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ারক ন র: ৩৬.০৫.০০০০.২০৫.১২.৫০৮.২২.৯ তািরখ: 
২৮ িডেস র ২০২২

১৩ পৗষ ১৪২৯

িবষয:় খসড়াখসড়া   ব াংলােদশবাংলােদশ   জ াতীয়জ াতীয়   মানমান   এরএর   উপরউপর   মতামতমতামত   আ ানআ ান   সেসে
উপ  িবষেয় আিদ  হেয় জানােনা যাে  য, জাতীয় মান ণয়েনর িনিম  িবএস আই গ ত ‘অেয়লসীডস এ  দয়ার

াডা স’ টকিনক াল কিম  ক ক িন বিণত িশেরানােম এক  ন ন খসড়া বাংলােদশ জাতীয় মান াথিমকভােব
অ েমািদত হেয়েছ:

i) Draft BDS - Specification for Virgin coconut oil

০২। টকিনক াল কিম  ক ক াথিমকভােব অ েমািদত খসড়া মান  িষ ও খা  িবভাগীয় কিম  ক ক ড়া ভােব
অ েমাদেনর েব আপনার/আপনার িত ােনর মতামত আ ান করা যাে । িবেবচ  মান র উপর কান প মতামত যিদ
থােক, তেব তা যৗি কতা উে খ বক দােনর িনিম  খসড়া মান র ০১ (এক) কিপ এতদসে  রণ করা হেলা।

০৩। এমতাব ায়, াথিমকভােব অ েমািদত খসড়া মান র উপর যৗি ক কান মতামত (যিদ থােক), তেব তা আগামী
২৮ ফ য়াির ২০২৩ ি ঃ তািরেখর মে  িন া রকারী বরাবর রেণর জ  অ েরাধ করা হেলা। িনধািরত সমেয়র
মে  কান প মতামত না পাওয়া গেল ািবত খসড়া মান র সােথ স ত রেয়েছন িবেবচনাে  পরবত  কায ম হণ
করা হেব।

০৪। জাতীয় মান ণয়েন আপনার সহেযািগতা একা ভােব কা ।

২৮-১২-২০২২

িবতরণ :
১) চয়ার ান, বাংলােদশ িনরাপদ খা  ক প
২) মহাপিরচালক, জাতীয় ভা া-অিধকার সংর ণ 
অিধদ র
৩) েফসর ড. এ, ক, এম জািকর হােসন, উপাচায, 

িড় াম িষ িব িব ালয়
৪) পিরচালক, ঢাকা িব িব ালয়
৫) িবভাগীয় ধান, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়

িন ফা হক
পিরচালক

ফান: ৫৫০৩০০৬৯
ফ া : ৫৫০৩০০৯২

ইেমইল:
nilufahoquebsti@gmail.com

১



৬) পিরচালক, জন া  ইনি উট
৭) পিরচালক, িবিসএসআইআর
৮) িসেড , এফিবিসিসআই
৯) সভাপিত, ক াব
১০) ড. মাঃ লজা ল আিজজ, েফসর, বাংলােদশ 

িষ িব িব ালয়
১১) ড. মাঃ দাউদ হােসন, ধান ব ািনক কমকতা, 
বাংলােদশ িষ গেবষণা ইনি উট
১২) জনাব এম, এম ইকবাল হােসন, হড অব র েলটির 
অ ােফয়াস ও কায়ািল  কম ােয় , আিকজ ড এ  
বভােরজ িলঃ
১৩) ড. এস, এম মা ফ কবীর, হড অব িকউিস, াণ 
আরএফএল প
১৪) জনাব ইমিতয়াজ মা দ, হড অব িকউএ এ  
ইএমএস, বাংলােদশ এিডবল অেয়ল
১৫) জনাব হা দ শহী ল ইসলাম, িসিনয়র িডিজএম 
িকউিস, েক প
১৬) জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, র েলটির 
এি িকউ ভ, মিরেকা বাংলােদশ িলঃ
১৭) জনাব িলয়াকত আলী, ােনজার (িকউিস), 
সানার াও সীডস ািশং িমলস িলঃ

ারক ন র: ৩৬.০৫.০০০০.২০৫.১২.৫০৮.২২.৯/১(২) তািরখ: ১৩ পৗষ ১৪২৯
২৮ িডেস র ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক ( ড-১), িবএস আই।
২) া ামার, িবএস আই (ওেয়বসাইেট আপেলােডর জ )

২৮-১২-২০২২
এনা ল হক 
উপপিরচালক

২


