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দপ্তি/সংস্থা: আশুগঞ্জ পাওয়াি স্টেশন স্টকাম্পানী রলিঃ স্টজলা: ব্রাহ্মণিারিয়া। 

 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন রশরিানাম/ 

কাইরেন রিম 
দ্যর্ ঘটনা প্ররতরিারি ঝুরকপূণ ঘ স্টমারি রমিি (outdoor-convex-mirror) স্থাপন 

 

ক্ষুদ্র উন্নয়ন দরলি সদস্যবৃন্দ: 

দরলি সদস্য নাম পদিী স্টমািাইল ও ইরমইল 

স্টপ্রারমাটাি  
জনাি মুহাম্মদ আমানাত মাওলা ব্যিস্থাপক (এমআইএস এন্ড আইরসটি) 
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mgrmisict@apscl.com 
দলরনতা  জনাি এস এম সাইফুি িহমান রনি ঘাহী প্ররকৌশলী (আই এন্ড রস, ব্লক-রি)  

দল সমন্বয়ক  জনাি স্টলাকমান স্টহারসন সহকািী ব্যস্থাপক (অি ঘ)  

অন্যান্য সদস্যবৃন্দ (নাম): 

স্টমন্টি (নাম, পদিী, 

প্ররতষ্ঠান, স্টমািাইল, 

ইরমইল, স্ট ান,  ুাক্স): 

জনাি স্টমািঃ আরনায়াি স্টহারসন প্রিান প্ররকৌশলী (পওস) 

 

রিরশষজ্ঞ সদস্য জনাি স্টমািঃ আরতকুজ্জামান ব্যিস্থাপক (কািখানা)  

 

িতঘমান এিং কারিত অিস্থা: 

িতঘমান অিস্থা (তারিখ:01/12/2019) KPI* কারিত অিস্থা (তারিখ: ০১/০৩/২০২০) KPI* 

ঝুুঁরকপূণ ঘ স্টমারি রিপিীত রদক স্টিরক আসা োনিাহন 

স্টদখা োয়না িরল প্রায়শই উক্ত স্থারন দূর্ ঘটনা র্রট। 

 ঝুরকপূণ ঘ স্টমারি রমিি (outdoor-convex-

mirror) স্থাপরনি  রল েরিষ্ট দ্যি স্টিরক রিপিীত 

রদক স্টিরক আসা োনিাহন স্টদখা োরি িরল দ্যর্ ঘটনা 

এিারনা সম্ভি হরি। 

 

KPI: Key Performance Indicator. স্টে পরিিতঘন/উন্নয়ন সািন কিা হরি তাি পরিমাণগত িণ ঘনা। (প্ররোজু স্টেরে) 

 

িাস্তিায়ন সময়সূচী (গ্রান্ট চাট ঘ): সময়সীমা: ০১/১২/২০১৯ হরত ০১/০৩/২০২০। 

কিণীয় 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত 

ব্যরক্ত 

সপ্তাহ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ঝুরকপূণ ঘ স্টমাি রনি ঘাচন টিম ➔            

2. সংরিষ্ট রিভাগ (ওয়াকঘশপ) সহ প্রকল্প 

িাস্তিায়নকািী করমটিি সিজরমরন ঝুরকপুণ ঘ 

স্টমািগুরল পরিদশ ঘন ও চুিান্তকিন 

টিম 

  ➔          

3. িাজাি োচাই ও প্রাক্কলন প্রস্তুত টিম     ➔        

4. ক্রয় প্ররক্রয়া টিম        ➔     

5. রনি ঘারচত ঝুুঁরকপূণ ঘ স্থারন রমিি স্থাপন টিম            ➔ 

6. রনয়রমত তদািরক টিম             

 

রনরদ ঘশনািলী: ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প রশরিানাম/ 

কাইরেন রিম গ্রহরণি স্টেরে লেনীয়: 

• সািািণতিঃ ৩ মারসি মরে িাস্তিায়নরোগ্য ো স্টসিাি মান বৃরিরত সহায়ক, 

• রনরজি প্রশাসরনক ও আরি ঘক েমতায়, স্থানীয় সম্পরদ এিং স্টজলা কম ঘকতঘা/স্টপ্রারমাটি এি 

অিগরত/সহায়তাক্ররম িাস্তিায়নরোগ্য। 
 

 

রিরশষ দ্রষ্টব্য: ক্ষুদ্র উন্নয়রনি পূরি ঘি ও পরিি অিস্থাি ছরি তুরল িাখুন এিং রিরপ ঘারট সংযুক্ত করুন। 
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