িমক,িনরাপদ জীবন
িনি ত কের টকসই উ য়ন

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
সফ শাখা
২৩-২৪, িবএফিডিস ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ন র ৪০.০১.০০০০.১০৩.৩৯.১০৩.১৮.৮৫৯

তািরখ ২৬ ভা ১৪২৫
১০ সে র ২০১৮

িব ি / না শ
িবষয়:

Fire and Electrical Safety সং া
তািলকা ি র িব ি

Design এর জ

Consultant ফ াম

National Initiative এর আওতায় RMG কারখানা ভবেনর Fire and Electrical Safety িনি তকরেণর
িনিমে কারখানা ভবেনর Design (Fire and Electrical)স াদন, CAP ণয়ন ও কারখানা ভবেনর Fire and
Electrical Safety সংি
যাে ।

িবষেয় সং ার কােজর লে

Consultant ফােমর তািলকা ি র জ দরখা আহবান করা

২। আ হী Engineering Consultant ফােমর িন িলিখত যা তা থাকেত হেব:
(ক) আ হী ইি িনয়ািরং ফােমর নতম ০৩ (িতন) বছেরর পশাগত অিভ তা থাকেত হেব।
(খ) ইি িনয়ািরং ফােম নতম ০২ ( ই) জন অিভ েকৗশলী আব ক (০১ জন ফায়ার ০১ জন ইেলকি ক াল) যােদর উভেয়র
পশাগত অিভ তার সমি ১০ বছেরর কম হেব না এবং এেদর মে ইেলকি ক াল/ফায়ার সংি কােজ কমপে ০২ বছেরর পশাগত
অিভ তা থাকেত হেব। ফায়ার ইি িনয়ারেক ফায়ার ইি িনয়ািরং িবষেয় কমপে াতক িড ীধারী হেত হেব।
য েকৗশল (Mechanical Engineering)/ কিমেকৗশল (Chemical Engineering)/ িশ উৎপাদন কৗশল
(IPE) িবষেয় কমপে াতক িড ীধারী হেল িকংবা ফায়ার সংি িবষেয় নতম ০২ বছেরর বা ব অিভ তা স
াতক েকৗশলী
হেল তােদরেক ফায়ার ইি িনয়ার িহেসেব িবেবচনা করা হেব।
(গ) িবগত ০২ বছের নতম ০৩ গােম স কারখানায় DEA (F&E) ও কারখানা ভবেনর Fire and Electrical সংি
িবষেয় সং ার কােজর অিভ তা থাকেত হেব।
(ঘ) যােদর চ ােম ায়ী অিফস আেছ তােদরেক অ ািধকার দওয়া হেব।
৩। আেবদনপে িন িলিখত কাগজপ সংেযাজন করেত হেব:
ক) ফােমর নাম ও কানা
খ) ব াপনা পিরচালেকর নাম ও কানা
গ) ড লাইেস
ঘ) TIN (হালনাগাদ আয়কর িববরণী থাকেত হেব)
ঙ) VAT Registration
চ) Bank Solvency Certificate (িব ি জারীর পর ই ত হেত হেব)
ছ) ফােম িনেয়ািজত েকৗশলীেদর াফাইল ও সনদ
জ) ফামস েহর অিভ তার সনদপ
ঝ) Detailed Engineering Assessment (Fire and Electrical )ও কারখানা ভবেনর সংি
সং ার কাজ স াদন কেরেছ মেম া কমি শন সা িফেকট
১

িবষেয়

ঞ) ফােম কমরত জনবেলর তািলকা
ট) Design (Fire and Electrical )ও কারখানা ভবেনর সংি
কানা স িলত তািলকা।

িবষেয় সং ার কাজ স ািদত কারখানা ভবেনর নাম ও

৪। আ হী Engineering Consultant ফামেক িনধািরত ফরেম আগামী ১৯ সে র, ২০১৮ তািরেখর মে
মহাপিরদশক, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র বরাবের আেবদন করেত হেব।
৫। যারা ইিতমে Fire and Electrical CAP/Design Farm িহেসেব তািলকা হেয়েছন তােদর আেবদন করার
েয়াজন নই।
৬। যারা গত ০৭ সে র ২০১৭ ি ঃ তািরেখ কািশত িব ি মাতােবক আেবদন কেরেছন তােদর নরায় আেবদন করার েয়াজন নই।

১০ - ৯- ২০ ১৮

মাঃ সাম ামান ইয়া
মহাপিরদশক
ফান: ০২-৫৫০১৩৬২৬
ফ া : ০২-৫৫০১৩৬২৮
ইেমইল: chiefdife@gmail.com

িবতরন: াতােথ /কাযােথ :
১) সিচব, ও কমসং ান ম ণালয়
২) ক পিরচালক, ক বা বায়ন শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৩)
মহাপিরদশক, সফ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৪) উপ মহাপিরদশক, সফ শাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র
৫) ত ও জনসংেযাগ কমকতা, ত ও গণসংেযাগ উপশাখা, কলকারখানা ও িত ান পিরদশন অিধদ র(( িব ি দ েরর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধ করা হল)
৬) িব াপন ব াপক, আমােদর অথ নীিত , ঢাকা-১২০৫(আগামী ১২-০৯-২০১৮ তািরেখর মে িভতেরর পাতায় কােশর জ
অ েরাধ করা হল)
৭) িব াপন ব াপক, The Financial Express, 45, Tupkhana Road, , (আগামী ১২-০৯-২০১৮ তািরেখর
মে িভতেরর পাতায় কােশর জ অ েরাধ করা হল)
৮) অিফস কিপ

২

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলাদদশ সরকার
কলকারখানা ও প্রততষ্ঠান তরদশশন অতধদপ্তর
২৩-২৪, কাওরান ফাজার, ঢাকা-১২১৫

Fire and Electrical Safety সাংক্রান্ত Design সম্পাদদনর লদযে পাভশ তাতলকাভুতির আদফদন পরভ।
১। পাদভশর নাভ:
২। পাদভশর ঠাকানা ও Contact NO (মভাফাইল ও মেতলদপান):
৩। (ক) পাদভশর স্বত্বাতধকারী/ব্যফস্থানা তরচালদকর নাভ, দফী ও Contact NO (মভাফাইল ও মেতলদপান):
(খ) পাদভশর প্রধান তনফ শাহী কভশকতশার নাভ, দফী ও Contact NO (মভাফাইল ও মেতলদপান):
শ
৪। পাদভশর/মকাম্পাতনর মভদভাদরন্ডাভ অফ আর্টকোল
ফা ভাতলকানা চুতিত্র:
৫।স্বত্বাতধকারীগদণর ঠকানা ও জাতীয় তরচয়ত্র নাং:
(ক) ফতশভান ঠকানা:
(খ) স্থায়ী ঠকানা:
(গ) NID NO:
৬। পাদভশর কাদজর অতবজ্ঞতা:
৭। পাদভশর তনযুি প্রদকৌশলী ও স্টাপ এর সাংখ্যা এফাং তাদদর ব্যতিগত তফফরণী:
৮। আদফদনদত্রর সাদথ সাংযুি কাগজ দত্রর তফফরণী:
৯। ইততপূদফ শ Structural DEA সাংক্রান্ত পাভশ তহদসদফ তাতলকাভুতি আদে তকনা। (হোঁ/না)
১০। Structural DEA এর নতুন তাতলকাভুতির জন্য আদফদনকৃত তকনা। (হোঁ/না)

েতফ

