
1 

 

(১) িস� িসগমা উৎপি�: 

১৯৮৭ সােল মটরলা �কা�ানী িস� িসগমা উ�য়ন কের।  

- আদশ � �কায়ািল� জািগেয় �তালা 

- অ�া� �কা�ানীর মে� িজই, �দা �কিমক�াল, �দা প�, হািনওেয়ল, �ইয়ার�ল ��িত �কা�ানী িস� 

িসগম �েয়াগ কের। 

িজই �কা�ানীঃ 

- �েমাশন, �িফট �শয়ািরং (�ক অপশন) ��িত ��ে� সরাসির �িশ�েণর �ব�া করা। 

(২) সময়সীমা  

                      মটরলা         ইিলেয়ট িসগ�াল    �জনােরল ইেলকে�ক    জনশন এ� জনশন, ফড �, িনশান, 

হািনওেয়ল 

১৯৮৫   ১৯৮৭  ১৯৯২      ১৯৯৫                       ২০০৫    

 

 (৩) পাইলেটর িস� িসগমা স�মতাঃ 

িবমান অবতরেণর জ� �ই পােশ িনধ �ািরত লাইন আেছ। িনধ �ািরত লাইেনর �ক মাঝখােন িবমান অবতরন 

করেত হেব। পাইলট যিদ সবসময় িনধ �ািরত লাইেনর �ক মাঝখােন িবমান অবতরন কের তাহেল �ঝা যােব তার 

িস� িসগমা স�মতা আেছ।  

(৪) বত�মান �ন�ে�র চ�ােল�ঃ 

- ��তার উৎফল�তা �ি�  

- চ�সময় কিমেয় আনা 

- উ�তমােনর ��ি� �হণ  

- ��তা ধের রাখা 

- খরচ কমােনা 

- ��ত সাড়া �দয়া 

- নমিনয়তার জ� কাঠােমা �তির 
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- �বেদিশক বাজার �ি� 

 (৫)  িস� িসগমার উপকািরতাঃ 

* �টকসই সফলতা �তির 

*�ািত�িনক �কৗশেলর িভি�েত �ক� িনব �াচন করা হয় 

- ��তা িনিদ �� করা 

- �নাফা 

* �িতেবদেনর মা�েম �ক� অথ �ৈনিতক ফলাফল/উপকািরতা িনধ �ািরত হয় 

* ব�াক �ব� এর �ায় সাব ��িনক �ক� প�িত বজায় রাখা হয়  

* ��ষণা ��প �ী�িত এবং �র�ােরর �ব�া �িতি�ত করা 

(৬) অবেলাকন অব িস� িসগমাঃ 

 

 

 

                                        িব�েক বদেল �দয়া 

                                       �িত�ােনর �পাম�র 

                                               �ি� 

                                           �য়  �াস 

                                 জর�রী িভি�েত �থা িনরসন 

 

 

 

 

 

িস� িসগমা 

িস� িসগমা 

িস� িসগমা 

পিরসং�ান 
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(৭) অবেলাকন অব িস� িসগমাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (৮)  দশ �নঃ 

 ��তার িনকট �কান� �র���ণ � তা জানা (িস�িকউ); 

 ����� প� কমােনা (িডিপএমও); 

  �কে�র কাছাকািছ লÿ◌্যব�� ি�র করা (িমন); 

 পাথ �ক� কমােনা আনা (��া�াড � �ডিভেয়শন) । 

(৯) ডাটার িভি�েত িস�াম� �হণঃ 

  Y =  ফাংশন অব X  

Y 
 

 অধীন চলক 

 আউট�ট 

 ঘটনা 

 ল�ণ 

 পয �েব�ণ 

     X 
 

 �াধীন চলক 

 ইন�ট �ি�য়া 

 কারণ 

 সম�া 

 িনয়�ণ 
 

ইহা এক� দশ �ন  
 আদশ � খরেচর �চেয় কম খরেচর 

�র�� �ি� করা। 
 ��জিনত খরচ 

 �ি�য়া অবধাবন এবং সব �েশষ 

ফলাফেলর জ� দ�তার সােথ 

কায � পিরচালনা করা । 

ইহা এক� �ি�য়া 
 িনধ �ারন করা, পিরমাপ করা, 

িবেশ�ষণ করা, উ�য়ন এবং 
িনয়�ণ করার জ� দ�তার 
সােথ কাজ করা। 

 

ইহা এক� পিরসং�ান 
 িস� িসগমা �ি�য়ার মা�েম 

�কান িক� উৎপাদন করেল �িত 
িমিলয়েন ৩.৪ ���র �চেয় কম 
���েত প� উৎপাদন করা 
স�ব। 
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িস� িসগমা �ফাকাস হে� সনা�করণ এবং িনয়�ণ । 

(১০) �ই �ি�য়া । 

     িডএমএআইিস                                                                     িডএমএিডিভ 

* িব�মান �ি�য়া     * ন�ন �ি�য়া 

     * িডএফএসএস  

 উেল�খকরণ 

 পিরমাপ 

 িবেশ�ষণ 

 উ�িত 

 িনয়�ণ 
 

 উেল�খকরণ 

 পিরমাপ 

 িবেশ�ষণ 

 নকশা 

 যাচাই 
 

 

 (১১) িস� িসগমার �রাড �াপ িক ? 

 িডএমএআইিস (িডফাইন, �মজার, এনালাইজ, ইম��ভ, কে�াল) 

 িব�মান সম�ার সমাধােনর সর�াম এবং ধারণা �যৗি�কভােব �েয়াগ 

  িব�মান সর�াম এবং ধারণা ির�ািকং করা 

 �েত�ক ধােপ িবিভ� ধরেনর �কায়ািল�/�ব�াপনা সর�াম �েয়াগ করা 

 পরবত� ধােপ যাওয়ার আেগ �ক� ��েপাষক �িত� ধােপর �পািরশ িনরী�ণ করেব 

 (১২)  িস� িসগমার �রাড �াপ 

িড এম এ আই িস 
 
চাট �ার উ�িত করা 

িভি� লাইন ধের ��� 
এবং যথাযথ কারণ সং�হ 
করা। 

�ক�ী�ত সম�া স�েহর 
উ�য়ন করা। 

�ল কারণস�েহর স�া� 
সমাধান �তির বরা। 

দিললপ�ািদর আদশ � 
অ�শীলন ও উ�য়ন করা। 

 
 
�ি�য়া মানিচ� 

িবেশষ কারণ বশতঃ  
অিতির� সময় কাজ 
করার দর�ন ����� 
উপা� ও িবেশ�ষণ করা। 

�েয়াজনীয় কারণস�হ 
অে�ষণ করা। 

সমাধান িনধ �ারন করা। দলেক �িশ�ত করা। 
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��তার স�েক� ধারণা 

�ারােটা িবেশ�ষেণর 
মা�েম �তির�ত 
ত�স�েহ স�ের স�ের 
িবেশ�ষণ করা। 
�সগমা �ি�য়ার মা�েম 
গণনা করা। 
 
�ি�য়ার িবস�ািরত 
মানিচ� �তির করা। 

�েয়াজনীয় কারণস�হ 
সংগ�ত করা। 
 
ত� সং�হ করা। 
পিরসং�ান প�িতর 
মা�েম কারণ এবং 
সং�ায় স�িক�ত করা। 

পিরক�না উ�য়ন করা 
 
পাইলট পিরক�না 
 
পিরক�না বাস�বায়ন 
ফলাফল পিরমাপ 
 
উপকািরতা ��ায়ন করা। 

দ�তা পয �েব�ণ করা। 
 
�ি�য়াস�েহর  
 
প�িত আপেডট করার 
জ� �ি�য়া �তির। 
 
সংে�েপ ফলাফল �দখা। 
 
পরবত� পিরক�না �হেনর 
জ� �পািরশ করা। 

 

(১৩   িনধ �ারন করা  

- �কে�র উে�� ও �সার িনধ �ারন করা।    - এিফিন� ডায়া�াম 

- �ি�য়া এবং এর ��তােদর পট�িমকার ত��হ   - চাট �ার  
  সংরি�ত করা।    - �যাগােযাগ পিরক�না 
    - িনয়�ক চাট � 
    - � চােট �র মা�েম মােনর �বিশ� �েল ধরা 
    - ত� সং�হ করা 
    - �ারা� চাট � 
    - রান চাট � 
    - �ি�য়ার ধারণা 
    - �ণ� ��ায়ন 

    - Y = f(X) 
 
 
 
 
 
(১৪)  পিরমাপ 
 
- বত�মান পিরি�িতর স�েক� ত� সং�হ করা। 

- িনয়�ণ চাট �       
- ত� সং�হ 
- উ�তমােনর �ি�য়া মানিচ� 
- িবস�ািরত মানিচ� 
- িহে�া�াম 
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- � চােট �র মা�েম �াথিমকভােব ��� িবেশ�ষণ 
করা(এফ�এ) 

- প�িতগত পিরমাপ িবেশ�ষণ করা (এমএসএ) 
- �ারােটা চাট � 
- িসগমা �ি�য়া 
- রান চাট � 
- তা�িচ লস ফাংশন 

 
(১৫) িবেশ�ষণ: 
 
- উপাে�র ��ি�েত �ল কারণস�হ সনা� এবং িনি�তকরণ  -  ��ইনে�ািম �ং 

 -  কস এ� ইেফ� ডায়া�াম 

 -  �াথিমক স�মতা �ািড 

 -  পরীি�ত িডজাইন 

 -  সম�াস�েহর িববরণ 

 -  অ�মান পরী�া করা 
 -  ��াটার ডায়া�াম 

 -  ি� ডায়া�াম 
 
 
(১৬) উ�িত 
 
- �ল কারণস�হ সমাধােনর উ�য়ন, �চ�া এবং বাস�বায়ন করা- �ক� বাস�বায়েন সময়সীমা 
- সমাধান ��ায়েন উপা� �েয়াগ করা    - ��ইনে�ািম �ং 

 - কে�াল চাট � 
 - �ফইলার �ড এ� ইেফ� এনালাইিসস 

 - িহে�া�াম 

    - �ারােটা চাট � 
  - িপিডিসএ চ� 

  - পাইেরাটাইেজশন �মি�কস 

  - �ি�য়া িসগমা 
  - রান চাট � 
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১৭) িনয়�ণ 
 

িনয়�ণ 
-  প�িত এবং �ি�য়াস�েহর আদশ �গত উ�িত করা �যন 

�ি�য়াস�েহর অিজ�ত স�মতা র�ণােব�ণ করা যায় । 
 
- ভিব�েত উ�িত আশা করা । 
 
- যাচাই এবং অিজ�ত �ান পাঠ দান।  
 

- �যাগােযােগর জ� পিরক�না। 
- কে�াল চাট � 
- িনয়ি�ত পিরক�না 
- �ড়াম� স�মতা �ািড 
- িপিডিসএ চ� 
- রান চাট � 
- িস� িসগমা ��ািরেবাড � 
- �ি�য়ার মািলক ��ান 

     
 
(১৮) ) িস� িসগমার গড় িক ? 

 
�েলর জ� �িত �ি�য়ায় িমিলয়েন অথবা �িত িমিলয়েন ৩.৪ � ��� করার স�াবনা। 
 
(১৯) �িত একেক �� 
 
িডিপইউ = (���র সং�া) / �মাট উৎপাদেনর পিরমান 

উদাহরণঃ �িত ১০০০ উৎপাদেনর ��ে� ২০ � ����� প� �তির করা। 
িডিপইউ = ২০ / ১০০০ = ০.০২। 
 
২০) িডিপএমও(�িত িমিলয়েন ��� করার স�াবনা)  
িডিপএমও = (িডিপইউ)/ �মাট �েলর স�াবনা)*১০ 

িডিপএমও  িসগমা �লেভল এ অ�বাদ করেত হেব।  
 
২১)  িসগমা র�পাম�র সারণী 
 

ইেয়লড িডিপএমও িসগমা 
৩০.৯% 
 
৬২.৯% 
 
৯৩.৩ 
 
৯৯.৪ 
 
৯৯.৯৮ 
 
৯৯.৯৯৯৭ 
 

৬৯০,০০০ 
 
৩০৮,০০০ 
 
৬৬,৮০০ 
 
৬,২১০ 
 
৩২০ 
 
৩.৪ 

১.০ 
 
২.০ 
 
৩.০ 
 
৪.০ 
 
৫.০ 
 
৬.০ 
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২২। ৩ িসগমা বনাম ৬ িসগমা: 
 
৩ িসগমা �ি�য়ায় মানস�হ �কে�র িদেক �সািরত থােক এবং অিধক পিরবত�ন �দশ �ন কের। 
৬ িসগমা �ি�য়ায় মানস�হ �কে�র �ায় িনকটবত� থােক এবং কম পিরবত�ন �দশ �ন কের। 
 
 

২৩) ৬ িসগমা �িশ�ণ 
 
      
 
 
                               
                               মা�ার ব�াক �ব�  �িত�ােন পরামশ �দাতা, �িশ�ক এবং �কাচ িহেসেব কাজ করেব। 
 
                                  ব�াক �ব�               িস� িসগমা �ক� বাস�বায়েন দলেনতা িহেসেব কাজ 
করেব। 
                
                                  �ীন �ব�                      িস� িসগমা প�� ও �ল� �বহােরর �েয়ােগর মা�েম 
�কে�র   
                                                                   সফলতা �েল ধরেব। 
                            �ম �ম�ার/ইেয়েলা �ব�                সাধারনত তােদর উপর অিপ �ত দািয়� স�েক� 
�ক� �মেক                  
                                                                         সমথ �ন করা, এবং অংশ�হণ। 
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২৪) ৬ িসগমা অবকাঠােমা: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
২৫)  িবজয়ী (চ�াি�য়ন): 
- �ক�স�েহর উ�িতর জ� পিরক�না করা। 
- চাট �ার অথবা চ�াি�য়ন চাট �ািরং �ি�য়া 
- সনা�করণ, ��েপাষকতা এবং সরাসির ৬ িসগমা �ক� 

- 
 

২৬। িবজয়ী (চ�াি�য়ন) 
 
- িস� িসগমা সফলতার বাধাস�হ যাচাই এবং অপসারণ করা; 
- আ��ািনক এবং অধা��ািনক সভায় দলগত ও �ি�গত �র�ার এবং �ী�িতর �ব�া করা; 
- �ন�ে�র �ি� �যাগােযাগ করা; 
- িস� িসগমার অ�গিত পয �েব�ণ ও �িতেবদন �দান; 
- িস� িসগমা �কে�র ফলাফল �বধতা �দয়া; 
- উ�তর মানস�� ব�াক �ব� অথবা ি�ন �ব�ধারী আেবদনকারীেক মেনিনত করা।  
 
 
 
 

মা�ার ব�াক �ব�   

মা�ার ব�াক 

�ব�   

ব�াক �ব� ব�াক �ব� ব�াক �ব� 

�ীন �ব� �ীন �ব� �ীন �ব� �ীন �ব� �ীন �ব� 

ইেয়েলা 

�ব�                

ইেয়েলা 

�ব�                

ইেয়েলা 

�ব�                

ইেয়েলা 

�ব�                
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২৭। মা�ার ব�াক �ব� :  
 

�িমকা দািয়� 

- উে�াগী িস� িসগমা িবেশষ�। 
- �ায়ী সাব ��িনক পিরবিত�ত এেজ�। 
- অিতির� িবেশষ দ�তাসহ ব�াক �ব� অথবা িস� িসগমা 

�েয়ােগ অিভ�তােক �ত�য়ন করা।  

- িস� িসগমা প�িতর অিধক দ� �বহােরর মা�েম �বসােয় ��মান ফলাফল অজ�ন 
করা। 

- �টকিনক�াল এ�পাট � হেত হেব ব�াক �ব� ছাড়া যােদর �ি�ভি� থাকেব �ি�য়া 
�ব�াপনায় দ� �যমন-উ�ত পিরসং�ান িবেশ�ষণ, �ক� �ব�াপনা, �যাগােযাগ, 
��া�াম �শাসিনক, িশ�া দান, �ক� �কািচং পারদিশ �। 

- �মৗিলক ব�াক �ব� �িশ�ণ। 
- ি�ন �ব� �িশ�ণ। 
- �কাচ/ ব�াক �ব� পরামশ � দাতা। 
- �িত�ােন িস� িসগমা �েয়াগ করার জ� উ�ত উে�� সাধেনর স�াবনা সনা�করণ।

   

 
 
২৮।  ব�াক �ব� : 
              

�িমকা দািয়� 
- িস� িসগমা �টকিনক�াল িবেশষ�। 
- অ�ায়ী ও সাব ��িনক পিরবিত�ত এেজ� (অ� কাজ হেত 

�ই/িতন বছর পর ব�াক �ব� িহেসেব দািয়� পালন করেত 
পারেব)। 

 

- িস� িসগমার িদক িনেদ �শনার মা�েম �বসায় �ি�য়ায় উ�ত �ক� পিরচালনা করা। 
- �তকােয �র সােথ পিরচািলত �ক� যার ��মান উপকারীতা �িত�ােনর উপর বত�ায়। 
- মা�ার ব�াক �বে�র �ান �দিশ �ত করা। 

 
২৯।�ীন �ব�ঃ 
 

�িমকা দািয়� 
-  িস� িসগমা �ক� �তির । 
- খ�কালীন িস� িসগমা পিরবিত�ত এেজ� িনেয়াগ। 
- িস� িসগমা �কে�র অম���� �লাকজেনর িনয়িমতভােব কত�� পালন 
করা।  
- �ানীয় এলাকায় িস� িসগমা চ�াি�য়ন হওয়া।  

-  িস� িসগমা �ক� �পািরশ করা। 
- িস� িসগমা �কে� অংশ�হন করা। 
- �ানীয় এলাকায় িস� িসগমা �ক� বাস�বায়েন �ন��   
  �দওয়া। 

 
৩০। ইেয়েলা �ব�ঃ 

�িমকা দািয়� 
-  িস� িসগমা �লস স�েহর স�িক�ত িশ�া �হন এবং উহা িবিভ�  �কে� 

�েয়াগ করা। 
 
 
 

- দেলর কােজ সি�য়ভােব অংশ�হন করা। 
- অ�া� দেলর সদ�েদর সােথ ভালভােব �যাগােযাগ র�া করা। 
- িস� িসগমার �মৗিলক আহিরত িশ�া �দশ �ন করা। 
- দল ক��ক �হন এবং �কান কাজ �ঢতার সােথ পিরচালনা করা। 
  

 


