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ন�র ৩৬.৯৩.০০০০.০২৪.১৪.০০২.১৮.২৪ তািরখ: 
০৪ �ফ�য়াির ২০২১

২১ মাঘ ১৪২৭

িব�ি�/�না�শ

Zentech Engineering Co., Ltd, Zentech Tower, 159 Yeoksam-Ro, Gangnam-Gu, Seoul,
Korea এবং TURBO MACHINERY SERVICES BANGLADESH, 431/1, Tejgaon Ind. Area,
Dhaka-1208, Bangladesh- �ক ২ (�ই) বছেরর জ� বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন (িবএসইিস) এবং অ� সকল
�য়কারীর �য় কায��েম, উ� �য় সরকাির তহিবল �ারা করা হেয় থাকেল, অংশ�হেণর অেযা� �ঘাষণা করা হেলা।

২.০         “Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali
Upazila in Barguna district” শীষ �ক �কে� Zentech Engineering Co.Ltdক��ক TURBO
MACHINERY SERVICES BANGLADESH-�ক �ানীয় এেজ� িনেয়াগ করা হয়। �েযাজ� দরপে�র শত� �ত�য় কের
TURBO MACHINERY SERVICES BANGLADESH  ক��ক ৪,৬২,২৫,০০০/- (চার �কা� বাষি� ল� পিচশ হাজার
মা�) টাকার �য় �ি� �া�র করা হয়। �য় �ি�য়ায় ও  �ি� বা�বায়নকােল �েযাজ� িবিধ-িবধান, ��াব দিলেলর �মৗিলক শত� ভ� করার
কারেণ �ি� বািতল করা হেলা।

৩.০          “Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali
Upazila in Barguna district” শীষ �ক �কে� Zentech Engineering Co., Ltd. সংি�� তািলকা�� হওয়ার পর,
��াব দািখেল Survey-2000-�ক Sub-consultant িনেয়াগ করা হয়। Insurance করা হয়িন বা দািখল করা হয়িন। �ি� শত�

ল�ন, �কান Invoice দািখল না কের, যথাযথভােব পরামশ �ক �সবা �দান না কের, TURBO MACHINERY SERVICES
BANGLADESH ক��ক ২,৭৭,৩৫,০০০/- (�ই �কা� সাতা�র হাজার পয়ি�শ হাজার মা�) টাকা সরকাির অথ � �হণ করা হয়। �িয়ত
স�দয় অথ � জনাব �মা: সাই�র রহমান, �ক� পিরচালক ক��ক অিবলে� আদায় করার জ� িনেদ �শ �দান করা হেয়েছ।

৪.০       �া�া �দান, �ি� অ�সাের কাজ স�াদেন ২৮/৬/২০২০ তািরখ �য়কারী �দ� �না�েশর পিরে�ি�েত ০৩/৭/২০২০ তািরখ পরামশ �ক
�িত�ান ও এেজ� �দ� �া�ায় Form 5A6: Team Composition & Task Assignments Hydrographic
Surveyor পেদ Mr. Atanu Bhar, Field Survey Specialist পেদ Mr. Abu Reza এবং Data Analyst
পেদ Mr. Yogesh Kumar পেদ জনবলসহ �ম কােজ িন�� করা হেয়েছ �ত�য়ন�ব �ক; Form 5A7: Staffing
Schedule staff-month input for ‘Home’ পিরবেত� Head Office  কের Final Statement  দািখল করা হয়।
Particular Machine উ� সময় Survey-2000 এর না থাকায়, অিধক অিভ�তাস�� Land Survey Team �ারা
কাজ করা হেয়েছ, উে�খ করা হয়। যা িম�া, �তারণা�লক, �ি�র �মৗিলক শত� ভ�সহ �পশাগত অসদাচরেণ জিড়ত থাকার িবষয়� �মািণত হয়।
�তারণা, জবরদি��লক কােয � পরামশ �ক �িত�ান জিড়ত থাকা এবং ০৩/৭/২০২০ তািরখ �দ� �া�া অ��হণেযা� হয়-িবষয়� উে�খ�ব �ক �ি�র
শত�া�সাের িডেস�র, ২০২০ সমেয়র মে� যথাযথভােব কাজ স�াদন কের �হণেযা� �ড়া� িরেপাট � দািখল করার জ� ২৯/১০/২০২০ তািরখ
�ণরায় Zentech Engineering Co., Ltd, Zentech Tower এবং TURBO MACHINERY SERVICES



BANGLADESH �ক িলিখতভােব িনেদ �শ �দান করা হয়। পরামশ �ক �িত�ান ক��ক �কান আপি� উ�াপন করা  হয়িন।  পরামশ �ক �িত�ান
ক��ক ২৩/১২/২০২০ তািরখ দািখল�ত সােভ � িরেপাট � যাচাইেয়র জ� IWM –এর িনকট ��রণ করা হয়। �ি�র শত�া�সাের সােভ � কাজ করা
হয়িন মেম � IWM –এর িবেশষ� মতামত ২০/১/২০২১ তািরখ �দান করা হয়। তদে�ি�েত fraudulent, coercive practice,
misconduct জিড়ত থাকার িবষেয় িলিখতভােব �া�া �দােনর জ�, �ি�র �মৗিলক শত� ভ� করার কারেণ �কন �ি� বািতল করা হেব
না-�স িবষেয় ৭ (সাত) িদেনর মে� �া�া �দােনর জ� ২৬/১/২০২১ তািরখ Zentech Engineering Co., Ltd, Zentech
Tower এবং TURBO MACHINERY SERVICES BANGLADESH �ক িলিখতভােব িনেদ �শ �দান করা হয়।
িনধ �ািরত সময় অিত�া� হেলও, �কান �া�া �দান করা হয়িন।

৫.০       বিণ �ত fraudulent, coercive practice, misconduct জিড়ত থাকার কারেণই Zentech Engineering
Co., Ltd, Zentech Tower, 159 Yeoksam-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea এবং TURBO
MACHINERY SERVICES BANGLADESH, 431/1, Tejgaon Ind. Area, Dhaka-1208,
Bangladesh- �ক সরকাির তহিবল �ারা সকল �য় কায ��েম এ িব�ি� জারীর তািরখ হেত পরবত� ২(�ই) বছেরর জ� অংশ�হেণ অেযা�
�ঘাষণা কায �কর থাকেব।

৬.০          বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশেনর �চয়ার�ান মেহাদেয়র অ�েমাদন�েম জারী করা হেলা। 

৪-২-২০২১
�মাঃ শাখাওয়াত �হােসন

িবভাগীয় �ধান (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০২৪৮১১০৩১৯
ফ�া�: +৮৮০২৮ৃ৮৯৬৪২

ইেমইল: gm-pl-dev@bsec.gov.bd

সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় কায �ােথ � ��রণ করা হেলা(�জ��তার �মা�সাের নয়): 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক (িসিপ�ইউ), বা�বায়ন পিরবী�ণ ও ��ায়ন িবভাগ
২) পিরচালক, বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশন
৩) �ব�াপনা পিরচালক (সকল)
৪) িবভাগীয় �ধান(এমআইএস ও আইিস�) (অিতির� দািয়�), এমআইএস িবভাগ , বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল করেপােরশন
৫) Mr.Choi Byeong-Ryeol, Chief Executive Officer , Zentech Engineering Co. Ltd.
Zentech Tower, 159 Yeoksam-Re, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
৬) Fazle Mahbub, Propiter, Turbo Machinery Services Bangladesh, 431/1,Tejgaon Ind.
Area, Dhaka-1208, Bangladesh


