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অপােরশন 

ওয়াক� ে�া অ��মাইজ কর�ন, উপকরণ, শি� এবং জল দ�তার সােথ ব�বহার কর�ন এবং 

ব�য় �াস করেত এবং উৎপাদনশীলতার এবং মােনর উ�িত করেত মিনটিরং এবং িনয়�ণ 

�ি�য়া�িল চাল ুকর�ন। 
আপনার ি�য়াকলাপ েথেক আরও েবিশ উপাজ� ন করেত আপনার ব�বসার �িত� 

অংশেক দ�তার সােথ ব�বহার কর�ন। আপনার কম��বাহ�িল িক নতুন COVID-19 

কম�ে�ে�র �েয়াজনীয়তার �সে� দ�? আপিন িক কম উপাদান, শি� বা জল িদেয় 

উৎপাদন করেত পারেবন এবং কম বজ� � ও কম দ�ষণ িনগ�মন কের উৎপাদন করেত 

পােরন? আপিন িক কায�করভােব উৎপাদন সং�া� তথ� ব�বহার কেরন? অলংকার হীন 

উৎপাদন কর�ন ও দ� ভােব সং�ান েক ব�বহার করা অনুশীলন কর�ন, আপনার িশ� 

িনরী�ণ এবং অেটােমশন পয�ােলাচনা কর�ন এবং আপনার ব�বসার আদশ� িহসােব 

�মাগত উ�িত সাধন কর�ন। 

 

পটভূিম 

 

এমএসএমই�িল উৎপাদন, পিরেষবা এবং স��ক�ত খাত�িলেত অত�� ৈবিচ��ময়ভােব 

পিরচালনা কের। উৎপাদন ে�ে�, এমএসএমই�িল এর মেধ� েহিরেটজ বা িশ�কলার গৃহ-

িভি�ক িশ� েথেক �র� কের �যুি� চািলত �াট� আপ�িল পয�� রেয়েছ। এই েস�েরর 

মেধ� রেয়েছ বৃহ�র পাথ�ক� : �েমর তী�তা এবং দ�তার �েয়াজনীয়তা; �যুি� �াপনা 

এবং উ�াবন ; েপশাগত �া�� ও িনরাপ�া; �াকৃিতক স�দ (শি�, জল, উপকরণ, জিম 

এবং রাসায়িনক) ব�বহার এবং পিরেবেশর উপর �ভাব। অেনক�িল ভাল উদাহরণ থাকা 

সে�ও, সামি�কভােব, এমএসএমই উৎপাদনশীলতার, �যুি�, �ণমান, শি� এবং 

পিরেবশ, �া�� ও সুর�া এবং কম�সং�ােনর ে�ে� বৃহৎ িশে�র েথেক কম দ�, যা �ায়শই 

েনিতবাচক ধারণার জ� েদয়। এ� মূলত ব�বসািয়ক ি�য়াকলাপ, িবেশষত উৎপাদন 
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কায��েমর পিরক�না, বা�বায়ন এবং পয�েব�েণর জন� ঘেট থােক। পিরচালনার উ�িত 

এমএসএমই�িলর উ�য়ন ও বৃি� িদেক এেগােত থাকার মূল চািবকা�। বত�মান সংকট 

অপােরশন�িলেত দ�তার উ�িত আরও �াসি�ক কের তুেলেছ। পেণ�র চািহদা কেম 

যাওয়ার জন�, সং�া�িল েবিশ িবি� কের েবিশ উপাজ� ন করেত পাের না এবং এর 

পিরবেত�  অদ�তা েথেক কম �িত কের েকবলমা� আরও উপাজ� েনর িদেক মেনািনেবশ 

করা উিচত।  

অপােরশন�িলর উ�িতর জন� �াথিমক ধারণা� হ'ল �িতিদেনর ব�বসার সম� িকছু 

মুেছ েফলা যা �াহেকর জন� ব�বসার মান ৈতির কের না। উৎপাদন এবং এর স��ক�ত 

খােত এ� দঁািড়েয়েছ – উৎপাদন – ে���। এ� সম� ে�ে� ব�বসার কম��মতা উ�ত 

কের এবং অপব�য় �ি�য়া�িল দ�র কের। এর সােথ �াসি�ক �� অ�ভু��: আপনার 

কম��বাহ�িল িক নতুন COVID-19 কম�ে�ে�র �েয়াজনীয়তার জন� দ�? আপিন িক 

কম উপাদান, শি� বা জল িদেয় উৎপাদন করেত পােরন এবং কম বজ� � ও কম দ�ষণ 

িনগ�মন কের উৎপাদন করেত পােরন? আপিন িক কায�করভােব আপনার উৎপাদেনর 

েডটা ব�বহার কেরন?  

 

প�া 

 

আলংকািরক উৎপাদন ও সং�ানএর দ�তার অনুশীলন কর�ন, আপনার িশ� িনরী�ণ 

এবং অেটােমশন পয�ােলাচনা কর�ন এবং আপনার ব�বসার আদশ� িহসােব �মাগত উ�িত 

সাধন কর�ন 

 

আকার এবং ব�বসার ে�� িন�ব�েশেষ অপােরশন�িলর সাধারণ ল�� হল উৎপাদেনর 

উৎকষ�তা। এমএসএমই�িলর অনুশীলেন যিদও কমপে� িতন� ে�ে� সাধারণত 

উৎসাহ অজ� ন করা যায় না: কম��বাহ, (�াকৃিতক) সং�ান ব�বহার এবং েডটা ব�বহার। 

আপনার ব�বসার এক� চূড়া� পণ� বা পিরেষবােত কঁাচামাল এবং অন�ান� ইনপুট�িলর 



 িনেদ� শ সচূী   

 
Operations, version 3 June 2020  1 

চলাচল স��ক�ত ওয়াক� ে�া�িল। সাবপ�মাল ওয়াক� ে�া�িল অিতির� পির�ম, অলস 

সময় ইত�ািদর ফল�র�প, যা �িত��ত অলংকার হীন উৎপাদন প�িতর মাধ�েম সমাধান 

করা েযেত পাের। স�েদর/িরেসােস�র ব�বহার বলেত আমরা বুিঝ উপকরণ, রাসায়িনক, 

জল, শি�, ইত�ািদর আপনার �ি�য়া এবং অপােরশন জন�। অ�তুল স�েদর 

ব�বহােরর সােথ স��ক�ত ব�য় এবং বজ� � এবং তরল পদােথ�র অিতির� িন�াশেনর সােথ 

�কৃত স�দ �হেণর পিরমাণ বৃি� পায়, যা �িত��ত িশ� স�দ দ�তার েকৗশল�িলর 

সােথ িবপরীত হেত পাের। েডটা হ'ল �ি�য়া পরািমিত�িলর পয�েব�ণ যা �ি�য়া�িল 

িনয়�ণ এবং অনুকূিলত করেত ব�ব�ত হেত পাের। তেথ�র কম েজাগাড় করা এবং েডটা-

এর কম ব�বহােরর জন� এক� হািরেয় যাওয়া িনয়�ণ এবং অ��মাইেজশােনর সুেযাগ 

উপ�াপন করা হয়, যা যথাযথ িশ�ী অেটােমশেনর মাধ�েম সমাধান করা েযেত পাের।   

 

অলংকার হীন উৎপাদন  

অলংকার হীন উৎপাদন এমন এক� প�িত যা একেযােগ উৎপাদনশীলতার 

সব�ািধকীকরেণর সময় এক� উৎপাদন িসে�েমর মেধ� বজ� � �াস করার উপর দ��� িনব� 

কের। বজ� �েক এমন এক� িবষয় িহসােব েদখা হয় যা �াহকরা িব�াস কেরন না েয মূল� 

যু� কের এবং তার জন� অথ� িদেত রািজ নয়। অলংকার হীন উৎপাদন ��া� েসট আপ-

এর সময় কিমেয় েদয় এবং সমেয়র সােথ পিরবত�ন করেত পােরন এ�েক , অপাের�ং ব�য় 

�াস করেত এবং পেণ�র মান উ�ত করেত পাের এই প�িত। লীন অদ�তােক চা�ুষ কের 

েতােল। এে�ে� এক� �� কােজর �বাহ রেয়েছ যা িচি�ত এবং �া�িরত, তাই 

িবচু�িত�িল অিবলে� পয�েব�ণ করা হয়। কারখানা, য�পািত ও কাজ এবং স�য় 

�ান�িল িনয়িমত পির�ার এবং িনয়িমত রাখা হয়, তাই মূল কম��বােহ েকানও বাধা েনই 

যা মান এবং নগদ �বাহ উৎপ� কের। 

পঁাচ� নীিত অনুসরণ কের অল�ারহীন উৎপাদন করা যায়:  
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1. �াহেকর দ���েকাণ েথেক �েব�র মান শনা� কর�ন: সং�া�িল তােদর পণ� এবং 

পিরেষবা�িলেত �াহকেদর েয মূল� েদয় েস�িল েবাঝার দরকার এবং এমন েকানও 

িকছু না করা উিচত যা এই জাতীয় �াহক মান ৈতিরেত বাধা েদয়; 

2. মান �বাহ: তথ� এবং উপকরণ�িলর মলূ� এবং িবে�ষেণর জন� আপিন 

অেযৗি�কতা�িল (বা বজ� �) এবং উ�িতর প�িত�িল শনা� করার অিভ�ায় সহ 

এক� িন�দ�� পণ� বা পিরেষবা উৎপাদন কর�ন; 

3. �বাহ ৈতির:  এিগেয় থাকার উপায়�িল শনা� করার জন� তথ� �বাহ এবং িস�া� 

�হেণ কায�করী বাধা দ�র কর�ন। েতমিনভােব, কােজর �বাহেক ধীর কের েদয় বা 

�িতেরাধ কের এবং আপনার উৎপাদন েকে�র  অ�গিতেত থাকা বাধা�িল দ�র 

কর�ন; 

4. পুল িসে�ম ৈতির :  চািহদা না ৈতির হওয়া পয�� িকছুই িকেন বা ৈতির করেবন না। পুল 

িসে�ম নমনীয়তা এবং েযাগােযােগর উপর িনভ� র কের; এবং 

5. �মাগত �ি�য়া উ�িত বা কাইেজন িদেয় উৎপাদেনর পিরপূণ�তা অজ� ন কর�ন: িনখুঁত 

অলংকারহীন উৎপাদন, ‘�মাগত �েচ�ার’ উপর িনভ� র কের, যা �ণগতমােনর 

সমস�ার মূল কারণ�িল এবং অপােরশন জ�েড় বজ� � অপসারেণর ওপর ও িনভ� র কের 

। 

 

অলংকারহীন উৎপাদন বজ� � �াস ল�� কের, যা সবিকছু অ�েয়াজনীয় এবং �াহেকর 

জন� মূল� রােখ না। এে�ে� আট ধরেণর বজ� � িবেবচনা করা হয়:  

1. অপূণ�তা : পুনরায় কাজ, ��াপ এবং ভুল তেথ�র কারেণ �েচ�া; 

2. অতু�ৎপাদন : �েয়াজেনর েচেয় েবিশ উৎপাদন;  

3. অেপ�া :  �ি�য়া�র পরবত� পদে�েপর জন� অেপ�া করা সময় ন� করা; 

4. অব�ব�ত �িতভা : মানুেষর �িতভা, দ�তা এবং �ানেক ব�বহার না করা; 
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5. পিরবহণ : পণ� এবং উপকরণ অ�েয়াজনীয় চলাচল; 

6. ইনেভ�ির :  অিতির� পণ� এবং উপকরণ �ি�য়াজাতকরণ হে� না; 

7. চলন :  মানুেষর �ারা অ�েয়াজনীয় চলাচল (উদাঃ হঁাটা); 

8. অিতির� �ি�য়াজাতকরণ : �াহেকর �েয়াজেনর েচেয় আরও েবিশ কাজ।  

 

অলংকারহীন উৎপাদেনর মূল �� হল  �মাগত উ�িত। এ� হল �াস করার িনরলস 

সাধনা, এমন েকানও িকছু যা েকানও পেণ�র মূল�েক সংেযাজন কের না, অথ� ন� কের না। 

অিবি�� উ�িত 5/৫ S প�িতেত এমেবড করা আেছ: কম�েদর জন� দ�, কায�কর এবং 

িনরাপদ অ�ল ৈতির করেত কম�ে���িল সংগ�ত করার জন� অনুশীলেনর এক� েসট 

এবং যা ন� �েচ�া এবং সময়েক �িতেরাধ কের। 5/৫ এস সং�া এবং পির��তার উপর 

েজার েদয়। 

 
 

 স�দ/িরেসাস� দ�তা 

(িশ�) িরেসাস� দ�তা সম� �াকৃিতক স�দ ব�বহােরর দ�তার উ�িত ল�� কের, 

উপকরণ, রাসায়িনক, জল এবং শি�র কম খরচ সহ আরও পণ� বা পিরেষবা উৎপাদন 

করেত । এ� স�দ উৎপাদনশীলতার িদক েথেক পিরমাপ ও পয�েব�ণ করা েযেত পাের 

- পণ� বা পিরেষবার �িত ইউিনট উৎপাদেন ব�ব�ত উপাদােনর পিরমাণ, উদাহরণ�র�প 

�িত কঁাচামাল �িত টন উৎপািদত ইেটর সংখ�া, জেলর ব�বহােরর M3 �িত �-শাট� ধুেয় 

েনওয়া বা �িত েকিজ চাল উৎপাদেন কত Kwh িবদ��ৎ �েয়াজন। উে�শ� হ'ল স�েদর 
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উৎপাদনশীলতার বৃি� করা। এর সরাসির অথ�ৈনিতক সুিবধা রেয়েছ - আপিন কম 

উপকরণ, জল এবং শি� ব�বহার কেরন তাই এ�িলর জন� আপিন কম অথ� �দান কেরন। 

শি�র ও  স�েদর দ�তা উেদ�ােগর জন� এক� সাধারণ সূচনার পেয়�। 

 

েযেহতু সং�ান�িল আরও দ�তার সােথ ব�ব�ত হয়, তাই কম অপচয় হয় এবং এর ফেল 

দ�ষেণর তী�তা �াস পায় যা �িত ইউিনট উৎপাদেনর জন� দ�ষেণর সূচক। উদাহরণ�র�প: 

�িত টন িফিনিশং কা��ং এ কত েকিজ CO2-eq িনগ�ত, কত m3 জেলর অপচয় হয় �িত 

m2 চামড়া ট�ািনেঙ এবং  �িত 1000 েপাশাক  েসলাই করেত কত েকিজ বজ� � ফ�াি�ক। এ� 

দ�ষেণর তী�তা �াস করার ল��। 

 

িরেসাস� উৎপাদনশীলতা এবং দ�ষেণর তী�তা এেক অপেরর সােথ সংযু�, অতএব িশে�র 

স�দ দ�তার সােথ পিরচালনা “ি�নার মানুফাকচার” িহসােবও পিরিচত। তারা উভয়ই 

কম�ে�ে� �িতকারক পদাথ�, রাসায়িনক এবং েধঁায়া�িলর অপচয় এবং উপি�িত �াস 

করেত অবদান রােখ এবং তাই কােজর অব�ার উ�িত কের, যা কম�েদর 

উৎপাদনশীলতায় অবদান রােখ।  

 

ফলাফল িহসােব স�েদর/িরেসােস�র দ�তার সে� অপােরশন, �শাসিনক এবং 

�যুি�গত হ�ে�েপর মাধ�েম অজ� ন করা েযেত পাের, যা সাধারণত িন�িলিখত প�িতর 

সংিম�েণ হয়:  

1. ভাল গৃহ�ািল: িলক, এবং ছিড়েয় পড়া েরাধ এবং িবদ�মান অপােরশনাল িনেদ� শাবলী 

কায�কর করার জন� যথাযথ পিরচালনা ও পিরচালনা সং�া� পদে�প �হণ কর�ন; 

2. ইনপুট সাব���উশন: ইনপুট উপকরণ�িল কম িবষা� বা পুনব�ব�হারেযাগ� 

উপকরণ বা সংযু� উপকরণ�িলর �ারা �িত�াপন কর�ন যার উৎপাদেন দীঘ�েময়াদী 

পিরেষবা রেয়েছ; 

3. আরও ভাল �ি�য়া িনয়�ণ : �ি�য়া�িল আরও দ�তার সােথ চালােত এবং কম 

বজ� � উৎপ� এবং িনগ�মন কের আপনার পিরচালনা প�িত, সর�াম িনেদ� শাবলী এবং 

�ি�য়া েরকড� �িল সংেশাধন কর�ন; 
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4. সর�াম পিরবত�ন: িবদ�মান উৎপাদেনর সর�াম এবং ইউ�িল��িলেত পিরবত�ন 

কর�ন; উ� দ�তা এবং কম বজ� � িনগ�মেনর �ি�য়া�িল পিরচালনা করার জন� 

আেদশ িদন; 

5. �যুি� পিরবত�ন: উৎপাদেনর সময় বজ� � িনগ�মন কমােনার জন� �যিু�, সংে�েষর 

পথ� �িত�াপন কর�ন; 

6. সাইেট পুনর��ার / পুনরায় ব�বহার: েকা�ািনর মেধ� অন� দরকারী �েয়ােগর জন� 

�ি�য়ায় ন� হওয়া উপকরণ�িলর পুনরায় ব�বহার; 

7. পেণ�র বাই-ে�াডা� উৎপাদন:পূেব� েফেল েদওয়া বজ� �েক এক� বাই-ে�াডাে� র�পা�র 

কর�ন যা অন�ান� সং�া বা সং�া�িল ব�বহার করেত পাের;  

8. পণ� পিরবত�ন :  পেণ�র ব�বহােরর এবং এর উৎপাদেনর সময় পিরেবশগত �ভাব�িল 

�াস করার জন� পেণ�র ৈবিশ���িল সংেশাধন কর�ন। 

 

িশ� �য়ংি�য়তা 

িশ� অেটােমশন সব�দা অনুকূল অব�ার অজ� ন ও বজায় রাখার লে�� এক� িশে� 

িবিভ� �ি�য়া এবং েমিশনাির পিরচালনা করার জন� েস�র, সুইচ, িনয়�ণ ব�ব�া এবং 

তথ� ও েযাগােযাগ �যুি� ব�বহােরর সােথ জিড়ত। িশ� অেটােমশন �ি�য়া�র 

ৈবিচ��িল �াস কের যার ফল��িতেত মান উ�ত হয়, দ�তা বৃি� হয়, অপাের�ং ব�য় 

�াস হয় এবং মানুেষর ঝঁুিকও �াস পায়।  

 

অেটােমশন িবিভ� �েরর িনয়�ণ অজ� ন করেত পাের। অেটােমশেনর েবিসক �ের 

ে�া�ােমবল লিজক কে�ালস (িপএলিস), েভিরেয়বল ি�েকােয়ি� �াইভ (িভএফিড) 

ইত�ািদর মেধ� পূেব� িনধ�ািরত ি�য়াকলাপ�িল (‘ে�া�াম�িল’) কায�কর করেত ও িনয়�ণ 

করেত েস�র এবং সুইচ�িল জিড়ত। ই�ারেনট অফ িথংস (আইও�) এর সােথ জিড়ত 

সমাধােনর মাধ�েম েমিশন এবং ব�র মেধ� েযাগােযাগ  স�ব। কৃি�ম বুি�ম�ার (এআই) 
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েমিশেনর কম��মতা এবং �াে��র সােথ স��ক�ত, পূেব� সুর�ার সমস�া�িলর 

শনা�করণ, যা �ায়শই েমিশন লা�ন�ং নােম পিরিচত তা ভিবষ��াণী করার �মতা রােখ। 

এআই এবং আইও�র সংিম�ণ �ায়�শািসত উ�পাদন ব�ব�া ৈতির করেত পাের যা 

একািধক েমিশন / ওয়াক� ে�শন জ�েড় শত� ািদ পয�েব�ণ কের এবং সেব�া�ম ফলাফল 

অজ� েনর জন� উপযু� �িতি�য়া িনধ�ারণ এবং কায�কর করেত পাের – য�পািত ব�বহার, 

�ণমান এবং উৎপাদেনর পিরমাণ, ব�য় এবং দ�তা। 

 

িশ� অেটােমশেনর অ�াি�েকশন�িল সহ িবিভ� ে�ে� পাওয়া যােব: 

 

● িরেসাস� ��ািনং অ�া� েসা�স�ং: অন-িডমা� িবেক�ীভূত উৎপাদন এবং �কেচইন �ক� 

সরবরাহকারীেদর সােথ জ�ল কাজ করেত স�ম; 

● অপােরশনস �যুি� মিনটিরং এবং েমিশেনর েডটা : আই� ��াক এবং ��াটফম��িল 

েমৗিলক িডিজটাইেজশেনর মাধ�েম ভিবষ�েতর কারখানা�িলেক �থেম শি�শালী 

কের এবং আরও বৃহ�র ে�িড��ভ পাওয়ােরর সােথ;  

● য�, উৎপাদন এবং সমােবশ: মডু�লার সর�াম এবং 3D ি��ােরর মেতা েমিশন�িল 

িনম�াতােক েবিশ চািহদা হ�াে�ল করেত স�ম কের;  

● �ণগত মান (েকায়ািল� আিসওের�): কি�উটার িভশন অপূণ�তা�িল আিব�ার 

কের এবং স�ওয়�ার এবং �কেচইন �যুি� সমস�ার ��ত শনা�করণ স�ম কের;  

● পিরবহন ও সা�াই েচইন ম�ােনজেম�:  েটিলেম��, আইও� এবং �ায়�শািসত 

যান�িল আরও েবিশ দ�তা এবং �ানুলাির� িনেয় আেস। 

https://www.cbinsights.com/research/future-factory-manufacturing-tech-trends/
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�মাগত উ�িত 

অপােরশন�িলেত উৎপাদন উৎকষ�তার িদেক অ�সর হওয়ার িবিভ� উপায় এবং উপায় 

রেয়েছ, িবেশষত অলংকারহীন উৎপাদন �েয়ােগর (কম��বাহ উ�ত করার জন�), স�দ 

দ�তা (�াকৃিতক স�েদর ব�বহােরর দ�তা উ�ত করেত) এবং িশে�র অেটােমশন 

(�ি�য়া�র ৈবিচ�� �াস করেত)। এ�িল বা�বায়েনর জন� সেব�া�ম িসেকােয়� না থাকা 

অব�ায় ওভারল�াপ এবং িসনারগাইজ হয়। পিরবেত�  এ� সম� ব�বসািয়ক �ি�য়া, 

ি�য়াকলাপ এবং ি�য়াকলাপ জ�েড় �মাগত উ�িতর জন� এক� সং�ৃিত এবং 

অনুশীলন ৈতির করা �র��পূণ�।  
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িনয়িমতভােব উ�িত সুশৃ�ল হওয়া েথেক উপকৃত হয়। �থম িভি� ছাড়াই সুসংহত 

পরামশ��িল অনুসরণ করার েকানও মােন হয় না েয এ�িল �কৃতপে� সমস�ার উৎস এবং 

সমাধােনর কারণ িহসােব িচি�ত করেব। িন�িলিখত পদে�প�িল �হণ করা যােব:  

 

● সমস�া সং�া এবং পিরমাণ : �াকৃিতকভােব শারীিরক / �যুি�গত এবং অথ�ৈনিতক / 

ব�বসায় উভয় ে�ে�ই পয�েব�ণ করা সমস�ার যথাযথ িববরণ এবং পিরমাণ িনধ�ারণ; 

● মূল উৎস এবং কারণ িনণ�য়: স�াব� উৎস�িলর এক� সব�জনীন শনা�করণ এবং 

িনণ�য় (সমস�া� েকাথায় হে�) এবং পয�েব�ণ করা সমস�ার কারণ (েকন এ� ঘেট);  

● সমাধােনর িনব�াচন: সম�সা�িল িনমূ�ল করার জন� স�াব� সমাধান�িলর ব�াপক 

শনা�করণ এবং মূল�ায়ন, যার ফেল সবেচেয় উপযু� সমাধােনর িনব�াচন হয়;  

● সমাধােনর বা�বায়ন: িনব�ািচত সমাধান� কায�কর করার পিরক�না কর�ন এবং এর 

কায�কািরতা পয�েব�ণ কর�ন। 

 

একই সােথ ��াত এবং েযৗি�ক হওয়া সে�ও, �ায়শই এ� পয�েব�ণ করা হয় েয 

�িতিদন অপােরশেনর চােপর সময় সমােলাচনামূলক পদে�প�িলেক পয�া� মেনােযাগ 

এবং িবেবচনা েদওয়া হয় না, যার ফেল সাব-অ��মাল সমাধান�িল িনব�াচন করা হেয় 

থােক। তাই দল�িলেত িবিনেয়াগ এবং েডটা উপলভ� কের আপনার ি�য়াকলােপ 

�মাগত উ�িত কর�ন। 


