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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার

িশ� ম�ণালয়

বাংলােদশ �� ও ��র িশ� করেপােরশন (িবিসক)
চামড়া �সল

৩৯৮ �ময়র আিন�ল হক সড়ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা,

ঢাকা-১২০৮

ন�র: ৩৬.০২.০০০০.০১৬.৩৪.০০২.২২.১৮৫ তািরখ: 

০৬ িডেস�র ২০২২

২১ অ�হায়ণ ১৪২৯

অিফস আেদশ

(ক) Kingsley ক��ক ��িরত� িব�ািরত Techno-financial proposal এর উপর িবে�ষণী মতামত িবষয়ক �িতেবদন উপ�াপন;
(খ) Kingsley সহ অ�া� �িত�ান ক��ক �দ� কািরগির ��াবনাস�েহর �লনা�লক ��ায়ন �িতেবদন।

গত ২২.১১.২০২২ তািরখ িবিসক �ধান কায �ালয়, ঢাকায় অ�ি�ত ‘িসই�িপ, সাভােরর Rectification & Upgradation’র জ�

Kingsley Eco-Tech & Engineering Australia Pty Ltd ক��ক উপ�ািপত কািরগির ও আিথ �ক ��াবনা পয �ােলাচনা

িবষয়ক সভা’র িস�া� অ�যায়ী Kingsley Eco-Tech & Engineering Australia Pty Ltd ক��ক ��িরত� িব�ািরত

�া�া�� িবশদ কািরগির ও আিথ �ক ��াবনার উপর িবে�ষণী মতামত �দােনর লে�� িনে�া� Technical Committee গঠন করা
হেলা (�জ��তার �মা�সাের নয়)-

�ম কম �কত�ার নাম ও পদবী কিম�েত অব�ান
১ জনাব �হঃ মাহ�বর রহমান (��ড-১), �চয়ার�ান, িবিসক সভাপিত
২ ড. �মাহা�দ আ� ইউ�ফ, অ�াপক, উ�য়ন অ�য়ন িবভাগ, ঢািব সদ�
৩ ড. �মাঃ িমজা�র রহমান, অ�াপক ও পিরচালক, আইএলই�, ঢািব সদ�
৪ জনাব �ঃ ��ল আিমন খান (��সিচব), িশ� ম�ণালয় সদ�
৫ জনাব �মা�াক আহেমদ, �ব�াপনা পিরচালক, িড�আইইডাি�উ�িপিসএল, িসই�িপ, সাভার সদ�
৬ জনাব �র �মাহা�দ, সহকারী অ�াপক, আইএলই� সদ�
৭ জনাব �মাঃ আ�ল কােশম আজাদ, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, এলআরআই সদ�
৮ জনাব �মাঃ শাহীন আহেমদ, �চয়ার�ান, িব�এ সদ�
৯ জনাব মিহউ�ীন আহেমদ মািহন, �চয়ার�ান, িবএফএলএলএফইএ সদ�
১০ জনাব আফজাল �হােসন, অিডটর, এল.ডাি�উ.িজ., ঢাকা সদ�
১১ জনাব িব�নাথন ���ামী, অিডটর, এলডাি�উিজ সদ�
১২ জনাব সেত�� নাথ পাল, �ধান �েকৗশলী, িড�আইইডাি�উ�িপিসএল সদ�
১৩ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান, উপ�ব�াপক, চামড়া �সল, িবিসক সদ� সিচব

কায �পিরিধ (ToR):

০৩। এই আেদশ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জন�ােথ � জাির করা হেলা এবং অিবলে� কায �কর হেব।
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৬-১২-২০২২

কাজী মাহ��র রিশদ
সিচব

�ফান: ৯৫৫৩৪৯০

ইেমইল: secretary@bscic.gov.bd

ন�র: ৩৬.০২.০০০০.০১৬.৩৪.০০২.২২.১৮৫/১(৩) তািরখ: ২১ অ�হায়ণ ১৪২৯

০৬ িডেস�র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল:

১) কিম�র সদ�, (সকল)
২) আইিস� �সল �ধান, আইিস� �সল, িবিসক (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)

৩) �চয়ার�ােনর একা� সিচব, �চয়ার�ােনর দ�র, িবিসক (�চয়ার�ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)

৬-১২-২০২২

কাজী মাহ��র রিশদ
সিচব


