহা ব াপক (উৎপাদন), বােকিশ, লনা।
২। মাঃ আলাউ ীন আল আজাদ, মহা ব াপক (উৎঃপিরঃ ও 
মাঃিনঃ), বােকিশ, লনা।
৩। এস. এম. জািকর হােসন, মহা ব াপক (রঃ ও িনঃ), বােকিশ, 
লনা।

৪। মাঃ এনা ল হক, উপ-মহা ব াপক (উৎঃপিরঃ ও মাঃিনঃ), 
বােকিশ, লনা।
৫। মাঃ শািকল রানা, ব াপক (রঃ) চঃদাঃ, বােকিশ, লনা।
৬। খান অিরন মাহা দ ভ, সহকারী ব াপক (র ণােব ণ), 
বােকিশ, লনা।

উ াবন ও বা বায়ন মঃ



সবাইেক আ িরক 
ধ বাদ।


