
                   

                              

 

                    

 

 

  

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার  

 

 

 

 

 

আেশ শ েরপত্র েললল (অভ্যন্তরীণ ক্রয়)  

 

পণ্য ক্রদের জন্য  

[উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধলত] 

 

েরপদত্রর নাম 

২০২১-২০২২ অর্ থবছরেে নেস িংদী জেলাে ৭১০ েন গ্রাম পুসলরেে (দফাদাে ও মহল্লাদাে) জ াষাক ও 

অন্যান্য  েঞ্জামাসদ  েবোহ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

সসন্ট্রাল প্রলকউরদমন্ট সেকলনকযাল ইউলনে 

বাস্তবােন পলরবীক্ষণ ও মূল্যােন লবভ্াগ 

পলরকল্পনা মন্ত্রণালে 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এটি প্রাথলমকভারব ব্যবহারদ াগ্য খসড়া। 

ক্রেকারী  (PE) েরপত্র প্রলক্রোে এটি ব্যবহার 

করদত পারদব। েরপত্র প্রস্তুদতর সমদে সকান 

সমস্যা/লবভ্রালন্ত উদ্ভব হদল, প্রদোজনীে ব্যাখ্যার 

জন্য সসন্ট্রাল প্রলকউরদমন্ট সেকলনকযাল ইউলনে 

(CPTU)-এর সদে স াগাদ াগ করদত 

ক্রেকারীদক অনুদরাধ  করা হদলা।  
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এসিল ২০২১          লপলজ-৩ 

                                                

 

আেশ শ েরপত্র েললল 

ব্যবহাে সনরদ থসেকা 

আেশ শ েরপত্র েললল (STD) ব্যবহার কদর ২৫ লাখ োকার উদধ শর মূল্যমাদনর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা ক্রদের জন্য ক্রেকারীদক 

সহােতা প্রোদনর লদক্ষয লসলপটিইউ কর্তশক এই লনদে শশনা প্রস্তুত করা হদেদে। পাবললক প্রলকউরদমন্ট আইন, ২০০৬ (২০০৬ 

সাদলর ২৪ নাং আইন) এবাং আইদনর পলরপুরক লহদসদব জালরকৃত পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা, ২০০৮, ক্রেকারী অনুসরণ 

করদব  া লসলপটিইউ এর ওদেবসাইে www.cptu.gov.bd-এ সাংদশাধনীসহ প্রকাশ করা হদেদে। েরপত্র প্রলক্রোে 

অাংশগ্রহণকারী সাংলিষ্ট সকলদকই উলিলখত আইন ও লবলধমালা অনুসরণ করার পরামশ শ সেো হদলা। 

ক্রেকারী উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধলতর অধীদন পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা ক্রদে আগ্রহী হদল গ্রহণদ াগ্য সব শলনম্ন মূল্যালেত েরপত্রোতার সদে 

চুলক্ত সম্পােদনর সক্ষদত্র এই আেশ শ েরপত্র েললল (লপলজ৩) প্রদ াজয হদব। 

বাাংলাদেদশর অভ্যন্তদর ক্রদের সক্ষদত্র ক্রদের সুলনলে শষ্ট প্রদোজদনর সদে সেলত সরদখ আন্তজশালতকভ্াদব গ্রহণদ াগ্য নমুনা 

ফরদমেসমূদহর লভ্লিদত আেশ শ েরপত্র েললল (লপলজ৩) প্রণেন করা হদেদে। 

েরপত্র উপাি লশে (TDS- Tender Data Sheet) ও চুলক্তর লবদশষ শতশাবলী  (PCC- Particular Conditions of 

Contract) এবাং চালহো তফলসল (Schedule of Requirements)-এ বলণ শত লবস্তালরত চালহো, কালরগলর লবলনদে শশ 

(Technical Specifications) এবাং/অথবা নকশা (Drawing) ইতযালের মাধ্যদম ক্রেকারী সুলনলে শষ্ট ক্রে-চালহো উদিখ 

করদব। 

 

ক্রেকারী এবাং েরপত্রোতা উভ্দের জন্যই বন্ধনীদত ও ইোললক অক্ষদর লনদে শশনা সেো হদেদে। ক্রেকারী সতকশতার সদে 

লবদবচনা করদবন সঠিক েরপত্র প্রস্তুদতর জন্য সকান লনদে শশাবলল রাখদত হদব এবাং ত্রুটিপূণ শ েরপত্র প্রলক্রো এড়াদনার জন্য সকান 

লনদে শশনাবলল েরপত্রোতার জন্য প্রদোজন হদব।  

 

STD (লপলজ৩)-সত েরপত্র প্রস্তুত ও োলখল করদত েরোতার প্রদোজনীে সকল তথ্য প্রোদনর সাংস্থান থাদক। এটি েরপত্রোতাগণ 

কর্তশক োলখলকৃত েরপত্রসমূহ মূল্যােদনর জন্য ক্রেকারীদক লনরদপক্ষভ্াদব, স্বচ্ছতার সদে ও  থা থভ্াদব মূল্যােন প্রলক্রোর 

একটি দৃঢ় লভ্লি প্রোন কদর।  

 

STD (লপলজ৩) এর ৮টি অধ্যাে রদেদে, এর মদধ্য অধ্যাে ১ (েরোতাদের জন্য লনদে শশনা) এবাং অধ্যাে ৩ (চুলক্তর সাধারণ 

শতশাবলল) সকান অবস্থাদতই পলরবতশন অথবা সাংদশাধন করা  াদব না। 

 

STD (লপলজ৩)-এর অধ্যােগুদলা এবাং একটি লনলে শষ্ট েরপত্র েললল প্রস্তুতকাদল ক্রেকারী এগুদলা লকভ্াদব ব্যবহার করদব তা 

সাংদক্ষদপ লনদম্ন বলণ শত হদলা; 

 

অধ্যাে ১.  েরপত্রোতার প্রলত লনদে শশনা (Instruction to Tenderers) 

 

েরপত্রোতার েরপত্র প্রস্তুলতদত সহােতা করার জন্য প্রাসলেক তথ্য এই অধ্যাদে সলিদবলশত রদেদে। এখাদন 

েরপত্র োলখল, উন্মুক্তকরণ, মূল্যােন এবাং চুলক্ত সম্পােন সাংক্রান্ত তথ্যাবলল আদে। েরপত্রোতার প্রলত 

লনদে শশনা (ITT) -সত ক্রে প্রলক্রো পলরচালনার লনদে শশনা এবাং কা শপ্রণালী লনলে শষ্টভ্াদব উদিখ করা হে। 

সব শলনম্ন গ্রহণদ াগ্য েরোতা লনধ শারণ করদত এবাং চুলক্ত সম্পােদন ঠিকাোদরর স াগ্যতার লনধ শারদণ ক্রেকারী 

কর্তশক ব্যবহৃত লনণ শােকও এ অধ্যাদে রদেদে। েরোতার প্রলত লনদে শশনা সকান চুলক্তপত্র নে এবাং সসদহতু এটি 

চুলক্তর অাংশ নে।    

 

এই অধ্যাদের অনুদচ্ছদের রলচত অাংশ (Text)  িংরোধন করা  াদব না। 

অধ্যাে ২.   েরপত্র উপাি লশে (Tender Data Sheet) 

http://www.cptu.gov.bd/
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এই অধ্যাদে প্রলতটি ক্রদের জন্য সুলনলে শষ্ট তথ্য প্রোদনর সাংস্থান রদেদে  া ‘অধ্যাে ১: েরপত্রোতার প্রলত 

লনদে শশনা’-সত অন্তর্ভ শক্ত তথ্যাবললর সম্পূরক তথ্য বা চালহো প্রোন করদব। েরপত্র উপাি লশে প্রস্তুতকরদণ 

সহােতা করদত এর অনুদচ্ছদের ক্রম েরোতাদের প্রলত লনদে শশনা অধ্যাদের অনুরূপ অনুদচ্ছদের ক্রম অনুসাদর 

করা হদেদে। 

অধ্যাে ৩.   চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (General Conditions of Contract) 

 

এই অধ্যাদে চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল জালরকৃত েরপত্র েললদলর আওতাে চুলক্তর সক্ষদত্র প্রদ াজয হদব। একটি 

সুলনলে শষ্ট ক্রে কা শক্রদমর জন্য সাধারণত GCC এর স  সব শতশাবলল লপলসলসর জন্য প্রদ াজয সস সব 

শতশাবলল সুষ্পষ্টভ্াদব লপলসলসদত উদিখ থাকদত হদব।  

 

এই অধ্যাদের অনুদচ্ছদের রলচত অাংশ (Text)  িংরোধন করা  াদব না। 

 

অধ্যাে ৪.  চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (Particular Conditions of Contract) 

 

সুলনলে শষ্ট চুলক্তর সক্ষদত্র লবদশষ শতশাবলল এই অধ্যাদে উদিখ করা হদেদে,  া ‘অধ্যাে ৩: চুলক্তর সাধারণ 

শতশাবলল’ প্রদ াজয সক্ষদত্র পলরবতশন বা এর সম্পূরক (Supplement) লহদসদব লবদবলচত হদব। েরপত্র েললল 

জালর করার সমে ক্রেকারী GCC এর লনদে শশনা অনু ােী সকল সম্ভাব্য তথ্য লপলসলসদত অন্তর্ভ শক্ত করদব। 

লপলসলস প্রস্তুতকরদণ সহােতা করদত এর অনুদচ্ছদের ক্রম (Serial) GCC এর  অধ্যাদের অনুরূপ অনুদচ্ছদের 

ক্রম অনুসাদর করা হদেদে।  

 

অধ্যাে ৫.  েরপত্র ও চুলক্তর ফরম 

   

েরপত্রোতাদক এ অধ্যাদে বলণ শত  আেশ শ েরপত্র ফরম অনু ােী েরপত্র োলখল করদত হদব—েরপত্র 

োলখলপত্র (ফরম লপলজ৩ - ১), েরপত্রোতার তথ্য লশে (ফরম লপলজ৩ - ২), মূদল্যর তফলসল (ফরম লপলজ৩ 

– ৪এ এবাং ফরম লপলজ৩ – ৪লব), লবলনদে শশ োলখল ও পলরপালন লশে (Compliance sheet) (ফরম 

লপলজ৩ - ৫), উৎপােনকারী প্রলতষ্ঠাদনর অেীকারপত্র (ফরম লপলজ৩ - ৬), েরপত্র  জামানদতর জন্য ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট (ফরম লপলজ৩ - ৭) এবাং ব্যাাংক প্রেি ঋণ লনশ্চেতার প্রলতশ্রুলতপত্র (ফরম লপলজ৩ - ৮)। 

 

এ োড়াও, এই অধ্যাদে চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ (ফরম লপলজ৩-৯) এবাং চুলক্তপত্র (ফরম লপলজ৩ - ১০) আদে, 

 া সম্পদির মাধ্যদম গৃহীত েরপদত্র চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC), চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC) 

এবাং েরপত্রোতার প্রলত লনদে শশনা (ITT) স সব সাংদশাধন বা পলরমাজশনা অনুদমােন কদর তা অন্তর্ভ শক্ত 

থাকদব।  

 

কৃতকা শ েরপত্রোতা কর্তথক কা শ-সম্পােন জামানদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (ফরম লপলজ৩-১১) এবাং প্রদ াজয 

সক্ষদত্র অলগ্রম পলরদশালধত অদথ শর জামানদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (ফরম লপলজ৩ - ১২) পূরণ কদর োলখল 

করদবন।  

 

অধ্যাে ৬.  চালহো তফলসল (Schedule of Requirements) 

 

এই অধ্যাদে পণ্যর তাললকা ও সরবরাদহর সূলচ এবাং সাংলিষ্ট সসবাসমূহ ও সম্পি করার সূলচ সেো আদে  া 

ক্রেকারীদক প্রলতটি ক্রদের জন্য সতকশতার সদে প্রস্তুত করদত হদব।  

 

চালহো তফলসল -এর উদেশ্য হদলা তথ্য প্রোদনর মাধ্যদম েরপত্রোতাদক েরপত্র সঠিকভ্াদব প্রস্তুলতদত 

সক্ষম করা। লবদশষ কদর, মূদল্যর তফলসদলর জন্য মূল্য তফলসল (ফরম লপলজ৩ – ৪এ ও ফরম লপলজ৩ – 

৪লব) প্রোন করা হদেদে।   

 

অধ্যাে ৭.  কালরগলর লবলনদে শশ (Technical Specifications) 

এই অধ্যাদে ক্রেতব্য পণ্য ও সাংলিষ্ট  সসবার লবস্তালরত কালরগলর লবলনদে শশ বণ শনা করা হদেদে। 
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অধ্যাে ৮.  নকশা (Drawing) 

এই অধ্যাদে লবস্তালরত কালরগলর লবলনদে শদশর সম্পূরক লহদসদব ক্রেতব্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার নকশা 

(Drawing)  বণ শনা করা হদেদে। 

 

এই েললদলর সশদষ চুলক্ত সাংদশাধদনর নমুনা, চুলক্ত সম্পি করার সনে, েরপত্র লবজ্ঞলি শুধু অবগলতর জন্য সাংযুক্ত করা হদেদে। 

 

 

 

 

[ এখাদন ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা উদিখ করদত হদব] 
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অধ্যায় ৪: চুতক্তর তির্শষ শতোিতে .................................................................................................. 44 

অধ্যায় ৫: দরপত্র ও চুতক্তর ফরমসমূহ ............................................................................................. 49 

দরপত্র দাতিে পত্র (ফরম তপতজ৩ - ১) .................................................................................................... 50 

দরপত্রদাতার তথ্য তশট (তপতজ৩-২) ....................................................................................................... 53 

পর্ণ্যর মূল্য তফতসে (তপতজ৩-৪এ) ........................................................................................................ 57 

সংতিষ্ট যসিার মূল্য তফতসে (ফরম তপতজ৩-৪তি)  ..................................................................................... 58 

তিতির্দ েশ দাতিে ও কমপ্ল্যায়াি তশট (তপতজ৩-৫) ....................................................................................... 59 

প্রস্তুতকারর্কর অতঙ্গকারপত্র (ফরম তপতজ৩-৬) .......................................................................................... 60 

দরপত্র জামাির্তর ব্যাংক গ্যারাতন্ট (ফরম তপতজ৩ - ৭) ............................................................................... 61 
 

    ব্যািংক ঋদণর অলেকারপত্র (লপলজ ৩-৮).................................................................................. ..........৬১ 
 

    চুলক্ত সম্পােদনর জালরকৃত সনাটিশ (লপলজ ৩-৯) .................................................................. ....................৬২ 

চুতক্তপত্র (ফরম তপতজ৩ - ১০) ...............................................................................................................৬৪ 

কা ে সম্পাদি জামাির্তর ব্যাংক গ্যারাতন্ট (ফরম তপতজ৩ - ১১)..................................................................... 65 

অগ্রীম অথ ে পতরর্শার্ধর ব্যাংক গ্যারাতন্ট (ফরম তপতজ৩ - ১২) ........................................................................ 66 

অধ্যায় ৬ : িাতহদা তফতসে (Schedule of Requirements) .......................................................... 67 

অধ্যায় ৭. কাতরগতর তিতির্দ েশ ..................................................................................................... 69 

অধ্যায় ৮. িকশা (Drawing) ................................................................................................. 70৯ 



স সে৩  1 

অধ্যাে ১.  েরপত্রোতার প্রলত লনদে শশনা 

ক. সাধারণ 

1. েরপদত্রর পলরসর 

(ব্যালি) 

1.1 েরপত্র উপাি লশে (TDS) এবাং অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল বণ শনা অনুসাদর পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর জন্য েরপত্র উপাি লশদে উদিলখত ক্রেকারী এই েরপত্র েললল 

ইসুয কদরদেন। েরপদত্রর নাম, নম্বর এবাং লে বা লেসমূদহর প্রলতটির পলরলচলত 

(আইদেলন্টলফদকশন) TDS-এ উদিখ করা হদেদে।   

1.2 কৃতকা শ েরপত্রোতা চুলক্তর সাধরণ শতশাবললদত উদিলখত পণ্যসমূহ ও সাংলিষ্ট সসবা 

সরবরাহ সম্পি করদবন।  

2. ব্যাখ্যা/স্পলষ্টকরণ 2.1 এই েরপত্র েললদল 

(ক)   ‘‘লললখত’’ শদের অথ শ হস্তলললখত বা সমলশদন লললখত  থা থভ্াদব স্বাক্ষর করা এবাং 

 থা থভ্াদব প্রমালণকৃত ফযাক্স বা ই-সমইল সবাঝাদব; 

(খ)  লে সপ্রক্ষাপে অনু ােী প্রদ াজয হে, তাহদল একবচন অদথ শ বহুবচন এবাং 

 বহুবচন অদথ শ একবচন সবাঝাদব; এবাং 

(গ) ‘‘লেবস/লেন’’ বলদত পলিকা  লেবস সবাঝাদব,  লে না কা শ লেবস লহদসদব 

 উদিখ করা থাদক; 

(ঘ) ‘‘ব্যলক্ত’’ অথ শ ক্রে কম শকাদে অিংেগ্রহরণ আগ্রহী ব্যলক্ত, ব্যলক্তবগ শ, 

 ব্যলক্তমাললকানাধীন প্রলতষ্ঠান, অাংশীোর কারবার, সকাম্পানী, সাংঘ বা সমবাে 

 সলমলত; 

(ঙ) ‘‘েরপত্রোতা’’ অথ শ েরপত্র োলখলকারী ব্যলক্ত; 

(চ) ‘‘েরপত্র েললল’’ অথ শ েরপত্র প্রস্তত করার লভ্লি লহদসদব ক্রেকারী কর্তশক সকাদনা 

েরপত্রোতাদক সরবরাহকৃত েললল; 

(ে) েরপত্র অথ শ েরপত্র োলখদলর আহবাদনর পলরদপ্রলক্ষদত সকান েরপত্রোতা কর্তশক পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর জন্য ক্রেকারীর লনকে োলখলকৃত েরপত্র; 

৩.  তহলবদলর উৎস 3.1 TDS এর উদিখ অনুসাদর ক্রেকারীর অনুকূদল সরকালর তহলবল বরাে প্রোন করা 

হদেদে এবাং এর অাংশলবদশষ চুলক্তর অধীদন মূল্য পলরদশাদধ ব্যবহার করা হদব  ার জন্য 

এ েরপত্র েললল জালর করা হদেদে।    

3.2 ‘‘সরকালর তহলবল’’ অথ শ সরকালর বাদজে হদত ক্রেকারীর অনুকূদল বরােকৃত অথ শ, 

অথবা সকান উিেন সহদ াগী বা লবদেলশ রাষ্ট্র বা সাংস্থা কর্তশক সরকাদরর মাধ্যদম 

ক্রেকারীর অনুকূদল ন্যস্ত অনুোন ও ঋণ।   

3.3  লে TDS-এ উদিখ থাদক স  উিেন সহদ াগী অথ শ পলরদশাধ করদব, তাহদল সকবল 

সরকাদরর অনুদরাদধ ও উিেন সহদ াগীর অনুদমােন সাদপদক্ষ প্রদ াজয 

ঋণ/দক্রলেে/অনুোন চুলক্ত অনু ােী উিেন সহদ াগী কর্তশক বরােকৃত তহলবল সথদক 

সাংলিষ্ট চুলক্তর শতশাবলল অনু ােী অথ শ প্রদেে হদব।  

৪. দুনীলত, প্রতারণা, ষড় ন্ত্র, 

চক্রান্ত, জবরেলস্ত  (বাধা যা 

উন্নয়ন  হরযাগীে েন্য 

প্রদ াজয) 

 

(ক) সরকার এবাং প্রদ াজয সক্ষদত্র উিেন সহদ াগী  চাে স  ক্রেকারী এবাং েরপত্র োতা ও 

সরবরাহকারী (তাদের প্রস্তুতকারক, সহ-ঠিকাোর, এদজন্ট, ব্যলক্তবগ শ, পরামশ শক  ও 

সসবাোতাসহ) সবাই সরকালর তহলবদলর অধীদন ক্রে কম শকাদে ও চুলক্ত বাস্তবােদন 

সদব শাচ্চ মাদনর ননলতকতা বজাে রাখদবন। 

(খ) ITT এর উপ-অনুদচ্ছে  ৪.৩-এর  উদেশ্য পূরণকদল্প লনদম্নাক্ত শতশ প্রোন করা হল:  

(গ) ‘‘দুনীলতমূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রে প্রলক্রোে বা চুলক্তসম্পােনকালীন ক্রেকারী কর্তশক সকান 
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কাদজ, লসদ্ধান্ত বা পদ্ধলত গ্রহদণ প্রদরালচত করার উদেদশ্য, ক্রেকারী বা অন্য সকান 

সরকালর বা সবসরকালর কর্তশপদক্ষর সকান কম শকতশা বা কম শচারীদক প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব 

উৎদকাচ, চাকলর, মূল্যবান দ্রব্য বা সসবা বা আলথ শক সুলবধা প্রোদনর সকান প্রস্তাব প্রোন বা 

প্রোদনর অেীকার করা বা ক্রেকারী সকান কম শকতশা বা কম শচারী কর্তশক তা গ্রহণ বা 

চাওো বুঝাদব; 

(ঘ)   ‘‘প্রতারণামূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রে কা শক্রম বা চুলক্ত বাস্তবােন প্রলক্রোে সকান 

 লসদ্ধান্তদক প্রভ্ালবত করার জন্য সকান ব্যলক্ত কর্তশক সকান লমথ্যা লববৃলত প্রোন বা 

 অসাধুভ্াদব সকান তথ্য সগাপন করা বুঝাদব;   

(ঙ)  ‘‘চক্রান্তমূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রেকারীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাদর, প্রকৃত ও অবাধ 

প্রলতদ ালগতার সুদ াগ হদত ক্রেকারীদক বলিত কদর েরপত্র বা প্রস্তাব োলখদলর সাংখ্যা 

ইচ্ছামত হ্রাস করা বা এর মূল্য প্রলতদ ালগতামূলক নে এমন প শাদে রাখার উদেদশ্য দুই 

বা তদতালধক ব্যলক্তর মদধ্য সকান চক্রান্ত বা স াগসাজশমূলক কা শ বুঝাদব;  

(চ) ‘‘জবরেলস্তমূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রে কা শক্রদমর ফলাফল বা চুলক্ত বাস্তবােন প্রভ্ালবত করার 

উদেদশ্য স্বাভ্ালবক েরপত্র োলখদল বাধা সৃলষ্ট করাসহ প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব সকান 

ব্যলক্ত বা তার সম্পলির ক্ষলতসাধন করা বা ক্ষলতসাধদনর হুমলক প্রোন করা বুঝাদব;   

(ে) ‘‘বাধাোনমূলক কম শ’’ (উিেন সহদ ালগর সক্ষদত্র প্রদ াজয) অদথ শ তেদন্তর সাক্ষয প্রমাণ 

ইচ্ছাপূব শক নষ্ট করা, লমথ্যা প্রলতপি করা, বেদল সফলা বা লুলকদে সফলা, অথবা 

তেন্তকারীর লনকে লমথ্যা লববৃলত সেো  াদত সকান দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক ও বাধাোনমূলক কাদ শর অলভ্দ াদগর তেন্ত কা শক্রম 

বাধাগ্রস্ত হে; এবাং/অথবা হুমলক সেো, হেরানী করা বা ভ্েভ্ীলত প্রেশ শন করা  াদত সকউ 

তেন্তসাংলিষ্ট সকান তথ্য প্রকাশ না কদর বা তেন্তকারী তেন্তকাজ না কদরন। 

(জ) ক্রেকারী বা প্রদ াজয সক্ষদত্র উিেন সহদ াগী  লে দুনীসি, িিােণা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, 

েবেদসি  (বাধা যা উন্নয়ন  হরযাগীে েন্য িরযােয) কা শ লনণ শে কদর তদব ITT এর উপ-

অনুদচ্ছে  ৩.৩ অনু ােী পাবললক প্রলকউলরদমন্ট আইন, লবলধ  এবাং উিেন সহদ ালগর 

গাইেলাইন অনুসরণ কদর তার ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।    

(ঝ) সরকালর তহলবদলর অধীদন সকান ক্রে প্রলক্রোর েরপত্র প্রলতদ ালগতাে অাংশ লনদত লগদে 

বা চুলক্ত বাস্তবােন করদত লগদে সকান েরপত্রোতা বা সরবরাহকারী (তাদের প্রস্তুতকারক, 

সহ-ঠিকাোর,  এদজন্ট, ব্যলক্তবগ শ, পরামশ শক  ও সসবাোতাসহ)  লে সকাদনা ধরদনর 

দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উিেন সহদ াগীর সক্ষদত্র 

বাধাোনমূলক) কাদজ  জলড়ত বদল ক্রেকারী লনণ শে কদর, িা হরল, ;  

 i. ক্রেকারী এবাং/অথবা উিেন সহদ াগী সাংলিষ্ট েরোতাদক েরপত্র কা শক্রদমর পরবতী 

ক্রে কাদজ অাংশগ্রহদণ বালরত করদব; 

 ii. ক্রেকারী এবাং/অথবা উিেন সহদ াগী সাংলিষ্ট েরোতার পদক্ষ প্রস্তালবত স দকান 

সুপালরশ বালতল করদব; 

 iii. ক্রেকারী এবাং/অথবা উিেন সহদ াগী তাদের স্বীে লবদবচনাে সাংলিষ্ট েরোতাদক 

অলনলে শষ্ট কাদলর জন্য বা লনলে শষ্ট সমদের জন্য পরবতী স  সকান ক্রে কা শক্রদম 

অাংশগ্রহদণর জন্য অরযাগ্য সঘাষণা করদব;   

 iv. উিেন সহদ াগী তাদের লবদ্যমান বলিত/অদ াগ্য নীলতমালা অনু ােী স  সকান 

সমে সাংলিষ্ট ঠিকাোর বা ব্যলক্তদক প্রকাদশ্য সঘাষণার মাধ্যদম অলনলে শষ্ট কাল বা লনলে শষ্ট 

সমোেকাদলর জন্য (i.) উিেন সহদ াগী কর্তশক অথ শােনকৃত সকান চুলক্ত এবাং (ii.) 

মদনালনত সহ-ঠিকাোর, পরামশ শক, প্রস্তুতকারক, বা ঠিকাোর বা সসবা প্রোনকারীদক 

সকানভ্াদব উপযুক্ত হওো পরও অনুপযুক্ত সঘাষণা করদব।    

 v. উিেন সহদ াগী  লে লনণ শে কদর স  তাদের অথ শােদন বাস্তবােনাধীন সকান ক্রদে বা 

ক্রে চুলক্ত বাস্তবােদন ক্রেকারীর সকান প্রলতলনলধ অথবা তাদের ঋদণর সকান 

উপকারদভ্াগী সকান প্রকার দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা 
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উিেন সহদ াগীর সক্ষদত্র বাধাোনমূলক) কাদ শ জলড়ত হদেদে এবাং এ সক্ষদত্র ক্রেকারী 

উিেন সহদ াগীর কাদে সদন্তাষজনক প্রতীেমান হওোর মদতা সকান প্রলতকাদরর ব্যবস্থা 

সনেলন, তাহদল উিেন সহদ াগী সসই চুলক্তর অনুকূদল বরােকৃত ঋদণর সাংলিষ্ট অাংশ স  

সকান সমে বালতল করদব। 

   4.1 েরপত্রোতাদেরদক পাবললক প্রলকউরদমন্ট আইন ২০০৬, পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা 

২০০৮ এর দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উিেন সহদ াগীর 

সক্ষদত্র বাধাোনমূলক) সাংস্থান এবাং GCC অনুদচ্ছে ৬-এ বলণ শত অন্যান্য লবষে সম্পলকশত 

সাংস্থাদনর লবষদে অবগত হদত হদব।  

4.2 আদরা উদিখ্য, এই পলললস অনুসরদণ, ক্রে কা শক্রদমর স দকান প শাদে েরপত্রোতা, 

সরবরাহকারী এবাং তাদের প্রস্তুতকারক, সহ-ঠিকাোর, এদজন্ট, কম শকতশা ও কম শচারী, 

পরামশ শক, সসবাোতা, সরকার এবাং উিেন সহদ াগীদক েরপত্র োলখল ও চুলক্ত বাস্তবােদনর 

 াবতীে লহসাব, সরকে শ ও অন্যান্য নলথপত্র পলরবীক্ষণ করদত অনুমলত লেদবন এবাং সরকার 

এবাং/অথবা উিেন সহদ াগী কর্তশক লনদোলজত লনরীক্ষকদের উিেন সহদ াগী কর্তশক 

অথ শােনকৃত সকান চুলক্ত বা এর বাস্তবােদনর সমে লনরীক্ষা করার অনুমলত  লেদবন।  

৫. স াগ্য েরপত্রোতা 5.1 এই েরপত্র আহবান TDS-এ উলিলখত সেশ োড়া সকল সেদশর স াগ্য েরপত্রোতার 

জন্য উন্মুক্ত। 

5.2 চুলক্ত সম্পােদন েরপত্রোতার আইনগত সক্ষমতা থাকদত হদব। 

5.3 েরপত্র আহবাদনর প্রলত সাড়া লেদে শালররীক বা আইনগতভ্াদব আগ্রহী ব্যলক্ত, বা 

ব্যলক্তবদগ শর সমলষ্ট  বা সকাম্পালন সরকালর ক্রে কা শক্রদম অাংশগ্রহণ করদত পাদর। 

5.4 েরপত্রোতা লনজ লনজ সেদশর আইন ও লবলধ সমাতাদবক কর প্রোন করা ও সামালজক 

লনরাপিাে অবোন রাখার বাধ্যবাধকতা পূরণ করদত হদব।  

5.5 এই েরপত্র আহবাদনর আওতাে পণ্য সরবরাদহর জন্য ব্যবহৃত লবলনদে শশন/অন্যান্য 

েলললপত্র প্রণেদনর জন্য ক্রেকারী কর্তশক লনদোলজত বা অতীদত লনদোলজত হদেদেন 

এমন পরামশ শদকর সদে বা তার অলধর্ভক্ত সকান পরামশ শদকর সদে েরপত্রোতা প্রতযক্ষ বা 

পদরাক্ষভ্াদব যুু্ক্ত থাকদত পারদবন না।   

5.6 েরপত্রোতার স্বনাদম, সবনাদম বা লভ্ি সকান নাদম উিেন সহদ াগীর অথ শােদন 

বাস্তবালেত প্রকদল্পর উিেন সহদ াগীর গাইেলাইদনর আদলাদক ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪.৪ 

এ বলণ শত দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উিেন সহদ াগীর 

সক্ষদত্র বাধাোনমূলক) কাদ শর অধীন অনুপযুক্ত সঘালষত থাকদব না।    

5.7 অতীদত সকান সরকালর ক্রে কা শক্রদমর সকান চুলক্ত বাস্তবােদন ত্রুটিপূণ শ পণ্য সরবরাহ 

করার কারদণ েরপত্রোতাদক সরকালর ক্রে কা শক্রদম অাংশগ্রহণ করার সক্ষদত্র অাংশ 

গ্রহদণ লনলষদ্ধ অথবা লবরত রাখা হেলন।   

৫.৮ েরপত্রোতা অস্বচ্ছল, লজম্মাোদরর অধীন, সেউললো বা  সেউললো হবার  প্রলক্রোধীন 

হদত পারদবন না, সামলেকভ্াদব ব্যবসা পলরচালনাে লবরত রাখা হেলন এবাং উদিলখত 

পলরলস্থলতর কারদণ আইনী কা শক্রদমর আওতাে সনই।   

 

৫.৯ বাাংলাদেদশর সরকালর মাললকানাধীন সকান প্রলতষ্ঠানও েরপদত্র অাংশগ্রহণ করদত 

পারদব,  লে তা আইনগত ও আলথ শকভ্াদব  স্বােত্বশালসত হে, বালণলজযক আইদনর 

অধীদন পলরচাললত হে, এবাং ক্রেকারীর অধীনস্ত সকান এদজলি না হে।  
 

৫.১০ ক্রেকারী  স ৌলক্তকভ্াদব অনুদরাধ করদল, েরপত্রোতা  ক্রেকারীর লনকে সদন্তাষজনক 

ক্রমাগত উপযুক্ততার প্রমাণালে োলখল করদব ।   
 

৫.১১ এ সব উপযুক্ততা েরপত্রোতার প্রস্তাবকৃত সহ-ঠিকাোদরর সক্ষদত্রও প্রদ াজয হদব।  
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৬.  উপযুক্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট 

সসবাসমূহ  

6.1 এই চুলক্তর অধীন সরবরাহতব্য সকল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা উপযুক্ত,  লে তা TDS-এ 

উলিলখত লনলে শষ্ট উৎপােনকারী সেদশর না হে। 

6.2 এই অনুদচ্ছদের উদেশ্য পূরণকদল্প, ‘‘পণ্য’’ বলদত পণ্যসামগ্রী, কাঁচামাল,  ন্ত্রপালত, সরিাম  

এবাং লশদল্পর প্লান্ট অন্তর্ভ শক্ত হদব এবাং ‘‘সাংলিষ্ট সসবা’’ বলদত বীমা , পলরবহন,  স্থাপন, 

এবাং  চালুকরণ , প্রলশক্ষণ এবাং প্রাথলমক রক্ষণাদবক্ষণ অন্তর্ভ শক্ত হদব। 

এই অনুদচ্ছদে, ‘‘উৎপােনকারী সেশ’’ অথ শ সসই সেশ স খাদন পণ্য খলন সথদক সাংগৃহীত 

(িকৃসিগিভারব), জন্মাদনা, কৃলষজাত, উৎপালেত, প্রস্তুতকৃত বা প্রলক্রোজাতকৃত; অথবা  

প্রস্তুতকরণ, প্রলক্রোজাতকরণ, বা সাংদ াজন প্রলক্রোর মাধ্যদম উৎপালেত নতুন পণ্য লহদসদব 

বালণলজযকভ্াদব স্বীকৃত,  ার উপাোনগুদলার এর মূল নবলশষ্টয সথদক উদিখদ াগ্যভ্াদব 

আলাো। 

6.3 েরপত্রোতার জাতীেতা এবাং পণ্য বা সাংলিষ্ট উৎপােনকারী সেশ সথদক সহদজ দৃষ্ট হে।   

৭. সাইে পলরেশ শন 7.1 সাইে পলরেশ শদনর ব্যে েরপত্রোতাদক লনদজ বহন করদত হদব।  

খ. েরপত্র েললল 

৮. েরপত্র েললল: সাধারণ  8.1 এই অনুদচ্ছদে েরপত্র েললদলর তাললকা সেো হদেদে  া ITT অনুদচ্ছে-১১ অনু ােী 

জালরকৃত সাংদশাধদনে সদে লমললদে পড়দত হদব।   

• অধ্যাে ১ েরপত্রোতার প্রলত লনদে শশনা (ITT) 

• অধ্যাে ২ েরপত্র উপাি লশে (TDS) 

• অধ্যাে ৩ চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC)  

• অধ্যাে ৪ চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC) 

• অধ্যাে ৫ েরপত্র ও চুলক্তর ফরম 

• অধ্যাে ৬ চালহো তফলসল  (Schedule of Requirements) 

• অধ্যাে ৭ কালরগলর লবলনদে শশ (Technical Specifications) 

• অধ্যাে ৮  নকশা (Drawing) 

 

8.2  ক্রেকারী  েরপত্র েলললসমূদহর এবাং সাংলিষ্ট সাংদশাধদনর  সম্পূণ শতার লবষদে োেী হদব না, 

 লে সসগুদলা সরাসলর ক্রেকারী  বা TDS এ উলিলখত এদজদন্টর মাধ্যম সথদক না সকনা 

হদে থাদক।  

8.3 েরপত্রোতা সকল লনদে শশনা, ফরম, শতশাবলী এবাং লবলনদে শশ এবাং েরপদত্রর সাংদশাধন  

( লে থাদক)  থা থভ্াদব পরীক্ষা করদব।  

৯. েরপত্র েলললসমূদহর 

স্পষ্টীকরণ 

    

9.1 আগ্রহী েরপত্রোতা েরপত্র েললল সম্পলকশত সকান স্পষ্টীকরদণর প্রদোজন হদল TDS-এ 

উলিলখত সমদের মদধ্য ক্রেকারীর সদে ক্রেকারীর ঠিকানাে লললখতভ্াদব স াগাদ াগ 

করদব। 

 

9.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৯.১ এর উদিলখত তালরদখর পর স্পষ্টীকরদণর আদবেন করদল ক্রেকারী 

জবাব লেদত বাধ্য থাকদব না। 

9.3 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৯.১ এর আওতাে েরপত্র েললদলর স্পষ্টীকরদণর সকান আদবেন গ্রহণ 

করার পরবতী পাঁচ (৫) কম শলেবদসর মদধ্য ক্রেকারী লললখত জবাব সেদব। 

9.4 ক্রেকারী প্রশ্নকারীর পলরচে প্রকাশ না কদর  ালচত স্পষ্টীকরদণর লববরণসহ জবাদবর কলপ 

েরপত্র েললল ক্রে কদরদে এমন সকল োরপত্রোতার কাদে পাঠাদব।   

9.5 ক্রেকারী   লে স্পষ্টীকরদণর পলরদপ্রলক্ষদত েরপত্র েললদল সকান সাংদশাধনী আনার প্রদোজন 

মদন কদর তদব ITT এর ধারা ১১ এর কা শলবলধ অনুসাদর করদব।   
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১০.  প্রাক-েরপত্র সভ্া 10.1 TDS এ উদিখ থাকা সাদপদক্ষ েরপত্র েললল সাংক্রান্ত সকান লবষদে স্পষ্টীকরদণর জন্য বা 

সকান প্রদশ্নর উির সেবার জন্য ক্রেকারী TDS-এর বলণ শত স্থান, তালরখ ও সমদে প্রাক-

েরপত্র সভ্া করদত পারদব। এ ধরদণর সভ্া অনুলষ্ঠত হদল সকল সম্ভাব্য েরপত্রোতাদের 

এদত অাংশগ্রহদণ উৎসালহত করদত হদব।    

10.2 েরপত্রোতার প্রশ্ন লললখতভ্াদব সভ্ার একলেন পূদব শ ক্রেকারীর লনকে োলখল করদত 

অনুদরাধ করা হল।   

10.3 উত্থালপত প্রশ্ন ও  প্রেি উির, সভ্ার পদরও  লে সকান উির প্রস্তুত করা হদে থাদক তা সহ, 

প্রাক েরপত্র সভ্ার কা শলববরণী সভ্া অনুলষ্ঠত হবার পরবতী পাঁচ কম শলেবদসর মদধ্য েরপত্র 

েললল ক্রেকারী সকল েরপত্রোতাদের, এমনলক  ারা সভ্াে উপলস্থত লেল না তাদেরদকও, 

পাঠাদত  হদব। প্রাক-েরপত্র সভ্ার সপ্রলক্ষদত  লে ITT  উপ-অনুদচ্ছে ৮.১ এর তফলসলর্ভক্ত 

েরপত্র েললদলর সাংদশাধনী আনার প্রদোজন হে তদব  প্রাক-েরপত্র সভ্ার কা শলববরণীর 

মাধ্যদম না কদর ক্রেকারী সকবলমাত্র ITT উপ-অনুদচ্ছে ১১ অনু ােী সাংদশাধনী জালর 

করদব। 

10.4 প্রাক-েরপত্র সভ্াে অনুপলস্থলত সকান েরপত্রোতার অদ াগ্যতা লহদসদব লবদবলচত হদব না। 

 

১১. েরপত্র েললদলর 

সাংদশাধনী 

11.1 েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমেসীমা উিীদণ শর পূদব শ স দকান সমে ক্রেকারী স্বতঃপ্রদণালেত 

হদে বা েরপত্র ক্রেকারী সকান েরপত্রোতার স্পষ্টীকরদণর লললখত আদবেদনর পলরদপ্রলক্ষদত 

লকাংবা প্রাক-েরপত্র সভ্ার ফলশ্রুলতদত সাংদশাধনী জালর করার মাধ্যদম েরপত্র েললল 

সাংদশাধন করদত পারদব।  

11.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ১১.১ এর অধীদন সকান সাংদশাধনী জালর হদল তা েরপত্র েললদলর 

অলবদচ্ছদ্য অাংশ বদল লবদবলচত হদব  াদত জালরর তালরখ ও নম্বর থাকদব এবাং এ 

ধরদণর সাংদশাধনী জালর করার ৫(পাঁচ) কম শলেবদসর মদধ্য েরপত্র েললল ক্রেকারী 

প্রদতযক েরপত্রোতার লনকে ফযাক্স, োক বা ই-সমইদলর মাধ্যদম সপৌৌঁোদত হদব  াদত 

েরপত্রোতা সাংদশাধনী অনুসাদর  থা থ ব্যবস্থা গ্রহদণ সক্ষম হন।  

11.3 ক্রেকারী সাংলিষ্ট সাংদশাধনীর সরফাদরি নম্বর ও তালরখসহ ওদেবসাইদে ও সনাটিশ 

সবাদে শ, স খাদন IFT প্রথদম প্রকাশ করা হদেলেল সসখাদন প্রকাশ করা লনলশ্চত করদব। 

11.4 সাংদশাধনী সমাতাদবক সম্ভাব্য েরপত্রোতাদক েরপত্র প্রস্তুদতর জন্য স ৌলক্তক সমে লেদত 

ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৭.২ অনুসাদর ক্রেকারী লনজ লবদবচনাে েরপত্র োলখদলর সব শদশষ 

সমেসীমা বলধ শত করদত পারদব। 

11.5  লে েরপত্র োলখদলর সমেসীমার এক র্ততীোাংশ সথদক কম অবলশষ্ট থাদক এরকম 

সমদের মদধ্য সাংদশাধনী জালর করা হদে থাদক, তাহদল ক্রদের চলহো ও সাংদশাধনীর  

ধরণ লবদবচনা কদর েরপত্র োলখদলর সমে উপযুক্ত সাংখ্যক লেন বলধ শত করদব। এ 

ধরদণর সমে বলধ শতকরণ লতন কম শলেবদসর কম হদব না।      

 

গ. স াগ্যতার লনণ শােক 

১২. সাধারণ লনণ শােক  12.1 েরপত্রোতার প্রদোজনীে সপশাগত এবাং কালরগলর স াগ্যতা ও েক্ষতা, আলথ শক সামথ শ, 

সরিাম ও অন্যান্য সভ্ৌত সুদ াগ-সুলবধা, ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা, সুলনলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা, সুনাম, 

এবাং চুলক্ত বাস্তবােদন প্রদোজনীে সলাকবল থাকদত হদব,  া কৃতকা শ/অকৃতকা শ হবার 

লনণ শােক লহদসদব লবদবলচত হদব, এবাং েরপত্রোতা এসব লনণ শােক পূরণ করদত না 

পারদল তার েরপত্রদক অগ্রহণদ াগ্য  লবদবচনা করা হদব।  

12.2 ITT অনুদচ্ছে-৫ অনু ােী উপযুক্ততার সনণ থায়রকে প্রমাদণর অলতলরক্ত লহদসদব 

েরপত্রোতাদক অবশ্যই ITT অনুদচ্ছে ১৩ সথদক ১৫ প শন্ত লনণ শােকসমূহ পুরণ করদত 

হদব।  



স সে৩  6 

12.3 েরপত্র আহবাদন অন্তর্ভ শক্ত এক প্যাদকদজর একালধক চুলক্তসমূহ/লেসমূদহর জন্য এবাং 

অন্যান্য স্বতন্ত্র একালধক চুলক্তসমূহ/লেসমূদহর জন্য স াগ্য হওোর জন্য েরপত্রোতা স  

সব চুলক্তসমূহ/লেসমূদহ অাংশগ্রহণ কদরদে সস সব চুলক্ত/লদের স াগ্যতার সমাে লনণ শােক 

অনু ােী সব শদমাে সম্পে (Resource) তাদের থাকদত  হদব। ITT উপ-অনুদচ্ছে  

১৪.১ (এ) এর সাধারণ অলভ্জ্ঞতা ও ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৪.১ (লব) অনু ােী সুলনলে শষ্ট 

অলভ্জ্ঞতা লভ্ি প্রকৃলতর না হদল প্রদতযক লদের জন্য আলাোভ্াদব প্রদোজন হদব না।  

১৩. মামলা/আইন ঘটিত 

ইলতহাস  

13.1 মামলা/আইন ঘটিত ইলতহাস ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৫.১(লব) এ বলণ শত আবলশ্যক লনণ শােক 

অনু ােী  হদত হদব। 

১৪. অলভ্জ্ঞতার লনণ শােক 14.1 চুলক্তর অধীদন পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর স াগ্য হওোর জন্য েরপত্রোতাদক     

অবশ্যই লনদম্নাক্ত ন্যযনতম সরবরাদহর অলভ্জ্ঞতা থাকদত হদব:  

(ক)    পণ্য ও সাংলিষ্ট  সসবা সরবরাদহ TDS এ উলিলখত ন্যযনতম বেদরর সাধারণ 

অলভ্জ্ঞতা থাকদত হদব; 

(খ)     প্রস্তালবত পদণ্যর একই ধরদনর পণ্য ও সাংলিষ্ট  সসবা সরবরাদহ TDS এ উদিখ 

অনু ােী লনলে শষ্ট সমদের মদধ্য প্রলতটি লনলে শষ্ট ন্যযনতম মূল্যমাদনর চুলক্ত সন্তুলষ্টর 

সদে সম্পি করার সুলনলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা থাকদত হদব; এবাং 

(গ)     TDS-এ উলিলখত ন্যযনতম পণ্য সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােন সক্ষমতা থাকদত 

হদব।   

১৫. আলথ শক লনণ শােক 15.1 চুলক্তর অধীদন পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর স াগ্য হওোর জন্য েরপত্রোতার অবশ্যই 

লনদম্নাক্ত ন্যযনতম আলথ শক সক্ষমতা থাকদত হদব:    

(ক)   TDS এ উলিলখত ন্যযনতম তরল সম্পদের লভ্যতা অথ শাৎ, চললত মূলধন বা 

বাাংলাদেদশর সকান তফলসলর্ভক্ত ব্যাাংদকর ঋণ প্রলতশ্রুলত পত্র  া অন্যান্য চুলক্তর 

জন্য প্রলতশ্রুত অদথ শর অলতলরক্ত।  

(খ)    আইনী মামলাসমূদহর সকল োবীর  সদন্তাষজনক লনস্পলি  এবাং োরপত্রোতার 

আলথ শক সক্ষমতার উপর এর মারত্মক সনলতবাচক প্রভ্াব না থাকা।  চলমান 

সকল মামলা েরপত্রোতার লবরুদদ্ধ লনস্পলিদ াগ্য লহদসদব লবদবলচত হদব।  

১৬. সহ-ঠিকাোর (গণ)  16.1 েরপত্রোতা পণ্য সরবরাদহর তাললকাে একটি অাংশ বা পদণ্যর আাংলশক সরবরাহ সহ-

ঠিকাোর লনদোদগর মাধ্যদম সম্পি করদত অলভ্প্রাে ব্যক্ত করদত পাদরন।  তদব এদক্ষদত্র 

প্রস্তালবত সহ-ঠিকাোর এবাং উদিলখত সরবরাহ উপাোন সুলনলে শষ্ট করদত হদব।  

16.2 সহ-ঠিকাোর লনদোগ ব্যবস্থা লবষদে আরও অলধক তথ্য ক্রেকারী জানদত চাইদত পাদর।  

 লে ক্রেকারী সকান সহ-ঠিকাোরদক তার উপর অলপ শত সরবরাহ কাদজর জন্য অদ াগ্য বা 

অনুপযুক্ত মদন কদর, তাহদল ক্রেকারী েরপত্রোতাদক গ্রহণদ াগ্য অন্য সহ-ঠিকাোর 

লনদোদগর প্রস্তাব করার জন্য অনুদরাধ করদত পাদর।  

16.3 একজন সহ-ঠিকাোর একালধক েরপদত্র শুধু সহ-ঠিকাোর লহদসদব অাংশগ্রহণ করদত 

পারদব।  

ঘ. দে ত্র িস্তুিকেণ 

১৭. একটিমাত্র েরপত্র  17.1   লে ‘‘আইদেম-বাই-আইদেম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক পণ্য ক্রদের জন্য েরপত্র আহবান 

করা হে, সসদক্ষদত্র লনলে শষ্ট আইদেদমর আওতাে সম্পূণ শ পলরমাণ সরবরাদহর জন্য উক্ত 

আইদেদমর প্রস্তাব করদত হদব এবাং এরকম প্রলতটি আইদেদমর প্রস্তাব লনদে একটি েরপত্র 

গঠিত হদব।  একজন েরপত্রোতা  লে একই আইদেদমর জন্য একালধক েরপত্র োলখল কদর 

বা  অাংশগ্রহণ কদর, তাহদল তার সকল েরপত্র বালতল হদব।  
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17.2 একটি লে/প্যাদকজ এর জন্য পণ্য সরবরাদহর েরপত্র আহবান করা হদল, একটি 

লে/প্যাদকজ  একটি েরপত্র গঠন করদব এবাং একজন েরপত্রোতা একটি  লে/প্যাদকদজর 

জন্য একটিমাত্র েরপত্র োলখল করদত পারদব। সকান েরোতা একটি  লে/প্যাদকদজর জন্য 

একালধক েরপত্র োলখল করদল  তার সকল েরপত্র বালতল হদব।  

17.3 ‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিদত কদেকটি লদে পণ্য ক্রদের জন্য েরপত্র আহবান করা হদল, এরূপ 

প্রলতটি লে একটি েরপত্র গঠন করদব।  একটি লদের জন্য একজন েরপত্রোতা একটিই 

েরপত্র োলখল করদব। সকান েরোতা প্যাদকদজর একটি লদের জন্য একালধক েরপত্র 

োলখল করদল তার সকল  েরপত্র বালতল হদব।  

১৮. েরপত্র প্রস্তুদতর  ব্যে 
18.1 েরপত্র প্রস্তুত ও োলখল করার সমুেে ব্যে েরপত্রোতা বহন করদব, এবাং েরপত্র প্রলক্রোর 

ফলাফল  া-ই সহাক না সকন, ক্রেকারী এইসব খরদচর োে-োলেত্ব সনদব না।  

১৯. েরপত্র জালর ও লবক্রে 19.1 পলত্রকাে েরপত্র লবজ্ঞলি প্রকাদশর তালরখ সথদকই আগ্রহী েরপত্রোতা েরপত্র েললল 

লনধ শালরত মূদল্য ক্রদের জন্য অনুদরাধ এবাং ইচ্ছা করদল তাৎক্ষলণকভ্াদব তাদের লনকে 

েরপত্র েললল প্রালিসাধ্য করদত হদব।  

19.2 েরপত্র েললল লবক্রদের সক্ষদত্র সকানরূপ পূব শশতশ আদরাপ করা  াদব না এবাং েরপত্র 

োলখদলর সব শদশষ লেদনর পূদব শর  লেন প শন্ত েরপত্র েললল লবক্রে করা  াদব।  

২০. েরপদত্রর ভ্াষা 20.1 েরপত্রটি ইাংদরলজ ভ্াষাে লললখত হদব। েরপত্র সম্পলকশত স াগাদ াগ এবাং সাংলিষ্ট 

েলললপদত্রর ভ্াষা ইাংদরলজ অথবা বাাংলা হদত পাদর। েরপদত্রর অাংশ লহদসদব স  সমস্ত 

সহােক েললল বা োপাদনা েললল সাংযুক্ত হদব, সসগুদলা অন্য সকান ভ্াষাদতও হদত পাদর, 

তদব শতশ থাদক স   এর  সাংলিষ্ট  অাংশ ইাংদরলজ বা বাাংলা ভ্াষাে সঠিকভ্াদব অনুবাে কদর 

সাংযুক্ত করদত হদব। এ সক্ষদত্র েরপদত্রর ব্যাখ্যাে অনুবালেত েলললদক অনুসরণীে ও 

লনভ্শরদ াগ্য হদব।  

20.2 েরপদত্রর ভ্াষাে অনুবাে করার সকল ব্যে েরপত্রোতা বহন করদব এবাং অনুবাদের 

সঠিকতার সকল োে-োলেত্বও তার।   

২১.  েরপদত্রর উপাোনসমূহ  21.1 েরোতা কর্তশক প্রস্তুতকৃত েরপদত্র লনদম্নাক্ত লবষেসমূহ আবলশ্যকভ্াদব অন্তর্ভ শক্ত থাকদব:  

(ক)      ITT উপ-অনুদচ্ছে-২২.১ এ বলণ শত  েরপত্র োলখলপত্র (ফরম লপলজ৩-১); 

(খ)      ITT অনুদচ্ছে-৫, ২৬ ও ২৭ এ বলণ শত েরপত্রোতার তথ্যাবলী (ফরম লপলজ৩-২); 

(গ)     ITT অনুদচ্ছে -২২, ২৪ ও ২৫ এ বলণ শত প্রলতটি লদের মূল্য তফলসল (ফরম লপলজ-৩-৪ এ 

এবাং লপলজ ৩-৪লব); 

(ঘ)      ITT অনুদচ্ছে -৩১, ৩২ ও ৩৩ এ বলণ শত েরপত্র জামানত; 

(ঙ)   ITT অনুদচ্ছে -২৭.২ এ বলণ শত পূরণকৃত পলরপূণ শ লবলনদে শশ এবাং কমপ্লাদেি লশে (ফরম 

লপলজ৩-৫); 

(চ)      ITT অনুদচ্ছে -২৩ এ অনুমলত সেো হদল লবকল্প কালরগলর প্রস্তাব; 

  (ে)    ITT উপ- অনুদচ্ছে-৩৬.৩ এ বলণ শত েরপত্রোতার পদক্ষ েরপদত্র স্বাক্ষর করার জন্য লললখত 

ক্ষমতা প্রোন পত্র;  

(জ)   নবধ সেে লাইদসি;  

(ঝ)   ITT উপ- অনুদচ্ছে-৫.৪ এ বলণ শত কর ও ভ্যাে প্রোদনর প্রমাণস্বরূপ টিআইএন নম্বর ও ভ্যাে 

সনে সাংক্রান্ত েলললালে; 

(ঞ)  ITT ধারা ২৬, ২৭ এবাং ২৮ এ বলণ শত েরপত্রোতার উপযুক্ততার েলললপত্র, পণ্য ও সাংলিষ্ট 
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সসবার উপযুক্ততা ও সাংগলতপূণ শতার প্রমাণ এবাং চুলক্তর আওতাে পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা 

সরবরাহ  থা থভ্াদব সম্পােদনর জন্য েরোতার ন্যযনতম স াগ্যতা;  

(ে)  সরকালর মাললকানাধীন প্রলতষ্ঠাদনর সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৯ এ বলণ শত আইনত ও 

আলথ শকভ্াদব স্ব-শালসত এবাং পলরচালনার সক্ষদত্র বালণলজযক আইদনর সাদথ সাংগলতপূণ শ 

হওোর প্রমাণ ; এবাং 

(ঠ)    TDS এ বলণ শত অন্যান্য েলললপত্র। 

২২. েরপত্র োলখল ও মূল্য 

তফলসল 

22.1 েরপত্রোতাদক েরপত্র োলখলপত্র (ফরম লপলজ৩-১) েদকর সকাদনা পলরবতশন না কদর 

চালহোকৃত তথ্যসহ সকল খালল স্থান সম্পূণ শভ্াদব পূরণ কদর োলখল করদত হদব, এবাং এটি 

অসম্পূণ শ থাকদল েরপত্র বালতল হদত পাদর ।  

22.2 োরপত্রোতা অধ্যাে ৫: মূল্য তফলসল-এ প্রেি ফরম(সমূহ) ব্যবহার কদর মূল্য তফলসল 

োলখল করদবন।  

22.3  লে েরপত্র প্রস্তুদতর সমে েরপত্রোতা একক মূল্য বা সমাে মূদল্য সকান র্ভল কদর এবাং 

েরপত্র োলখদলর পূদব শ তা সাংদশাধন করদত চান তাহদল তা করদত পারদবন, তদব 

সাংদশালধত প্রলতটি স্থাদন েরপত্রোতার ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর স্বাক্ষর অবশ্যই থাকদত হদব।  

২৩. লবকল্প দে ত্র 23.1 TDS এ উদিখ না থাকদল সকান লবকল্প কালরগলর প্রস্তাব লবদবচয হদব না।  

23.2  োলখলকৃত েরপদত্র মূল কালরগলর লনণ শােদকর সদে সাংগলতপূণ শ মূল্যালেত সব শলনম্ন েরোতার 

কালরগলর লবকল্প,  লে থাদক, তদব তা ক্রেকারী লবদবচনা করদব।   

২৪. েরপত্র মূল্য এবাং 

মূল্যোড়  

24.1 েরপত্র োলখলপদত্র (ফরম লপলজ৩-১) এবাং মূল্য তফলসদল (ফরম লপলজ৩-৪এ ও লপলজ৩-

৪লব) েরপত্রোতা কর্তশক উদ্বৃত মূল্য ও মূল্যোদড়র সক্ষদত্র লনদম্নাক্ত লবষেসমূহ অনুসরণ 

করদত হদব।   

24.2 মূল্য তফলসদল প্রেি পদণ্যর প্রলতটি আইদেদমর একক মূল্য অাংদক ও কথাে উদিখ করদত 

হদব।  

24.3 TDS এর বণ শনা অনুসাদর, ‘‘আইদেম-বাই-আইদেম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক 

আইদেদমর জন্য, বা একটি লে বা ‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিদত কদেকটি লদের জন্য েরপত্র 

আহবান করা হদচ্ছ। 

24.4 অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  -এ অন্তর্ভ শক্ত সকল আইদেম ও লেসমূহ ফরম লপলজ৩-৪এ ও 

লপলজ৩-৪লব এর মূল্য তফলসদল তাললকার্ভক্ত কদর পৃথকভ্াদব মূল্য উদ্ধৃত করদত হদব।   

24.5 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৩ এর বণ শনা অনু ােী ‘‘আইদেম-বাই-আইদেম’’ লভ্লিদত এক বা 

একালধক আইদেদমর জন্য, বা একটি লে/প্যাদকজ বা ‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিদত কদেকটি 

লদের জন্য স  েরপত্র আহবান করা হদেদে তাদত প্রলতটি আইদেদমর সম্পূণ শ পলরমাদণর 

জন্য ের উদ্ধৃত করদত হদব; অন্যথাে েরপত্র অগ্রহণদ াগ্য লবদবলচত হদব।  

24.6 TDS এ লভ্ি লকছু বলা না থাকদল একটি লে বা ‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিদত আহবান করা 

একালধক লদের েরপদত্রর প্রলতটি লদের লনলে শষ্ট আইদেমসমূদহর শতভ্াদগর (১০০%) 

লবপরীদত এবাং সসই লদের প্রলতটি আইদেদমর শতভ্াগ (১০০%) পলরমাদণর মূল্য উদ্ধৃত 

করদত হদব  া প্রস্তালবত লদের শতভ্াগ (১০০%) মূদল্যর সমান হদব।    

‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিক একালধক লদের জন্য আহবানকৃত েরপদত্রর লদের সক্ষদত্র  লে 

সসই লদের সমস্ত আইদেদমর অন্তত আলশ (৮০) শতাাংশ আইদেদমর  মূল্য উদ্ধৃত  করা 

না হে এবাং, তা লে মূদল্যর অন্তত পেষলি  (৬৫) শতাাংশ  না হে তদব েরপত্র 

অগ্রহণদ াগ্য লবদবলচত হদব।    
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24.7 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৬ এ লনলে শষ্টকৃত একটি লে েরপদত্র সমাে আইদেদমর শতকরা হার 

অনুসাদর  লে ন্যযনতম সাংখ্যক আইদেম এর জন্য েরপত্র োলখল না করা হে এবাং 

োলখলকৃত আইদেদমর ের ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৬ এ লনলে শষ্টকৃত লদের সমাে মূদল্যর 

ন্যযনতম শতকরা মূল্য না হদলও েরপত্র অগ্রহণদ াগ্য লবদবলচত হদব।  

24.8 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৬ এর আওতাে ‘‘লে-বাই-লে’’ েরপদত্র ক্রেকারী কর্তশক লচলিত 

ও TDS-এ লনলে শষ্টকৃত সকান একটি লনলে শষ্ট আইদেদমর মূল্য সমাে লে মূদল্যর পিাশ 

শতাাংদশর সবলশ হদল সস আইদেদমর ের উদ্ধৃত না করদল ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৬ এর 

অধীদন ন্যযনতম আইদেম সাংখ্যাে ের উদ্ধৃত করার বাধ্যবাধকতা পালন করদলও েরপত্র 

অগ্রহণদ াগ্য লবদবলচত হদব।  

24.9 েরপত্র োলখলপদত্র (ফরম লপলজ৩-১) উদ্ধৃত মূল্য সথদক প্রস্তালবত মূল্যোড় বাে লেদে স  

মূল্য, তা েরপদত্রর সমাে মূল্য লহদসদব গণ্য হদব।  

24.10 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.১২ অনুসাদর েরপত্রোতা শতশহীন মূল্যোড় এবাং মূল্যোড় প্রদোদগর 

পদ্ধলত েরপত্র োলখলপদত্র উদিখ করদবন।  

24.11 েরপত্রোতা একালধক লে পাওোর  জন্য শতশহীন মূল্যোদড়র প্রস্তাব  লেদত চাইদল  প্রলতটি 

লদের জন্য মূল্যোড় অথবা লবকল্প লহদসদব প্যাদকদজর আওতাভূক্ত স  সকান লদের সমলষ্টর 

জন্য লনলে শষ্ট কদর উদিখ করদত হদব।  ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.১১ অনুসাদর মূল্যোড় োলখল 

করদত হদব, তদব সকল লদের েরপত্র একদত্র োলখল এবাং সখালা হদব তা লনলশ্চত করদত 

হদব। 

24.12 েরপত্র োলখদলর সব শদশষ লেদনর আঠাশ (২৮) লেন পূদব শ ঠিকাোর কর্তশক চুলক্তর আওতাে  

বা অন্য সকান সক্ষদত্র পলরদশাধদ াগ্য, সকল প্রকার কর, শুল্ক, ভ্যাে এবাং অন্যান্য প্রদেে 

সললভ্ েরপত্রোতা প্রচললত একক েদর ও সমাে েরপত্র মূদল্য অন্তর্ভ শক্ত করদবন।  

24.13  চুলক্ত লস্থর মূদল্য হদব এবাং এসক্ষদত্র অথ শননলতক এবাং বালণলজযক  পলরবতশদনর  সক্ষদত্র 

একক েদরর পলরবতশন নাও করা স দত পাদর ।  

২৫. েরপত্র  মুদ্রা 25.1 েরপত্রোতাকর্তশক েরপত্র োলখলপদত্র এবাং েরপত্র মূল্য তফলসদল প্রেি মূল্য বাাংলাদেদশর 

মুদ্রাে (োকা) উদিখ করদত হদব ।  

২৬. েরপত্রোতার স াগ্যতা 

প্রমাদণর েললল 

26.1 ITT ধারা ৫ সমাতাদবক একক েরপত্রোতা লহদসদব েরপত্রোতার স াগ্যতা প্রমাদণর জন্য 

লনদম্নাক্ত েলললপত্র অবশ্যই োলখল করদত হদব:  

(ক) েরপত্র োলখলপদত্র  উপযুক্ততা সম্পলকশত সঘাষণা প্রোন করা (ফরম লপলজ৩-১); 

(খ) েরপত্রোতার তথ্য প্রোন করা (ফরম লপলজ৩-২) ;  

(গ)  সহ-ঠিকাোর লনদোদগ  ইচ্ছুক থাকদল, সহ-ঠিকাোর সম্পদকশ পূণ শাে তথ্য প্রোন করা 

(লপলজ৩-৩)। 

২৭.  ণ্য ও  িংসিষ্ট জ বাে 

 ঙ্গসিপূণ থিা ও জযাগ্যিা 

িমারণে দসলল ত্র  

 

 

 

 

২৭.১ ITT ধারা ৬ অনুসাদর েরপত্রোতাদক মূল্য তফলসল ফরদম পণ্য উৎপােনকারী সেদশর 

সঘাষণা  প্রোন করদত হদব এবাং চুলক্তর আওতাে সরবরাহ করা হদব এমন সকল পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবার উৎপােনকারী প্রলতষ্ঠান ও সেশ সম্পদকশ  প্রামালণক েলললপত্র োলখল করদত 

হদব।    

27.2 েরপত্র েললদলর সদে পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার মাদনর সাংগলতপূণ শতা প্রমাদণর জন্য 

েরপত্রোতাদক েরপদত্রর অাংশ লহদসদব পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার অনুদচ্ছে ৭, কালরগলর 

লবলনদে শশ এদত কালরগলর লবলনদে শশ ও মাদনর সদে সাংগলতপূণ শতার প্রামালণক েলললপত্র 

োলখল করদত হদব।   
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27.3 পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার মাদনর সাংগলতপূণ শতা প্রমাদণর জন্য পদণ্যর বণ শনা, নকশা 
(Drawing) এবাং তথ্য-উপািসহ লনদম্নাক্ত লবষে েরপত্র েললদলর সদে অন্তর্ভ শক্ত থাকদব:  

           (ক) পদণ্যর কা শকালরতা ও অতযাবশ্যক কালরগলর নবলশষ্টয সম্পলকশত লবস্তালরত লববরণ;  

           (খ) ক্রেকারীর কালরগলর লবলনদে শদশ উদিলখত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার ‘‘আইদেম-বাই-

আইদেম’’ লববরণ প্রোন এবাং লবলনদে শশ অনু ােী  পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবাসমূদহর বাস্তব 

গ্রহণদ াগ্যতার প্রমাণ োলখল। 

২৮. েরপত্রোতার 

স াগ্যতা প্রমাদণর 

েলললপত্র  

28.1 েরপত্রোতা েরপত্রোতার তথ্য (ফরম লপলজ৩-২) পূরণ কদর প্রদ াজয সক্ষদত্র লনদম্নাক্ত 

স াগ্যতার প্রমাণস্বরুপ প্রদোজনীে প্রমাণপত্রসহ োলখল করদব:  

(ক)      ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৪.১(এ) অনু ােী পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর সাধারণ  অলভ্জ্ঞতা  

প্রমাদণর জন্য লনজ লনজ সেদশর লনেম অনু ােী েরপত্রোতার লনবন্ধন/গঠনতন্ত্র/লাইদসি 

এর বের;  

(খ)       ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৪.১(লব) অনু ােী সরকালর বা সবসরকালর প্রলতষ্ঠাদন সম আকার ও 

ধরদণর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সদন্তাষজনকভ্াদব সম্পি করার সুলনলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা 

প্রমাদণর জন্য সাংলিষ্ট ক্রেকারী কর্তশক প্রেি সমালি  সনেপত্র বা  থা থ প্রতযােন পত্র ; 

(গ)      ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৪.১ (লস) অনু ােী ন্যযনতম পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ এবাং/অথবা 

উৎপােন সক্ষমতা প্রমাদণর জন্য কাজ সমালির সনেপত্র অথবা ঠিকাোর এবাং/অথবা 

উৎপােনকারীর হালনাগাতকৃত  ব্রলশউর;  

(ঘ)     ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৫.১(এ) অনু ােী এবাং (ফরম লপলজ৩-৮) এর লনধ শালরত েদক সকান 

পলরবতশন না কদর এদত, ন্যযনতম তরল সম্পদের প শািতা বা চললত মূলধন  া অলেে 

প্রলতদবেন বা ব্যাাংদকর  লববরণী দ্বারা প্রমালণত, বাাংলাদেদশর স  সকান তফলসলল ব্যাাংক 

কর্তশক প্রমালণকৃত ঋণ সুলবধা প্রেশ শন;  

(ঙ)      TDS এ লনলে শষ্ট কদর সেো এবাং ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৫.১(এ) অনু ােী চলমান বা লবগত 

বেদরর োলব সাংক্রান্ত মামলার েরপত্রোতার সাংলিষ্টতা, সাংলিষ্ট পক্ষগণ এবাং োলবর 

মূল্যমান লবষেক তথ্যালে,  া সলোর-সহে প্যাদে লববৃলতর মাধ্যদম প্রমাণকৃত; 

(চ)        TDS এ বলা সাদপদক্ষ, েরপত্রোতা লনদজ পণ্য প্রস্তুত বা উৎপােন  না করদল, 

প্রস্তুতকারীর  ক্ষমতা প্রোনপত্র  (ফরম লপলজ৩-৬) োলখল করদবন; 

(ে)     সলোর-সহে প্যাদে েরপত্রোতার ব্যাাংক বা অন্য সকাদনা উৎস   হদত  সরফাদরি চাওোর 

ক্ষমতা ; এবাং 

(জ)   TDS অনু ােী েরপত্রোতার আলথ শক সাংগলতর প্রলতদবেন, স মন, অলেে লরদপাে শ দ্বারা 

প্রমাণকৃত লাভ্-ক্ষলতর লববরণী এবাং লবগত বেদরর অলেদেে ব্যাদলি লশে।  

২৯. েরপদত্রর নবধতার 

সমোে    

29.1 ক্রেকারী কর্তশক লনধ শালরত েরপত্র োলখদলর সব শদশষ তালরখ হদত  TDS-এ উদিলখত 

সমোে প শন্ত েরপদত্রর নবধতার সমোে বলবৎ  থাকদব। উদিলখত নবধতার সমোদের কম 

নবধতার সমোদের েরপত্র অগ্রহণদ াগ্য বদল লবদবলচত হদব।   

৩০. েরপদত্রর নবধতা এবাং 

েরপত্র জামানদতর সমোে 

বলধ শতকরন  

30.1 লবদশষ পলরলস্থলতদত, েরপত্র নবধতার সমোেকাল উিীণ শ হবার পূদব শই ক্রেকারী েরপদত্রর 

নবধতার সমোে বৃলদ্ধ করার জন্য ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪৭.২ অনুসাদর স  সব েরপত্রোতা 

প্রাথলমক বাোইদে উিীণ শ হদেদেন তাদের সকদলর সম্মলত আহবান করদত পাদর;  

30.2 েরপদত্রর নবধতার সমোে বৃলদ্ধর অনুদরাধপদত্র  েরপদত্রর নবধতার সমোদের নতুন তালরখ 
উদিখ করদত হদব;  

30.3 অনুদরাধ ও প্রলত উির লললখত হদত হদব। ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩১ অনু ােী প্রেি েরপত্র 

জামানদতর নবধতার সমোে েরপদত্রর নতুন নবধতার সমোে সশষ হবার তালরখ সথদক 

পরবতী ২৮ (আঠাশ) লেন প শন্ত বলধ শত করদত হদব।  লে সকাদনা েরপত্রোতা অনুদরাদধ 

সাড়া না সেে বা অনুদরাধ প্রতযাখান কদর  তাহদল তার েরপত্র জামানত বালতল হদব না, 
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তদব তার েরপত্র আর পরবতী মূল্যােদনর জন্য লবদবচনা করা হদব না। স  েরপত্রোতা 

অনুদরাদধ সম্মত হদব তার েরপত্র সাংদশাধদনর প্রদোজন হদব না বা তাদক েরপত্র 

সাংদশাধদনর অনুমলত সেো হদব না।  

৩১. েরপত্র জামানত 31.1 ক্রেকারীর অনুকুদল  বা অন্য সকান  লনদে শশনা অনুসাদর েরপত্রোতা েরপদত্রর অাংশ লহদসদব 

TDS এ উদিলখত পলরমাদণ েরপত্র জামানদতর মূল কলপ (ফদোকলপ নে) োলখল করদব।   

31.2 ‘‘আইদেম-বাই-আইদেম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক আইদেম এর জন্য েরপত্র আহবান 

করা হদল আইদেমসমূদহর েরপত্রোতা উদ্ধৃত সমাে মূদল্যর TDS এ উদিখ অনু ােী 

শতকরা হাদর একটি েরপত্র জামানত আলাো খাদম োলখল করদত হদব।   

31.3 ITT ধারা ৪২ অনু ােী লবকল্প েরপদত্রর সক্ষদত্র প্রলতস্থালপত েরপদত্র নতুন েরপত্র জামানত 

োলখল করদত হদব।   

৩২. েরপত্র জামানদতর 

ধরন 

32.1 েরপত্র জামানত লনম্নরূপ হদব:  

(ক) েরপত্রোতার পেন্দ অনু ােী  েরপত্র জামানত লনদম্নর স  সকান একটি হদব: 

i.  ব্যাাংক ড্রাফে বা সপ অে শার, অথবা 

ii. অধ্যাে ৫ এর েরপত্র এবাং চুলক্তর ফরদম বলণ শত (লপলজ৩-৭) েদক সকান পলরবতশন 

োড়া বাাংলাদেদশর স দকান তফলসলল ব্যাাংদকর ইসুযকৃত অপ্রতযাহারদ াগ্য ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট।  

(খ)  ITT ধারা ৩৫.১ এর শতশ অনু ােী ক্রেকারীর লললখত োবীর সপ্রলক্ষদত সত্বর পলরদশাধদ াগ্য; 

এবাং 

(গ)   ITT ধারা ৩৫.১ এ বলণ শত পলরলস্থদত েরপত্রোতার কাদে  থা থ প্রলক্রোে োলব করার জন্য 

েরপদত্রর নবধতার সমোদের সব শদশষ তালরদখর পরবতী ২৮ (আঠাশ) লেন প শন্ত নবধ থাকদব।   

৩৩. েরপত্র জামানদতর 

সতযতা 

33.1 ক্রেকারী চাইদল েরপত্রোতার োলখলকৃত েরপত্র জামানদতর অকৃলত্রমতা, জালরকারী 
ব্যাাংদকর লনকে পত্র মারফত পরীক্ষা ও  াচাই করদত পারদব।   

33.2  লে সকান েরপত্র জামানদতর লবশ্বাসদ াগ্যতা প্রমাণ না পাওো  াে, তাহদল ITT উপ-

অনুদচ্ছে ৪.৪ অনু ােী ক্রেকারী েরপত্রোতার লবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পারদব।  

33.3 নবধ েরপত্র জামানত োড়া েরপত্র োলখল করা হদল তা বালতল বদল গণ্য হদব।  

৩৪. েরপত্র জামানত সফরত  34.1 চুলক্ত স্বাক্ষদরর পূদব শ সকান েরপত্রোতাদক েরপত্র জামানত সফরত সেওো  াদব না; 

34.2 অকৃতকা শ েরপত্রোতাদক েরপত্র জামানত  থাশীঘ্র সফরত লেদত হদব লকন্তু তা ITT উপ-

অনুদচ্ছে ২৯.১ অনু ােী েরপত্র নবধতার সমোে সশষ হবার আঠাশ (২৮) লেদনর মদধ্য 

সফরত লেদত হদব;  

34.3 কৃতকা শ েরপত্রোতার েরপত্র জামানত কা শ সম্পােন জামানত োলখল ও চুলক্ত স্বাক্ষর  

হবার পর সফরত সেো  হদব। 



স সে৩  12 

৩৫. েরপত্র জামানত 

বাদজোিকরণ  

৩৫.১  েরপত্র জামানত বাদজোি করা  াদব,  লে েরপত্রোতা: 

(ক) ITT উপ-অনুদচ্ছে-২৯ এবাং ৩০ অনু ােী েরপত্র উন্মুক্ত করার পর েরপদত্রর নবধতার 

সমোেকাদলর মদধ্য েরপত্র প্রতযাহার কদর; অথবা 

(খ) ITT উপ- অনুদচ্ছে-৬১.৩ অনু ােী চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ গ্রহদণ অস্বীকৃলত জ্ঞাপন 

কদর; অথবা 

(গ) ITT উপ- অনুদচ্ছে-৬২.১ অনুসাদর কা শ সম্পােন জামানত প্রোদন ব্যথ শ হে; অথবা 

(ঘ) ITT উপ- অনুদচ্ছে-৬৭.২ অনুসাদর চুলক্ত স্বাক্ষর করদত অস্বীকৃলত জানাে; অথবা 

(ঙ)  ITT উপ- অনুদচ্ছে-৫১ এর আওতাে েরপত্র মূদল্যর গালণলতক র্ভল সাংদশাধন  গ্রহণ না 

কদর।   

৩৬. দে ত্র ফেম্যাট ও 

স্বাক্ষে িদান 

৩৬.১  ITT ধারা ২১ অনুসাদর েরপত্রোতা একটি (১) মূল েরপত্র প্রস্তুত করদব এবাং স্পষ্টভ্াদব 

‘‘মূল কলপ’’ শেটি ললদখ লচলিত করদব। এোড়া TDS-এর লনদে শশনা অনুসাদর েরপত্রোতা 

এই েরপদত্রর  কদেকটি অনুলললপ নতলর করদব এবাং স্পষ্টভ্াদব  ‘‘অনুলললপ’’ শেটি ললদখ 

লচলিত করদব।  লে মূলকলপ  ও অনুলললপর (কলপ) মদধ্য সকান অসামিস্য পলরললক্ষত হে, 

তাহদল মূলটি  প্রাধান্য পাদব।   

৩৬.২  ITT ধারা ২৩ সত লবকল্প েরপদত্রর অনুমলত সেওো হদল স্পষ্টভ্াদব ‘‘লবকল্প’’ শেটি ললদখ 

লচলিত করদব হদব। 

৩৬.৩  েরপদত্রর মূল ও প্রলতটি অনুলললপ অদমাচনীে কাzzললদত ললখদত বা োইপ করদত হদব 

এবাং েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্ত দ্বারা স্বাক্ষরকৃত হদত হদব। েরপদত্র স্বাক্ষদরর 

ক্ষমতা প্রোনপত্র েরপত্র োলখলপদত্রর সদে সাংযুক্ত থাকদত হদব (লপলজ৩-১)। ক্ষমতাপ্রাি 

প্রদতযক স্বাক্ষরকারীর নাম ও পেবী স্বাক্ষদরর লনদচ োইপ বা লপ্রন্ট করা থাকদত হদব। মূল 

ও প্রলতটি অনুলললপর প্রদতযক পৃষ্ঠাে ক্রম অনুসাদর ক্রলমক সাংখ্যা বলসদে ক্ষমতাপ্রাি 

স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর করদত হদব, তদব অপলরবতশনদ াগ্য োপাদনা সকান েললদল স্বাক্ষর 

প্রদোজন হদব না।  

৩৬.৪  বাদকযর ফাঁদক সলখা বাকয, ইদরজার লেদে মুদে সফলা অাংশ, বা ওভ্ার-রাইটিাং গ্রহণদ াগ্য 

হদব  লে এরকম প্রলতটি সাংলিষ্ট স্থাদন ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর থাদক।  

ঙ. েরপত্র োলখল  

৩৭. খামবন্ধকরণ, 

লচলিতকরণ ও েরপত্র 

োলখল  

37.1 েরপত্রোতা মূলকলপ একটি খাদম এবাং সকল অনুলললপ (কলপ) ও লবকল্প  লে ITT অনুদচ্ছে 

২৩ দ্বারা অনুমলত সেওো হে, আলাো একটি খাদম ভ্দর খামবন্ধ করদব, অথবা আলাো 

আলাো খাদম ভ্দর সাংলিষ্ট খাদমর উপর ‘‘মূল’’, ‘‘লবকল্প’’ (অনুদমালেত হদল) এবাং 

‘‘অনুলললপ’’ শে দ্বারা লচলিত কদর খামবন্ধ করদব। এরপর বন্ধ করা আলাো আলাো খাম 

একদত্র একটি খাদম ভ্দর সসটিও খামবন্ধকরণ এবাং লসল করদব।  

৩৭.২    সভ্তদরর আলাো আলাো বন্ধ করা খাম ও বাইদরর  খাদম লনদম্নাক্ত লবষে স্পষ্ট কদর 

ললখদত হদব:  

(a) ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ অনু ােী ক্রেকারীর ঠিকানা;  

ITT উপ-অনুদচ্ছে ১.১ এর অনু ােী েরপদত্রর নাম এবাং েরপদত্রর নম্বর; 

েরপত্রোতার নাম ও ঠিকানা;  

ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪৪.১ অনু ােী “েরপত্র উন্মুক্ত করার তালরখ ও সমদের পূদব শ খুলদবন 

না’’ এই কথা স্পষ্ট ললদখ লেদত হদব, 
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TDS এর লনদে শশনা সমাতাদবক অন্য সকাদনা লনলে শষ্টকরণ লচি।  

 ৩৭.৩  খামসমূহ  থা থভ্াদব লচলিতকরণ ও খামবন্ধকরণ না হদল েরপত্র সাংক্রান্ত সকাদনা তথ্য 

আদগই প্রকালশত হওোর জন্য েরপত্রোতা এককভ্াদব ও সম্পূণ শ োেী থাকদব।  

৩৭.৪   ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ এ উলিলখত ঠিকানাে হাদত হাদত, োক বা কুযলরোর মারফত 

েরপত্র সপৌৌঁোদত হদব।  

৩৭.৫  অনুদরাদধর পলরদপ্রলক্ষদত ক্রেকারী েরপত্র গ্রহদণর প্রালিরলশে সমে ও তালরখ উদিখপূব শক 

েরপত্র জমাোনকারীদক প্রোন করদব।  

৩৮. েরপত্র োলখদলর 

সব শদশষ সমে  

38.1 TDS এ উলিলখত সমে ও তালরদখর মদধ্য এবাং TDS এ উলিলখত ঠিকানাে ক্রেকারী 

লনকে েরপত্র োলখল করদত হদব।  

38.2 ক্রেকারী লনজ লবদবচনাে  ITT ধারা ৩৭.১ অনু ােী  েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমে বলধ শত 

করদত পাদর, এবাং এ সক্ষদত্র েরপত্রপত্রোতা ও ক্রেকারীর  পূদব শর  অলধকার ও 

বাধ্যবাধকতা বলধ শত তালরখ  প শন্ত বলবৎ থাকদব।   

38.3  একালধক স্থাদন েরপত্র োলখদলর অনুমলত সেওো হদল  েরপত্র দাসিরলে মূল এবাং অন্যান্য 

স্থাদন েরপত্র োলখদলর তালরখ ও সমে TDS অনু ােী ‘‘একই হদব, সকাদনাভ্াদবই লভ্ি 

হদব না’’। 

38.4 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.৩ অনু ােী একালধক স্থাদন েরপত্র োলখল হদল, ক্রেকারীর োলেত্ব 

হদব ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ অনু ােী একালধক ঠিকানাে োলখলকৃত েরপত্রসমূহ েরপত্র 

োলখদলর সব শদশষ সমদের পরবতী লতন (৩) ঘণ্টার মদধ্য েরপত্র োলখদলর মূল ঠিকানাে 

(স্থাদন) হাদত হাদত সপৌৌঁোদনা ।  

৩৯. লবলম্ব েরপত্র 39.1 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ অনু ােী সব শদশষ সমদের পদর সকাদনা েরপত্র োলখল হদল 

ক্রেকারী সসোদক লবলম্ব েরপত্র লহদসদব সঘাষণা করদব এবাং তা উন্মুক্ত না কদরই সাংলিষ্ট 

েরপত্রোতাদক সফরত সেদব।  

৪০. েরপত্র সাংদশাধন, 

প্রলতস্থাপন অথবা প্রতযাহার  

40.1 েরপত্রোতা তার ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারী কর্তশক  স্বাক্ষর কদর  ও সঠিকভ্াদব খামবন্ধ কদর 

লললখত আদবেদনর মাধ্যদম েরপত্র সাংদশাধন, প্রলতস্থাপন বা প্রতযাহার করদত পারদব, এবাং 

একটি ক্ষমতা প্রোন পদত্রর  অনুলললপ আদবেনপদত্রর সদে সাংযুক্ত করদব; তদব শতশ থাদক 

স  ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ এ বলণ শত েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমদের পূদব শই এ ধরদনর 

লললখত এলফদেলভ্ে করা আদবেনপত্র ক্রেকারীর কাদে সপৌৌঁোদত হদব।  

৪১. েরপত্র সাংদশাধন   41.1 েরপত্রোতা মূল েরপত্র সফরত লনদত পারদব না তদব মূল েরপদত্রর সাংদশাধনী 

‘‘সাংদশালধত’’ ললদখ লচলিতকরণ কদর োলখল করদত পারদব।    

৪২. েরপত্র প্রলতস্থাপন 

 

42.1 েরপত্রোতা মূল েরপত্র সফরত লনদত পারদব না,  তদব “প্রলতস্থাপন” ললদখ লচলিত কদর  

আদরকটি  েরপত্র োলখল করদত পারদব।   

৪৩. েরপত্র প্রতযাহার  
43.1 ‘‘প্রতযাহার’’ লচি সম্বললত েরপত্র প্রতযাহারপদত্রর মাধ্যদম েরপত্রোতা েরপত্র 

িিযাহারেে করদত পারদব।  

   চ. েরপত্র উন্মকু্তকরণ ও মূল্যােন 

৪৪. েরপত্র উন্মকু্তকরণ  44.1 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪৪.২ এ লভ্ি লকছু না থাকদল TDS এ উলিলখত েরপত্র োলখদলর 

সব শদশষ সমে উিীণ শ হওোর অব্যবলহত পদর লকন্তু পরবতী এক ঘণ্টার মদধ্যই েরপত্র 

োলখদলর মূল স্থাদন েরপত্র উন্মুক্ত করদত হদব।  
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44.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.৩ ও ৩৮.৪ অনুসাদর  লে একালধক স্থাদন েরপত্র োলখদলর অনুমলত 

সেওো হে তাহদল েরপত্র োলখদলর অন্যান্য স্থান(সমূহ) সথদক োলখলকৃত েরপত্রসমূহ 

েরপত্র োলখদলর মূল স্থাদন আনার অবব্যলহত পরপরই েরপত্র উন্মুক্ত করা হদব।  

44.3 েরপত্র প্রকাশ্য  উন্মুক্তকরদণর সমে  েরপদত্রর সদে সাংলিষ্ট নে এমন ব্যলক্তদক উপলস্থত 

থাকদত অনুমলত সেো হদব না। 

44.4 েরপত্রোতার প্রলতলনলধ সাংলিষ্ট েরপত্রোতা কর্তশক  থা থভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি হদত হদব।  

েরপত্রোতা বা তার ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধ েরপত্র উন্মুক্তকরণ কা শক্রদম উপলস্থত সথদক 

প শদবক্ষণ করদত পারদবন এবাং লনদজদের উপলস্থলতর প্রমাণ লহদসদব সরলজস্ট্রাদর স্বাক্ষর 

করদবন।  

44.5 মূল েরপত্র প্রতযাহার, প্রলতস্থাপন বা সাংদশাধন  লনধ শালরত পদ্ধলতদত দে ত্রদািা কর্তশক করা 

হদল, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪০.১ অনু ােী োলখলকৃত েলললপদত্রর লভ্লিদত েরপত্র 

উন্মুক্তকরণ কলমটি (TOC) তার পরীক্ষা এবাং  ঠিকিা  াচাই করদব।   

44.6 সকবল সঠিক (সাংদশাধন), (প্রলতস্থাপন), (লবকল্প), (মূল) লচলিত খামগুদলা উনু্মক্তকেণ 

সনসিি কেরি হরব, প্রলতটি েরপত্র উদন্মাচদন লবস্তালরত করণীে লনদম্ন প্রেি হদলা:  

          (ক)    TOC এর সচোরপাস শন উচ্চস্বদর প্রদতযকটি েরপত্র এবাং েরপত্র উন্মুক্তকরণ   

লশদে (TOS) সরকে শ পাঠ করদবন;  

(i) েরপত্রোতার নাম ও ঠিকানা;  

(ii) প্রতযাহারকৃত, সাংদশালধত, প্রলতস্থালপত বা মূল  েরপত্র লক না, তা উদিখ করদবন;   

(iii) েরপত্র মূল্য;  

(iv) মূল্যোড়:  

(v) লবকল্পসমূহ; 

(vi) প্রদোজনীে েরপত্র জামানত আদে লকাংবা সনই; এবাং 

(vii) ক্রেকারীর লবদবচনাে অন্য সকান লবস্তালরত লববরণ স ৌলক্তক মদন করদল;  

(লব)     েরপত্র উন্মুক্তকরদণর সমে  সকবলমাত্র উচ্চস্বদর সঘালষত মূল্যোড় এবাং লবকল্পসমূহ 

মূল্যােদনর জন্য লবদবচনাে সনো হদব;  

            (গ)      TOC এর সেস্যরা মূল েরপদত্রর প্রলতটি পৃষ্ঠাে স্বাক্ষর করদব, তদব অপলরবতশনীে 

োপাদনা লববরদণ স্বাক্ষর করার প্রদোজন সনই।  

 44.7 দে ত্র উনু্মক্তকেণ  ম্পন্ন হবাে  ে, TOC এে  কল  দস্য এবিং দে ত্র উনু্মক্ত কায থক্ররম 

উ সিি দে ত্রদািাো বা িারদে ক্ষমিািাপ্ত িসিসনসধগণ িারদে নাম, ঠিকানা ও  দবী 

উরল্লিপূব থক দে ত্র উনু্মক্তকেণ েীরট (TOS) এ স্বাক্ষে কেরব। এে কস  ক্রয়কােী কায থালয় 

িধান বা িাে ক্ষমিািাপ্ত কমথকিথা, দে ত্র উনু্মক্তকেণ কসমটিে  দস্যবৃন্দ,  িংসিষ্ট 

ক্ষমিািাপ্ত  োমেথক এবিং দে ত্রদািারদে িাৎক্ষসণকভারব িদান কেরি হরব। 

44.8  ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪৪.৭ অনু ােী সরকদে শ েরপত্রোতার স্বাক্ষর না থাকার কারদণ 

সরকদে শর   লবষেবস্তু এবাং কা শকালরতা বালতল হদব না।   

44.9 ITT ধারা ৩৯ সমাতাদবক লবলদম্ব প্রাি েরপত্র ব্যতীত েরপত্র উন্মুক্তকরণ প শাদে সকাদনা 

েরপত্র বালতল হদব না।  
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৪৫. েরপত্র মূল্যােন 45.1 সকবল েরপত্র েললদল উলিলখত লনণ শােদকর লভ্লিদত েরপত্রসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যােন করা 

হদব।   

45.2 কৃতকা শ েরপত্রোতা লনণ শদের  লদক্ষয েরপত্র েললদলর চালহো অনু ােী োলখলকৃত 

েরপত্রসমূহ েরপত্র মূল্যােন কলমটি (TEC) পরীক্ষা, মূল্যােন, ও তুলনা করদবন। 

৪৬. মূল্যােন পদ্ধলত 46.1 TEC মূল্যােনকাদল একটি েরপত্রদক গ্রহদ াগ্য লবদবচনা করদব  লে তা েরপত্র েললদল 

উলিলখত অতযাবশ্যকীে শতশালে পূরণ কদর োলখল করা হদে থাদক। লনদচর চারটি ধাপ 

অনুসরণ কদর েরপত্র উন্মুক্তকরণ সম্পি হবার অব্যবলহত পদরই মূল্যােন প্রলক্রো শুরু 

করদত হদব:  

 (ক) প্রাথলমক যাচাই-বাছাই ; 

 (খ) কালরগলর পরীক্ষা ও গ্রহণদ াগ্যতা লনণ শে; 

 (গ) আলথ শক মূল্যােন ও েদরর তুলনা; 

 (ঘ) সব শলনম্ন মূল্যালেত গ্রহণদ াগ্য েরপদত্রর োলখল-উির স াগ্যতা  াচাই।  

৪৭. প্রাথলমক যাচাই বাছাই 47.1 ITT ধারা ২১ এ উদিলখত প্রদেে েলললপত্র অনু ােী োলখলকৃত প্রলতটি েললদলর 

সম্পূণ শতা বজাে আদে লকনা তা TEC পরীক্ষা করদব;   

47.2 TEC েরপদত্রর লনদম্নাক্ত েলললপত্র ও তথ্যাবলল েরপদত্রর সদে প্রোন করা হদেদে 

লকনা তা লনলশ্চত হদব।  লে এগুদলার সকাদনাটির ঘােলত থাদক তাহদল েরপত্র বালতল 

হদব;  

(ক) েরপত্র োলখলপত্র; 

(খ) মূল্য তফলসল;  

(গ) েরপত্রোতার পদক্ষ েরপদত্র স্বাক্ষরকারী ব্যলক্তদক লললখত ক্ষমতাপ্রোন পত্র ; 

এবাং 

(ঘ)  নবধ েরপত্র জামানত।   

৪৮. কালরগলর পরীক্ষা ও 

গ্রহণদ াগ্যতা 

48.1 TEC, অলতলরক্ত প্রামাণ্য নলথপত্র বাদে সকবল েরপদত্রর উপাোনসমূদহর লভ্লিদত েরপদত্রর 

গ্রহণদ াগ্যতা লনণ শে করদব।  

48.2  স   েরপত্র গুরুত্বপূণ শ লবচুযলত, আপলিকর লবষে বা ঘােলত োড়া  েরপত্র েললদলর চালহোর 

সদে সদব শাতভ্াদব সাংগলতপূণ শ সসটি  গ্রহণদ াগ্য েরপত্র।  সকান গুরুত্বপূণ শ লবচুযলত, 

আপলিকর লবষে বা ঘােলত বলদত  া সবাঝাদব:  

(ক) চুলক্তদত লনলে শষ্ট করা পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সম্পােন, ব্যলি বা মানদক 

উদিখদ াগ্যভ্াদব প্রভ্ালবত কদর ; অথবা 

(খ)   েরপত্র েললদলর সদে সেলতপূণ শ নে এরূপ সকান লবষে বা  চুলক্তর অধীদন 

ক্রেকারীর অলধকার বা েরপত্রোতার আইনগত বাধ্যবাধকতাদক উদিখদ াগ্যভ্াদব 

সীলমত কদর;  অথবা 

(গ) সকান সাংদশাধন  া অন্যান্য গ্রহণদ াগ্য েরপত্রোতার প্রলতদ ালগতামূলক অবস্থানদক 

অন্যায্যভ্াদব প্রভ্ালবত কদর।  

            েরপত্র মূল্যােদনর সমে লনদম্নাক্ত সাংজ্ঞাসমূহ প্রদোগ হদব:  

          লবচুযলত অথ শ েরপত্র েললদল লনদে শলশত চালহোর ব্যলতক্রম করা; 

           

 আপলিকর লবষে অথ শ েরপত্র েললদল লনদে শলশত চালহো সীমাবদ্ধ করা বা সম্পূণ শ গ্রহদণ লবরতত 



স সে৩  16 

থাকা সাদপদক্ষ শতশাবলী সীলমত করা বা সম্পূণ শ চালহো পূরণ সথদক লবরত থাকা; এবাং 

  

 বাে সেো লবষে  অথ শ েরপত্র েললদল লনদে শলশত চালহোমালফক সকল তথ্য বা েলললপত্র  

             প্রোদন সম্পূণ শ বা আাংলশক ব্যথ শ হওো। 

      

48.3  লে সকাদনা েরপত্র েললদলর বাধ্যতামূলক চালহো পূরণ না করার কারদণ েরপত্র গ্রহণদ াগ্য  

লবদবলচত না হে, তাদহদল সসোদক পরবতীদত আর সকান লবচুযলত, আপলিকর লবষে, বা বাে 

সেওো লবষে েরোতা কর্তশক সাংদশাধন কদর গ্রহণদ াগ্য করা  াদব না।   

48.4 গ্রহণদ াগ্য েরপদত্রর সকান ন্যন্যতম সাংখ্যা থাকদব না।  

48.5 োিলরক িাক্কসলি মূদল্যর সচদে সবলশ বা কম হওোর কারদণ েরপত্র স্বোংলক্রেভ্াদব বাে 

পড়দব না।  

48.6 লনদম্নাক্ত অনুদচ্ছদের ধারাবালহকতা অনু ােী TEC প্রামাণ্য েলললালের প শািতা ও 

সতযতা   াচাই করদব:  

(ক) পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার উপযুক্ততা লনণ শদের জন্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার মূল্য 

তফলসল (ফরম লপলজ৩-৪এ এবাং ৪লব)-এ উৎপােনকারী সেশ সাংক্রান্ত সঘাষণার 

সম্পূণ শতা  াচাই। 

(খ) পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার সাংগলত লনণ শদের জন্য পূরণকৃত লবলনদে শশ োলখল লশে (ফরম 

লপলজ৩-৫) এর প্রামাণ্য েলললপত্র   াচাই ও পরীক্ষা। 

(গ) েরপত্র েললদলর সদে েরপত্রোতার স াগ্যতার সাংগলতপূণ শতা এবাং স াগ্যতার 

লনণ শােদকর অধ্যাে-‘লস’ সত লনদে শলশত প্রলতটি স াগ্যতার লনণ শােক েরোতা পূরণ 

কদর লকনা এতৎসাংক্রান্ত প্রামাণ্য েলললপত্রালে  াচাই ও পরীক্ষা।  

48.7 েরপত্র গ্রহণদ াগ্য হদল,  TEC েরপদত্রর েকুদমদন্টশদনর (Documentation) প্রদোজদন  

সগৌণ বা কম গুরুত্বপূণ শ অসাংগলত বা বাে সেো লবষে  সাংদশাধদনর জন্য লনলে শষ্ট সমদের 

মদধ্য প্রদোজনীে তথ্য ও েলললপত্র োলখদলর জন্য েরপত্রোতাদক অনুদরাধ করদত পাদর।  

এ ধরদণর বাে সেো লবষে পূরণকৃত মূল্য তফলসদলর সকান ের  বা সকান  অতযাবশ্যক 

লনণ শােক সম্পলকশত হদত পারদব না।  TEC’ে এ ধরদনর অনুদরাধ পালন না করার ফদল 

তার েরপত্র অগ্রহণদ াগ্য হদত পাদর।   

 48.8 লনদম্নাক্ত লবষোলে থাকদলও TEC একটি েরপত্র গ্রহণদ াগ্য লবদবচনা করদত পাদর;  

(ক)  েরপত্র েললদল উদিলখত কালরগলর লবলনদে শশ, নবলশষ্টয এবাং বালণলজযক বা অন্য সকান 

শতশ বা অবশ্যপূরণীে শদতশর অথ শবহ পলরবতশন হদব না এমন সগৌণ বা কম গুরুত্বপূণ শ   

সোেখাে ও অগুরুত্বপূণ শ লবচুযলত; অথবা  

(খ) সকান ক্রটি বা অসাবধানতাজলনত র্ভল,  া সাংদশাধন করা হদলও েরপদত্রর মূখ্য 

উদেশ্য/উপাোন পলরবলতশত হদব না।  

৪৯. েরপদত্রর স্পষ্টীকেণ 49.1 েরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যােদনর সুলবধাদথ শ TEC েরপত্রোতাদের কাদে েরপদত্রর ব্যাখ্যা 

চাইদত পাদর। TEC কর্তশক ব্যাখ্যা চাওোর অনুদরাধ ও েরপত্রোতার উির লললখত হদত 

হদব। েরপদত্রর লবষেবস্তু বা সকান মূল লবষে পলরবলতশত হদত পাদর এমন সকান লবষদে 

ব্যাখ্যা প্রোন করার জন্য েরপত্রোতাদক অনুদরাধ করা  াদব না এমনলক এই লবষদে সকান 

অনুমলত প্রোন করা  াদব না।    

49.2 ITT ধারা ৫ অনুসাদর েরপত্র মূল্যােদনর সমে সকাদনা গালণলতক র্ভল মূল্যােন কলমটি 

কর্তশক পলরললক্ষত হদল তার সাংদশাধন োড়া েরপত্র মূদল্যর সকান পলরবতশন করার 

অনুদরাধ করা  াদব না বা অনুমলত সেো  াদব না।  
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49.3 TEC প্রাথলমকভ্াদব অগ্রহণদ াগ্য েরপত্রদক গ্রহণদ াগ্য করার লদক্ষয সকান ব্যাখ্যা 

চাইদব না এবাং অনুরূপভ্াদব সাংলিষ্ট েরপত্রোতার ব্যাখ্যাও েরপদত্রর সাংদ াজন, 

পলরবতশন বা সাংদশাধদনর লদক্ষয হদত পারদব না।    

49.4  লে TEC এর লললখত অনুদরাদধর পলরদপ্রলক্ষদত সকাদনা েরপত্রোতা  লনধ শালরত তালরখ 

ও সমদের মদধ্য ব্যাখ্যা প্রোন না কদর, তদব সাংলিষ্ট েরপত্র মূল্যােদনর জন্য লবদবচনা 

করা হদব না।   

৫০. তথ্য প্রকাদশ লনদষধাজ্ঞা 50.1 েরপত্র উন্মুক্তকরদণর পর চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ জালর না করা প শন্ত, সকান েরোতা 

েরপত্র সম্পদকশ স্পষ্টীকরদণর জন্য অনুদরাধ জ্ঞাপন করা না হদে থাকদল বা অলভ্দ াগ 

োলখদলর জন্য আবশ্যক না হদল সাংলিষ্ট ক্রেকারীর সদে সকান স াগাদ াগ করদব না।  

50.2 েরপত্রোতা সকানক্রদমই েরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যােন প্রলক্রোে সকানভ্াদব প্রভ্ালবত করার 

সচষ্টা করদব না।   

50.3 সকান েরপত্রোতা েরপত্র মূল্যােন বা চুলক্ত সম্পােন সাংক্রান্ত ক্রেকারীর লসদ্ধান্ত প্রভ্ালবত 

করার সচষ্টা করদল উক্ত েরপত্র বালতলক্রদম আইদনর ধারা ৬৪(৫) এর অধীদনও ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা  াদব।   

50.4 সকান ব্যাখ্যা প্রোদনর অনুদরাধপদত্র েরপত্রোতাদক সগাপনীেতা রক্ষার লবষে এবাং 

েরপত্রোতা উক্ত সগাপনীেতা রক্ষা করদত ব্যথ শ হদল তার েরপত্র অগ্রহণদ াগ্য লবদবচনা 

করা হদত পাদর তা স্মরণ কলরদে লেদত হদব ।   

৫১. গালণলতক ত্রুটি 

সাংদশাধন  

51.1 েরপত্র গ্রহণদ াগ্য হদল, TEC লনম্নরূদপ গালণলতক র্ভল সাংদশাধন করদব:  

(ক) একক ের এবাং একক ের ও পলরমাণ গুণ কদর প্রাি সমাে লাইন আইদেদমর মূদল্যর  

মদধ্য অসাংগলত হদল  একক েরদক সঠিক ধদর সমাে লাইন আইদেম মূল্য সাংদশাধন 

করদত হদব। তদব TEC  লে মদন কদর স  একক েদর েশলমক বসাদত সুস্পষ্ট র্ভল 

হদেদে, সসদক্ষদত্র সমাে ের ঠিক সরদখ একক ের সাংদশাধন করদত হদব; 

(খ)  লে উপ-সমােসমূদহর স াগ-লবদোদগর র্ভদলর ফদল সমাে মূল্য র্ভল হদেদে বদল সেখা 

 াে, তাহদল সাব-সোোলসমূহ ঠিক সরদখ সমাে মূল্য সাংদশাধন করদত হদব;  এবাং 

(গ)  লে কথাে ও অাংদকর মদধ্য অসাংগলত পলরললক্ষত হে, তাহদল কথা সঠিক বদল গণ্য 

করদত হদব, তদব  লে কথাে লললখত লহসাব গালণলতক র্ভদলর সদে সম্পকশযুক্ত হে, 

তাহদল উপলরউক্ত (এ) এবাং (লব) অনুসাদর সাংদশাধন করদত হদব।  

51.2 TEC গালণলতক ত্রুটি সাংদশাধদনর পদর  থাশীঘ্র সম্ভব সাংলিষ্ট েরপত্রোতাদক পত্র দ্বারা 

অবলহত করদব।  লে সাংলিষ্ট েরপত্রোতা সাংদশাধন গ্রহণ না কদর, তাহদল তার েরপত্র 

বালতল হদব।  

৫২. আলথ শক মূল্যােন  52.1 মূল্যােদনর এ  য থায়  য থন্ত স  েরপত্রসমূহ েরপত্র েললদলর অতযাবশ্যক লনণ শােক অনুসাদর 

গ্রহণদ াগ্য লবদবলচত হদেদে তার প্রদতযকটি েরপত্র TEC আলথ শক মূল্যােন করদব।   

52.2 েরপদত্রর আলথ শক মূল্যােদনর জন্য TEC লনদম্নাক্ত লবষেগুলল লবদবচনা করদব:  

(ক) আইদেম(সমূহ) বা লদের েরপত্র মূল্য; 

(খ) ITT উপ-অনুদচ্ছে-৫১.২ অনুসাদর গালণলতক ত্রুটি সাংদশাধন; 

(গ) প্রদ াজয সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে-২৩.৮ এর পদ্ধলত অনুসাদর সমতুল্য লে মূল্য  

লনণ শে ( লে থাদক); 

(ঘ) প্রদ াজয সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে-৫২.৬ অনুসাদর অথ শননলতক উপাোন  প্রদোগ 

কদর সমন্বে সাধন ( লে থাদক) ; 
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(ঙ) প্রদ াজয সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.১১ এবাং ২৪.১২ অনুসাদর লনঃশতশ 

মূল্যোড় লবদবচনাে লনদে একালধক লদের জন্য প্রস্তালবত মূল্যোড় পদ্ধলত 

প্রদোদগর মাধ্যদম সমন্বে সাধন।   

52.3 েরপত্র েললদলর চালহোর অলতলরক্ত সভ্লরদেশন (Variation), লবচুযলত, লবকল্প ও অন্যান্য 

উপাোন বা ক্রেকারীর জন্য অপ্রতযালশত লাভ্ েরপত্র মূল্যােন লবদবচনাে সনো হদব না; 

52.4 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৩ এ উদিখ থাকদল, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫২.৫ এর পদ্ধলতগত 

লনদে শশনা অনুসাদর TEC এক েরপত্রোতাদক এক বা একালধক লে সরবরাদহর ক্রোদেশ 

লেদত পারদব;  

52.5 সব শলনম্ন মূল্যালেত েদরর লে বা সমলন্বত লেসমূহ লনব শাচন করদত TEC লনদম্নাক্ত 

লবষেসমূহ লবদবচনাে সনদব:  

(ক)  প্রদ াজয প্রদতযক আইদেম বা লদের সব শলনম্ন মূল্যালেত েরপত্র ; 

(খ) একক লে বা সলম্মললত  লদের সমাে লনণ শােদকর সদে সাংগলতপূণ শ  দথষ্ট সম্পে 

(Resources); এবাং  

(গ) প্রলত লদের বা সলম্মললত লদের মূল্যোদড়র কারদণ মূল্য হ্রাস এবাং েরপদত্র      

েরপত্রোতা কর্তশক উলিলখত মূল্যোদড়র বাস্তবােন পদ্ধলত।  

 52.6 ITT ধারা ২৪ অনু ােী উদ্ধৃত েরপত্র মূল্য োড়াও ক্রেকারী অন্যান্য উপাোনও মূল্যােদনর 

জন্য লবদবচনাে লনদত পাদর। প্রদ াজয হদল, অন্যান্য লনব শালচত উপাোদনর মূল্য আলথ শক 

মূদল্য প্রকাশ করদত হদব  াদত েরপত্রসমূহ তুলনা করা সহজ হে। এই উপোনসমূহ, 

মূল্যােন পদ্ধলত এবাং লনণ শােক TDS এ উদিখ করদত হদব। েরপত্র মূল্যােদনর উদেদশ্য 

প্রদোগদ াগ্য আলথ শক উপাোনসমূহ লনম্নরূপ হদব:  

(ক) সরবরাহ ও সম্পােন করার সমেসূলচর লবচুযলত সমন্বে;  

(খ) গুরুত্বপূণ শ প্রলতস্থাপন  অাংশ, অলতআবশ্যক খুচরা  ন্ত্রাাংশ এবাং সসবার মূল্য;  

52.7 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৩.৮ অনুসাদর লবজেী লদে সকান সকান আইদেম বাে সেওো হদে 

থাকদল এবাং এর পলরমাণ শতকরা লবশ ভ্াগ (২০%) বা এর কম হদল, ক্রেকারী উক্ত বাে 

 াওো আইদেমসমূদহর জন্য স  গ্রহণদ াগ্য েরোতা সব শলনম্ন মূল্য প্রস্তাব কদরদে, তার 

লনকে হদত উক্ত আইদেমসমূহ ক্রে করদত পারদব।  

52.8 TEC  লে মদন কদর স  েরপত্র মূল্য সাম্প্রলতক োিলরক প্রাক্কললত মূদল্যর সচদে 

উদিখদ াগ্যভ্াদব কম, তাহদল TEC, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬২.১ এ উদিলখত কা শ 

সম্পােন জামানত এর পলরমাণ বৃলদ্ধর সুপালরশ করদত পাদর, তদব তা চুলক্ত মূদল্যর  পঁলচশ 

(২৫) শতাাংদশর সবলশ হদব না।  

৫৩. মূল্য লবহীন আইদেদমর 

মূল্য লনধ শারণ  

53.1 লদের লভ্লিদত সকান পণ্য ক্রদের সক্ষদত্র, ITT ধারা ২৪ এ অনুমলত সেো হদল সকান 

েরপত্রোতা কর্তশক ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৭ এ বলণ শত লের্ভক্ত আইদেমসমূদহর সকবলমাত্র 

শতকরার আলশ ভ্াগ (৮০%) সরবরাদহর প্রস্তাব সেো হে, তা হদল েরপত্র মূল্যােন কলমটি 

লবজেী লে লনধ শারদণর জন্য স  সকল আইদেদমর মূল্য প্রস্তাব করা হে নাই সসই সকল 

আইদেদমর জন্য অন্যান্য গ্রহণদ াগ্য েরপত্রোতাগদণর প্রস্তালবত গড় মূল্য স াগ কদর লদের 

সমাে মূল্য লহসাব করদব।   

53.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৩.১ অনুসাদর লবজেী লদে সকান সকান আইদেম বাে সেো হদে 

থাকদল এবাং এর পলরমাণ শতকরা লবশ ভ্াগ (২০%) এর কম হদল, ক্রেকারী উক্ত বাে 

 াওো আইদেমসমূদহর জন্য স  গ্রহণদ াগ্য েরপত্রোতা সব শলনম্ন মূল্য প্রস্তাব কদরদে, তার 

লনকে হদত উক্ত আইদেমসমূহ ক্রে করদত পারদব।   
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৫৪. মূল্য তুলনা 54.1 ITT ধারা ৫২ অনুসাদর TEC সকল গ্রহণদ াগ্য েরপদত্রর মদধ্য মূল্য তুলনা করার মাধ্যদম 

সব শলনম্ন েরপত্র লনণ শে করদব।  

54.2 ব্যলতক্রম পলরলস্থলতদত সব শলনম্ন মূল্যালেত েদরর সমতার সক্ষদত্র, স  েরপত্রোতার 

ক্রেকারীর অধীন অতীত সরবরাহ সম্পােদনর মান উৎকৃষ্টতর, তাদক লনব শাচন করদত হদব, 

এবাং সসদক্ষদত্র পণ্য সবরাদহর সমোে, সরবরাহকৃত পদণ্যর গুণগত মান, অলভ্দ াগ সাংক্রান্ত 

ইলতহাস ও অতীদত সরবরাহ সম্পােদনর লনণ শােক লবদবচনা করা স দত পাদর।  

54.3 সব শলনম্ন মূল্যালেত েদরর সমতার সক্ষদত্র  লে সকান েরপত্রোতারই ক্রেকারীর অধীন 

সরবরাহ সম্পােদনর অতীত অলভ্জ্ঞতা না থাদক, তা হদল পদণ্যর চূড়ান্ত ব্যবহারকারীর 

লনকে অলধক সুলবধাজনক লবদবচনাসহ ITT ধারা ৫৫ অনুসাদর োলখল উির-স াগ্যতা 

লনধ শারণ কদর েরপত্রোতা লনব শাচন করদত হদব। 

54.4 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৩.১, ৫৩.২ ও ৫৩.৩ অনুসাদর সকাদনা অবস্থাদতই লোলরর মাধ্যদম 

কৃতকা শ েরপত্রোতা লনব শাচন করা  াদব না।  

৫৫.  সনদগালসদেশন 55.1 েরপত্র মূল্যােদনর সমে বা চুলক্ত প্রোদনর সমে সব শলনম্ন েরপত্রোতা বা অন্য সকাদনা 

েরপত্রোতার সদে সনদগালসদেশন করা  াদব না।  

৫৬. োলখল উির স াগ্যতা 56.1 ITT অনুদচ্ছে-২৬ ও ২৮ অনু ােী েরপত্রোতার োলখলকৃত উপযুক্ততা ও স াগ্যতার 

েলললপত্র, ITT ধারা ৪৯ অনু ােী প্রদেে প্রদোজনীে ব্যাখ্যা এবাং ITT ধারা ১২, ১৩, 

১৪ ও ১৫ অনু ােী স াগ্যতার লনণ শােক সাংক্রান্ত প্রামালণক েলললপত্র পরীক্ষার লভ্লিদত 

োলখল-উির স াগ্যতা লনণ শে করদত হদব। উক্ত অনুদচ্ছেসমূদহ অন্তভূ শক্ত সনই এমন 

সকাদনা উপাোন েরপত্রোতার স াগ্যতা মূল্যােদন ব্যবহার করা  াদব না।   

56.2 স াগ্যতা ইলতবাচকভ্াদব লনণ শে করা েরপত্রোতাদক চুলক্ত প্রোদনর অন্যতম প্রধান শতশ। 

স াগ্যতা সনলতবাচক লনণ শে হদল েরপত্রোতার েরপত্র বালতল হদব। সসদক্ষদত্র  লে চুলক্ত 

প্রোন করদত হে তদব TEC সদন্তাষজনকভ্াদব চুলক্ত সম্পােদন পরবতী সব শলনম্ন মূল্যালেত 

েরপত্রোতার সক্ষমতা একই পদ্ধলতদত লনণ শে করদব।   

56.3 েরপত্র োলখল-উির স াগ্যতা  াচাই প্রলক্রোর অাংশ লহদসদব বাস্তবানুগ ও  থা থ 

লবদবলচত হদল TEC েরপত্র েললদল বলণ শত তদথ্যর সঠিকতা  াচই করার জন্য 

েরপত্রোতার কা শালে পলরেশ শন করদত পারদব। 

৫৭. ক্রেকারীর স  সকান 

েরপত্র গ্রহণ বা স  সকান 

েরপত্র বা সকল েরপত্র 

বালতদলর অলধকার 

57.1 ক্রে চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ জালরর পূদব শ  ক্রেকারী স  সকান বা সকল েরপত্র গ্রহদণর 

বা বালতদলর অলধকার সাংরক্ষণ কদর। ক্রেকারী কা শালে প্রধাদনর পূব শ-অনুদমােন সাদপদক্ষ 

সুলনলে শষ্ট পদ্ধলত অনুসরণ কদর েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমদের পূদব শ স দকাদনা সমে 

ক্রেকারী ক্রে প্রলক্রো বালতল করদত পারদব; এবাং এ জন্য সকান েরপত্রোতার লনকে 

ক্রেকারীর সকান োে বতশাদব না বা ক্রেকারী এ ধরদনর ব্যবস্থা গ্রহদণর কারণ সম্পদকশ 

েরপত্রোতাদের জানাদত বাধ্য থাকদব না।   

৫৮. সকল েরপত্র বালতল 
58.1 উপ-অনুরেদ-৫৭.২ এ বলণ শত পলরলস্থলতদত TEC এর সুপালরদশ সকবল ক্রেকারী কা শালে 

প্রধাদনর অনুদমােদন লনদে  ক্রেকারী সকল েরপত্র বালতল করদত পাদর ।  
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58.2 সকল েরপত্র বালতল করা  াদব,  লে - 

(ক) োিলরক প্রাক্কললত ব্যে বাস্তবসম্মত হওো সদত্বও সব শলনম্ন মূল্যালেত েরপত্র উক্ত 

প্রাক্কললত ব্যে অদপক্ষা অলধক হে; অথবা 

(খ) ক্রে প্রলক্রোে কা শকর প্রলতদ ালগতার অভ্াব থাকার প্রমাণ পাওো  াে স মন, সম্ভাব্য 

কলতপে েরপত্রোতা কর্তশক অাংশগ্রহণ না করা; অথবা 

(গ) সকান সরবরাদহর জন্য লনধ শালরত সমে বাস্তবসম্মত ও যুলক্তসেত হওো সদত্বও 

েরপত্রোতা তার প্রস্তাদব উক্ত লনধ শালরত সমদের মদধ্য তা সম্পি করার প্রস্তাব োলখল 

করদত সক্ষম না হে; অথবা  

(ঘ) সকল েরপত্র অগ্রহণদ াগ্য  হে; অথবা 

(ঙ) পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা ২০০৮ এর ১২৭ নাং লবলধ অনুসাদর ক্রে প্রলক্রোদক 

গুরুতরভ্াদব  ক্ষলতগ্রস্ত কদর এরুপ  সপশাগত অসোচরণ এর প্রমাণ পাওো  াে। 

58.3 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৭.২ এ  া লকছুই থাকুক না সকন, সব শলনম্ন মূল্যালেত ের বাজার মূদল্যর  

সদে সাংগলতপূণ শ হদল  উক্ত েরপত্র বালতল হদব না।  

৫৯. বালতদলর কারণ 

অবসহিকেণ 

59.1 ক্রেকারী কর্তশক েরপত্র বালতদলর লসদ্ধান্ত গ্রহদণর পর তৎপরতার সাদথ সাত (৭) 

কম শলেবদসর মদধ্য সকল েরপত্রোতাদক সনাটিশ প্রোদনর মাধ্যদম অবলহত করদব  এবাং  

সকাদনা েরপত্রোতার লললখত অনুদরাদধর  সপ্রলক্ষদত ক্রেকারী েরপত্র বালতদলর কারণ(সমূহ) 

েরপত্রোতাদক অবলহত করদব  তদব কারণ(সমূহ) এর স ৌলক্তকতা ব্যাখ্যা করার প্রদোজন 

সনই। 

ে. চুলক্ত সম্পােন  

৬০. চুলক্ত সম্পােদনর লনণ শােক  60.1 ক্রেকারী স  েরপত্রোতার সদে চুলক্ত সম্পােন করদব  ার েরপত্র, েরপত্র েললল 

অনুসাদর গ্রহণদ াগ্য এবাং সব শলনম্ন মূল্যালেত েরপত্র লহদসদব লনলণ শত  এবাং এোড়া ITT 

অনুদচ্ছে ৫৫ অনুসাদর োলখল-উির স াগ্যতার লবচাদর উিীণ শ ।  

 60.2 চুলক্ত সম্পােদনর শতশ লহদসদব েরপত্রোতাদক েরপত্র েললদল উদিখ সনই এমন সকাদনা 

োে-োলেত্ব পালন, মূল্য পলরবতশন বা অন্য সকানভ্াদব েরপদত্রর সাংদশাধন করা  াদব 

না।  

৬১. ক্রেকারী কর্তশক পলরমাণ 

তারতদের অলধকার  

61.1 চুলক্ত সম্পােদনর সমে ক্রেকারী কর্তশক অনুদমালেত মূদল্যর মদধ্য অধ্যাে ৬: চালহো 

তফলসল -এ লনলে শষ্ট করা মূল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার প্রলতটি আইদেদমর সাংখ্যাগত 

পলরমাণ বৃলদ্ধর বা কমাদনার অলধকার ক্রেকারী সাংরক্ষণ কদর।  তদব, শতশ থাদক স , এই 

কমাদনা বা বাড়াদনা TDS-এ লনধ শালরত শতকরা পলরমাণ  অলতক্রম করদব না  এবাং 

প্রলত ইউলনদের ের এবাং েরপত্র েললদলর অন্যান্য শতশাবলীদত সকাদনারূপ পলরবতশন করা 

 াদব না।   

৬২. চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ 

জালর  

62.1 েরপদত্রর নবধতার সমোে সশষ হওোর পূদব শই এবাং অনুদমােনকারী কর্তশপক্ষ কর্তশক চুলক্ত 

সম্পােন অনুদমােন পাওোর এক (১) সিাদহর মদধ্যই ক্রেকারী কৃতকা শ 

েরপত্রোতা(দের)দক চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ (NOA) জালর করদব।  

62.2 সাংযুক্ত চুলক্তপত্রসহ নমুনা (ফরম লপলজ৩-৯) অনু ােী NOA এ লনম্নবলণ শত লবষদের বণ শনা 

থাকদব:  

(ক) ক্রেকারী কর্তশক েরপত্র গ্রহণ করা সাংক্রান্ত তথ্য ; 

(খ) স  মূদল্য  চুলক্ত সম্পালেত হদচ্ছ; 

(গ) কা শ সম্পােন জামানদতর পলরমাণ এবাং এর েক ; 

(ঘ) স  সমদের মদধ্য কায থ  ম্পাদন োমানি দাসিরলে িাসেি;  

Commented [U1]: Wrong reference in original book 

 



স সে৩  21 

(ঙ) স  সমদের মদধ্য চুলক্ত স্বাক্ষর হদব এর তালরখ। 

62.3 NOA জালরর সাত (৭) কা শ লেবদসর মদধ্য কৃতকা শ েরপত্রোতাদক চুলক্ত সম্পােদনর 

লবষদে লললখলতভ্াদব তার সম্মলত প্রোন করদত হদব। 

62.4 ‘‘আইদেম-বাই-আইদেম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক আইদেদমর জন্য েরপত্র আহবান 

করা হদল,  স  সকল আইদেদমর জন্য কৃতকা শ েরপত্রোতাদক চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ 

প্রোন করা হদেদে উক্ত সকল আইদেদমর জন্য তার সদে একটি মাত্র চুলক্ত সম্পােন 

করদত হদব।  

62.5 একক লদের জন্য েরপত্র আহবান করা হদল, কৃতকা শ েরপত্রোতার সদে চুলক্তদত লদের 

অন্তর্ভ শক্ত সকল আইদেমসমূহ অন্তর্ভ শক্ত হদব এবাং সকল আইদেমসহ লদের কৃতকা শ 

েরপত্রোতার সদে চুলক্ত স্বাক্ষলরত হদব।  

62.6 ‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিদত একালধক লদের জন্য েরপত্র আহবান করা হদল, কৃতকা শ 

েরপত্রোতাদক লদের স  সব আইদেমসমূদহর জন্য চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ প্রোন করা 

হদেদে সস সব আইদেম চুলক্তদত থাকদব।  উক্ত আইদেমসমূদহর সমন্বদে প্রলত লদের জন্য 

কৃতকা শ েরপত্রোতার সদে চুলক্ত স্বাক্ষর করদত হদব। 

62.7 আনুষ্ঠালনকভ্াদব চুলক্ত স্বাক্ষর না হওো প শন্ত NOA একটি চুলক্ত লহদসদব লবদবলচত হদব, 

 া কা শ সম্পােন জামানত প্রোন এবাং উভ্ে পক্ষ কর্তশক  চুলক্ত স্বাক্ষদরর পর 

বাধ্যতামূলক হদব। 

৬৩. কা শ সম্পােন জামানত 62.8 কৃতকা শ েরপত্রোতা TDS এ বলণ শত  পলরমাণ অথ শ কা শ সম্পােন জামানত লহদসদব 

বাাংলাদেলশ মুদ্রাে প্রোন করদব।  

62.9 চুলক্তর আওতাে সরবরাহ সম্পােদনর  বাধ্যবাধকতা পালদন সরবরাহকারী  ব্যথ শতার 

সক্ষদত্র ক্ষলতপূরণ লহদসদব ক্রেকারীর প্রথম লললখত োবীর  সপ্রলক্ষদত ক্রেকারী বরাবর 

কা শ সম্পােন জামানত লনঃশদতশ পলরদশাধদ াগ্য হদব।  

 63.1 ITT উপ-অনুরেদ-৫.১০ বলণ শত সকাদনা সরকালর মাললকানাধীন প্রলতষ্ঠান কৃতকা শ 

েরপত্রোতা লহদসদব লনব শালচত হদল, ITT উপ-অনুরেদ-৬২.১ অনুসাদর কা শ সম্পােন 

জামানদতর পলরবদতশ TDS এর লনদে শশনা অনুসাদর লনরাপিা জামানত প্রদ াজয হদব।  

৬৪. কা শ সম্পােন জামানত 

োলখদলর সমেসীমা ও েক  

64.1 ক্রেকারী বরাবর কা শ সম্পােন জামানত ক্রেকারীর লনকে গ্রহণদ াগ্য বাাংলাদেদশর 

স দকাদনা তফলসলল ব্যাাংদকর ব্যাাংক ড্রাফট্, সপ অে শার বা অপ্রতযাহারদ াগ্য লনঃশতশ 

ব্যাাংক গ্যারালন্টর মাধ্যদম েক অনু ােী (ফরম লপলজ৩-১১)  সকাদনারূপ পলরবতশন 

োড়া প্রোন করদত হদব।  

 64.2 NOA প্রালির সচৌে (১৪) লেদনর মদধ্য এবাং আবশ্যকভ্াদব উক্ত সনাটিদশ উদিলখত 

তালরদখর মদধ্য কৃতকা শ েরপত্রোতা(গণ) ITT উপ-অনুরেদ-৬২.১ এ উদিলখত 

পলরমাদণ চুলক্তর  থা থ সম্পােদনর জন্য কা শ সম্পােন জামানত প্রোন করদব।  

৬৫. কা শ সম্পােন জামানদতর 

নবধতা  

65.1 চুলক্তর আওতাে সরবরাহকারীর সরবরাহ সম্পােদনর সশষ তালরখ এবাং ওোদরলন্টর 

সমোদেরও পরবতী আঠাশ (২৮) লেন প শন্ত কা শ সম্পােন জামানত নবধ থাকদত 

হদব।  

৬৬. কা শ সম্পােন 

জামানদতর সঠিকতা  াচাই 

66.1 কৃতকা শ েরপত্রোতা কর্তশক োলখলকৃত ব্যাাংক ড্রাফট্, সপ অে শার বা সুলনলে শষ্ট েদক 

সেো অপ্রতযাহারদ াগ্য লন:শতশ ব্যাাংক গ্যারালন্ট প্রোনকারী ব্যাাংদকর সাংলিষ্ট শাখা 

বরাবর ক্রেকারী কা শ সম্পােন জামানদতর সতযতা লনলশ্চত করার জন্য  লললখত পত্র 

সপ্ররণ কদর  াচাই করদব।  
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৬৭. চুলক্ত স্বাক্ষর 67.1 চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ জালর করার সমে ক্রেকারী তৎসদে খসড়া চুলক্ত ও চুলক্তর  

গঠন সাংক্রান্ত সকল েলললপত্র কৃতকা শ েরপত্রোতা(গণ) বরাবর সপ্ররণ করদব। 

67.2 চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ জালরর পরবতী আঠাশ (২৮) লেদনর মদধ্য কৃতকা শ 

েরাপত্রোতা(গণ) এবাং ক্রেকারী  চুলক্ত স্বাক্ষর করদব। 

67.3 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬২.১ অনুসাদর কৃতকা শ েরপত্রোতা(গণ) কা শ সম্পােন জামানত 

প্রোদন ব্যথ শ হদল, বা ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৬.২ অনুসাদর চুলক্ত স্বাক্ষদর ব্যথ শ হদল, তা 

চুলক্ত বালতল ও েরপত্র জামানত বাদজোদির কারণ লহদসদব গণ্য হদব। সসদক্ষদত্র TEC 

পরবতী সব শলনম্ন মূল্যালেত গ্রহণদ াগ্য েরপত্রোতাদক সদন্তাষজনকভ্াদব কা শ সম্পােদন 

স াগ্য বদল লবদবচনা করদল ক্রেকারী তার সদে চুলক্ত সম্পােন করদত পাদর।  

৬৮. চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ 

প্রকাশকরণ   

68.1 ক্রেকারী এক সকাটি বা তদুধ শ োকার চুলক্তর NOA জালর করার সাত (৭) লেদনর 

মদধ্য তা ওদেবসাইদে প্রকাদশর জন্য লসলপটিইউদক অবগত করদব এবাং এই সনাটিশ 

কমপদক্ষ এক মাস ওদেবসাইদে থাকদত  হদব।   

68.2 এক সকাটির কম োকার  চুলক্ত NOA করা হদল ক্রেকারী তার সনাটিশ সবাদে শ এবাং 

প্রদ াজয হদল ক্রেকারীর ওদেবসাইদের প্রকাশ করদব এবাং এই সনাটিশ কমপদক্ষ এক 

মাস অব্যাহতভ্াদব প্রেলশ শত হদব।  

৬৯. েরপত্রোতাদের 

অবলহতকরণ (debriefing) 

69.1 প্রদতযক েরপত্রোতার লললখত অনুদরাদধর পলরদপ্রলক্ষদত ক্রেকারী প্রদতযক 

েরপত্রোতার সদে অবলহতকরণ সভ্াে অন্য সকাদনা েরপত্রোতার তথ্য প্রকাশ না 

কদর তার োলখলকৃত েরপত্র গৃহীত না হবার কারণ, সাংলিষ্ট েরপদত্রর স্ট্যাোস ও 

দুব শলতাগুদলা সাংদক্ষদপ তুদল ধরদব ।  

69.2 অবসহিকেরণে সমে মূল্যােন প্রলক্রোর সগাপনীেতা বজাে রাখদত হদব।   

৭০. অযােজুলেদকের  70.1 চুলক্তর আওতাে, TDS এ উদিলখত ঘণ্টা লভ্লিক সম্মানী ও পলরদশাধদ াগ্য ব্যলেত 

অথ শ প্রোদনর শদতশ ক্রেকারী TDS এ উদিলখত  ব্যলক্তদক অযােজুলেদকের লহদসদব 

লনদোদগর প্রস্তাব করদব।  

৭১. অলভ্দ াগ করার অলধকার 71.1 পাবললক প্রলকউরদমন্ট আইন ২০০৬ ও পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা, ২০০৮ 

অনুসাদর েরপত্রোতার অলভ্দ াগ করার অলধকার আদে ।  
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অধ্যাে ২. েরপত্র উপাি লশে  

এখাদন েরপত্র উপাি লশে সম্পি করার লনদে শশনা প্রেি হদলা, প্রদোজন অনুসাদর সাংলিষ্ট ITT ধারাসমূদহর জন্য বাঁকা অক্ষসর ও 

আন্ডারলাইন শেবদন্ধ সনাে আকাদর উদিখ করা হদলা।  

ITT ধারা েরপত্রোতার প্রলত লনদে শশনার অনুদচ্ছে সমূদহর সাংদশাধন ও সাংদ াজন  

ক. সাধারণ 

ITT ১.১ ক্রেকারী: জেলা িো ক, নেস িংদী। 

 

েরপদত্রর নাম: ২০২১-২০২২ অর্ ণ বছযরর র্নরতসংদী সজিার ৭১০ জর্ন গ্রাম পুতিযর্র (দফদার ও 

মহল্লাদার) সপাষাক ও অন্যান্য সরঞ্জামাতদ সরবরাহ। 

 

 

েরপত্র সূত্র: ০৫.৩০.৬৮০০.১০৯.০৮.১০.২২-415, িাতরখ: ২৯ আগস্ট ২০২২ তি.। 

 

 

ITT ৩.১ 
সরকালর তহলবদলর উৎস: GOB 

ITT ৩.৩ উিের সহদ াগীর নাম 

[উিের সহদ াগীর নাম উদিখ করুন] 

ITT ৫.১ লনদম্নাক্ত সেদশর েরপত্রোতারা স াগ্য লবদবলচত হদবন না:  

[সেশগুদলার নাম ললখুন] 

ITT ৬.১ লনদম্নাক্ত সেদশর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা উপযুক্ত লবদবলচত হদব না: [সেশগুদলার নাম ললখুন] 

খ. েরপত্র েললল 

ITT ৮.২ েরপত্র েললল ইসুয করার উদেদশ্য ক্রেকারীর প্রলতলনলধ/েির লহদসদব লনদম্নাক্ত প্রলতষ্ঠান ক্ষমতাপ্রাি: 

প্রলতলনলধ/েিদরর নাম: 

ঠিকানা: সজিা প্রর্াসযকর কায ণািয়, র্নরতসংদী। 

সফান নাং: ০২২২৪৪৫২৫০০ 

ফযাক্স নাং: +৮৮০২৯৪৬৪৪৩৩ 

ই-সমইল: dcnarsingdi@mopa.gov.bd 

 

 [ লে প্রদ াজয না হে, ‘‘প্রদ াজয নে’’ ললখুন।  লে একালধক প্রলতলনলধ/েির ক্ষমতাপ্রাি হে, সব 

প্রলতলনলধ/েিদরর নামসহ স াগাদ াগ সাংক্রান্ত লবস্তালরত তথ্য উদিখ করুন] 
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ITT ৯.১ সকবল েরপত্র েললদলর ব্যাখ্যার জন্য :  

ক্রেকারীর ঠিকানা: সজিা প্রর্াসযকর কায ণািয়, র্নরতসংদী। 

দৃলষ্ট আকষ শণ: উপপতরচািক, স্থার্নীয় সরকার, র্নরতসংদী 

 

ঠিকানা: সজিা প্রর্াসযকর কায ণািয়, র্নরতসংদী। 

সফান নাং: +৮৮০২৯৪৬২০৩৩ 

ফযাক্স নাং:  

ই-সমইল: ddlgnarsingdi@yahoo.com 

 

ITT ১০.১ প্রাক-েরপত্র সভ্া অনুলষ্ঠত হদব লনদম্নাক্ত স্থান, তালরখ ও সমদে 

ঠিকানা: 

তাতরি: 

 

গ. স াগ্যতার লনণ শােক 

ITT ১৪.১(এ) সরবরাহকারী  লহদসদব পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহ  েরপত্রোতার সাধারণ অলভ্জ্ঞতার ন্যযনতম  ৩ 

(সিন) বের।  

[কমপদক্ষ লতন (৩) বেদরর অলভ্জ্ঞতা স ৌলক্তক গণ্য করা হদব; সাংবােপদত্র IFT প্রকাদশর তালরখ হদত 

লপেদন বের গণনা করদত হদব।]  

ITT ১৪.১(লব)  

একই ধরদনর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর কমপদক্ষ ২ (দুই)  টি চুলক্ত লবগত ৫ ( াঁচ) বেদরর মদধ্য 

সফলতার সদে সরবরাহকারী লহদসদব সমাি করার ন্যযনতম সুলনলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা,  ার প্রলতটি চুলক্তর 

ন্যযনতম মূল্য কমপদক্ষ ৩০,০০,০০০/- (সত্রে লক্ষ) োকা।  

 

  

 ITT ১৪.১(লস) পণ্য সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােদনর ন্যযনতম সক্ষমতা লনম্নরূপ:  

 [পদণ্যর ধরন উদিখ করুন] এবাং [পলরমাণ উদিখ করুন] বেদর সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােন সক্ষমতা  

[সাধারণত, প্রস্তালবত সরবরাদহর সমপলরমাণ হদব। সাধারণ পদণ্যর সক্ষদত্র প্রস্তালবত সরবরাদহর পলরমাদণর 

লদ্বগুণ হদত পাদর] 

[েরপত্র  লে প্যদকদজর একালধক লদের জন্য হদে থাদক, তাহদল প্যাদকদজর প্রলতটি লদের জন্য পৃথকভ্াদব 

আবলশ্যক স াগ্যতা উদিখ করদত হদব।] 

[তথ্য আবশ্যক না হদল/না থাকদল “প্রদ াজয নে” ললখুন] 

ITT ১৫.১(এ) েরপত্রোতার ন্যযনতম সহজলভ্য সম্পে, স মন চললত মূলধন বা প্রাি ঋণ বরাদের সীমা ৩০,০০,০০০/-( 

সত্রে লক্ষ) োকা।  

 

[প্রস্তালবত সরবরাদহর প্রাক্কললত মূদল্যর ন্যযনতম ৮০ সথদক ১০০ ভ্াগ হদব] 
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[েরপত্র  লে প্যদকদজর একালধক লদের জন্য হদে থাদক, তাহদল প্যাদকদজর প্রলতটি লদের জন্য পৃথকভ্াদব  

আবলশ্যক স াগ্যতা উদিখ করদত হদব।]  

ঘ. েরপত্র প্রস্তুত করা 

ITT ২১.১(l) েিথাবলী ও েরপদত্রর সদে েরপত্রোতা লনদম্নাক্ত অলতলরক্ত েলললপত্র সরবরাহ করদবন: 

১) দরপযত্রর সার্থ দরদাতার সদ্য যতাো ০২ (দুই) কতপ পাসর্পাট ে সাইর্জর সতযাতয়ত ছতি; 

২) জািীয় পতরচয় পত্র,  হােিাগাদ যেড োইর্সি, হােিাগাদ আয়কর সিদ, হােিাগাদ ভযাট যরতজর্েশি 

সিদ এর সিযাতয়ি ফযটাকতপ। 

৩) গ্রাম পুতের্শর যপাষাক ও সরঞ্জামাতদ সরিরাহকারী তকংিা সমজাতীয় মাোমাে সরিরাহ কর্রর্ছি 

মর্ম ে ন্যযিতম ০৩ (ততি) িছর্রর সাধারণ অতভজ্ঞতার সিদপত্র। 

৪) একই ধরদনর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর কমপদক্ষ ২ (দুই)  টি চুলক্ত লবগত ৫ ( াঁচ) বেদরর 

মদধ্য সফলতার সদে সরবরাহকারী লহদসদব সমাি করার ন্যযনতম সুলনলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা,  ার প্রলতটি চুলক্তর 

ন্যযনতম মূল্য কমপদক্ষ ৩০,০০,০০০/- (সত্রে লক্ষ) োকা।  

৫) দরপত্র দাতির্ের ১৪ (সচৌদ্দ) তদি পূর্ি ের ইস্যযকৃত কমপর্ক্ষ ৩০,০০,০০০ ( তত্রর্ িক্ষ) টাকার ব্যাংক 

তস্থতত (তেকুইড এযার্সট) এর ব্যাংক কর্তেক প্রদত্ত প্রতযয়িপত্র। 

৬) সরিরাহর্ াগ্য মাোমার্ের িমুিা প্রততটি ০২ (দুই) যসট কর্র দাতিে করর্ত হর্ি। 

৭) ম্যানুফযাকচাতরং প্রিযয়র্ন পত্র দাতখি করযি হযব। 

৮) জয জকান িফস সল ব্যািংক কর্তথক ইস্যযকৃি ব্যািংক ড্রাফট/জ -অর্ থাে এে মাধ্যরম ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ 

) টাকাে দে ত্র োমানি জেলা িো ক, নেস িংদী এে অনুকূরল েমা িদান কেরি হরব।  

৯) NOA প্রাপ্ত দরদাতার্ক উদ্ধৃত দর্রর ১০% কার্জর জামািত (পারফরর্মি তসতকউতরটি) য  যকাি 

তফতসতে ব্যাংক কর্তেক ইস্যযকৃত ব্যাংক ড্রাফট/র্প-অড োর যজো প্রশাসক, র্নরতসংদী এর অনুকূর্ে জমা 

প্রদাি করর্ত হর্ি। (পারফরর্মি তসতকউতরটি তিধ োতরত সময়ার্ন্ত যফরতর্ াগ্য)। 

১০) দরপত্র বিধতার সময়কাে ৯০ (র্নব্বই) তদর্ন। 

১১) কার্জর যময়াদ: চুতক্ত সম্পাদর্ির তাতরি হর্ত ৩০ (তত্রশ) তদি। ৩০ (তত্রশ) তদি অততিাতহত হওয়ার 

আর্গর তদি তিকাে ৫.০০ টার মর্ধ্য কর্তেপক্ষর্ক মাোমাে বুতির্য় তদর্ত হর্ি। 

1২) তর্নধ ণাতরি সময় পর আর সকার্ন দরপত্র গ্রহণ করা হযব র্না। ত্রুটিপূণ ে দরপত্র গ্রহণ করা হর্ি িা এিং 

দরপর্ত্র যকাি প্রকার কাটাকাটি িা র্ষামাজা করা  ার্ি িা। 

১৩) দরপযত্র উযল্লতখি সয সকার্ন আইযটযমর পতরমার্ন বৃতি অর্বা কমাযর্নার তবষযয় কর্তণপযক্ষর ক্ষমিা 

সংরতক্ষি র্াকযব। 

১৪) সরকার কর্তেক প্রদত্ত িমুিা যমাতার্িক িরতসংদী যজোর গ্রাম পুতেশর্দর (দফাদার ও মহল্লাদার) 

যপাষাক ও জুতার মাপ  থা থভার্ি প্রস্তুত করতঃ তার্দর শরীর্রর মাপ অনু ায়ী জামা ও প্যান্ট (সূতত 

কাপড়), জুতা এিং অন্যান্য সামগ্রী সরিরাহ করা তিতিত করর্ত হর্ি। 

১৫) গ্রাম পুতেশর্দর (দফাদার ও মহল্লাদার) জামা ও প্যান্ট এর মাপ সংতিষ্ট উপর্জো তিি োহী অতফসার্রর 

কা োেয় হর্ত গ্রহণ করর্ত হর্ি এিং একই স্থাি যথর্ক অন্যান্য সরঞ্জামাতদসহ তা তিতরণ/সরিরাহ করর্ত 

হর্ি। 

১৬) ঠিকাদার কর্তেক যপাষাক ও সরঞ্জামাতদ প্রস্তুত কাজ যশষ হর্ে মাোমাে  ািাইকরণ সংক্রান্ত 

পতরিীক্ষণ ও মূল্যায়ি কতমটি এিং মাোমাে গ্রহণ সংক্রান্ত কতমটি  ািাই করার ের্ক্ষয দরপত্র তিজ্ঞতপ্তর্ত 

িতণ েত মাোমােগুতে যজো প্রশাসর্কর কা োেয়, িরতসংদী-এ জমা প্রদাি করর্ত হর্ি এিং কতমটি  ািাই 

এর পর গ্রাম পুতেশর্দর যপাষাক ও সরঞ্জামাতদ সংতিষ্ট উপর্জো তিি োহী অতফসার্রর কা োের্য় সরিরাহ 

করর্ত হর্ি। সঠিক মার্পর ও গুণগত মািসম্পন্ন যপাষাক, জুতা ও অন্যান্য সামগ্রী সরিরাহ িা করা হর্ে 

সরিরাহকারী প্রততষ্ঠাি তিজ িরর্ি তা যফরত তির্য় িতুি কর্র প্রস্তুত কর্র পুিরায় তা সরিরাহ করর্ত 

িাধ্য থাকর্িি এিং এ তিষর্য় দরপত্র আহ্বািকারীর কর্তেপক্ষ তিতধ যমাতার্িক য  যকাি ধরর্ণর আইিগত 

ব্যিস্থা গ্রহণ করর্ত পারর্িি। 

১৭) দরপর্ত্র প্রততটি আইর্টর্মর দর স্পষ্ট অক্ষর্র উর্ল্লি করর্ত হর্ি এিং সি ের্মাট উদ্ধৃত দর স্পষ্টাক্ষর্র 

অংর্ক ও কথায় তেির্ত হর্ি। 
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1৮) তবতধ সমািাযবক ভ্যাট, আয়কর ও অন্যান্য সরকারী দাবী কিণর্ন করযি হযব। 

১৯) কর্তেপক্ষ কর্তেক গৃহীত দরপত্র দরদাতা অিতহত হওয়ার পর পািতেক প্রতকউরর্মন্ট আইি ২০০৬ এিং 

পািতেক প্রতকউরর্মন্ট তিতধমাো ২০০৮ অনু ায়ী তিধ োতরত তদর্ির মর্ধ্য ৩০০/- (ততিশত) টাকার িি-

জুতডতসয়াে স্ট্যার্ম্পর উপর শতে যমাতার্িক যপাষাক ও সরঞ্জামাতদ সরিরাহ করা হর্ি মর্ম ে য  যকাি 

তিি োহী ম্যাতজর্েট/জুতডতসয়াে ম্যাতজর্েট এর তিকট হেফিামা সম্পাদি করর্ত হর্ি। 

২০) দরদাতার্ক প্রততষ্ঠার্ির মাতেকািা সংক্রান্ত হেফিামা দাতিে করর্ত হর্ি। তিধ োতরত সমর্য়র মর্ধ্য 

যপাষাক ও সরঞ্জামাতদ সরিরাহ করর্ত হর্ি। তিের্ম্ব যকাি যপাষাক ও সরঞ্জামাতদ গ্রহণ করা হর্ি িা।    

2১) কার্জর পারফরর্মি তসতকউতরটি (জামািত) উদ্ধৃত দর্রর ১০% টাকা ০৬ (ছয়) মাস সংরক্ষণ করা 

হর্ি। সরিরাহকৃত মাোমার্ে যকাি প্রকার ত্রুটি পতরেতক্ষত হর্ে পারফরর্মি তসতকউতরটি (জামািত) 

িার্জয়াপ্ত/সমন্বয়পূি েক কা েক্রম তিষ্পন্ন করা হর্ি। 

২২) PPA ও PPR এ িতণ েত তথ্যাতদ সম্বতেত প্রর্য়াজিীয় কাগজপত্রাতদ। 

 

ITT ২৪.৬  প্রলতটি লদের কমপদক্ষ ৮০% আইদেদমর এবাং কমপদক্ষ সমাে লে মূদল্যর ৬৫% এর সদে 

সামিস্যপূণ শভ্াদব উদ্ধৃত মূল্য  হদব।  

[সনাে: ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৩.১ অনুসাদর, বাে পড়া আইদেমসমূদহর মূল্য স াগ করার মাধ্যদম লবজেী লে 

েরপত্র লনধ শারণ করার জন্য উদ্ধৃত মূল্য চালহো তফলসল এর সমাে আইদেমসমূদহর কমপদক্ষ শতকরা আলশ 

(৮০%) ভ্াগ এবাং লদের প্রাক্কললত মূদল্যর কমপদক্ষ শতকরা পঁেষলি (৬৫%) ভ্াগ হদত হদব।]  

 

ITT ২৪.৮ লনদম্নাক্ত সুলনলে শষ্ট আইদেদমর মূল্য েরপত্রোতাদক অবশ্যই প্রস্তাব করদত হদব। 

  

[অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  অনুসাদর আইদেদমর পলরলচলত ও নাম অন্তর্ভ শক্ত করুন] 

[সকাদনা আইদেদমর  প্রাক্কললত মূল্য লে মূদল্যর শতকরা পিাশ (৫০%) ভ্াদগর  অলধক হদল তা উদিখ 

করুন;  লে একক সকান আইদেদমর মূল্য লদের মূদল্যর শতকরা পিাশ (৫০%) ভ্াদগর  সবলশ না হে, 

তাহদল ‘‘প্রদ াজয নে’’ ললখুন।] 

লনদম্নাক্ত লনলে শষ্ট আইদেম প্রাক্কললত লে মূদল্যর শতকরা পিাশ (৫০%) ভ্াদগর সবলশ মূল্য: [অধ্যাে ৬: 

চালহো তফলসল  এ বলণ শত উক্ত আইদেদমর পলরলচলত ও নাম ললখুন];  লে একক আইদেদমর মূল্য লদের 

মূদল্যর শতকরা পিাশ (৫০%) ভ্াদগর  সবশী  না হে, তদব  [‘‘প্রদ াজয নে’’ ললখুন]।  

ITT ২৮.১(ই) মামলার মাধ্যদম োলব করা লবষেক তথ্যাবলল বতশমান বেদরর বা লবগত  [বেদরর সাংখ্যা ললখুন] বেদরর 

হদত হদব।  

 

[ ত বেদরর সাধারণ অলভ্জ্ঞতা আবশ্যক, তদতা বেদরর সদে সাংগলতপূণ শ হওো উলচত] 

ITT ২৮.১(এফ) উৎপােনকারীর ক্ষমতা প্রোনপত্র প্রদোজন সনই। 

অথবা 

অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল অনুসাদর সব আইদেদমর জন্য উৎপােনকারীর পণ্য সরবরাদহর ক্ষমতা 

প্রোনপত্র  আবশ্যক। 

অথবা 

অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল অনুসাদর সব আইদেদমর সকবল লনদম্নাক্ত আইদেমসমূদহর জন্য উৎপােনকালরর 

পণ্য সরবরাদহর ক্ষমতা প্রোনপত্র  আবশ্যক: 
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[অপ্রদ াজয অাংশ বাে লেন; সাধারণত, সহজলভ্য, সসলদভ্ মজুত, নতলর আইদেদমর জন্য প্রস্তুতকারীর 

ক্ষমতা প্রোনপদত্রর প্রদোজন হে না] 

ITT ২৮.১(এইচ) প্রদোজনীে আলথ শক অবস্থা সাংক্রান্ত প্রলতদবেন ,  থা, লাভ্-ক্ষলতর লববরণ, সনেীলক্ষত সহহসি ত্র লবগত 

[সাংখ্যা ললখুন] বেদরর হদত হদব।  

 

 

[ ত বেদরর সাধারণ অলভ্জ্ঞতা আবশ্যক, তদতা বেদরর সদে সাংগলতপূণ শ হওো উলচত] 

ITT ২৯.১ েরপদত্রর নবধতার  সমোে হদব [লেদনর সাংখ্যা উদিখ করুন] লেন।  

[সাধারণত ৬০ সথদক ১২০ লেন; ক্রেকারী কা শালে প্রধান  বা এর ক্ষমতাপ্রাি কম শকতশা লবদশষ ক্রদের 

সক্ষদত্র সমোে কম বা সবলশ লনধ শারণ করদত পাদরন]। 

ITT ৩১.১ জেলা িো ক  বরাবর প্রদেে েরপত্র জামানত ১,০০,০০০(এক লক্ষ) টাকা 

[োিলরক প্রাক্কললত মূদল্যর লতন (৩) শতাাংদশর সবলশ হদব না, তদব ‘‘লে-বাই-লে’’ লভ্লিক েরপদত্রর এক 

লদের বা একালধক লদের প্যাদকদজর সক্ষদত্র োকার পলরমাণ লনলে শষ্ট অাংদকর হদব]  

[প্যাদকদজর একালধক লদের সক্ষদত্র, প্রলতটি লদের জন্য লভ্ি লভ্ি শতকরা হাদরর লভ্লিদত েরপত্র 

জামানত লনধ শারণ করদত হদব  া পৃথকভ্াদব উদিখ করদত হদব]  

অথবা  

[সুলবধাদভ্াগীর নাম ললখুন] এর পদক্ষ েরপত্রোতা কর্তশক প্রস্তলবত আইদেম(সমূহ) এর সমাে মূদল্যর 

শতকরা [ সাংখ্যা ললখুন] ভ্াগ  েরপত্র জামানত লেদত হদব।  

[কমপদক্ষ দুই (২) শতাাংশ, তদব, ‘‘আইদেম-বাই-আইদেম’’ লভ্লিক েরপদত্রর সক্ষদত্র/ব্যলতদরদক 

সব শদক্ষদত্রই োিলরক প্রাক্কললত মূদল্যর লতন (৩) শতাাংদশর সবলশ নে]  

 

ITT ৩১.২ 

ITT ৩৬.১ মূল েরপদত্রর সদে ০১ (এক)টি অনুলললপ োলখল করদত হদব।  

 

[সাধারণত একটি অনুলললপ েরকার হে, প্রদোজন হদল একালধক অনুলললপ োলখল করদত বলা স দত পাদর]  

ঙ. েরপত্র োলখল  

ITT ৩৭.২  লভ্তদরর ও বাইদরর খাদমর গাদে লনদম্নবলণ শত অলতলরক্ত পলরলচলতমূলক লচি থাকদত হদব:  

1. খামটি গালা লেদ ়ে লসল করা হদব 

2. েরপদত্রর নলথদত েরপত্রোতার নাদমর সীল দ্বারা স্বাক্ষলরত এবাং লসল করা হদব 

ITT ৩৮.১ েরপত্র োলখদলর জন্য ক্রেকারীর ঠিকানা হদলা: 

দৃলষ্ট আকষ শণ: উ  সেচালক, িানীয়  েকাে, নেস িংদী 

ঠিকানা: জেলা িো রকে কায থালয়, নেস িংদী 

েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমেসীমা :  

সমে ও তালরখ:  ২২ যসর্েম্বর, ২০২২ তি.; সময়: যিো- ১২:০০ র্টিকা 
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ITT ৩৮.৩ সকবল েরপত্র োলখদলর জন্য ক্রেকারীর ঠিকানা:  

(ক) লবভ্াগীে কলমশনাদরর কা শালে, ঢাকা লবভ্াগ, ঢাকা 

(খ) স্থানীে সরকার, সজলা প্রশাসদকর কা শালে, নেস িংদী  

গ) উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, র্নরতসংদী সদর, র্নরতসংদী। 

েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমেসীমা :  

সমে ও তালরখ:  ২২ যসর্েম্বর, ২০২২ তি.; সময়: সবিা- ১২:০০ র্টিকা 

ITT ৩৮.৪ অন্যান্য স্থান সথদক মূল স্থাদন  েরপত্রসমূহ হাদত হাদত কদর হস্তান্তর করার সব শদশষ সমেসীমা:  

সমে ও তালরখ: 

 

[েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমদের পরবতী লতন (৩) ঘণ্টার মদধ্য অবশ্যই উক্ত স্থানান্তর করদত হদব] 

চ. েরপত্র উন্মকু্তকরণ ও মূল্যােন  

ITT ৪৪.১ েরপত্র উন্মুক্তকরণ করা হদব  

ঠিকানা: জেলা িো রকে কা শালে, নেস িংদী 

সমে ও তালরখ:  ২২ যসর্েম্বর, ২০২২ তি.; সময়: তিকাে- ০৩:০০ র্টিকা 

ITT ৫২.৬ েরপত্র মূল্যােদনর জন্য প্রদ াজয অথ শননলতক উপাোন লনম্নরূপ হদবঃ  

(ক) সরবরাহ ও কম শ সম্পােদনর তফশীদলর  লবচ্যযলতর  জন্য সমন্বে 

“অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  -এ লনলে শষ্ট সরবরাহ ও সম্পােদনর তফশীদলর সমদের মদধ্যই 

েরপদত্রর আওতার্ভক্ত পণ্য(সমূহ) সরবরাহ করদত হদব। আগাম সম্পােদনর জন্য সকাদনা সুলবধা  

প্রোন করা হদব না।  লে চুলক্ত  সম্পােদনর জন্য েরপদত্র লবললম্বত সমদে সম্পােদনর  প্রস্তাব করা 

হে তদব তা গ্রহণদ াগ্য সমেসীমার মদধ্য গ্রহণ করা হদব। লকন্তু প্রলতলেন লবলদম্বর জন্য েরপত্র 

মূদল্যর [শতকরা হার ললখুন] শতাাংশ হাদর  েরপত্র মূদল্যর সদে স াগ কদর সমন্বদের মাধ্যদম 

মূল্যােন করদত হদব। অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  -এ লনধ শালরত তালরদখর সচদে [দমোে লনলে শষ্ট 

কদর লেন] এর সবলশ লবলদম্ব সরবরাদহর  প্রস্তাব সেো হদল সসই েরপত্র বালতল হদব।” 

        [প্রদ াজয না হদল বাে লেন] 

(খ)  গুরুত্বপূণ শ প্রলতস্থাপনীে অে , অিযাবশ্যক  অলতলরক্ত  ন্তাাংশ  এবাং সসবার ব্যে  

কা শক্রদমর প্রাথলমক প শাদে [সমোে ললখুন] অলত ব্যবহৃত এবাং উচ্চ মূদল্যর কদম্পাদনন্ট ও খুচরা 

 ন্ত্রাাংদশর তাললকা [লনলে শষ্ট কদর ললখুন (অলতলরক্ত  ন্ত্রাাংশ, টুলস, গুরুত্বপূণ শ সাংদ াজন, অনুলমত  

পলরমাণ)]  েরপত্রোতা কর্তশক োলখলকৃত খুচরা  ন্ত্রাাংদশর  একক মূল্য হদত  এইসব আইদেম ও 

পলরমাদণর খুচরা  ন্ত্রাাংশসমূদহর সমাে মূল্য লহসাব করদত হদব  া শুধু মূল্যােদনর জন্য েরপত্র 

মূদল্যর সদে স াগ করদত হদব।  

         [প্রদ াজয না হদল বাে লেন] 

ে. চুলক্ত সম্পােন 

ITT ৬০.১ চুলক্ত সম্পােদনর সমে প্রলত আইদেদমর পলরমাণ সদব শাচ্চ [শতকরা হার ললখুন ] শতাাংশ বৃলদ্ধ করা স দত 

পাদর।  

চুলক্ত সম্পােদনর সমে প্রলত আইদেদমর পলরমাণ সদব শাচ্চ [শতকরা হার ললখুন ] শতাাংশ হ্রাস করা স দত  

পাদর।  
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[উভ্ে সক্ষদত্রই সদব শাচ্চ ২০ শতাাংশ হদব]  

ITT ৬২.১ কা শ সম্পােন জামানত  এর পলরমাণ চুলক্তমূদল্যর েশ (১০) শতাাংশ হদব।  

ITT ৬৩.৩ চুলক্ত সম্পালেত হদল বাস্তবােন সমালির পর কৃতকা শ েরপত্রোতার পলরদশাধদ াগ্য লবল সথদক েশ শতাাংশ 

(১০) হাদর লনরাপিা জামানত কতশন করা হদব।  

ITT ৬৯.১ ক্রেকারী কর্তশক প্রস্তালবত অযােজুলেদকের হদবন [নাম ও ঠিকানা ললখুন]। তার ঘণ্টা প্রলত সম্মানী হদব 

[োকার পলরমাণ ললখুন ] োকা এবাং পলরদশাধদ াগ্য ব্যাদের পলরমাণ সদব শাচ্চ [পলরদশাধদ াগ্য ব্যদের 

প্রকৃলত  ও সীমা,  লে প্রদ াজয হে] োকা হদব।  

 

অযােজুলেদকেদরর জীবন বৃিান্ত:  

 

 [প্রদ াজয তথ্য প্রোন করুন, স মন লশক্ষাগত স াগ্যতা, অলভ্জ্ঞতা, বেস, জাতীেতা, এবাং বতশমান পেবী; 

প্রদোজদন অলতলরক্ত পৃষ্ঠা সাংযুক্ত করুন] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

অধ্যাে ৩. চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC) 

১. সাংজ্ঞা 1.1 লবদশষ শতশাবলল ও এই সাধারণ শতশাবলল সমন্বদে গঠিত চুলক্তর শতশাবলীদত লনদম্নাক্ত শে ও 

অলভ্ব্যলক্তসমূহ/উলক্তসমূদহর এতদ্বারা অথ শ আদরাপ করা হল। সমাো হরদফর শেগুলল দ্বারা 

সাংজ্ঞা লনরূপদণ ব্যবহার করা হদেদে:    

(ক)  অযােজুলেদকের একজন লবদশষজ্ঞ হদবন  াদক GCC এর  উপ-অনুরেদ-৪২.২ 

অনুসাদর সকান প্রকার লবদরাধ লনষ্পলির উদেদশ্য ক্রেকারী এবাং ঠিকাোর স ৌথভ্াদব 

লনদোগ সেদব;  

(খ)   সম্পােন তফশীল অথ শ চুলক্তর শতশাবলল অনুসাদর সরবরাহকারী কর্তশক সাংলিষ্ট 

সসবাোন সম্পি করা সবাঝাদব;  

(গ)   চুলক্তপত্র অথ শ ক্রেকারী ও সরবরাহকারীর মদধ্য চুলক্ত পদত্রর েললল এবাং এদত উদিলখত 

সকল সাংযুলক্ত, পলরলশষ্ট এবাং সসখাদন সরফার করা সকল েলললালে বুঝাে; 

(ঘ)   চুলক্তপত্র েললল অথ শ স  সকাদনা সাংদশাধনীসহ চুলক্তপদত্র তাললকার্ভক্ত েলললপত্রালে ; 
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(ঙ)   চুলক্ত মূল্য অথ শ চুলক্ত পদত্র উলিলখত মূল্য এবাং অতঃপর চুলক্তর সাংস্থান অনু ােী 

সমন্বেকৃত মূল্য সবাঝাদব। ; 

(চ)  ব্যে অথ শ সরবরাদহর স্থান বা তার বাইদর ঠিকাোদরর সকল স ৌলক্তকভ্াদব ব্যলেত বা 

ব্যলেতব্য খরচ সবাঝাদব,  ার মদধ্য ওভ্ারদহে, কর, শুল্ক, লফ , এরূপ সললভ্ এবাং 

অনুরূপ আনুসলেক ব্যে,  ব্যাাংক ও ইিুযদরদির লপ্রলমোম অন্তর্ভ শক্ত থাকদব।  

(ে)   লেন অথ শ পলিকা লেন/লেবস সবাঝাদব,  লে না সুলনলে শষ্টভ্াদব কা শ লেবস বলা থাদক; 

(জ) সরবরাহ অথ শ চুলক্তদত লনলহত শতশাবলল অনুসাদর সরবরাহকারী কর্তশক পদণ্যর মাললকানা 

ক্রেকারীর কাদে হস্তান্তর করা সবাঝাদব; 

(ঝ) নেব দুঘ শেনা (Force Majeure) অথ শ সরবরাহকারীর লনেন্ত্রণ বলহভূ শত এমন সকান 

অদৃষ্টপূব শ বা অলনবা শ ঘেনা বা পলরলস্থলত,  া তাদের অবদহলা বা অ দের কারদণ উদ্ভূত হে 

নাই; িরব এরিই  ীমাবদ্ধ র্াকরব না স মনঃ-সরকার সাব শদভ্ৌম ক্ষমতা প্রদোদগর মাধ্যদম 

সম্পালেত সকান কাজ, যুু্দ্ধ বা লবপ্লব, অলিকান্ড, বন্যা, মহামারী, সাংক্রামক সরাগ, লনেন্ত্রদণর 

জন্য আদরালপত লবলধ লনদষধ, এবাং মালামাল পলরবহদনর সক্ষদত্র আদরালপত লবলধ লনদষধ, 

এবাং মালামাল পলরবহদণর সক্ষদত্র লনদষধাজ্ঞা বা GCC অনুরেদ ৩৬ অনু ােী অন্যান্য লবষে 

এদত অন্তর্ভ শক্ত, তদব সকবল এগুদলার মদধ্যই সীলমত থাকদব না বা উদপক্ষা করা  াে না, এ 

ধরদনর পলরলস্থলত অন্তর্ভ শক্ত হদত পাদর; 

(ঞ)   GCC অথ শ চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল;  

(ে)  পণ্য অথ শ কাঁচামাল, উৎপালেত পণ্যদ্রব্য ও  ন্ত্রপালত এবাং কঠিন, তরল ও বােবীে 

আকাদর দ্রব্য, লবদুযৎ এবাং সাংলিষ্ট সসবা,  লে এর মূল্য পদণ্যর মূল্য অদপক্ষা অলধক 

না হে।   

          (ঠ)  সরকার অথ শ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার; 

(ে)  ক্রেকারী কা শালে প্রধান অথ শ সকান মন্ত্রণালে বা লবভ্াদগর  সলচব, সরকালর অলধেির 

বা পলরেিদরর  প্রধান, বা প্রধান লনব শাহী; বা সক্ষত্রমত, লবভ্াগীে কলমশনার, সেপুটি 

কলমশনার, সজলা জজ, বা পেনাম লনলব শদশদষ সকান স্থানীে সরকার প্রলতষ্ঠান, 

স্বােত্বশালসত বা আধা-স্বােত্বশালসত প্রলতষ্ঠান বা কদপ শাদরশন অথবা সকাম্পানী আইদনর 

অধীন লনগলমত (incorporated) সকান সাংস্থার প্রধান লনব শাহী;  

          (ঢ)   ক্রেকারী অথ শ সরকালর তহলবদলর অথ শ দ্ধারা সকান পণ্য, কা শ বা সসবা ক্রদের জন্য 

প্রশাসলনক ও আলথ শক ক্ষমতাসম্পি ক্রেকারী  ার নাম PCC-সত উদিখ করা 

হদেদে;   

          (ণ)  সাংলিষ্ট সসবা(সমূহ) অথ শ চুলক্ত অনু ােী পণ্য সরবরাদহর চুলক্তর সলহত সম্পলকশত সসবা; 

(ত) PCC অথ শ চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল; 

(থ) সহ-ঠিকাোর অথ শ স দকাদনা স্বাভ্ালবক ব্যলক্ত, সরকালর বা সবসরকালর সিা, অথবা 

তাদের সমন্বদের গঠিত সিা,  াদক সরবরাহকারী আাংলশক পণ্য সরবরাদহর জন্য বা 

আাংলশক সাংলিষ্ট সসবা বাস্তবােদনর জন্য চুলক্তর মাধ্যদম লনদোগ কদর;  

(ে) সরবরাহকারী অথ শ আইদনর অধীদন পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর উদেদশ্য 

ক্রেকারীর সলহত চুলক্ত সম্পােনকারী ব্যলক্ত; 

(ধ) সাইে অথ শ PCC -সত উদিলখত সরবরাদহর  স্থান;  

(ন) লললখত অথ শ  থা থভ্াদব স্বাক্ষরযুক্ত হাদত লললখত বা  ন্ত্রদ্বারা মুলদ্রত সকান স াগদ াগ 

এবাং  থা থভ্াদব প্রমাণীকৃত ফযাক্স বা ইদলকেলনক সমইদলর বাতশাও এর অন্তশর্ভক্ত 

হদব;   
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২. ব্যাখ্যা  2.1 GCC এর স্পষ্টীকেণ কেরি এক বচন অথ শ বহুবচনও হদব, পুাং ললে অদথ শ স্ত্রী ললে বা লিব 

ললেও সবাঝাদব, এবাং লবপরীত লেক সথদকও এরকম সবাঝাদব। GCC এর লশদরানামসমূহদক 

এর অাংশ লবদবচনা করা হদব না বা চুলক্তর ব্যাখ্যা করদতও লবদবচনা করা হদব না। লভ্িভ্াদব 

সাংজ্ঞালেত করা না হদল শেসমূহ ইাংদরজী ভ্াষাে তার স্বাভ্ালবক অথ শ সবাঝাদব।    

2.2 সম্পূণ শ চুলক্তপত্র  

( ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারীর মাদঝ চুলক্তটি সম্পূণ শ চুলক্তপত্র গঠন করদব এবাং GCC উপ-

অনুরেদ ৭.১ (i) এর অধীন েলললপত্র ব্যতীত, সম্পূণ শ চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরদখর পূদব শ পক্ষদ্বদের 

মদধ্য কৃত সকল স াগাদ াগ, সনদগালসদেশন ও সমদঝাতা (দমৌলখক বা লললখত) বালতল বদল গণ্য 

হদব।   

2.3 সাংদশাধনী  

(  চুলক্তর সকানরূপ সাংদশাধনী বা অন্য সকাদনা তারতে নবধ হদব না  লে না লললখত, তালরখ 

সম্বললত, স্পষ্টভ্াদব চুলক্ত উদিখ না কদর  ও এর প্রদতযক পদক্ষর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধগদণর 

স্বাক্ষরকৃত না হে।  

2.4 স্বত্বতযগহীন 

        (ক) GCC উপ-অনুরেদ-২.৪(লব) সাদপদক্ষ, চুলক্তর সকাদনা শতশ পালদন সকাদনা পদক্ষর 

লশলথলতা, লবরত থাকা,  লবলম্ব, বা অস্বাভ্ালক আনুকুল্য অথবা এক পক্ষ আদরক পক্ষদক 

বলধ শত সমে অনুদমােন করা ইতযালে চুলক্তর অধীন সস পদক্ষর অন্য সকান অলধকাদরর ক্ষলত, 

বাধাগ্রস্থ, প্রভ্ালবত, সীলমত করদব না;  সকাদনা পক্ষ দ্বারা সকান লবষদে অব্যাহলত বা চুলক্তর 

ভ্ে পরবতীদত অব্যাহত অব্যাহলত বা  চুলক্তভ্ে  লহদসদব লবদবলচত হদব না।    

        (খ) চুলক্তর আওতাে পক্ষগদণর অলধকার, ক্ষমতা বা প্রলতকারমূলক পেদক্ষপ সাংক্রান্ত অব্যাহলত  

অবশ্যই হদত হদব লললখত, তালরখ সম্বললত ও ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধগণ কর্তশক স্বাক্ষরকৃত এবাং 

স  অলধকাদরর সক্ষদত্র স  মাত্রাে অব্যাহলত সেো হদচ্ছ তা লনলে শষ্টভ্াদব উদিখ করদত হদব।  

2.5 লবলচ্ছিতা/লেিকরণ    

            লে চুলক্তর সকাদনা সাংস্থান  বা শতশ লনলষদ্ধ বা অকা শকর বা অবলবৎদ াগ্য হে, তাহদল এই 

রলহতকরণ, অকা শকরকরণ বা অবলবৎদ াগ্য হওো চুলক্তর অন্য সকাদনা সাংস্থান বা শদতশর 

কা শকালরতা বা প্রদোগদ াগ্যতার উপর সকাদনা প্রভ্াব সফলদব না।  

৩. স াগাদ াগ ও সনাটিশ 

প্রোন 

3.1 চুলক্ত অনুসাদর পক্ষগদণর  মদধ্য স াগাদ াগ (এক পক্ষ কর্তশক অন্য পক্ষদক সনাটিশ, অনুদরাধ বা  

সম্মলত বা অনুমলত প্রোন) হদত হদব লললখতভ্াদব PCC সত উদিলখত ঠিকানা অনুসাদর।  

3.2 সনাটিশ প্রোদনর তালরখ বা সনাটিদশ বলণ শত কা শকর তালরখ, স টি সব শদশষ সস তালরখ সনাটিশ 

কা শকদরর তালরখ লহদসদব গণ্য হদব।  

3.3 এক পক্ষ অন্য পক্ষদক সনাটিশ প্রোন কদর সনাটিশ প্রোদনর ঠিকানা পলরবতশন করদত পাদর।   

৪.  পলরচালন আইন 4.1 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর আইন অনু ােী চুলক্তটি লনেলন্ত্রত ও পলরচাললত হদব।   

৫. পলরচালন ভ্াষা  5.1 চুলক্ত পত্রটি ইাংদরজী ভ্াষাে লললখত হদব। ক্রেকারী ও সরবরাহকারীর মদধ্য চুলক্ত সাংক্রান্ত 

লবলনমেকৃত স াগাদ াগ ও েলললপত্র ইাংদরলজ বা বাাংলা ভ্াষাে হদত পাদর। চুলক্তর সমলথ শত 

েলললপত্র এবাং চুলক্তর অাংশ োপাদনা বণ শনা অন্য সকাদনা ভ্াষাে হদত পারদব, তদব, তার সদে 

সসগুদলার প্রাসলেক অনুদচ্ছেসমূহ ইাংদরলজ ভ্াষাে সঠিকভ্াদব অনুবাে কদর লেদত  হদব এবাং সস 

সক্ষদত্র চুলক্তর ব্যাখ্যাে এই অনুবাে প্রাধান্য পাদব।   

5.2 পলরচালন ও লনেন্ত্রদণর ভ্াষাে অনুবাদের সকল খরচ এবাং উক্ত অনুবাদের লনর্ভ শলতা লবষদে সকল 

ঝৌঁলক সরবরাহকারী বহন করদব।   
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৬. দুনীলতমূলক, 

প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক ও 

জবরেলস্তমূলক কম শ 

6.1 প্রদ াজয সক্ষদত্র সরকার এবাং উিেন সহদ াগী প্রতযাশা কদর স  সরকার তহলবদলর অধীন ক্রে 

কা শক্রম এবাং চুলক্ত বাস্তাবােদনর  সক্ষদত্র ক্রেকারী এবাং ঠিকাোর (তাদের প্রস্তুতকারী, সহ-

ঠিকাোর, এদজন্ট, সলাকজন,  পরামশ শক এবাং সসবাোতাসহ) সকদলই সদব শাচ্চ ননলতক মান বজাে 

রাখদব।   

6.2 GCC উপ-অনুদচ্ছে ৬.২ এর উদেশ্য পূরণকদল্প লনম্নবলণ শত লবষেগুদলা লবদবলচত হদবঃ  

(ক)   দুনীলতমূলক কম শ অদথ শ ক্রে প্রলক্রোে বা চুলক্তসম্পােনকালীন ক্রেকারী কর্তশক সকান 

কা শ, অনুসৃত আইন অথবা লসদ্ধান্ত বা পদ্ধলত গ্রহদণ প্রদরালচত করার উদেদশ্য, 

ক্রেকারী বা অন্য সকান সরকালর বা সবসরকালর কর্তশপদক্ষর সকান কম শকতশা বা 

কম শচারীদক প্রতযক্ষ বা অপ্রতযক্ষভ্াদব উৎদকাচ, চাকলর, মূল্যবান দ্রব্য বা সসবা বা 

আলথ শক সুলবধা প্রোদনর সকান প্রস্তাব প্রোন বা প্রোদনর অেীকার করা বা ক্রেকারী 

সকান কম শকতশা বা কম শচারী কর্তশক তা গ্রহণ বা চাওো বুঝাদব; 

(খ)   প্রতারণামূলক কম শ অদথ শ ক্রে কা শক্রম বা চুলক্ত বাস্তবােন প্রলক্রোে সকান লসদ্ধান্তদক 

প্রভ্ালবত করার জন্য সকান ব্যলক্ত কর্তশক সকান লমথ্যা লববৃলত প্রোন বা অসাধুভ্াদব 

সকান তথ্য সগাপন করা বুঝাদব; 

(গ)   চক্রান্তমূলক কম শ অদথ শ ক্রেকারীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাদর, প্রকৃত ও অবাধ প্রলতদ ালগতার 

সুদ াগ হদত ক্রেকারীদক বলিত কদর েরপত্র বা প্রস্তাব োলখদলর সাংখ্যা ইচ্ছামত হ্রাস 

করা বা এর মাধ্যদম মূল্য কৃলত্রমভ্াদব প্রলতদ ালগতামূলক নে এমন প শাদে রাখার 

উদেদশ্য দুই বা তদতালধক ব্যলক্তর মদধ্য সকান চক্রান্ত বা স াগসাজশমূলক কা শ 

বুঝাদব;  

(ঘ)  জবরেলস্তমূলক কম শ অদথ শ ক্রে কা শক্রদমর লসদ্ধান্ত গ্রহদণ বা চুলক্ত বাস্তবােন প্রভ্ালবত 

করার উদেদশ্য স্বাভ্ালবক েরপত্র োলখদল বাধা সৃলষ্ট করাসহ প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব 

সকান ব্যলক্ত বা তার সম্পলির ক্ষলতসাধন করা বা ক্ষলতসাধদনর হুমলক প্রোন করা 

বুঝাদব;  

(ঙ)   বাধাোনমূলক কম শ (উিেন সহদ াগীর সক্ষদত্র প্রদ াজয) অদথ শ তেদন্তর সাক্ষয প্রমাণ 

ইচ্ছাপূব শক নষ্ট করা, লমথ্যা প্রলতপি করা, বেদল সফলা বা লুলকদে সফলা, অথবা 

তেন্তকারীর লনকে লমথ্যা লববৃলত সেওো  াদত সকান দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক ও বাধাোনমূলক কাদ শর অলভ্দ াদগর তেন্ত কা শক্রম 

বাধাগ্রস্ত হে; এবাং/অথবা হুমলক সেো, হেরাণী করা বা ভ্েভ্ীলত প্রেশ শন করা  াদত 

সকউ তেন্তসাংলিষ্ট সকান তথ্য প্রকাশ না কদর বা তেন্তকারী তেন্তকাজ না কদরন। 

 6.3  লে সকান ক্রেকারী লনণ শে কদর স  সরবরাহকারী ক্রে প্রলতদ ালগতাে বা চুলক্ত বাস্তবােদন 

দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উিেন সহদ াগীর সক্ষদত্র 

বাধাোনমূলক) কাদজ জলড়ত সস সক্ষদত্র ক্রেকারী সরবরাহকারীদক সচৌে (১৪) লেদনর সনাটিশ 

প্রোন, সরবরাহকারীদক চুলক্তর শদতশর আওতাে চুলক্ত বালতল করদত পারদব। এ সক্ষদত্র GCC’ে 

অনুরেদ-৪০ প্রদ াজয হদব এবাং উপ-অনুদচ্ছে-৪০.১ অনুসাদর স্বোংলক্রেভ্াদব বালতল বদল গণ্য 

হদব [স্বোংলক্রেভ্াদব বালতল]।   
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6.4  লে ক্রেকারী বা উিেন সহদ াগী লনণ শে কদর স  সরবরাহকারী দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উিেন সহদ াগীর সক্ষদত্র বাধাোনমূলক) কাদ শ জলড়ত, এ 

সক্ষদত্র ক্রেকারী এবাং/অথবা উিেন সহদ াগী;  

       (এ)  উক্ত সরবরাহকারীদক সাংলিষ্ট সকান ক্রে কা শক্রদম অাংশগ্রহণ করা হদত লবরত রাখদব; 

অথবা 

       (লব) উক্ত সরবরাহকারীদক স্বীে লবদবচনাে ভ্লবষ্যদত অন্য সকান ক্রে কা শক্রদম, সকান 

লনলে শষ্ট সমোে বা অলনলে শষ্ট সমোদের জন্য, অাংশগ্রহদণর অদ াগ্য বদল সঘাষণা করদব।   

6.5 সরবরাহকারী  দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক কম শ এবাং পাবললক 

প্রলকউরদমন্ট আইন ২০০৬, পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা ২০০৮ ও উিেন সহদ াগীর 

অথ শােনকৃত চুলক্তর সক্ষদত্র উিেন সহদ াগীর প্রলকউরদমন্ট গাইেলাইন সম্পদকশ অবলহত 

থাকদব।  

6.6 সরবরাহকারী (তাদের উৎপােনকারী, সহ-ঠিকাোর, এদজন্ট, সাংলিষ্ট কতশকতশা ও কম শচারীগণ, 

পরামশ শক এবাং সসবাপ্রোনকারী) সরকার এবাং/অথবা উিেন সহদ াগীদক সরবরাহকারীর 

অযাকাউন্ট ও অন্যান্য েলললপত্র এবাং ই-েরপত্র োলখল ও চুলক্ত সম্পােন সাংক্রান্ত সকল 

েলললপত্র পরীক্ষা করার অনুমলত  লেদব, এবাং  লে প্রদোজন হে তাহদল সরকার এবাং/অথবা 

উিেন সহদ াগী কর্তশক লনদোগকৃত অলেের দ্বারা অলেে করার অনুমলত লেদবন ।    

৭. চুলক্ত গঠদনর েলললপত্র 

ও েলললপদত্রর 

অগ্রালধকার 

7.1 চুলক্তদত সলিদবলশত লনদম্নাক্ত েলললপত্রসমূহ লনদম্নর ক্রম অনুসাদর অগ্রগণ্য হদব:  

(ক) স্বাক্ষলরত চুলক্তপত্র; 

(খ) চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ (NOA);  

(গ) সম্পিকৃত েরপত্র; 

(ঘ) চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC); 

(ঙ) চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC); 

(চ) কালরগলর লবলনদে শশ মূহ; 

(ে) নকশা (Drawings); 

(জ) মূল্য তফলসল এবাং চালহো তফলসল ; 

(ঝ) PCC এ বলণ শত পত্র স াগাদ াগসহ অন্যান্য েলললপত্র  া চুলক্তর অাংশ হদব।   

৮. সরবরাদহর ব্যাসপ্ত 8.1 PCC অনুসাদর স  সব পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করদত হদব তা অধ্যাে ৬: চালহো 

তফলসল এ সলিদবলশত করদত হদব।  

8.2 চুলক্তদত লভ্ি লকছু না থাকদল  চুলক্তর সরবরাদহর পলরসদর লনলে শষ্টভ্াদব উলিলখত না 

থাকদলও সস সকল পণ্য অন্তর্ভ শক্ত হদব  লে চুলক্ত হদত অনুলমত হে স   তা পণ্য এবাং সাংলিষ্ট 

সসবা সরবরাহ সম্পি করদত প্রদোজনীে; ধদর সনো হদব এসব পণ্য চুলক্তপদত্র সুষ্পষ্টভ্াদব 

অন্তর্ভ শক্ত লেল।    

৯. স্বত্বলনদোগ 

(Assignment) 

9.1 ক্রেকারীর লললখত পূব শ অনুদমােন োড়া  সরবরাহকারী  চুলক্তর অধীদন তার অলধকার বা 

বাধ্যবাধকতা সম্পূণ শ বা আাংলশকভ্াদব ন্যস্ত (assign) করদত পারদব না।  

১০. উপযুক্ততা 10.1 সরবরাহকারী এবাং এর সহ ঠিকাোর PCC সত বলণ শত সেশ  োড়া স দকান সেদশর ব্যসক্ত হদত 

পারদব।  

10.2 PCC সত লনলে শষ্ট করা সেশসমূহ োড়া চুলক্তর অধীদন সরবরাহকৃত সকল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার 

উৎস স দকান সেদশর হদত পারদব।  
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১১. পালরদতালষক/ 

এদজলি ফী  

11.1 েরপত্র বা চুলক্তদত সাংস্থান োড়া েরপত্র বা চুলক্তদত  সনই এমন সকান ফী, আনুদতালষক, 

সেরবট উপহার, কলমশন বা অন্য সকান অথ শ পলরদশাধ ক্রে কা শক্রম বা চুলক্ত বাস্তাবােদনর 

জন্য প্রোন বা গ্রহণ করা  াদব না।    

১২. সগাপনীেতার 

লবববরণ 

12.1 ক্রেকারীর লললখত পূব শানুমলত োড়া চুলক্ত সম্পােদনর উদেশ্য এবাং োেবদ্ধতাব্যতীত, এই 

চুলক্তপত্র বা এর সকাদনা সাংস্থান, বা সকাদনা লবলনদে শশ, কম শ পলরকল্পনা, নকশা 

(Drawing), েক, নমুনা, বা ক্রেকারীর দ্বারা প্রেি বা তার পদক্ষ সেো সকান তথ্য 

সরবরাহকারী প্রকাশ করদত পারদব না। চুলক্ত সম্পােদনর স্বাদথ শ/সতশকতার সাদথ  তো তথ্য 

প্রকাশ করা  প্রদোজন তা প্রকাশ করা  াদব।  

12.2  লে ক্রেকারীর  প্রদোজন হে, তাহদল এই চুলক্তপত্র োড়া GCC অনুদচ্ছে-১২.১ এ উদিলখত 

অন্যান্য েলললপত্র ক্রেকারীর সম্পে হদব এবাং চুলক্ত অনুসাদর সরবরাহকারীর চুলক্ত 

সম্পােন সম্পি হবার পর  সরবরাহকারী তা ক্রেকারীর লনকে সফরৎ লেদব।   

১৩. সেেমাকশ, সপদেন্ট ও 

সমধাস্বি অলধকার             

13.1 ক্রেকৃত পণ্য ব্যবহাদরর ফদল সমধাগ্বত্ব অলধকার ভ্ে হদল ক্রেকারী োেী হদব না। সকাদনা 

র্ততীে পক্ষ সপদেন্ট, সেেমাকশ বা ইন্ডালস্ট্রোল লেজাইন অলধকার এর োলবর সক্ষদত্র 

সরবরাহকারী ক্রেকারীদক অবশ্যই ক্ষলতবহন প্রলতশ্রুলত ও োেমুক্ত রাখদব এবাং সেেমাকশ 

আইন ২০০৯ এবাং প্যাদেন্ট ও লেজাইন আইন ১৯১১ লাংঘন হদব না তা লনলশ্চত করদব।   

১৪. কলপরাইে 14.1 সরবরাহকারী কর্তশক ক্রেকারীদক প্রেি নকশা (Drawing), েলললপত্র এবাং অন্যান্য 

মালামাদল অন্তর্ভ শক্ত সকল তথ্য-উপাদির কলপরাইে সরবরাহকারীর অধীনস্ত থাকদব, অথবা, 

সসগুদলা ক্রেকারীদক সরাসলর প্রোন করা হদল বা  মালামাদল সরবরাহকারী সহ র্ততীে পক্ষ 

সরবরাহকারীর মাধ্যদম প্রোন করদল তার কলপরাইে উক্ত র্ততীে পদক্ষর লনকে থাকদব।  

১৫. সহ ঠিকাোর  15.1 েরপত্র োলখল করার সমে সহচুলক্ত ব্যবস্থা অন্তর্ভ শক্ত করা না হদল চুলক্ত বাস্তবােদনর সমে তা 

করা গ্রহণদ াগ্য হদব না।  

15.2 পণ্যসমূদহর স দকাদনা অাংদশর জন্য সহচুলক্ত করদলও সরবরাহকারী চুলক্ত সম্পােদনর সকাদনা 

বাধ্যবাধকতা বা োেবদ্ধতা সথদক অব্যাহলত পাদব না।   

15.3 চুলক্তর সম্পূণ শ োে-োলেত্ব সরবরাহকারীর উপর ন্যস্ত থাকদব এবাং চুলক্তর বাধ্যবধকতা সহ-

ঠিকাোদরর উপর ন্যস্ত করা  াদব না  এবাং সকাদনা অবাস্থাদতই  চুলক্ত  সহ ঠিকাোদরর উপর ন্যস্ত 

(assign) করা  াদব না।  

15.4 সহ-ঠিকাোরগণ  GCC অনুদচ্ছে-৬ এবাং ১০ এর সাংস্থান পলরপালন করদব।   

১৬. সরবরাহকারীর োে-

োলেত্ব 

16.1 GCC অনুদচ্ছে-৮ এবাং সরবরাহ ও সম্পােন তফলসল এর বণ শনা ও ব্যালি অনু ােী 

সরবরাহকারী চুলক্তপত্র অনুসাদর সকল পণ্য এবাং সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করদব  া GCC 

অনুদচ্ছে-২১ এবাং ২৩ এ চুলক্তপদত্রর সদে সামিস্য সরদখ বণ শনা করা হদেদে।  

 

১৭. ক্রেকারীর োে-

োলেত্ব 

17.1 চুলক্তসম্পােদনর আবশ্যকতা অনুসাদর সরবরাহকারীর স্থানীে সরকালর কর্তশপক্ষ হদত সকান 

অনুমলতপত্র (permit), অনুদমােন (approval) এবাং অন্যান্য লাইদসি এর প্রদোজন হদল 

সরবরাহকারী   াদত সমেমদতা দ্রুততার সদে এসব প্রদোজনীেতা পূরণ করদত পাদর 

সসজন্য ক্রেকারী সরবরাহকারীদক সদব শাচ্চ সহদ ালগতা প্রোন করদব। তদব, এসব 

অনুমলতপত্র এবাং/অথবা  লাইদসি ইতযালের ব্যে সরবরাহকারী বহন করদব  

17.2 চুলক্তপদত্রর লনদে শশনা অনুসাদর চুলক্তর সাংলিষ্ট অনুদচ্ছদের অধীদন সরবরাহকৃত পণ্য ও সসবার 

জন্য ক্রেকারী চুলক্তপদত্রর সাংস্থান অনু ােী লনলে শষ্ট সমদে ও পদ্ধলতদত সরবরাহকারীদক মূল্য 

পলরদশাধ  করদব।  
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১৮. পুনরাবৃি (Change 

Order) বা অসিসেক্ত 

 েবোরহে আরদে 

িদান। 

18.1 GCC অনুদচ্ছে ৩ অনু ােী, চুলক্তর সাধারণ পলরসদরর আওতাে লনদম্নাক্ত এক বা একালধক 

সক্ষদত্র পলরবতশন আনেদনর উদেদশ্য, ক্রেকারী সরবরাহকারীদক সনাটিশ প্রোন করদত পাদর:  

(ক) ক্রেকারীর জন্য চুলক্তর অধীনস্থ লবদশষভ্াদব উৎপালেত পণ্য সকাথাে সেললভ্ালর সেো 

হদব তার ড্রইাং, লেজাইন অথবা সস্পলসলফদকশন; 

(খ) সমাড়কজাতকরণ পদ্ধলত; 

(গ) পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর স্থান(সমূহ); এবাং 

(ঘ) সরবরাহকারী প্রেি সাংলিষ্ট সসবাসমূহ।  

18.2 ব্যলতক্রলম  পলরলস্থলতদত, ইদতামদধ্য প্রলতদ ালগতার লভ্লিদত ক্রে করা হদেদে এরূপ পণ্য, 

ক্রেকারী ওোদরলন্ট সমোদের মদধ্য পুনরাে ক্রোদেশ বা অলতলরক্ত সরবরাদহর আদেশ জালর 

করদত পাদর, তদব শতশ থাদক স  তখনও  াচাইদে পর পদণ্যর মূল্য ক্রেকারীর লনকে 

সবদচদে সুলবধাজনক হে।   

১৮.৩     GCC উপ-অনুদচ্ছে ১৮.১ ও ১৮.২ অনুসাদর সরবরাহকারী সকাদনা অবস্থাদতই পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ শুরু করদবন না,  তক্ষণ না অনুদমােনকারী কর্তশপক্ষ বা প্রদ াজয 

সক্ষদত্র পরবতী ধাদপর উচ্চতরকর্তশপক্ষ কর্তশক অনুদমালেত হে।  

১৯. পুনরাবৃি আদেশ 

প্রোন, অথবা অলতলরক্ত 

সরবরাদহর আদেশ প্রোন 

১৯.১     GCC উপ-অনুদচ্ছে ১৮.১ অনু ােী পলরবতশদনর ফদল ব্যে বা চুলক্তর অধীন সরবরাহ 

সম্পােদনর সমদের হ্রাস বা বৃলদ্ধ সপদল চুলক্তমূল্য বা সরবরাহ সম্পােন তফশীল বা 

প্রদ াজয সক্ষদত্র উভ্দেরই ন্যােসাংগত সমন্বে করদত হদব।    

২০. সমাড়কজাতকরণ ও 

েলললপত্র 

২০.১  লবদ্যমান  লশল্প মান ও চুলক্তর লনদে শশনা অনু ােী সরবরাহকারী  পণ্য এমনভ্াদব 

সমাড়কজাতকরণ করদবন  াদত চূড়ান্ত সরবরাদহর স্থান প শন্ত পলরবহদনর সমে সকাদনা 

প্রকার ক্ষেক্ষলত বা মান-অবনলত না হে। সমাড়কজাতকরণ  থা থ মাদনর হদত হদব স ন 

তা অসমভ্াদব নাড়াচাড়া, চরম আবহাওো, লবণাক্ততা, বৃলষ্ট, ও উন্মুক্ত সাংরক্ষণজলনত 

ক্ষলত সহনীে হে। সমাড়কজাতকরণ খাঁচা/বাক্স হদত হদব সঠিক আকার ও ওজদনর  াদত 

প্রদ াজয সক্ষদত্র দূরবতী  গন্তব্যস্থদল পণ্য সপৌৌঁদে সেো  াে। তদব ভ্ারী ওজন স্থানান্তদরর 

সুলবধাসম্পি সরিাম সকল স্থাদন না থাকার লবষেটি লবদবচনাে সরদখ সমাড়কজাত করদত 

হদব।    

২০.২    প্রদ াজয সক্ষদত্র PCC-এর লনলে শষ্ট অলতলরক্ত আবশ্যকতা সহ GCC উপ-অনুদচ্ছে ২০.১ 

লনদে শলশত লবদশষ আবশ্যকতা এবাং ক্রেকারীর পরবতী লনদে শশ সমাতাদবক সমাড়কজাতকরণ, 

লচলিতকরণ ও প্রামাণ্য তথ্য সমাড়দকর  লভ্তদর ও বাইদর সাংযুক্ত করদত হদব।  

২০.৩     বালহদরর সমাড়দক, সমাড়দকর সভ্তদরর প্রকৃত উপকরণ সম্বললত  ‘‘দমাড়কজাতকৃত উপকরদণর 

তাললকা’’ ললখদত হদব।  

২১. সরবরাহ ও েলললপত্র  21.1 GCC অনুদচ্ছে ১৮ অনুসাদর এবাং অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল এর লনদে শশনা অনু ােী পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সম্পি করদত হদব। স  সকল েললল সরবরাহকারীদক োলখল করদত 

হদব তা PCC সত উদিখ করদত হদব। 

২২. গ্রহণদ াগ্যতা   ২২.১    GCC অনুদচ্ছে ২৯ ও ৩০ অনু ােী সরবরাদহ সকাদনা ত্রুটি, পলরবহদনর সমে ক্ষেক্ষলত বা 

সরবরাহ সম্পােদনর সকান লনণ শােক পালদন ব্যথ শতা লচলিত ও তার প্রলতদবেন 

সরবরাহকারীদক না প্রোন করা হদল, ক্রেকারী চূড়ান্ত গন্তদব্য পণ্য গ্রহণ করার পরবতী 

সচৌে (১৪) কম শ লেবদসর মদধ্য গ্রহণ-সনে নতলর করদব। এদক্ষদত্র চুলক্তর স  অাংদশর 

সরবরাহ গ্রহণদ াগ্য হদেদে সকবল সস অাংদশর জন্য গ্রহণ-সনে জালর করা হদব। অবলশষ্ট 

সরবরাহ GCC অনুদচ্ছে ২০ ও ৩০ অনুসাদর সরবরাহকারী ক্রটি এবাং/বা অসাংলগত 

সাংদশাধন করার পরই সকবল  গ্রহণ-সনে জালর  করা হদব। ।  

২২.২    ক্রেকারী স ৌলক্তক লবদবচনা করদল, কালরগলর পলরেশ শন এবাং গ্রহণ কলমটি (TIAC) গঠন 

করদব। এ কলমটি পদণ্যর সরবরাহ গ্রহদণর চলিশ (২৪) ঘণ্টার মদধ্য পলরেশ শন ও গ্রহণ-
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সনে প্রোদনর প্রলক্রো শুরু কদর  ত তাড়াতালড় সম্ভব তা সশষ করদব।  

২৩. চুলক্তমূল্য ২৩.১      চুলক্তমূল্য PCC এ উদিখ অনু ােী হদব এবাং চুলক্তর সাংস্থান অনু ােী স দকাদনা সাংদ াজন 

ও সমন্বে বা লবদোদজান সাদপদক্ষ চুলক্তমূল্য লনধ শালরত হদব।  

 ২৩.২     চুলক্তর অধীদন সরবরাহকারী কর্তশক সরবরাহকৃত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা প্রোদনর জন্য ধা শকৃত 

মূল্য GCC উপ-অনুদচ্ছে ২৩.১ এ বলণ শত মূল্য সথদক লভ্ি হদব না, তদব GCC অনুদচ্ছে ১৮ 

অনুসাদর সভ্লরদেশন, বা পুনরাবৃি ক্রোদেশ বা অলতলরক্ত সরবরাদহর ক্রোদেশ লেদল উক্ত 

মূল্য পলরবতশন হদত পাদর।  

২৪. পলরবহন  24.1 চুলক্তর অধীদন সবরাহকারীদক অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  এ উদিলখত স্থান  া সাইে 

লহদসদব সাংজ্ঞালেত  সসখাদন  পণ্য পলরবহন কদর লনদত  হদব। এদক্ষদত্র বীমা, অন্যান্য 

আনুষালেক  ব্যে, এবাং অস্থােী গুোমজাতকরদণর ব্যে থাকদল, তা সরবরাহকারীদক বহন 

করদত হদব।  

২৫. মূল্য পলরদশাদধর 

শতশাবলী 

25.1 প্রদ াজয হদল প্রেি অলগ্রম অথ শ সহ চুলক্তমূল্য  PCC এ বলণ শত পদ্ধলতদত পলরদশাধ করদত হদব।  

25.2 সরবরাহকারীদক মূল্য পলরদশাদধর জন্য ক্রেকারী বরাবর লললখত অনুদরাধ জানাদত হদব। এর 

সদে সুলনলে শষ্ট সরবরাহকৃত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা প্রোদনর সুলনলে শষ্ট লববরণসহ চালান, GCC 

অনুদচ্ছে ২১ ও ২২ এ উদিলখত েলললপত্র এবাং চুলক্তপদত্র উদিলখত অন্যান্য বাধ্যবাধকতা সম্পি 

করার েলললপত্র োলখল করদত হদব।  

25.3 পদণ্যর সরবরাহ লনলশ্চত হবার পর ক্রেকারী কর্তশক  তদ্রুত সম্ভব অথ শ পলরদশাধ করদব লকন্তু 

সকানক্রদমই সরবরাহকারীর  চালান বা মূল্য পলরদশাদধর অনুদরাধ গ্রহণ করার পর PCC সত 

উদিলখত সমদের পদর নে।  

25.4 সরবরাহকারীর প্রাপ্য অথ শ বাাংলাদেলশ োকাে পলরদশাধ  করদত হদব।  

25.5 GCC উপ-অনুদচ্ছে-২৫.৩ অনু ােী  লে ক্রেকারী লনধ শালরত সাংলিষ্ট তালরদখর মদধ্য 

সরবরাহকারীর সকান পাওনা পলরদশাধ করদত ব্যথ শ হে, তদব ক্রেকারী PCC সত উদিলখত 

হাদর পাওনা পূণ শ পলরদশাদধর প্রকৃত তালরখ প শন্ত লবলদম্বর জন্য সরবরাহকারীদক তার পাওনা 

োকার উপর প্রদ াজয সুে প্রোন করদব।  

২৬. বীমা  26.1 চুলক্তর অধীদন সরবরাহকারীদক সরবরাদহর জন্য লনলে শষ্টকৃত পদণ্যর পূণ শ বীমা করদত হদব। পণ্য 

উৎপােন বা প্রস্তুতকরণ, ক্রে, পলরবহন, গুোমজাতকরণ এবাং সরবরাহ ক্রেকারী কর্তশক পণ্য 

গ্রহণ প শন্ত ক্ষেক্ষলত বীমাে অন্তর্ভ শক্ত থাকদব।  

২৭. কর ও শুল্ক  27.1 বাাংলাদেদশর সভ্তদর বা বাইদর প্রদ াজয সব ধরদনর কর, কাস্ট্ম শুল্ক, ভ্যাে এবাং অন্যান্য 

সললভ্ পলরদশাদধর সম্পূণ শ োেোলেত্ব সরবরাহকারীর ।  

২৮. কা শ সম্পােন 

জামানত 

28.1 কা শ সম্পােন জামানত ইসুকারী ব্যাাংদকর লবপরীদত সকান োবীর লবষদে ক্রেকারী তা 

সরবরাহকারীদক সনাটিদশর মাধ্যদম অবগত করদব।  

 28.2  লে সচৌে (১৪) লেন বা তার সবলশ সমে ধদর লনদচর সকাদনা ঘেনা ঘদে, ক্রেকারী তার 

লবপরীদত জামানত োলব করদত পাদর:  

          (ক) সরবরাহকারী চুলক্তর শতশ ভ্ে কদরদে এবাং এ লবষদে ক্রেকারী সরবরাহকারীদক 

 থা থভ্াদব সনাটিশ প্রোন কদরদে; এবাং 

          (খ) সরবরাহকারী ক্রেকারীদক প্রদেে পাওনা পলরদশাধ কদরলন এবাং ক্রেকারী এ লবষদে 

সরবরাহকারীদক  থা থভ্াদব  সনাটিশ লেদেদে।  

 28.3  GCC উপ-অনুদচ্ছে-২৮.২ এ বলণ শত পলরলস্থলতদত চুলক্তর অধীদন কা শ সম্পােন জামানদতর 

সম্পূণ শ অথ শ বা তার অলধক পলরমাণ অথ শ ক্রেকারীদক ক্ষলতপূরণ লহদসদব প্রোন করদত 

সরবরাহকারী বাধ্য থাকদব। সসদক্ষদত্র ক্রেকারী লনরাপিা জামানদতর পূণ শ অথ শ নগোেন 
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করদত পারদব। 

28.4 কা শ সম্পােন জামানত নগোেন করার সকাদনা কারণ না ঘেদল, GCC অনুদচ্ছে ৩১ অনু ােী 

সরবরাহ  সম্পােন, গ্রহণ-সনে প্রোন এবাং ওোদরলন্ট সমোে সশষ হবার পরবতী সদব শাচ্চ আঠাশ 

(২৮) লেদনর মদধ্য ক্রেকারী সরবরাহকারীদক জামানদতর অথ শ সফরত সেদব। এই চুলক্তর অধীদন 

ক্রেকারীর প্রাপ্য অথ শ োড়া ক্রেকারী জামানত সথদক সকাদনালকছু োলব করদত পারদব না।  

 28.5 GCC অনুদচ্ছে-৩১ অনুসাদর ওোদরলন্ট সমোে সশষ হবার পদরই সকবল কা শ সম্পােন 

জামানত সফরত সেো  াদব, এই শদতশ স  সরবরাহকৃত পদণ্যর প্রকাশ্য ও সুি সকাদনারকম ত্রুটি 

সনই এবাং চুলক্তর সকল শতশ সম্পূণ শ পূরণ হদেদে।  

(ক)  প্রকাশ্য ত্রুটি অথ শ সক্রতার কাদে সাধারণ সচাদখ ধরা পড়া দৃশ্যমান ত্রুটি। এদক আপাত বা 

সুস্পষ্ট ত্রুটিও বলা  াে। 

(i) স মন, স  বলদপন সলদখ না সসো প্রকাশ্য ত্রুটিযুক্ত।  

(খ) সুি ত্রুটি অথ শ সাধারণ দৃলষ্টদত  া সক্রতার সচাদখ দৃশ্যমান নে। সুি ত্রুটি ‘‘অদৃশ্য’’ অথবা 

তাৎক্ষলণকভ্াদব লচলিত করা  াে না।  

(ii) স মন, স  বলদপন লেদে ১.৫ লকদলালমোর ললখদত পারার কথা, তা লেদে  লে ০.৭৫ 

লকদলালমোর মাত্র সলখা  াে, তাহদল সসোদত সুি ত্রুটি আদে বদল প্রলতেমান হে।  

 28.6 পদণ্যর ত্রুটি সম্পদকশ সরবরাহকারীদক অবগত করার পর GCC উপ-অনুদচ্ছে-৩১.৭ অনুসাদর 

লনধ শালরত সমেকাদলর মদধ্য সরবরাহকারী ক্রটি সাংদশাধন না করদল, ক্রেকারী চুলক্ত ও আইনী 

অলধকাদরর বদল জামানত নগোেন করদব।  

২৯. কালরগলর লবলনদে শশ 

ও মান  

29.1 এই চুলক্তর অধীন সরবরাহকৃত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা অধ্যাে ৭ এর কালরগলর লবলনদে শশ এবাং 

প্রদ াজয সক্ষদত্র অধ্যাে ৮ এর নকশা (Drawing) লবলনদে শশ অনু ােী হদত হদব।  

29.2  লে সুলনলে শষ্ট মান লনধ শারণ করা না থাদক, উক্ত পদণ্যর জন্য  থা থ পণ্য উৎপােনকারী সেদশর 

লনভ্শরদ াগ্য মাদনর সদে সেলতপূণ শ হদব। এই ধরদনর মান সাংলিষ্ট প্রলতষ্ঠাদনর সব শদশষ 

সাংস্করদণর হদব।  

29.3 GCC অনুদচ্ছে ১৮ সাদপদক্ষ ক্রেকারী বা তাদের পদক্ষ প্রস্তুতকৃত ও সরবরাহকৃত লেজাইন, 

উপাি, নকশা (Drawing), লবলনদে শশ বা অন্যান্য েললল, অথবা সাংদশাধনীর োে স্বীকার 

না করার অলধকার সরবরাহকারীর থাকদব এবাং সরবরাহকারী তা লললখতভ্াদব ক্রেকারীদক 

জানাদব।  

29.4  খন সকান চুলক্তদত সরবরাহ সম্পােন সাংক্রান্ত সকাে ও মান এর উদিখ থাদক তার সাংস্করণ 

বা সাংদশালধত সাংস্করণ হদব উক্ত পদণ্যর কালরগলর লবলনদে শদশ বলন শত সকাে ও মান।  চুলক্ত 

বাস্তবােদনর সমে, সকাদনা সকাে ও মাদনর  সকাদনা ধরদনর পলরবতশন  সকবলমাত্র 

ক্রেকারীর অনুদমােদনর পর  তা প্রদোগ করদত হদব এবাং এদক্ষদত্র GCC অনুদচ্ছে ১৮ 

লবদবচনাে লনদত হদব। 

৩০. পলরেশ শন ও পরীক্ষা 30.1 চুলক্তদত বলণ শত লবলনদে শদশর সদে সাংগলত লনলশ্চত করদত ক্রেকারী পদণ্যর মান পরীক্ষা 

করার অলধকার রদেদে। ক্রেকারী কী ধরদনর পরীক্ষা করদব এবাং সকাথাে করদব তা PCC 

এবাং কালরগলর লবলনদে শদশ উদিখ রদেদে। চুলক্তর লনদে শশনা অনু ােী পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার 

মান পরীক্ষা সরবরাহকারী লনজ খরদচ বহন করদব এবাং ক্রেকারীর উপর সকান ব্যে বতশাদব 

না।  

30.2 সরবরাহকারী পদণ্যর মান পরীক্ষার ফলাফদলর প্রলতদবেন ক্রেকারীর লনকে  সপরণ করদব।  

30.3 ক্রেকারী সম্পূণ শ লনজ খরচ পদণ্যর মান পলরেশ শন করদত বলহস্থ এদজন্ট লনদোগ করদত 

পারদব।  

30.4 ক্রেকারী বা তার প্রলতলনলধ GCC অনুদচ্ছে-৩০.১ অনুসাদর পরীক্ষাে উপলস্থত থাকদত 
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এবাং/অথবা পলরেশ শন করদত পারদব তদব এর  াবতীে অথ শ ও ব্যে ক্রেকারী বহন করদব।   

 30.5 সরবরাহকারী  খন এ ধরদনর পরীক্ষা ও পলরেশ শদনর জন্য প্রস্তুত হদব তখন স ৌলক্তভ্াদব 

সমে ও স্থান জালনদে ক্রেকারীদক যুলক্তযুক্ত সমে পূদব শ আগাম সনাটিশ সপ্ররণ করদব। 

ক্রেকারী বা প্রলতলনলধ  াদত পরীক্ষা এবাং/অথবা পলরেশ শন করদত পাদর, সসজন্য 

সরবরাহকারী প্রদোজনীে সাংলিষ্ট র্ততীে পক্ষ বা প্রস্তুতকারীর অনুমলত বা সম্মলত গ্রহণ 

করদব।  

30.6 চুলক্ত অনু ােী আবশ্যক না হদলও, চুলক্তর অধীন কালরগলর লবলনদে শশ, সকাে এবাং মান 

অনুসাদর পদণ্যর নবলশষ্টয এবাং সম্পােন  াচাই করার জন্য প্রদোজনীে পরীক্ষা এবাং/অথবা 

পলরেশ শন করার জন্য ক্রেকারী সরবরাহকারীদক বলদত পারদব। তদব, এ ধরদনর পরীক্ষা ও 

পলরেশ শন কা শক্রদমর ব্যে চুলক্তমূদল্য সাংদ াজন  করদত হদব । এোড়া,  লে এই ধরদনর 

পরীক্ষা এবাং/অথবা  পলরেশ শন প্রস্তুতকরণ এবাং/অথবা চুলক্ত সম্পােন এর অগ্রগলত বা 

সরবরাহকারীর বাধ্যবাধকতা পালদন বাধাগ্রস্ত কদর, তাহদল সরবরাহ ও চুলক্ত সম্পােন 

তফশীদলর এবাং অন্য বাধ্যবাধকতার লবষদে সরবরাহকারীদক  থা থ োড় লেদত হদব।    

30.7 স  সমস্ত পণ্য পরীক্ষা এবাং/অথবা পলরেশ শদন উিীণ শ হদত ব্যথ শ হদব বা লবলনদে শদশর সদে 

সেলতপূণ শ হদব না ক্রেকারী সস সব পণ্য বা তার অাংশলবদশদষর সরবরাহ বালতল করদত 

পারদব। ক্রেকারীর সকান ব্যে লনব শাহ ব্যলতদরদক সরবরাহকারী বালতলকৃত পণ্য বা তার 

অাংশলবদশষ চুলক্ত অনু ােী সাংদশাধন, প্রলতস্থাপন, পলরবতশন করদব এবাং  ক্রেকারীর সকান 

ব্যে লনব শাহ ব্যলতদরদক GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩০.৫ অনুসাদর সনাটিশ প্রোন করতঃ 

সরবরাহকারী পুনরাে পরীক্ষা এবাং/অথবা পলরেশ শদনর ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।   

30.8 সরবরাহকারী সম্মলত প্রোন করদে স  পণ্য বা পদণ্যর অাংশলবদশষ পরীক্ষা এবাং/অথবা 
পলরেশ শন কা শক্রদমর বাস্তবােন, এই কা শক্রদম ক্রেকারী বা োলেত্বপ্রাি প্রলতলনলধর উপলস্থলত, 

বা GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩০.২ অনুসাদর প্রলতদবেন  জালরর কারদণ সরবরাহকারীর  চুলক্ত 

অনু ােী ওোদরলন্ট বা অন্যান্য বাধ্যবাধকতার োে সথদক মুক্ত হদব না।  

৩১. ওোদরলন্ট  ৩১.১   সরবরাহকারী লনশ্চেতা প্রোন করদে স  GCC অনুদচ্ছে ১৮ অনুসাদর নকশা এবাং/অথবা 

মালামাল লবষদে ক্রেকারীর অন্য সকান লনদে শশনা না থাকদল, সরবরাহকৃত সকল পণ্য নতুন, 

অব্যবহৃত, সবদচদে সাম্প্রলতক মদেল, লেজাইন ও উপকরদণ প্রস্তুতকৃত হদব।  

৩১.২    সরবরাহকারী আরও লনশ্চেতা লবধান করদে স , বাাংলাদেদশর লবদ্যমান অবস্থাে স্বাভ্ালবক 

ব্যবহাদরর ফদল নকশা, মালামাল, বা কালরগদরর ননপুণ্য বা সরবরাহকারীর সকান কা শ বা 

সকান লকছু বাে সেোর কারদণ এই চুলক্তর আওতাে সরবরাহকৃত পদণ্যর সকান ত্রুটি থাকদব 

না।   

৩১.৩  সরবরাহকারী, উৎপােক, বা পলরদবশক কর্তশক পদণ্যর উৎপােনকালীন ত্রুটি সাংদশাধদনর 

লনশ্চেতা লবধাদনর জন্য সরবরাহকারীদক কম শ সম্পােন সম্পি হবার পরবতী কমপদক্ষ লতন 

(৩) মাস এবিং সরিামালের সক্ষদত্র এক (১) বের বা PCC লনদে শলশত সমে প শন্ত ওোদরলন্ট 

লেদত হদব।  

৩১.৪     সরবরাহকারী কর্তশক সরবরাহ সম্পােন হবার পর সরবরাহ চালান োলখলকরদণর মাধ্যদম 

সরবরাহ প্রোন  ও ক্রেকারী কর্তশক সরবরাহ চালাদনর গ্রহণ-সনে প্রোদনর লেন সথদক 

ওোদরলন্টর সমোে শুরু হদব।  

31.5 লবলভ্ি আইদেম ও লদের ওোদরলন্ট সমোে লভ্ি লভ্ি হদত পাদর। আদগ সরবরাহকৃত পদণ্যর 

ওোদরলন্ট সমোে পদর সরবরাহকৃত পদণ্যর ওোদরলন্ট সমোদের আদগই সশষ হদব।  

31.6 এই ওোদরলন্টর আওতাে সকাদনা োলব করদত হদল ক্রেকারী দ্রুততম সমদে সরবরাহকারীদক 

লললখত সনাটিশ প্রোন করদব।  

31.7 এ ধরদনর সনাটিশ পাবার পর PCC এ লনদে শলশত সমদের মদধ্য দ্রুততার সদে ক্রেকারীর সকান 

ব্যে লনব শাহ ব্যলতদরদক সরবরাহকারী সাংলিষ্ট পণ্য বা তার অাংশ লবদশষ সমরামত বা বেল কদর 
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সেদবন।  

৩২. সরবরাহ ও 

সম্পােদনর তফশীল এর 

বৃলদ্ধ  

32.1 চুলক্তর লনদে শশনা অনুসাদর ক্রেকারী কর্তশক লনধ শালরত সমদের মদধ্যই অবশ্যই সরবরাহকারীদক 

পণ্য সরবরাহ বা ক্রেকৃত পদণ্যর সসবা সরবরাহ সম্পি করদত হদব।  

32.2  লে GCC অনুদচ্ছে ২১ এ উদিলখত সমদের মদধ্য পণ্য সরবরাহ ও সাংলিষ্ট সসবা প্রোন 

সম্পি করদত সরবরাহকারী বা তার সহঠিকাোর সকান বাধার সম্মলুখন হে, তাহদল 

সরবরাহকারী সত্ত্বর তা লললখতভ্াদব ক্রেকারীদক জানাদব। এদক্ষদত্র কারণসমূহ স্পষ্টভ্াদব 

উদিখ করদত হদব এবাং প্রতযালশত লবললম্বত সমে উদিখ করদত হদব। ক্রেকারী লনধ শারণ 

করদব সমে বাড়াদনা হদব লক না অথবা বাড়াদনা হদল কতো সমে বাড়াদনা হদব। সবদক্ষদত্র 

মূল সরবরাদহর তালরখ সশষ হওোর পূদব শই সমে বলধ শত করার জন্য অনুদরাধ করদত হব।   

৩২.৩   ক্রেকারী সরবরাহকারীর সনাটিশ প্রালির একুশ (২১) লেদনর মদধ্য পলরলস্থলত মূল্যােন করদব 

এবাং লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ োড়া (LD) স ৌলক্তক কারণ থাকদল সমে বলধ শত করদত পাদর।   

32.4 ক্রেকারী মূল চুলক্ত-সমোদের সদব শাচ্চ লবশ (২০%) শতাাংশ সমে বলধ শত করদত পাদর এবাং 

লবশ  শতাাংদশর সবলশ সমে বলধ শত করদত হদল ক্রেকারী কা শালে প্রধান (HOPE) বা 

তার ক্ষমতাপ্রাি কম শকতশার অনুদমােন প্রদোজন হদব। এদক্ষদত্র GCC অনুদচ্ছে ৪১ 

অনুসাদর সমে বলধ শতকরণ চুলক্ত সাংদশাধন কদর উভয় ক্ষ স্বাক্ষে করদব।  

32.5  লে GCC অনুদচ্ছে-৩২ অনুসাদর সরবরাহ ও চুলক্ত সম্পােদনর সমে বলধ শতকরদণর 

সম্মলত সেো না হে, তাহদল GCC অনুদচ্ছে ৩৬ অনুসাদর নেব দুঘ শেনার (Force 

Majeure) সক্ষত্র ব্যতীত,  সরবরাহসহ কা শসম্পােন লবলদম্বর জন্য GCC অনুদচ্ছে ৩৩ 

অনুসাদর সরবরাহকারীদক লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ লেদত হদব।  

৩৩. লবলম্বজলনত 

ক্ষলতপূরণ 

(Liquidated 

Damage-LD) 

33.1 GCC উপ-অনুদচ্ছে-৩৭ এর শতশাবলীর সক্ষত্র ব্যতীত,  লে সরবরাহকারী  চুলক্তর 

সমেসীমার মদধ্য বা বলধ শত সমেসীমার মদধ্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সম্পি করদত 

ব্যথ শ হন, তাহদল ক্রেকারী চুলক্তমূল্য হদত প্রলতলেন লবলদম্বর জন্য PCC লনদে শশনা অনুসাদর 

অসরবরাহকৃত পণ্য বা চুলক্তর সমেসীমার মদধ্য বা বলধ শত সমেসীমার পর সরবরাহকৃত বা 

আাংলশক সরবরাহকৃত পদণ্যর চুলক্ত মূদল্যর শতকরা হাদর লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ কতশন 

করদব। ক্ষলতপূরদণর সমাে পলরমাণ PCC লনধ শালরত পলরমাদণর সবলশ হদব না। 

সরবরাহকারীর পাওনা  অথ শ  সথদক কতশন কদর ক্রেকারী এই লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ আোে 

করদত পারদব। ক্ষলতপূরণ প্রোদনর কারদণ সরবরাহকারী তার োে-োলেত্ব সথদক অব্যাহলত 

পাদব না।  

৩৪. োদের সীমাবদ্ধতা 34.1 অপরাধমূলক অবদহলা বা ইচ্ছাকৃত অসোচরণ এর সক্ষত্র ব্যতীত,  

(ক)   চুলক্ত বা েে শ (tort) বা অন্যভ্াদব সকাদনা পদরাক্ষ বা ফলস্বরূপ ক্ষলত বা 

ব্যবহারজলনত ক্ষলত, উৎপােনজলনত ক্ষলত, বা লাভ্ বা সুদের ক্ষলতর সক্ষদত্র 

সরবরাহকারী  ক্রেকারীর লনকে োেী থাকদব না; তদব তা লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ 

পলরদশাদধ সরবরাহকারীর বাধ্যবাধকতার সক্ষদত্র  প্রদ াজয হদব না।  

(খ)    চুলক্ত বা েে শ বা অন্যভ্াদব ক্রেকারীর লনকে সরবরাহকারীর সব শদমাে োে 

চুলক্তমূদল্যর সবশী হদব না, তদব এই সীমাবদ্ধতা ত্রুটিপূণ শ পণ্য সমরামত বা বেদল 

সেোর ব্যদের সক্ষদত্র প্রদোগ হদব না, অথবা সপদেন্ট ভ্দের সক্ষদত্র সরবরাহকারী 

কর্তশক ক্রেকারীদক প্রদেে ক্ষলতপূরণ োদনর সক্ষদত্র প্রদোগ হদব না।  

৩৫. আইনী পলরবতশদনর 

জন্য সামিস্যলবধান  

(Change in 

legislation) 

35.1 চুলক্তদত অন্য লকছু না থাকদল, চুলক্ত স্বাক্ষদরর পদর  লে বাাংলাদেদশর সকাদনা আইন, লবলধ, 

অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইদনর মত সজারাদলা উপ-আইন বলবৎ, সঘাষণা, রলহতকরণ বা 

পলরবতশদনর (ব্যাখ্যা বা প্রদোদগর জন্য স  সকল পলরবতশন অন্তর্ভ শক্ত করা প্রদোজন বদল 

 থাদ াগ্য কর্তশপক্ষ মদন করদবন) ফদল চুলক্তদত উদিলখত পণ্য সরবরাদহর তালরখ 

এবাং/অথবা চুলক্তমূদল্য প্রভ্াব সফদল, তাহদল সরবরাহ তালরখ এবাং/অথবা চুলক্তমূল্য  তটুকু 

প্রভ্ালবত ততটুকু বৃলদ্ধ বা হ্রাস করদত হদব। তদব, পূদব শ স োই বলা সহাক না সকন,  GCC 

অনুদচ্ছে ২৩ অনুসাদর চুলক্তমূল্য সমন্বে করা হদল, এ ধরদনর বলধ শত বা হ্রাসকৃত মূল্য আলাো 
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কদর প্রদেে হদব না।   

৩৬. নেব দুঘ শেনা 

(Force Majeure) 

36.1 লনম্নরূপ ব্যলতক্রলম ঘেনা বা লবদশষ পলরলস্থলত নেব দুঘ শেনা লহদসদব গণ্য হদব তদব শুধু এদতই 

সীমাবদ্ধ থাকদব না:  

(i) যুদ্ধ,  সহিং িা (যুদ্ধ সঘালষত সহাক বা না সহাক), আগ্রাসন, লবদেলশ শত্রুদের কম শকাে;  

(ii) সরবরাহকারীর কম শকতশা ও কম শচারী োড়া অপর কাদরা লবদদ্রাহ, সন্ত্রাস, সলহাংসতা, 

লবপ্লব, সসনা অর্ভযত্থান, অগণতালন্ত্রক ক্ষমতা েখল, অথবা গৃহযুদ্ধ;  

(iii) সরবরাহকারীর কম শকতশা ও কম শচারীগদণর োড়া বাইদরর অপরাপর ব্যলক্তদের 

হাোমা, আদন্দালন, লবশৃঙ্খলা, হরতাল, লক-আউে ; 

(iv) ঠিকাোদরর ব্যবহা শ সগালাবারুে, লবদফারক, সতজলিে লবলকরণ ব্যতীত যুদদ্ধর 

সগালাবারুে, লবদফারক দ্রব্য, আদোনজলনত লবলকরণ বা সতজলিেতা দ্বারা 

দুলষতকরণ, এবাং   

(v) প্রকৃলতক দুদ শাগ,  থা, সাইদিান, হালরদকন, োইফুন, সুনালম, ঝড়-জদলাচ্ছাস, বন্যা, 

ভূলমকম্প, ভূলমধ্বস, অলিকাে, মহামারী,  সরাগ সাংক্রমদণর প্রসার বদন্ধ গৃহীত 

পেদক্ষপ অথবা আদিেলগলর উেগীরদণর ঘেনা;  

(vi) ভ্াড়াে বালণজয জাহাজ চলাচদলর রাষ্ট্রীে লনদষধাজ্ঞা;  

(vii) সরকাদরর সাব শদভ্ৌম ক্ষমতাে কৃত কা শ।  

36.2 ক্রেকারী কা শালে প্রধান নেব দুঘ শেনার অসিরেে সবষরয় িমাসনকভারব িরেে সভসিরি 

স দ্ধান্ত সনরবন এবাং সস সপ্রলক্ষদত GCC উপঅনুদচ্ছে ৩৯.২ অনুসাদর ক্রেকারী নেব দুঘ শেনার 

জন্য সরবরাহ আদেশ স্থলগত করদত পারদবন।  

৩৭. নেব দুঘ শেনার সনাটিশ  37.1 নেব দুঘ শেনার কারদণ  লে সকাদনা পক্ষ চুলক্তর মূল বাধ্যবাধতা পালন বাধাগ্রস্ত হে বা হদব, 

তাহদল এ ব্যাপাদর অবলহত হবার সচৌে (১৪) লেদনর মদধ্য অপর পক্ষদক সাংলিষ্ট ঘেনা বা 

পলরলস্থলত  া নেব দুঘ শেনা সৃলষ্ট হদব সস সম্পদকশ সনাটিশ প্রোন করদব, এবাং সস সক্ষদত্র 

বাধ্যবাধকতা পালন বাধাগ্রস্ত হদচ্ছ বা হদব তা সুস্পষ্টভ্াদব উদিখ করদত হদব।  

37.2 এ অনুদচ্ছদে  া লকছুই থাকুক না সকন, চুলক্তমূল্য পলরদশাদধ নেব দুঘ শেনা প্রদ াজয হদব না এবাং 

এ সক্ষদত্র সকান পদক্ষর ওপর োে বতশাদব না।  

 

৩৮. লবলম্ব হ্রাদস করণীে 38.1 চুলক্ত অনু ােী কা শ সম্পােদন নেব দুঘ শেনা জলনত লবলম্ব কমাদনার জন্য প্রদতযক পক্ষই সব শো 

যুলক্তসেত প্রদচষ্টা চালাদব।  

38.2 নেব দুঘ শেনার প্রভ্াব বন্ধ হদল এক পক্ষ আদরক পক্ষদক সনাটিশ প্রোদনর মাধ্যদম অবগত 

করদব।  

৩৯. নেব দুঘ শেনার 

পলরণাম/অবসান 

(Consequences) 

39.1 নেব দুঘ শেনার ফদল চুলক্ত সম্পােদন লবলম্ব বা চুলক্তর বাধ্যবাধকতা পালদন ব্যথ শ হদল 

সরবরাহকারী  তার জন্য োেী হদব না এবাং তার জামানত বাদজোি হদব না, লবলম্বজলনত 

ক্ষলতপূরণ লেদত হদব  না বা  চুলক্ত বালতল হদব না।  

 39.2 চুলক্তর সাংজ্ঞানুসাদর নেব দুঘ শেনার কারদণ ক্রেকারী লললখত আদেশ জালরর মাধ্যদম 

িরয়ােন অনু ারে লনলে শষ্ট সমোদের জন্য সম্পূণ শ বা আাংলশক সরবরাহ বা চুলক্ত বাস্তবােন 

স্থলগত করদত পাদর।  

39.3 স্থলগতাদেশ প্রতযাহার বা স্থলগতাদেদশর সমোে সশষ হদল সরবরাহ কাজ পুনরাে শুরু করা 

 াদব। তদব, GCC অনুদচ্ছে ৪০ অনুসাদর ক্রেকারী চুলক্ত বালতল করদল সরবরাহ পুনরাে 

শুরু করা  াদব না।  

39.4 GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩৭.১ অনুসাদর সনাটিশ প্রালির পর চুলক্তর সাংস্থান অনুসাদর ক্রেকারী এ 

সমস্ত লবষদে লসদ্ধান্ত গ্রহণ করদব।  
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৪০. চুলক্ত বালতল 
চুলক্ত ভ্দের কারদণ বালতল 

৪০.১     ক্রেকারী, চুলক্তভ্দের কারদণ স দকান প্রলতকার অনুসন্ধান না কদর সরবরাহকারীদক আঠাশ 

(২৮) লেদনর লললখত সনাটিশ প্রোদনর মাধ্যদম সম্পূণ শ বা আাংলশক চুলক্ত বালতল করদত 

পাদর,  লে:  

 

i. চুলক্ত সমোদের মদধ্য বা GCC অনুদচ্ছে ৩২ এর আদলাদক চুলক্তদত বলণ শত সমদের মদধ্য বা 

ক্রেকারী কর্তশক বলধ শত সমদের মদধ্য সরবরাহকারী আাংলশক বা সম্পূণ শ পণ্য সরবরাদহ ব্যথ শ 

হে; অথবা  

 

ii. সরবরাহকারী চুলক্তর অন্য সকাদনা বাধ্যবাধকতা পূরদণ ব্যথ শ হে; অথবা  

 

iii. GCC অনুদচ্ছে ৬ এর সাংজ্ঞা অনুসাদর চুলক্তর জন্য প্রলতদ ালগতাে অাংশ লনদত বা চুলক্ত 

বাস্তবােদন ক্রেকারীর লবদবচনাে সকাদনা দুনীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, 

জবরেলস্তমূলক (বাধাোনমূলক, উিেন সহদ াগীর সক্ষদত্র) কাদজ সরবরাহকারী ললি হদে 

থাদক; অথবা  

 

iv.  লে লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরদণর সমাে পলরমাণ GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩৩ অনুসাদর ক্ষলতপূরণ 

সদব শাচ্চ পলরমাদণর হে;  

৪০.২      লে স ৌলক্তক কারদণ GCC অনুদচ্ছে ৪০.১ অনুসাদর ক্রেকারী আাংলশক বা সম্পূণ শ চুলক্ত 

বালতল করদল, ক্রেকারীর স্বীে লবদবচনাে  থা থ শতশাবলল এবাং স ৌলক্তক পদ্ধলতর লভ্লিদত 

অসরবরাহকৃত বা অসম্পালেত একই ধরদনর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা ক্রে করদত পারদব এবাং 

এদক্ষদত্র প্রদ াজয অলতলরক্ত ব্যে সরবরাহকারী বহন করদব। তদব, চুলক্তর স  অাংশ বালতল 

হেলন সরবরাহকারী তা সম্পােন অব্যাহত রাখদব।  

 অস্বচ্ছলতার কারদণ বালতল 

সরবরাহকারী আোললক লবচাদরর আওতাে সকাে শ কর্তশক চূড়ান্ত ভ্াদব সেউললো বা অস্বচ্ছল সঘালষত হদল, 

ক্রেকারী চুলক্ত বালতল করদব। এদক্ষদত্র চুলক্ত বালতদলর কারদণ সরবরাহকারী সকান ক্ষলতপূরণ পাদব 

না। উদিখ্য, এ ধরদনর সমালি পরবতীদত সকান কা শ অথবা প্রলতকারদক ক্ষলতগ্রস্থ অথবা প্রভ্ালবত 

করদব না  া দ্বারা ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারীর ক্ষলত হদব না।  

 
সুলবধা লবদবচনাে বালতলকরণ 

40.4 সরবরাহকারীদক আঠাশ (২৮) লেদনর লললখত সনাটিশ প্রোদনর মাধ্যদম ক্রেকারী লনজস্ব 

সুলবধার জন্য স  সকান সমদে আাংলশক বা সম্পূণ শ চুলক্ত বালতল করদত পাদর। বালতদলর 

সনাটিদশ স্পষ্টভ্াদব বলদত হদব স  ক্রেকারীর সুলবধার জন্য চুলক্ত বালতল করা হদেদে, চুলক্তর 

সকান অাংদশর সম্পােন বালতল করা হদেদে এবাং বালতল কা শকর হবার তালরখ উদিখ করা 

থাকদব।  

40.5   সরবরাহকারী চুলক্ত বালতদলর সনাটিশ গ্রহণ করার পরবতী আঠাশ (২৮) লেদনর মদধ্য স  সব 

পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করা হদেদে বা সম্পােন করা হদেদে বা সরবরাহ বা 

সম্পােদন প্রস্তুত তা চুলক্তর শদতশ ও মূদল্য ক্রেকারী গ্রহণ করদব। স সব পণ্য এখদনা নতলর 

হেলন এবাং/অথবা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত হেলন, সসগুদলার সক্ষদত্র ক্রেকারী লনদম্নাক্ত 

লসদ্ধান্ত লনদত পাদর:  

(ক) চুলক্তর শতশ ও মূদল্য অাংলশক পণ্য সরবরাহ এবাং/অথবা সম্পােন বাস্তবােন কদর লনদত 

পাদর; এবাং/অথবা 

(খ) অবলশষ্ট চুলক্ত বালতল করা এবাং আাংলশক সরবরাহকৃত পণ্য, পূদব শ ক্রে করা মালামাল ও  

খুচরা  ন্ত্রাাংদশর  জন্য সম্মত মূল্য পলরদশাধ করা।    
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 40.6 পণ্য সরবরাহ ও  সম্পােদনর সমেসীমা উিীণ শ হওো, লবদরাদধর সসৌহাদ্যশপূণ শ লমমাাংসা 

আরম্ভ হওো, অযােজুলেদকশন এবাং লনলে শষ্ট শতশাবললর অধীদন সাললশ (Arbitration) 

প্রলক্রো চলমান থাকা ইতযালে কারদণ চুলক্ত বালতল সহর রব গণ্য হদব না।  

৪১. চুলক্ত সাংদশাধন 41.1 চুলক্তর সাংদশাধনীদত সাধারণত মূল চুলক্তমূল্য, সরবরাহ ও সম্পােদনর তফলসল এবাং 

চুলক্তর অধীন অন্য সকাদনা পলরবতশদনর ন্যােসাংগত সমন্বে অন্তশর্ভক্ত হদব।  

41.2 আলথ শক ক্ষমতা অপ শণ আদেশ বা সাংলিষ্ট ক্ষমতার উপ-অপ শণ (sub-delegation) সাংক্রান্ত 

অনুদমাদরনে সভসিরি পলরবতশন সাংদ াজন কদর ক্রেকারী চুলক্ত সাংদশাধন করদব, এবাং তা 

চুলক্তর মূল শতশাবললদত অন্তর্ভ শক্ত করদব।  

৪২. লবদরাধ লনষ্পলি 42.1 সসৌহাদ্যশপূণ শ লনষ্পলি 

(ক) চুলক্ত এবাং এর ব্যাখ্যার সক্ষদত্র উদ্ভুত স দকাদনা লবদরাদধর সসৌহাদ্যশপূণ শ লনস্পলির জন্য 

ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারী উভ্েই সদব শাচ্চ প্রদচষ্টা চালাদব।   

 42.2 ফেসালা/লমমাাংসা (Adjudication) 

(ক)  লে ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারী উভ্েই সাব্যস্ত হে স  লবদরাদধর আদপাস লমমাাংসা 

দু’পদক্ষর মদধ্য সম্ভব নে, তাহদল মতদভ্দের লবষদে লললখত স াগাদ াদগর সচৌে (১৪) 

লেদনর মদধ্য লবদরাদধর লবষে অযােজুলেদকের বরাবর উপস্থাপন করদত হদব; 

(খ) PCC সত উদিলখত অযােজুলেদকেরদক উভ্ে পক্ষ স ৌথভ্াদব লনদোগ করদব।  লে 

লনদোদগর সক্ষদত্র উভ্ে পদক্ষর মদধ্য মতদভ্ে হে, তাহদল PCC অনুসাদর ক্ষমতাপ্রাি 

লনদোগকারী কর্তশপক্ষ স দকাদনা পক্ষ সথদক অনুদরাধপত্র পাবার সচৌে (১৪) লেদনর 

মদধ্য অযােজুলেদকের লনদোগ সেদব; 

(গ) অযােজুলেদকেদরর লনকে লবদরাদধর লবষে পাঠাদনার পরবতী আঠাশ (২৮) লেদনর মদধ্য 

তার লসদ্ধান্ত লললখতভ্াদব উভ্ে পক্ষদক জালনদে সেদবন; 

(ঘ) অযােজুলেদকেদরর সকল সম্মানী (লফ ও পুন:ভ্রণদ াগ্য ব্যে) সরবরাহকারী প্রোন 

করদব, এবাং ক্রেকারী লনেলমত চললত লবদলর মাধ্যদম অদধ শক ব্যে সরবরাহকারীদক 

পলরদশাধ করদব;  

(ঙ)  লে অযােজুলেদকের পেতযাগ কদরন বা মারা  ান অথবা  লে উভ্ে পক্ষ মদন কদর স  

অযােজুলেদকের চুলক্ত অনুসাদর সঠিক োলেত্ব পালন করদেন না, তাহদল ক্রেকারী ও 

সরবরাহকারী উভ্দে স ৌথভ্াদব নতুন অযােজুলেদকের লনদোগ সেদব।  লে নতুন 

লনদেদগর সক্ষদত্র উভ্ে পদক্ষর মদধ্য মতদভ্দে হে, তাহদল PCC অনুসাদর ক্ষমতাপ্রাি 

লনদোগকারী কর্তশপক্ষ স দকাদনা পক্ষ সথদক অনুদরাধপত্র পাবার সচৌে (১৪) লেদনর 

মদধ্য অযােজুলেদকের লনদোগ সেদব;  

42.3 সালললস (Arbitration) 

(ক) GCC অনুদচ্ছে ৪২.১ বা ৪২.২ অনুসাদর উভ্ে পক্ষ লবদরাদধর লবষদে প্রথম লললখত 

স াগাদ াদগর তালরদখর পরবতী আঠাশ (২৮) লেদনর মদধ্য  লে লবদরাদধর লনষ্পলিদত 

উপনীত হদত না পাদর, তদব স দকাদনা পক্ষ অপর পক্ষদক GCC উপ-অনুদচ্ছে 

৪২.৩(লব) অনুসাদর সাললস আরম্ভ করার ইচ্ছা প্রকাশ কদর সনাটিশ সপ্ররণ করদত 

পারদব;  

(খ) PCC সত উদিলখত স্থাদন বতশমাদন বলবৎ বাাংলাদেদশর সাললস আইন (২০০১ সাদলর 

আইন নাং ১) অনুসাদর সাললস অনুলষ্ঠত হদব। 
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অধ্যাে ৪: চুলক্ত পদত্রর লবদশষ শতশাবলল 

চুলক্ত পদত্রর লবদশষ শতশাবলী পূরদণর  জন্য সাংলিষ্ট  GCC অনুদচ্ছেসমূদহর জন্য প্রদোজনীে লনদে শশনা সনাে বাঁকা অক্ষদর সেওো হদলা। 

GCC অনুদচ্ছে চুলক্তর সাধারণ শতশাবলীলর উলিলখত অনুদচ্ছেসমূদহর সাংদশাধন ও সাংদ াজন 

GCC ১.১ (এন) ক্রেকারী হদচ্ছ  : আবু নইম জমাহাম্মদ মারুফ িান, সজিা প্রর্াসক, র্নরতসংদী। 

GCC ১.১ (এস) সরবরাদহর সাইেসমূহ/স্থানসমূহ  

1. উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, র্নরতসংদী সদর, র্নরতসংদী। 

2. উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, রায়পুরা, র্নরতসংদী। 

3. উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, তর্বপুর, র্নরতসংদী। 

4. উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, মযর্নাহরদী, র্নরতসংদী। 

5. উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, পিার্, র্নরতসংদী। 

     ৬.   উপযজিা তর্নব ণাহী অতফসাযরর কায ণািয়, সবিাব, র্নরতসংদী। 

 

GCC ৩.১ সনাটিশ প্রোদনর জন্য ক্রেকারীর লবস্তালরত ঠিকানা লনম্নরূপ হদব:  

দৃলষ্ট আকষ শণ: উ  সেচালক, িানীয়  েকাে, নেস িংদী 

ঠিকানা: জেলা িো রকে কায থালয়, নেস িংদী 

সফান নাং: +৮৮০২৯৪৬২০৩৩ 

ফযাক্স নাং: 

ই-সমইল: ddlgnarsingdi@yahoo.com 

GCC ৭.১ (আই) লনদম্নাক্ত েলললপত্রও চুলক্ত পদত্রর অাংশ লহদসদব লবদবলচত হদব: [েলললপদত্রর নাম ললখুন] 

GCC ৮.১ অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  এ সরবরাদহর পলরসর লনলে শষ্ট  করা থাকদব।  

অথবা 

[চুলক্ত সম্পােদনর সমে, ক্রেকারী সরবরাহ পলরসদর সকান পলরবতশন আনদল তা অথ্যাে-৬: চালহো 

তফলসদলর সপ্রক্ষাপে সুলনলে শষ্টভ্াদব েরপত্র েললদল উদিখ করদব। উোহরণস্বরূপ, চুলক্ত সম্পােদনর সমে 

ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬১.১ অনুসাদর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার পলরমাণ বৃলদ্ধ বা হ্রাস করদত হদত পাদর।]  

GCC ১০ লনদম্নাক্ত সেশসমূহ এর নাগলরক বা লনবন্ধনকৃত হদল, সরবরাহকারী বা সহ-ঠিকাোর লহদসদব স াগ্য হদব না:  

[প্রদ াজয হদল, সেশ(সমূহ) এর নাম উদিখ করুন] 

সরবরাদহর জন্য লনধ শালরত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবাসমূহ লনদম্নাক্ত সেশ(সমূহ) এ উৎপালেত হদত পারদব না: 

[প্রদ াজয হদল, সেশ(সমূহ) এর নাম ললখুন] 

GCC ২০.২ প্যাদকদজর সভ্তর ও বাইদরর  সমাড়কজাতকরন, লচলিতকরণ এবাং েলীলকরণ লনম্নরূপ হদব: [দ  ধরদনর 
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সমাড়কজাতকরণ এবাং সমাড়দকর উপদর লচলিতকরণ, প্রদোজনীে সকল েলললালেসহ তার লবস্তালরত 

লববরণ সলিদবশ করুন] 

সমাড়দকর বাইদরর লেদক ন্যযনতম চারটি পাদশ স  সব তথ্য স্পষ্ট দৃশ্যমান থাকদব তা লনম্নরূপ হদব: 

 

ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা  

সরবরাহকারীর নাম 

চুলক্তর লববরণ 

চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল/সরবরাদহর স্থান 

সমাে ওজন 

প্যাদকদজর সমাে সাংখ্যার প্যাদকজ নম্বর 

মালামাদলর সাংলক্ষি লববরণ 

উঠা-নাম সাংক্রান্ত লবদশষ লনদে শশনা ( লে থাদক) 

নাড়াচাড়া/স্থানান্তর সাংক্রান্ত লবদশষ লনদে শশনা ( লে থাদক) 

[উপদর উলিলখত তথ্যালে ক্রেকারী প্রলত সক্ষদত্র প শাদলাচনার লভ্লিদত প্রদোজন অনুসাদর সাংদশাধন করদব] 
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GCC ২১.১ সরবরাহকারী লনম্নরূপ েলললপত্র োলখল করদব:  

ক্রসমক 

নম্বে 

মালামারলে 

নাম 

ক্রয়িব্য জ াষাক  েঞ্জামাসদে 

সববেণ 

গ্রাম পুসলে 

(দফাদাে ও 

মহল্লাদা)  িংখ্যা 

জ াষাক/ েঞ্জা

মাসদে 

 িংখ্যা/ সেমাণ 

ক) োট থ নীল েরেে ( ১ টি ফুল হািা  এবিং 

১ টি হাফ হািা োট থ) 

৫৮৭ ফুল- ৫৮৭ টি ও 

হাফ-৫৮৭ টি 

ি) ফুল প্যান্ট িাকী েরেে ফুল প্যান্ট-২ টি ৫৮৭ ১১৭৪ টি 

গ) োড়ী ২ টি করে  (মসহলা পুসলরেে 

অনুরূ  োড়ী) 

১২৩ ২৪৬ টি 

ঘ) ব্লাউে ২ টি করে  (মসহলা পুসলরেে 

অনুরূ  ব্লাউে) 

১২৩ ২৪৬ টি 

ে) জ টিরকাট ২ টি করে  (মসহলা পুসলরেে 

অনুরূ  জ টিরকাট) 

১২৩ ২৪৬ টি 

চ) কা রড়ে 

জুিা 

১ জোড়া উন্নিমারনে কা রড়ে 

জুিা (জমাো হ) 

৭১০ ৭১০ জোড়া  

ছ) জবল্ট ১ টি উন্নিমারনে জবল্ট  ৫৮৭ ৫৮৭ টি 

 

ে) 

 

 

 

জ াল্ডাে 

জবে 

দফাদারযদর জন্য: ২টি কযর 

সসাল্ডার ব্যাচ পারযপি কািার 

(Four Pointed Cross 

খাতক কািার, Four Pointed 

Cross এর মযে সদাযয়ি, 

আকাতর্ রং এর  তরবর্ন এবং 

গ্রামপুতির্ সিখাটি সাদা রং এর 

হযব) 

৭১ ১৪২ টি 

মহল্লাদারযদর জন্য: ২টি কযর 

সসাল্ডার ব্যাচ পারযপি কািার 

(আকাতর্ রং এর তরবর্ন এবং গ্রাম 

পুতির্ সিখাটি সাদা রং এর হযব) 

৬৩৯ ১২৭৮ টি 

 

সরবরাহকারী কর্তশক লনম্নরূপ েকুদমন্টসমূহ োলখল করদব-  

ক. পদণ্যর লববরণ, পলরমাণ, একক মূল্য, সমাে পলরমাণ উদিখ করা সরবরাহকারীর চালাদনর (invoice) 

কলপ; 

খ. সরবরাহ সনাে, সরলওদে রলসে, বা োক রলসে; 

গ. উৎ াদানকােী/সরবরাহকারীর ওোদরলন্ট সনে ( লে থাদক); 

ঘ. মদনালনত পলরেশ শন সাংস্থা (অথবা ক্রেকারী) কর্তশক প্রেি পলরেশ শন সনে এবাং/ অথবা সরবরাহকারীর  

কারখানা পলরেশ শন প্রলতদবেন ( লে থাদক); 

ঙ. মূল উৎপােনকারী সেদশর সনে,  লে থাদক।  

[উপদর উলিলখত তথ্যালে ক্রেকারী প্রলত সক্ষদত্র প শাদলাচনার লভ্লিদত প্রদোজন অনুসাদর সাংদশাধন করদব] 

GCC ২৩.১ মূল চুলক্ত মূল্য: [NOA এর পলরমাণ উদিখ করুন] 

GCC ২৫.১ এই চুলক্তর অধীদন সরবরাহকারীদক লনম্নরূপ পদ্ধলত এবাং শদতশ মূল্য পলরদশাধ করা হদব: 
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 (ক) অগ্রীম অথ শ প্রোন  

      চুলক্তপত্র স্বাক্ষর করার পরবতী লত্রশ (৩০) লেদনর মদধ্য সরবরাহকারীদক অগ্রীম [সাংখ্যাে ললখুন] োকা 

অথ শ  পলরদশাধ করা হদব। 

[অগ্রীম অথ শ প্রোদনর সাংস্থান থাকদল, েরপত্র েললদল (লপলজ৩-১২) প্রেি অপ্রতযাহারদ াগ্য ও লনঃশতশ 

ব্যাাংক গ্যারালন্টর মূল ফরম (কলপ নে) োলখদলর মাধ্যদম সমপলরমাণ অথ শ োবীর লভ্লিদত অগ্রীম অথ শ 

প্রোন করা হদব। উক্ত ব্যাাংক গ্যারালন্টর সমোে পণ্য সরবরাদহর তালরখ প শন্ত নবধ থাকদব। 

সুপালরশকৃত সদব শাচ্চ অলগ্রম অথ শ হদব মূল চুলক্তমূদল্যর  ১০ শতাাংশ। ] 

[প্রদ াজয না হদল বাে লেন] 

খ. সরবরাহ এবাং গ্রহণ  

GCC অনুদচ্ছে ২১ এবাং ২২ অনু ােী [সাংখ্যাে ললখুন] োকা প্রোন করা হদব। 

[অগ্রীম অথ শ প্রোদনর সাংস্থান থাকদল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার মূল চুলক্তমূদল্যর ৯০ শতাাংশ এবাং অগ্রীম 

প্রোদনর সাংস্থান না থাকদল  পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার ১০০ শতভ্াগ  মূল চুলক্তমূল্য প্রোন করা হদব]  

[দকান সুলনলে শষ্ট ক্রদের সক্ষদত্র সরবরাহকারী এই পদ্ধলত ও শতশ সাংদশাধন করদব] 

GCC ২৫.৩ সরবরাহকারী কর্তশক চালান বা মূল্য পলরদশাদধর অনুদরাধপত্র োলখল ও ক্রেকারী কর্তশক তা গ্রহণ করার 

[লেদনর সাংখ্যা ললখুন] লেদনর মদধ্য মূল্য পলরদশাধ  করদত হদব। 

[ক্রেকারী লনজস্ব মূল্যােদে্র লভ্লিদত লেদনর সাংখ্যা লনধ শারণ করদব] 

GCC ২৫.৫ সেদশর প্রচললত বালণলজযক ঋদণর সুদের হার প্রদ াজয হদব। 

অথবা, 

[‘‘প্রদ াজয নে’’ ললখুন] 

[প্রদ াজয না হদল বাে লেন] 

GCC ৩০.১ পলরেশ শন ও পরীক্ষা (Test) হদব: [পলরেশ শন ও পরীক্ষার পদ্ধলত, স্থান, সমে, পরীক্ষার ধরন উদিখ করুন 

পণ্য: 

পরীক্ষার ধরন: 

সমে বা মাইলফলক: 

স্থান: 

পদ্ধলত:  ]  

[ক্রেতব্য পদণ্যর ধরদনর উপর লনভ্শর কদর লবদশষ পলরেশ শন এবাং/অথবা সবরেষ পরীক্ষা পলরচালনার 

প্রদোজন হদব। লবদশষ কদর স  সক্ষদত্র সাংলিষ্ট প্রকদল্পর লনলে শষ্ট উদেদশ্যর জন্য পণ্য লবদশষভ্াদব লেজাইন 

করা হদল বা  পদণ্যর প্রকৃলত লবদবচনাে প্রাথলমক প শাদে লনলে শষ্ট কালরগলর লবলনদে শশ ও চালহোর পলরচালন 

(Compliance) লনলশ্চত করা আবশ্যক। এ ধরদনর লবদশষ পলরেশ শন এবাং/অথবা পরীক্ষা আবশ্যক হদল, 

PCCসত পরীক্ষার লবদশষ পদ্ধলত, এবাং সমে অথবা মাইলফলক এবাং পলরেশ শন এবাং/অথবা পরীক্ষার স্থান 

লনলে শষ্টভ্াদব উদিখ করদত হদব।]  

GCC ৩১.৩ ওোদরলন্টর সমোে হদব: [মাদসর সাংখ্যা ললখুন] 

GCC ৩১.৭ সকান ধরদনর ক্রটি হদল ওোদরলন্টর আওতাে ক্রেকারীর সনাটিশ প্রোদনর [লেদনর সাংখ্যা ললখুন] লেদনর 

মদধ্য সরবরাহকারী তা সাংদশাধন/দমরামত করদব।   
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GCC ৩৩.১ 

 

সরবরাহ এবাং সম্পােন তফলসদলর সমদের মদধ্য বা সম্পােদনর বলধ শত সমদের মদধ্য সরবরাহ সম্পি করা 

হেলন বা উক্ত সমদের পদর সরবরাহ করা হদেদে এসব পণ্য বা আাংলশক পদণ্যর চুলক্তমূদল্যর উপর প্রলতলেন 

এক (১%) শতাাংশ এর [০.০৫ এবাং ০.১০ এর মদধ্য ললখুন] হাদর লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ হদব। 

 চুলক্তমূদল্যর উপদরাক্ত GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩৩.১ প্রদোদগর লনদে শশনা 

লনদম্নাক্ত সূত্র অনুসাদর লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরদণর পলরমাণ লনধ শালরত হদব  

T = V x Px n 

এখাদন, 

T   =    সমাে লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরণ 

  V =  সরবরাহ ও সম্পােদনর তালরখ উিীণ শ হবার পর বা সরবরাহ ও সম্পােদনর বলধ শত সমদের পদর  

অসরবরাহকৃত পণ্য বা সরবরাহকৃত পণ্য বা আাংলশক পদণ্যর চুলক্তমূল্য  

P   = প্রলতলেন লবলদম্বর জদন্য লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরদণর শতকরা হার  

  n   =  েবোহ না হওয়া  ণ্য অর্বা িাে জকান অিংরেে  েবোহ িদারন সবলরম্বে সদন  িংখ্যা,  েবোহ 

এবিং  ম্পন্ন হওয়া স সর্উরলে জময়াদ উিীরণ থে  ে  েবোহকৃি অর্বা  ম্প্র াসেি  েবোহ এবিং 

 ম্পাদন কো স সর্উল, জযভারব িরযােয।           

 

অসরবরাহকৃত পণ্য বা আাংলশক পদণ্যর সব শালধক লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরদণর পলরমাণ হদব সম্পূণ শ পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবার চূড়ান্ত চুলক্তমূদল্যর [েশ (১০) ≤সাংখ্যা ললখুন] শতাাংশ। 

GCC ৪২.২ (লব) এবাং 

(ই) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স ৌথভ্াদব উভ্ে পক্ষ কর্তশক লনদোগকৃত অযােজুলেদকের:  

নাম: 

ঠিকানা: 

সফান নাং: 

ফযাক্স নাং: 

ই-সমইল:  

অযােজুলেদকের লনদোদগর সক্ষদত্র উভ্ে পদক্ষর মতনদ্বততা সেখা লেদল ইলিটিউে অফ ইলিলনোরস, 

বাাংলাদেশ (IEB) এর সপ্রলসদেন্ট অযােজুলেদকের লনদোগকারী কর্তশপক্ষ হদব।  

GCC ৪২.৩ (লব) সাললস  িংঘটিি হদব: [অবস্থান ও সজলাসহ স্থাদনর নাম অন্তর্ভ শক্ত করুন]  
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অধ্যাে ৫: েরপত্র ও চুলক্তর ফরমসমূহ 

 

 

ফরম  লশদরানাম 

 েরপত্র ফরম [Forms] 

লপলজ৩ - ১ েরপত্র োলখলপত্র 

লপলজ৩ - ২ েরপত্রোতার তথ্য লশে  

লপলজ৩ - ৩ সহ-ঠিকাোদরর তথ্য (প্রদ াজয হদল) 

লপলজ৩ -৪এ  পদণ্যর মূল্য তফলসল 

লপলজ৩ -৪লব  ণ্য সাংলিষ্ট সসবার মূল্য তফলসল 

লপলজ৩ - ৫ কালরগলর লবলনদে শশ [Specifications] োলখল ও  সে ালন [Compliance] লশে 

লপলজ৩ - ৬  ণ্য উৎ াদনকােী ক্ষমতাপ্রোন পত্র 

লপলজ৩ - ৭ েরপত্র জামানদতর [Tender Security] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (যিন এই  দ্ধসি িরযােয কো হরব) 

লপলজ৩ - ৮ ব্যাাংক  ঋদণর [Line of Credit] অেীকার পত্র ( খন এই পদ্ধলত প্রদ াজয করা হদব) 

 চুলক্ত ফরম 

লপলজ৩ - ৯ চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ (NOA) 

লপলজ৩ - ১০ চুলক্তপত্র েললল 

লপলজ৩ - ১১ কা শ সম্পােন জামানদতর [PG] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (যিন এই  দ্ধসি িরযােয কো হরব)  

লপলজ৩ - ১২ অগ্রীম পলরদশাদধর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (প্রদ াজয হদল) 

 

ফরম লপলজ৩ - ১ সথদক লপলজ৩ - ৮ প শন্ত  েরপদত্রর অাংশ এবাং ITT অনুদচ্ছে ২১ এর বণ শনা অনু ােী এগুদলা 

পূরণ  করদত হদব। 

 

GCC অনুদচ্ছে ৭ অনু ােী ফরম লপলজ৩-৯ সথদক ফরম লপলজ৩-১২ প শন্ত চুলক্তর অাংশ লহদসদব গণ্য হদব।  
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েরপত্র োলখল পত্র (ফরম লপলজ ৩ - ১) 

 [এই পত্র পূণ শরূদপ সম্পিকৃত ও ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্ত কর্তশক স্বাক্ষলরত হদত হদব এবাং েরোতার সলোর সহে প্যাদে সেো বািণীে]  

 

প্রলত: 

[দ াগাদ াদগর  ব্যলক্তর নাম] 

[ক্রেকারীর নাম]  

[ক্রেকারীর ঠিকানা]  

তালরখ: 

েরপত্র আহবান নাং (IFT): IFT নাং_______________ 

েরপত্র প্যাদকজ নাং: প্যাদকজ নাং ___________ 

লে নাং: (প্রদ াজয সক্ষদত্র) লে নাং _______________ 

 আমরা, লনম্ন স্বাক্ষরকারী, েরপত্র েললদলর সাদথ সাংগলত সরদখ লনদম্নাক্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর উদেদশ্য 

েরপত্র োলখল করলে,  থা:  

 

ITT অনুদচ্ছে ২৪ ও ২৫ অনুসাদর আমাদের েরপদত্রর জন্য লনদম্নাক্ত মূল্য প্রদ াজয হদব:  

েরপত্র মূল্য: 

(ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.০৯ এবাং ২৫.১) 

 োকা.__________________________ 

 [অাংদক] 

 োকা.__________________________ 

 [কথাে] 

অগ্রীম অথ শ প্রোন (প্রদ াজয হদল):  

[েরপত্র মূদল্যর শতকরা লহসাদবর লভ্লিদত পলরমাণ উদিখ করুন]  

(GCC উপ-অনুদচ্ছে ২৫.১) 

োকা.__________________________ 

 [অাংদক] 

 োকা.__________________________ 

 [কথাে] 

এবাং আমরা ফরম লপলজ৩ - ১২ অনুসরণ কদর  থালনেদম একটি অগ্রীম অথ শ প্রোদনর গ্যারালন্ট োলখল করব।  

ITT অনুদচ্ছে ২৪ অনুসাদর, আমাদের েরপদত্রর জন্য লনদম্নাক্ত মূল্যোড় প্রদ াজয হদব:  

(ITT উপ অনুদচ্ছে ২৪.১১ এবাং ২৫.১ অনু ােী আমাদের েরপদত্র 

লনদম্নাক্ত মূল্য োড় প্রদ াজয হদব) 

োকা.__________________________ 

 [অাংদক] 

 োকা.__________________________ 

 [কথাে] 

এই প্যারকে/লরটে েন্য সন:েিথ িিাসবি মূল্য ছারড়ে  দ্ধসি হরলা:  েিকো সহর রব (%)। 

 

দে রত্রে চাসহদা িফস রলে (schedule of requirements) 

গাসণসিক ত্রুটি  িংরোধরনে  ে এই মূল্য ছাড়  কল আইরটরমে ও ে 

 মভারব িরযােয হরব। 

 

 

এই পত্র স্বাক্ষর ও আমাদের েরপত্র োলখদলর মাধ্যদম আমরা আরও লনশ্চেতা লেলচ্ছ স ,  

 

ক) আমাদের েরপদত্রর সমোে েরপত্র উপাি লশদে উদিলখত সমোে প শন্ত নবধ থাকদব (ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৯.১) এবাং 

উক্ত সমোে প শন্ত আমরা আবদ্ধ থাকব এবাং সমোে উিীণ শ হওোর পূদব শ স  সকান সমে আমাদের েরপত্র গ্রহণ করা 

 াদব; 
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খ) েরপত্র জামানত লহদসদব েরপত্র উপাি লশে (ITT অনুদচ্ছে ৩১) এ উদিলখত পলরমাদণ [দপ অে শার/ব্যাাংক ড্রাফ্ট/ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট] সাংযুক্ত করা হল এবাং এর  নবধতা েরপত্র সমোে উিীদণ শর তালরদখর পরবতী আঠাশ (২৮) লেন প শন্ত বলবৎ 

থাকদব; 

 

গ)  লে আমাদের েরপত্র গৃহীত হে, আমো েরপত্র উপাি লশে (ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৩.১) এ উদিলখত পলরমাণ ও েরপত্র 

উপাি লশে (ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৩(১) এ উদিলখত পদ্ধলতদত কা শ সম্পােন জামানত প্রোদন প্রলতশ্রলতবদ্ধ এবাং এটির 

নবধতা কা শ সম্পােন সম্পি করার বাধ্যবাধকতা সশষ তালরদখর পরবতী আঠাশ (২৮) লেন প শন্ত বলবৎ থাকদব; 

 

ঘ) আপনাদের কর্তশক [তালরখ ললখুন] তালরদখ জালরকৃত েরপত্র েললল, েরপত্রোতাদের প্রলত লনদে শশনা (ITT অনুদচ্ছে ১১) 

অনুসাদর জালরকৃত েরপত্র েললল [নাং [নম্বর ললখুন] এর সাংদশাধনী [প্রলতটি সাংদশাধনী জালরর তালরখ ও নম্বর উদিখ 

করুন অথবা  লে সকান সাংদশাধনী না থাদক তদব এই বাকযটি বাে লেন] আমরা পরীক্ষা কদরলে এবাং আমাদের সকান 

আপলির লবষে সনই;  

       

ঙ) েরপত্র প্রলক্রোর ফদল চুলক্তর স  সকান অাংদশর জন্য আমাদের এবাং প্রদ াজয সক্ষদত্র আমাদের সহ-ঠিকাোদরর ITT 

উপ-অনুদচ্ছে ৫.১ সমাতাদবক েরপত্র অাংশগ্রহদণ বালরত হেলন এমন সেদশর নাগলরকদত্বর উপযুক্ততা রদেদে; 

 

চ) একক েরপত্রোতা লহসাদব আমরা এই েরপত্র োলখল করলে; 

 

ে) আমরা সরকালর মাললকানাধীন সিা এবাং ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৯ এর চালহো আমরা পূরণ কলর                              

(প্রদ াজয না হদল বাে লেন);   

 

জ) আমরা সঘাষণা করলে স , ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৫ অনুসাদর এই েরপদত্রর লেজাইন, লবলনদে শশ, এবাং অন্যান্য েলললপত্র 

প্রস্তুতকারী  সকান পরামশ শক বা অন্য সকান সিার সদে আমাদের সকানরূপ প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষ সম্পকশ সনই এবাং 

অতীদতও লেল না;  

 

ঝ) আমরা, প্রদ াজয সক্ষদত্র সাংলিষ্ট সহ-ঠিকাোরসহ ইদতাপূদব শ বাাংলাদেদশর আইন বা সরকালর প্রলবধান, জালতসাংদঘর 

লনরাপিা পলরষদের লসদ্ধাদন্তর প্রলতপালদনর জন্য বাাংলাদেশ সরকার বা উিেন সহদ াগী কর্তশক দুনীলতমূলক, 

প্রতারণামূলক, ষড় ন্ত্রমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা জকান কারে বাধা িদান বা িদরন্তে সবষরয় জকান সকছু সবনষ্ট না কো, 

যা উন্নয়ন  হরযাগীরদে েন্য িরযােয) কাদ শর জন্য ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৬ সমাতাদবক অদ াগ্য সঘালষত হইলন; 

 

ঞ) অলধকন্তু, উপলরউক্ত কা শকলাপ সম্পলকশত ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪.২ লবষদে আমরা অবগত আলে এবাং এই েরপত্র 

প্রলতদ ালগতাে অাংশ সনওো  বা চুলক্ত বাস্তবােদনর সক্ষদত্র এ ধরদনর কাদ শ ললি না হওোর অেীকার করলে; 

 

ে) ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৬.১ এর অধীদন আমরা একটি কা শক্রম বা আাংলশক সরবরাদহর জন্য আমরা লনদম্নাক্ত সহ-

ঠিকাোর(গণ) এর সদে উপচুলক্ত করদত ইচ্ছুক;  

 

পণ্য সরবরাহ বা সাংলিষ্ট সসবার প্রকৃলত  সহ-ঠিকাোদরর নাম ও ঠিকানা 

  

ঠ) আমরা লনশ্চেতা লেলচ্ছ স , পূদব শ আমাদের খারাপভ্াদব চুলক্ত সম্পােদনর  সকান নলজর সনই, স মন, সরবরাহ পলরতযাগ 

করা,  থা থভ্াদব চুলক্ত সম্পােন  না করা, অতযালধক লবলম্ব করা বা ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৮ সমাতাদবক আলথ শক 

সামথ শ না থাকা এবাং েরপত্রোতার উপাি লশে (ফরম লপলজ৩ - ২) এ উদিলখত লবষদের বাইদর আমাদের লবরুদদ্ধ সকান 

মামলা সনই বা অতীদত লেল না;  

 

ে) এই েরপত্র প্রলক্রোে আমরা একালধক েরপদত্র অাংশগ্রহণ কলর নাই।  আমরা জালন স  আনুষ্ঠালনক চুলক্ত প্রস্তুত ও সম্পি 

না হওো প শন্ত চুলক্ত সম্পােদনর লললখত সনাটিশ আমাদের অবশ্য পালনীে চুলক্তদত আবদ্ধ করদব;  

 

ঢ) আমরা জালন স  ITT অনুদচ্ছে ৫৭.১ অনুসাদর েরপত্রোতার লনকে সকান োে ব্যলতদরদক আপলন স দকান েরপত্র গ্রহণ 

বা বালতল করার, েরপত্র প্রলক্রো বালতল করার, অথবা সকল েরপত্র বালতল করার অলধকার সাংরক্ষণ কদরন।   
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স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর  স্বাক্ষর] 

নাম:  [স্বাক্ষরকারীর পূণ শ নাম ও জাতীে পলরচেপত্র নম্বর] 

 দবী: [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

দে ত্রদািাে েন্য ও দে ত্রদািাে  রক্ষ দে ত্র স্বাক্ষরেে েন্য যর্াযর্ ক্ষমিািাপ্ত 

 

                        [ লে একালধক স্বাক্ষরকারী হে, তাহদল একালধক  বক্স যুক্ত করুন এবাং অনুরূপভ্াদব স্বাক্ষর করুন]  

 

 

 

 

সাংযুলক্ত ১:  ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৬.৩ সমাতাদবক স্বাক্ষরকারী(গণ)দক েরপত্রোতা কর্তশক স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রোদনর 

লললখত ক্ষমতা অপ শন পত্র। 
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েরপত্রোতার তথ্য লশে (ফরম লপলজ ৩-২) 

 

[লনদচর লনদে শশনা অনুসরণ কদর েরপত্রোতা এই ফরম পূরণ করদব। এর সকান পলরবতশন করা  াদব না  এবাং এর সকান 

প্রলতস্থাপন গ্রহণদ াগ্য হদব না।] 

 

েরপত্র আহবান লবজ্ঞলি নাং: [IFT নাং] তালরখ [েরপত্র োলখদলর তালরখ 

উদিখ করুন] 

েরপত্র প্যাদকজ নাং: [প্যাদকজ নাং]   

লে নাং (প্রদ াজয সক্ষদত্র) [লে নাং]   

 

১. েরপত্রোতার জযাগ্যিাে তথ্য [ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬] 

১.১ েরপত্রোতার নবধ লশদরানাম  নাম:  

১.২ লনবন্ধনকারী সেদশ েরপত্রোতার নবধ ঠিকানা  

১.৪ েরপত্রোতার লনবন্ধদনর বের  

1.5 েরপত্রোতার নবধ ম শাো [সাংলিষ্ট বক্স পূণ শ করুন] 

 মাললকানা  

 অাংশীোলরত্ব  

 লললমদেে োে সাংলিষ্ট   

 সরকালর মাললকানাধীন প্রলতষ্ঠান  

 অন্যান্য 

[প্রদ াজয হদল লবস্তালরত ললখুন] 

 

১.৬ েরপত্রোতার ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর তথ্য  

 নাম  

 জাতীে পলরচেপত্র নম্বর  

 ঠিকানা  

 সফান/ফযাক্স নম্বর  

 ই-সমইল  

১.৭ মামলা সাংক্রান্ত লববরণ [ITT অনুদচ্ছে ১৩] 

 ক. অলমমাাংলসত মামলা সনই             ≥ [অলমমাাংলসত মামলা না থাকদল টিক লচি লেন] 

খ. অলমমাাংলসত মামলা 

বের লবদরাদধর লবষে অলনষ্পি োলবর অথ শমূল্য 

োকাে 

লনে মূদল্যর (Net Worth) 

এর শতকরা হাদর অলনষ্পি 

োলবর পলরমাণ  

১.৮ েরপত্রোতা পাদশ বলণ শত সকল মূল েললদলর 

ফদোকলপ সাংযুক্ত করদব [ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬ এর অধীন চালহত সকল েললল] 
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সেশীে েরপত্রোতার জন্য লনদচর দুই তথ্য প্রদ াজয  

১.৯ েরপত্রোতার মূল্য সাংদ াজন কর (VAT) 

লনবন্ধন নম্বর  

 

১.১০ েরপত্রোতার কে  ণাক্তকেণ (E TIN) নম্বর  

[ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.১ সমাতাদবক, লবদেলশ েরপত্রোতা স াগ্যতাে িামাসনক িে লললখত উপস্থাপন করদবন  াদত তারা 

েরপদত্রর মানেন্ড পূরণ কদর] 

2. েরপত্রোতার স াগ্যতার তথ্য [ITT অনুদচ্ছে ২৮]  

২.১ পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহ েরপত্রোতার সাধারণ অলভ্জ্ঞতা [অলভ্জ্ঞতার বের সাংখ্যা ললখুন]  

২.২ অনুরূপ পণ্য সরবরাহ সদন্তাষজনকভ্াদব সম্পােদনর সুলনলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা 

চুলক্ত পত্র নাং 

  

চুলক্তর নাম 

 

[  বের] এর [দরফাদরি নম্বর] 

 

[নাম ললখুন] 

চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরখ 

চুলক্ত সম্পােদনর তালরখ 

সমাে চুলক্তমূল্য 

[তালরখ] 

[তালরখ] 

[অদথ শর পলরমান ললখুন] 

ক্রেকারীর নাম 

ঠিকানা 

সফান/ফযাক্স 

ই-সমইল 

 

ক্রেকারীর ক্রেতব্য পণ্যর 

প্রদোজনীেতার তুলনাে  

সাদৃশ্যতার যুলক্তসাংগত সাংলক্ষি 

লববরণ  

 

 

 

 

 

 

[প্রস্তালবত সরবরাদহর তুলনাে ইহার সমরূপতার সমথ শদন স ৌলক্তকতা ললখুন] 

২.৩ পদণ্যর সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােন সক্ষমতা: 

বের পলরমাণ পদণ্যর ধরন 

   

২.৪ লভ্য তারল্য সম্পে 

নাং অথ শােদনর উৎস লভয অরর্ থে  সেমাণ 
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সহ-ঠিকাোদরর তথ্য [ফেম স সে ৩-৩] 

 

[প্রদতযক সহ-ঠিকাোর কর্তশক সলোর সহে প্যাদে এই ফরম পূরণ কেরি হরব ] 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং (IFT): [ IFT নাং] 

েরপত্র প্যাদকজ নাং: [প্যাদকজ নাং] 

লে নাং (প্রদ াজয হদল) [ লে নাং] 

 

১. সহ-ঠিকাোদরর স াগ্যতার তথ্য [ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬]  

১.১ ব্যলক্তর জাতীেতা বা স  সেদশ 

লনবন্ধনকৃত 

 

১.২ সহ-ঠিকাোদর নবধ লশদরানাম  

১.৩ সহ-ঠিকাোদরর লনবলদ্ধত ঠিকানা  

১.৪ সহ-ঠিকাোদরর নবধ ম শাো [সাংলিষ্ট বক্স পূণ শ করুন] 

 মাললকানা  

 অাংশীোলরত্ব  

 লললমদেে োেবদ্ধ সাংলিষ্ট   

 সরকালর মাললকানাধীন প্রলতষ্ঠান  

 অন্যান্য 

[লবস্তালরত ললখুন] 

 

১.৫ সহ-ঠিকাোদরর লনবন্ধদনর বের 

১.৬ সহ-ঠিকাোদরর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর 

লববরণ 

 

 নাম জাতীে পলরচেপত্র নম্বরসহ   

 ঠিকানা  

 সফান/ফযাক্স নম্বর  

 ই-সমইল  

১.৭ সহ-ঠিকাোরদক পাদশ বলণ শত সকল মূল 

েললদলর ফদোকলপ সাংযুক্ত করদত হদব 

[দ াগ্যতার প্রমাণস্বরূপ ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬ এর অধীন 

প্রদ াজয সকল েললল] 

সেশীে সহ-ঠিকাোদরর জন্য লনদচর দুই তথ্য প্রদ াজয  

১.৮ সহ-ঠিকাোর এর মূসক (VAT) লনবন্ধন 

নম্বর  
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১.৯ সহ-ঠিকাোর এর কে  ণাক্তকেণ (e 

TIN) নম্বর 

 

 

[ITT উপ অনুদচ্ছে ৫.১ সমাতাদবক, লবদেলশ সহ-ঠিকাোজেে স াগ্যতা প্রমাদণর কা শকর লললখত সঘাষণা োলখল 

করদব] 

২. সহচুলক্তর আওতাে করণীে প্রধান কা শ(সমূহ) [ITT উপ-অনুদচ্ছে  ১৬.১] 

২.১ কা শক্রদমর উপাোন কা শক্রদমর সাংলক্ষি লববরণ 

   

   

২.২      প্রস্তালবত সহ-ঠিকাোর অনুরূপ স সব চুলক্ত বাস্তবােন কদরদে তার তাললকা 

 চুলক্তর নাম ও 

বাস্তবােদনর বের 

 

চুলক্ত মূল্য [বছে এবিং সূত্র নিং  সন্নরবসেি করুন] 

ক্রেকারীর নাম   

স াগাদ াগকারী ব্যলক্ত ও 

তার ঠিকানা 

  

স  ধরদনর কা শ 

বাস্তবােন কদরদে তার 

লববরণ 
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পদণ্যর মূল্য তফলসল (লপলজ৩-৪এ) 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং  তালরখ  

েরপত্র প্যাদকজ নাং  প্যাদকদজর লববরণ [অধ্যাে ৬ অনু ােী লববরণ ললখুন] 

েরপত্র লে নাং  লদের লববরণ [অধ্যাে ৬ অনু ােী লববরণ ললখুন] 

 

ক: পদণ্যর মূল্য (খুচরা সরিামসহ (spare parts),  লে থাদক) এবাং সরবরাহ তফলসল 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮  ৯ 

আইদেম নাং আইদেদমর লববরণ উৎপােনকারী 

সেশ 

পলরমাদপর একক  প্রদোজনীে 

ইউলনে সাংখ্যা 

একক মূল্য 

 

 সমাে মূল্য 

(কলাম ৫×৬) 

চালহো তফলসল  

সমাতাদবক 

সরবরাহ স্থান 

চালহো তফলসল  সমাতাদবক 

প্রস্তালবত সরবরাহ সমোে 

 

     ( সনাে ১)  ( সনাে ২)  

         

         

 

 সনাে ১: েরপত্রোতা কর্তশক মূল পণ্য বা কা শক্রদমর একক মূল্য ও উদ্ধৃত মূদল্য েরপত্রোতার লাভ্, ওভ্ারদহে, মূল্য  িংরযােন কে (VAT) এবাং আনুষালেক সসবার ব্যেসহ ব্যাাংক লপ্রলমোম ও 

ইিুদরি ( া প্রদ াজয)সহ অন্যান্য সকল ব্যে অন্তর্ভ শক্ত করদত হদব, এবাং চূড়ান্ত গন্তদব্য বা সরবরাহ স্থাদন সরবরাদহর সমাে মূল্য ধা শ কদর েরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করদত হদব।  

 সনাে ২: অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল  এ উপযুক্ততার লনলরদখ বলণ শত লবস্তালরত লনদে শশনা অনু ােী েরপত্রোতারা এসব কলাম পূরণ করদব। 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর স্বাক্ষর] 

নাম: [জাতীে পলরচেপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর পূণ শ নাম] 

ক্ষমতা বদল [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

েরপত্রোতার পদক্ষ েরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য   থা থভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি।  
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সাংলিষ্ট সসবার মূল্য তফলসল (ফরম লপলজ ৩-৪লব)  ১ 

েরপত্র লবজ্ঞলির নাং  তালরখ:  

েরপত্র প্যাদকজ নাং:  প্যাদকদজর লববরণ [অধ্যাে ৬ অনু ােী লববরণ ললখুন] 

েরপত্র লে নাং:  লদের লববরণ [অধ্যাে ৬ অনু ােী লববরণ ললখুন] 

 

খ. সাংলিষ্ট সসবার মূল্য (আনুষালেক সসবার মূল্যসহ,  লে থাদক) এবাং সম্পােন তফলসল 

 

১ ২ ৩ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   

আইদেম নাং আইদেম লববরণ উৎপােনকারী 

সেশ 

পলরমাদপর 

একক  

প্রদোজনীে 

একদকর 

পলরমাণ 

একক মূল্য  

 

সমাে মূল্য 

(কলাম ৪ × ৫) 

চালহো তফলসল  

সমাতাদবক সম্পােদনর 

স্থান 

চালহো তফলসল  

সমাতাদবক প্রস্তালবত 

সম্পােন তফলসল 

 

     ( সনাে ১)  ( সনাে ২)  

         

         

 

সনাে ১: েরপত্রোতা কর্তশক প্রদতযকটি মূল পণ্য বা কা শক্রদমর একক মূল্য ও উদ্ধৃত মূদল্য েরপত্রোতার লাভ্, ওভ্ারদহে, মূল্য  িংরযােন কে (VAT) এবাং অন্যান্য চােথ হ আনুষালেক সসবার ব্যেসহ 

এবাং ব্যাাংক লপ্রলমোম ও ইিুদরি ( া প্রদ াজয)সহ অন্যান্য সকল ব্যে অন্তর্ভ শক্ত করদত হদব, এবাং চুড়ান্ত গন্তদব্য  বা সরবরাহ স্থাদন সরবরাদহর সমাে মূল্য ধা শ কদর েরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করদত হদব।  

সনাে ২: অধ্যাে ৬: চালহো তফলসল এ বলণ শত লবস্তালরত লনদে শশনা অনু ােী উপযুক্ততার লনলরদখ েরপত্রোতারা এসব কলাম পূরণ করদব। 

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর স্বাক্ষর] 

নাম: [জাতীে পলরচেপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর পূণ শ নাম] 

ক্ষমতাবদল [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

েরপত্রোতার  পদক্ষ েরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য   থা থভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি। 
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সবসনরদ থে (specificaions) দাসিল ও  সে ালন সেট (Compliance sheet) (লপলজ৩-৫)  

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং:  তালরখ:  

েরপত্র প্যাদকজ নাং:  প্যাদকজ 

লববরণ: 

[অধ্যাে ৬ এর উদিখ 

অনু ােী লববরণ ললখদত 

হদব] 

েরপত্র লে নাং:  লে লববরণ: [অধ্যাে ৬ এর উদিখ 

অনু ােী লববরণ ললখদত 

হদব] 

 

আইদেম 

নাং 

পণ্য বা সাংলিষ্ট সসবার নাম উৎপােনকারী 

সেশ 

সমক ও মদেল 

( খন প্রদ াজয) 

পুণ শাে কালরগলর লবলনদে শশ এবাং মান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 পদণ্যর জন্য    সনাে ১ 

     

     

 সাংলিষ্ট সসবার জন্য    

     

     

 

[প্রদোজন অনুসাদর েরপত্রোতা সকল কলাম পূরণ করদব] 

 

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর স্বাক্ষর] 

নাম: [জাতীে পলরচেপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর পূণ শ নাম] 

ক্ষমতা [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

েরপত্রোতার পদক্ষ েরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য   থা থভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি। 
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উৎ াদনকােী িসিষ্ঠারনে অঙ্গীকাে  ত্র (ফরম লপলজ ৩-৬)  

 

[লনদম্নাক্ত লনদে শশনা সমাতাদবক েরপত্রোতা উৎপােনকারীদক লেদে এই ফরম পূরণ করাদব। এই ক্ষমতা অপ শণ পত্র উৎপােনকারীর 

সলোর সহে প্যাদে লেদত হদব এবাং উৎপােনকারীর পদক্ষ  থা থ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর স্বাক্ষরকৃত হদত হদব।]  

 

 [ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৮(১)(এফ) এর অধীদন  TDS এর লনদে শশনা সমাতাদবক েরপত্রোতা এো েরপদত্র অন্তর্ভ শক্ত করদব]  

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং 

 

তালরখ 

েরপত্র প্যাদকজ নাং 

 

 

েরপত্র লে নাং ( খন প্রদ াজয)  

প্রাপক 

[ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা] 

 

 

 

স দহতু আমরা [উৎপােনকারীর পূণ শনাম ললখুন] 

 ারা [দ  ধরদনর পণ্য নতলর হে তা ললখুন] এর অলফলসোল প্রকৃত প্রস্তুতকারক এবাং  ার কারখানা রদেদে [উৎপােনকারীর 

কারখানার পূণ শ ঠিকানা] এই মদম শ 

 

[েরপত্রোতার পূণ শ নাম] জক আমাদের কারখানাে প্রস্তুতকৃত লনদমাক্ত পণ্যসমূহ [পদণ্যর নাম ও সাংলক্ষি লববরণ] সরবরাদহর ক্ষমতা 

অপ শন করলে।  

 

আমরা, চুলক্তর সাধারণ শতশাবলীর (GCC) অনুদচ্ছে ৩১ সমাতাদবক উপদরাক্ত েরপত্রোতার/আমাদের প্রস্তালবত পদণ্যর পূণ শ গ্যারালন্ট 

ও ওোদরলন্ট লনলশ্চত করলে।  

 

স্বাক্ষর: [উৎপােনকারীর পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর স্বাক্ষর] 

 

নাম: [উৎপােনকারীর পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর পূণ শ নাম] 

 

ঠিকানা: [ফযাক্স ও ই-সমইল সহ পূণ শ ঠিকানা] 

 

পেবী: [পেবী ললখুন] 

 

তালরখ: [স্বাক্ষর করার তালরখ] 
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েরপত্র জামানদতর [Tender Security] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (ফরম লপলজ৩ - ৭) 

[ITT অনুদচ্ছে ৩১ ও ৩২ অনু ােী বাাংলাদেদশর সকান তফলসলল ব্যাাংক কর্তশক েরপত্র জামানত প্রোদনর জন্য এই েক ব্যবহৃত হদব] 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং 

 

তালরখ 

েরপত্র প্যাদকজ নাং 

 

 

েরপত্র লে নাং ( খন প্রদ াজয)  

িা ক 
[ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা] 

 

 

 

 

েরপত্র গ্যারালন্ট নাং: [নাম্বার ললখুন]  

আমরা অবগত হদেলে স , [েরপত্রোতার নাম] (পরবতীদত ‘‘েরপত্রোতা’ লহদসদব অবলহত) উপদরাক্ত েরপত্র লবজ্ঞলি (‘‘IFT’’) 

অনুসাদর [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাহ করার উদেদশ্য আপনার বরাবর [েরপত্র োলখদলর তালরখ] তালরদখ েরপত্র োলখল 

করদত ইচ্ছুক।   

 

অলধকন্তু, আমরা অবলহত হদেলে স , আপনার শতশানুসাদর েরপত্র জামানত এর জন্য েরপত্রটি অবশ্যই ব্যাাংক গ্যারালন্ট দ্বারা সমলথ শত 

হদত হদব।  েরপত্রোতার অনুদরাদধর সপ্রলক্ষদত আমরা [ব্যাাংদকর নাম ললখুন],  এইমদম শ েরপত্রোতা চুলক্তর বাধ্যবাধকতা ভ্ে কদরদে 

সাংক্রান্ত প্রলতদবেন সহ আপনার প্রথম লললখত োবীর প্রালির সপ্রলক্ষদত সকান সোষ ধরা বা লবপদক্ষ যুলক্ত প্রোন ব্যলতদরদক আপনাদক 

অপ্রতযাহারদ াগ্যভ্াদব লনঃশতশভ্াদব স  সকান পলরমাণ োকা তদব [োকার পলরমাণ-অাংদক ও কথাে ললখুন] োকার সবশী নে পলরদশাধ 

করার অলেকার করলে  লে দে ত্রদািা: 

ক. েরপত্র উন্মুক্তকরদণর পর েরপত্র জামানদতর সমোদের মদধ্য েরপত্র প্রতযাহার কদর ; বা 

খ. ITT সমাতাদবক লনলে শষ্ট সমদের মদধ্য চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ (NOA) গ্রহদণ অস্বীকৃলত জানাে; বা 

গ. NOA সত উদিলখত সমদে কা শ সম্পােন জামানত লেদত ব্যথ শ হে; বা 

ঘ. NOA সত উদিলখত সমদের মদধ্য চুলক্তপত্র স্বাক্ষর করদত অস্বীকৃলত জানাে; বা 

ঙ. ITT সমাতাদবক েরপত্র মূদল্যর গালণলতক র্ভল সাংদশাধন গ্রহণ করদত অস্বীকৃলত জানাে।  

 

এই গ্যারালন্টর সমোে উিীণ শ হদব: 

ক.  লে েরপত্রোতা একজন সফল েরপত্রোতা হে, েরপত্রোতা ITT অনু ােী কা শ সম্পােন জামানত প্রোন কদর থাদক এবাং 

আমরা েরপত্রোতার সদে আপনার চুলক্ত সম্পােদনর অনুলললপ প্রাি হই;  

 

খ.  লে েরপত্রোতা সফল েরপত্রোতা না হে, এবাং েরপত্র নবধতার সমোে [েরপত্র নবধতার সমোে উিীদণ শর তালরখ] উিীণ শ হবার 

আঠাশ (২৮) লেন পর।  

 

অনুবিীরি, আমো অবশ্যই উদিলখত ঠিকানাে উপদরাদিলখত সমোে উিীদণ শর তালরদখর মদধ্য অথবা তার পূদব শ এই গ্যারালন্টর অধীদন 

আমাদের লনকে অবশ্যই জামানত প্রোদনর োলব পাঠাদত হদব।   

 

 

স্বাক্ষর 

 

 

 লসল 
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ব্যাাংদকর ঋদণর অেীকার পত্র (Line of Credit) (ফরম লপলজ ৩ - ৮) 

 

[ITT অনুদচ্ছে ১৫.১(এ) ও ২৮.১(লে) সমাতাদবক বাাংলাদেদশর স দকান তফলসলল ব্যাাংক এর ঋদণর জন্য এই েক ব্যবহৃত হদব] 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং 

 

তালরখ 

েরপত্র প্যাদকজ নাং 

 

 

েরপত্র লে নাং ( খন প্রদ াজয)  

প্রাপক 

[ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা] 

 

 

 

ঋণ অেীকার নাং: [নম্বর ললখুন]  

 

আমরা অবগত হদেলে স , [েরপত্রোতার নাম] (পরবতীদত ‘‘েরপত্রোতা’ লহদসদব অবলহত) উপদরাক্ত েরপত্র লবজ্ঞলি (‘‘IFT’’) 

অনুসাদর [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাহ করার উদেদশ্য আপনার বরাবর েরপত্র োলখল করার অলভ্প্রাে আদে।  

 

আমরা আরও অবগত আলে স , আপনার শতশানুসাদর ব্যাাংকঋদণর অেীকার পদত্রর মাধ্যদম েরপত্রোতার আলথ শক সক্ষমতা, অথ শাৎ 

আসর্ থক িােল্য অরর্ থে  লনশ্চেতা লবধান করদত হদব।  

 

অত্র েরপত্রোতার আদবেদনর সপ্রলক্ষদত ও তার সদে বদন্দাবদস্তর মাধ্যদম আমরা [ব্যাাংদকর নাম ও ঠিকানা] এই মদম শ সম্মত হদেলে 

এবাং অেীকার করলে স  [েরপত্রোতার নাম ও ঠিকানা] সক  লে লনদম্নাক্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা [পণ্য ও সসবার নাম ললখুন] 

সরবরাদহর চুলক্ত প্রোন করা হে শুধু উক্ত চুলক্তর জন্য তাদক ঘূণ শােমান ঋণ [কথাে ও অাংদক ললখুন] প্রোন করা হদব। ক্রেকারী 

গ্রহণদ াগ্যতার সনে জালর না করা প শন্ত আমরা এই ঘূণ শােমান ঋণ বজাে রাখব ।  

 

উপলস্থত সাক্ষীগদণর সম্মুদখ লসদ্ধান্ত সমাতাদবক ব্যাাংক এর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধ এই অেীকারপদত্র স্বাক্ষর ও লসল প্রোন কদরদে।  

 

 

 

স্বাক্ষর 

 

 

 লসল 
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চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ (NOA)  (লপলজ ৩ - ৯) 

 

চুলক্ত নাং: তালরখ:  

 

প্রাপক: 

 

[সরবরাহকারীর নাম] 

 

 

 

এই মদম শ অবগত করা  াদচ্ছ স , [অাংদক ও কথাে ললখুন] োকা মূদল্যর [চুলক্তর নাম] এর জন্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর 

উদেদশ্য [তালরখ ললখুন] তালরদখ োলখলকৃত আপনার েরপত্র েরপত্রোতার প্রলত লনদে শশনা সমাতাদবক সঠিককরণ ও সাংদশাধন 

সাদপদক্ষ [ক্রেকারীর নাম] কর্তশক অনুদমালেত হদেদে।  

 

অতএব, আপনাদক লনম্নরূপ পেদক্ষপসমূহ গ্রহণ করার অনুদরাধ করা  াদচ্ছ:  

i. ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬২.৩ সমাতাদবক এই সনাটিশ জালর করার সাত (৭) কা শ লেবদসর মদধ্য আপলন চুলক্ত 

সম্পােন সনাটিশ গ্রহণ কদরদেন মদম শ লললখতভ্াদব জানাদবন  

ii. ITT অনুদচ্ছে ৬৩.২ সমাতাদবক, কা শ সম্পােন জামানত লহসাদব [অাংদক ও কথাে ললখুন] োকা লনলে শষ্ট েদক 

চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ গ্রহদণর সচৌে (১৪) লেদনর মদধ্য োলখল কদরন লকন্তু (সুলনলে শষ্ট তালরখ উদিখ করুন) 

তালরখ অলতক্রম না কদর।  

iii. ITT অনুদচ্ছে ৬৭.২ সমাতাদবক, চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ জালরর আঠাশ (২৮) লেদনর মদধ্য লকন্তু (সুলনলে শষ্ট 

তালরখ উদিখ করুন) তালরখ অলতক্রম না কদর চুলক্ত স্বাক্ষর করদবন।  

 

সকবল উপদরাক্ত কা শক্রম সম্পি করার পর  আপলন পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ বাস্তবােন করা শুরু করদত পারদবন। 

অনুগ্রহপূব শক অনুধাবন করদবন স , এই চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ চুলক্তর গঠন নতলর করদব  া আপনার জন্য বাধ্যতামূলক হদব।  

 

আমরা সনাটিদশর সদে খসড়া চুলক্তপত্র এবাং অন্যান্য সকল েললদলর অনুলললপ আপনার স ে প শদবক্ষণ ও স্বাক্ষদরর জন্য 

সাংযুক্ত করলে।  

 

  

 

স্বাক্ষর 

  

[ক্রেকারীর নাম] এর পদক্ষ স্বাক্ষর করার জন্য 

[ক্রেকারীর নাম] দ্বারা ক্ষমতাপ্রাি  

  

তালরখ: 
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চুলক্তপত্র েললল (ফরম লপলজ৩ - ১০) 

[এখাদন Procuring Entity সহর রব অবসহি] 
 

এই চুলক্ত পত্র খানা এক পদক্ষ [ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা] এবাং অন্য পদক্ষ [সরবরাহকারীর নাম ও ঠিকানা] [সদন] লেদন [মাস] 

[বের] এর [তালরখ] তালরদখ সম্পালেত হে  :  

[এিারন Supplier সহর রব অবসহি] 

 

স দহতু ক্রেকারী সুলনলে শষ্ট পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা,  থা, [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] এর জন্য েরপত্র আহবান কদরলেল এবাং উক্ত 

পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ কর্তশক সরবরাদহর উদেদশ্য োলখলকৃত [েরপত্রোতার নাম] এর [অাংক ও কথাে ললখুন] োকা মূদল্যর 

(“চুলক্তমূল্য” লহদসদব অলভ্লহত করা হদব) েরপত্র গৃহীত হদেদে। 

 

এই চুলক্তদক লনম্নরূদপ সাক্ষ প্রোন লহদসদব লবদবচনা করদত হদব:  

 

১.  চুলক্তর সাধারণ শতশাবললদত ব্যবহৃত শোবলী ও ব্যাখ্যা অনুসাদর এই চুলক্তর শোবলীর একই ধরদনর অথ শ বুঝাদব। 

২.  চুলক্তটি গঠদন লনদম্নাক্ত েলললালে লনদম্নর ক্রমানুসাদর অগ্রগন্য :  

 (ক)   স্বাক্ষরকৃত চুলক্তপত্র ফরম 

 (খ)   চুলক্ত সম্পােদনর সনাটিশ (NOA) 

 (গ)    ম্পন্নকৃত েরপত্র 

 (ঘ)   চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC) 

 (ঙ)    চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC) 

 (চ)  কালরগলর লবলনদে শশ মূহ  

 (ে)   নকশা (Drawings) 

 (জ) মূল্য তফলসল এবাং চালহো তফলসল এবিং   

 (ঝ)  PCC এে িাসলকাভুক্ত জযাগারযারগে দসলল ত্র হ অন্যান্য দসলল ত্র, যা চুসক্তে অিংেসবরেষ। 

 

৩. ক্রেকারী কর্তশক সরবরাহকারীদক প্রদেে মূল্য পলরদশাধ লবদবচনাে, সব শদতাভ্াদব চুলক্তর সাংস্থান সমাতাদবক সরবরাহকারী 

অলেকার করদে স  ক্রেকারীদক পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ এবাং স দকান ত্রুটি সাংদশাধন করদব।  

৪. সরবরাহকারী কর্তশক চুলক্ত সমাতাদবক পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ ও প্রদোজনীে সমরামত/ত্রুটি সাংদশাধন কা শ 

সম্পিকরণ লবদবচনাে, ক্রেকারী অলেকার করদে স  সরবরাহকারীদক চুলক্তমূল্য বা চুলক্ত সমাতাদবক প্রদেে অন্যান্য মূল্য 

চুলক্তর লবধান অনুসাদর  সমদে ও পদ্ধলতদত প্রোন করদব। 

সাক্ষীগদণর সম্মুদখ পক্ষগণ উপদর উদিলখত চুলক্ত স্বাক্ষদরর লেন, মাস, বেদর বাাংলাদেদশর আইন অনু ােী চুলক্ত সম্পােদনর  তালরখ 

লহদসদব গণ্য হদব।  

 

 

 ক্রেকারীর পদক্ষ ঠিকাোদরর পদক্ষ 

স্বাক্ষর   

নাম   

পেবী   

উপলস্থত ব্যলক্তর নাম   
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ঠিকানা   

 

 

কা শ সম্পােন জামানদতর [PG] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (ফরম লপলজ৩ - ১১) 

 

[ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৩.১ অনু ােী বাাংলাদেদশর সকান তফলসলল ব্যাাংক এই েক ব্যবহার কদর কা শ সম্পােন জামানদতর ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট প্রোন করদব]  

 

চুলক্ত নাং 

 

তালরখ 

 

 

 

প্রাপক 

 

[ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা] 

 

 

 

কা শ সম্পােন জামানদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট নাং: [নম্বর ললখুন] 

 

আমরা অবগত হদেলে স  [সরবরাহকারীর নাম] (পরবতীদত ‘‘সরবরাহকারী” লহদসদব অলবহত) চুলক্ত নাং [চুলক্তর সূত্র নাং] (পরবতীদত 

‘‘চুলক্ত” লহদসদব অলবলহত) এর অধীন [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাদহর োলেত্বপ্রাি হদে [চুলক্ত সম্পােদনর তালরখ]  

তালরদখ অাংগীকার কদরদেন।  

 

আমরা আরও অবগত আলে স , আ নারদে শতশাবলী সমাতাদবক চুলক্তটি অবশ্যই কা শ সম্পােন জামানদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট দ্বারা 

সমলথ শত হদত হদব।  

 

সরবরাহকারীর অনুদরাধক্রদম, আমরা [ব্যাাংক এর নাম] এখাদন উদিলখত োকার োবীর স্বপদক্ষ প্রমান বা কারণ েশ শাদনা ব্যলতদরদক 

সরবরাহকারী চুলক্তর বাধ্যবাধকতা ভ্ে কদরদে সাংক্রান্ত প্রলতদবেনসহ আপনার প্রথম লললখত োবীর প্রালির সপ্রলক্ষদত সকান তকশ বা 

লবপদক্ষ যুলক্ত প্রোন ব্যলতদরদক আপনাদক অপ্রতযাহারদ াগ্যভ্াদব লনঃশতশভ্াদব স  সকান পলরমাণ োকা তদব [োকার পলরমাণ - অাংদক 

ও কথাে উদিখ করুন] োকার সবশী নে পলরদশাধ করার অলেকার করলে।  

 

এই গ্যারালন্ট [গ্যারালন্টর নবধতার তালরখ] তালরখ প শন্ত নবধ থাকদব। অতএব উপদর উদিলখত েিদর উক্ত তালরদখ বা তার পূদব শ এই 

গ্যারালন্টর অধীদন পলরদশাদধর োবী আমাদের লনকে প্রাি হদত হদব । 

  

 

 

[ব্যাাংক এর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর স্বাক্ষর] 

 

স্বাক্ষর 

 

লসল 
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অলগ্রম অথ শ পলরদশাদধর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (ফরম লপলজ৩ - ১২) 

 

[GCC উপ অনুদচ্ছে ২৬.১ অনু ােী বাাংলাদেদশর সকান িফস সল ব্যাাংক এই ফরদমে ব্যবহার কদর অগ্রীম পলরদশাদধর ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট প্রোন করদব]  

 

চুলক্ত নাং 

 

তালরখ 

 

 

 

প্রলত: 

 

[ক্রেকারীর নাম ও ঠিকানা] 

 

 

 

অগ্রীম পলরদশাদধর ব্যাাংক গ্যারালন্ট নাং: [নম্বর ললখুন] 

 

আমরা অবগত হদেলে স  [সরবরাহকারীর নাম] (পরবতীদত ‘‘সরবরাহকারী” লহদসদব অসবসহত) চুলক্ত নাং [চুলক্তর সূত্র নাং] 

(পরবতীদত ‘‘চুলক্ত” লহদসদব অলবলহত) এর অধীন [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাদহর োলেত্বপ্রাি হদে [চুলক্ত সম্পােদনর 

তালরখ]  তালরদখ অেীকারবদ্ধ হদেদেন। 

 

আমরা আরও অবগত হদেলে, চুলক্তর লবদশষ শতশ [PCC] এর ২৫.১ অনুদচ্ছে সমাতাদবক চুলক্তর অধীন অগ্রীম পলরদশাধ 

অপ্রতযাহারদ াগ্য  ও লনঃশতশ ব্যাাংক গ্যারালন্ট দ্বারা সমলথ শত হদত হদব।   

 

সরবরাহকারীর অনুদরাধক্রদম, আমরা [ব্যাাংক এর নাম] এখাদন উদিলখত োকার োবীর স্বপদক্ষ প্রমান বা কারণ েশ শাদনা ব্যলতদরদক 

সরবরাহকারী চুলক্তর বাধ্যবাধকতা ভ্ে কদরদে সাংক্রান্ত প্রলতদবেনসহ আপনার প্রথম লললখত োবীর প্রালির সপ্রলক্ষদত সকান িকথ বা 

লবপদক্ষ যুলক্ত প্রোন ব্যলতদরদক আপনাদক অপ্রতযাহাদ াগ্যভ্াদব লনঃশতশভ্াদব স  সকান পলরমাণ োকা তদব [োকার পলরমাণ - অাংদক 

ও কথাে উদিখ করুন] োকার সবশী নে পলরদশাধ করার অলেকার করলে।  

 

এোড়াও আমরা সম্মত রদেলে স  ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারীর মদধ্য চুলক্তর শতশাবলীদত বা চুলক্তর অন্য সকান েলললপদত্র সকান 

পলরবতশন, সাংযুলক্ত বা অন্য সকান সাংদশাধন,  আমাদেরদক ব্যাাংক গ্যারালন্টর অধীন সকান োে হদত অব্যাহলত সেদব না  এবাং এই 

মদম শ আমরা এ ধরদনর সকান পলরবতশন, সাংযুলক্ত বা অন্য সকান সাংদশাধন সাংক্রান্ত সনাটিদশর অব্যাহলত লেলচ্ছ।  

 

এই গ্যারালন্ট [গ্যারালন্টর নবধতার তালরখ] তালরখ প শন্ত নবধ থাকদব। অতএব উপদর উদিলখত েিদর উক্ত তালরদখ বা তার পূদব শ এই 

গ্যারালন্টর অধীদন পলরদশাদধর োবী আমাদের লনকে প্রাি হদত হদব । 

 

[ব্যাাংক এর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলনলধর স্বাক্ষর] 

 

 

স্বাক্ষর 

 

লসল 
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অধ্যাে ৬ : চাসহদা িফস ল (Schedule of Requirements) 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি নাং:  তালরখ:  

েরপত্র প্যাদকজ নাং:    

লে নাং ( খন প্রদ াজয হদব):    

    

ক. পদণ্যর তাললকা এবাং সরবরাহ তফলসল  

 

এই অাংদশ পণ্য তাললকা এবাং সরবরাহ তফলসল এবাং সাংলিষ্ট সসবার তাললকা এবাং সম্পােন তফলসল রদেদে এবাং ক্রেকারীদক 

প্রলতটি সুলনলে শষ্ট ক্রদের জন্য অবশ্যই সতকশতার সদে প্রস্তুত করদত হদব।  

ক্রেকারী দ্রুত পলরবতশনদ াগ্য এবাং/অথবা দুষ্প্রাপ্য  ন্ত্রাাংদশর সরবরাহ সীলমত হদল তা এই চালহো তফলসল  এ অন্তশর্ভক্ত করদত 

পাদর। এটি  দন্ত্রর অব্যাহত ব্যবহার বা পলরচালনা লনলশ্চত করদব। 

 

পদণ্যর তাললকা ও সরবরাহ তফলসল অনু ােী ফরম লপলজ৩ - ২ পূরণ করার সমে, েরপত্রোতা প্রলতটি লদের লবপরীদত প্রলতটি 

আইদেদমর জন্য মূল্য ও চুলক্তদত বলণ শত সরবরাহ তালরখ প্রস্তাব করদব এবাং প্রলতটি লে আলাো আলাোভ্াদব সেখাদব স ভ্াদব পণ্য 

তাললকা ও সরবরাহ তফলসদল লনধ শালরত রদেদে। 

 

আইদেম 

নাং 

আইদেদমর লববরণ  পলরমাদপর 

একক 

প্রদোজনীে 

একদকর সাংখ্যা 

সরবরাদহর স্থান প্রদোজনীে সমে 

(সিাহ লহদসদব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
সরবরাহ শদতশর সক্ষদত্র ক্রেকারীর প্রালধকার:  [দনাে ১] 

 

লে নাং ১: [লববরণ ললখুন]  

 
[লদের সকল  আইদেম এর জন্য 

 তগুদলা সালর (দরা) প্রদোজন, যুক্ত 

করুন] 

    

লে নাং ২: [লববরণ ললখুন] 

 
[লদের সকল  আইদেম এর জন্য 

 তগুদলা সালর (দরা) প্রদোজন, যুক্ত 

করুন] 

    

 

সনাে ১: চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরখ সথদকই সরবরাদহর সমোে আরম্ভ হে। 
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খ. সাংলিষ্ট সসবার তাললকা ও সম্পােদনর  তফলসল  

 

সাংলিষ্ট সসবা সম্পদকশ সনাে  

 

এই সাংলিষ্ট সসবার তফলসল  এ ক্রেকারী পণ্য চূড়ান্ত গন্তদব্য সপৌৌঁদে সেোর জন্য প্রদোজনীে অভ্যন্তরীণ পলরবহন ও অন্যান্য সসবা 

ব্যতীত স্পষ্টভ্াদব সাংলিষ্ট/আনুষালেক সসবা সুলনলে শষ্টভ্াদব উদিখ করদব। লবদশষভ্াদব এ ধরদনর সসবা লনম্নরূপ হদত পাদর তদব 

এদতই সীমবদ্ধ থাকদব না:  

(ক) কা শস্থদল সাংদ াজন সম্পােদনর ননপুণ্য বা তোরলক এবাং/অথবা সরবরাহকৃত পণ্য ব্যবহার চালুকরণ; 

(খ) সাংদ াজদনর জন্য  প্রদোজনীে টুলস/ ন্ত্রপালত এবাং/অথবা সরবরাহকৃত পদণ্যর রক্ষণাদবক্ষণ; 

(গ) সরবরাহকৃত প্রদ াজয প্রলতটি পদণ্যর  থাথ শ ইউলনদের জন্য লবস্তালরত পলরচালনা এবাং রক্ষণাদবক্ষণ োনুোল প্রোন;  

(ঘ) সুলনলে শষ্ট সমে লনদে শশনা সমাতাদবক সমোে প শন্ত সরবরাহকৃত পদণ্যর ব্যবহার, বা তত্ত্বাবধান এবাং/অথবা সমরামত করা, 

তদব শতশ থাদক স  এই সসবার কারদণ সরবরাহকারী চুলক্তর ওোদরলন্ট বাধ্যবাধকতা সথদক পলরত্রান সেদব না;  

(ঙ) সরবরাহকৃত পণ্যর সাংদ াজন, চালুকরণ, ব্যবহার, রক্ষণাদবক্ষণ, এবাং/অথবা সমরামত লবষদে পণ্য স্থাপদনর স্থাদন 

এবাং/অথবা সরবরাহকারীর প্লাদন্ট ক্রেকারীর কম শকতশা ও কম শচালরদের প্রলশক্ষণ প্রোন।  

 

ফরম লপলজ৩ - ২ পূরণ করার সমে, েরপত্রোতা প্রলতটি লদের লবপরীদত প্রলতটি আইদেদমর বা সসবার জন্য মূল্য ও সরবরাহ তালরখ 

প্রস্তাব করদব  

 

আইদেম 

নাং 

সাংলিষ্ট সসবার লববরণ সরবরাদহর  

একক 

প্রদোজনীে 

একদকর 

সাংখ্যা 

সসবা প্রোদনর 

স্থান 

সসবা প্রোদনর 

প্রদোজনীে সমে 

(লেন/তালরখ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
সরবরাহ শদতশর সক্ষদত্র ক্রেকারীর প্রালধকার :  [দনাে ১] 

 

লে নাং ১: [লববরণ ললখুন] 

 
[লদের সমস্ত একক আইদেম এর জন্য 

 তগুদলা সালর (দরা) প্রদোজন, যুক্ত 

করুন] 

[দনাে ১] [দনাে ২]   

লে নাং ২: [লববরণ ললখুন] 

 
[লদের সমস্ত একক আইদেম এর জন্য 

 তগুদলা সালর (দরা) প্রদোজন, যুক্ত 

করুন] 

    

 

সনাে ১: চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরখ সথদকই সরবরাদহর সমোে আরম্ভ হদব। 

 

সনাে ২: সরবরাদহর পৃথক একক রদেদে লকনা ও সস সক্ষদত্র একদকর পলরমাণ লবষদে ক্রেকারী অবশ্যই লসদ্ধান্ত গ্রহণ করদব। অন্যথাে 

উভ্ে কলাদম এক (১) বা কলাম ৪ এ ‘সথাক’ ললখদত হদব।  
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অধ্যাে ৭. কালরগলর লবলনদে শশ (Technical Specifications) 

 

 

নকশা (Drawing) লবষদে সনাে 

 

[পদণ্যর কালরগলর লবলনদে শশন প্রস্তুদতর সমে ক্রেকারী পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা, ২০০৮ এর লবলধ-২৯ অনুসরণ করদব।] 

[ক্রেকারীর চালহো সমাতাদবক েরপত্রোতাকর্তশক বাস্তবসম্মত ও প্রলতদ ালগতামূলক েরপত্র প্রোদনর পূব শশতশ লহদসদব একটি 

সুলনলে শষ্ট ও স্পষ্ট লবলনদে শশ থাকা। প্রলতদ ালগতামূলক েরপদত্রর জন্য লবলনদে শশ অবশ্যই সম্ভাব্য ব্যাপক প্রলতদ ালগতা লনলশ্চত 

করার সুদ াগ সৃলষ্টর জন্য প্রস্তুত করদত হদব, এবাং একইসদে ওোকশোনলশপ, উপকরণ, এবাং ক্রেতব্য পণ্য ও সসবার 

কা শকালরতা সমূদহর প্রতযালশত মান সম্পদকশ সুস্পষ্ট লববরণও এদত থাকদত হদব। সকবল এো করা হদলই ক্রদের স্বচ্ছতা, 

েবাবসদসহিা, কা শকালরতা,  মআচেণ এবাং ক্রদের লমতব্যলেতার উদেশ্য বাস্তবালেত হদব, েরপদত্রর গ্রহণদ াগ্যতা লনলশ্চত 

হদব, এবাং েরপত্র মূল্যােন ও োলখল-উির স াগ্যতা মূল্যােন সহজ হদব। লবলনদে শদশ এো উদিখ করদত হদব স  পণ্য ও সাংলিষ্ট 

সকল আইদেম, উপকরণ এবাং আনুসলেক বস্তু হদব নতুন, অব্যবহৃত এবাং অলত সাম্প্রলতক মদেদলর, এবাং সসগুদলার লেজাইন 

ও উপাোন  অলত সাম্প্রলতক সাংস্করদণর হদব]  

 

পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবাসমূহ লনম্নরূপ কালরগলর লবলনদে শশ অনুসাদর হদব:  

 

আইদেম 

নাং 

আইদেম বা সাংলিষ্ট সসবার 

নাম 

কালরগলর লবলনদে শশ ও লনণ শােক  

১ ২ ৩ 

লে নাং ১: [লববরণ ললখুন] 

 
[লদের সকল একক 

আইদেম এর জন্য  তগুদলা 

সালর (দরা) প্রদোজন, যুক্ত 

করুন] 

[পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা প্রস্তুত ও সরবরাদহ অনুসৃত সঠিক কালরগলর লবলনদে শশ এবাং 

স দকান জাতীে বা আন্তজশালতক মান, উৎপােনকারী কর্তশক অনুসৃত হদব। ক্রেকারী 

পলরষ্কার ভ্াষাে অবশ্যই ব্যাখ্যা করদব। ক্রেকারী লক লক পলরেশ শন এবাং/অথবা 

পরীক্ষা করদব এবাং তা সকাথাে করদব সসসব কালরগলর লবলনদে শদশ লনলে শষ্ট করা 

থাকদব।]  

লে নাং ২: [লববরণ ললখুন] 

 
[লদের সকল একক 

আইদেম এর জন্য  তগুদলা 

সালর (দরা) প্রদোজন, যুক্ত 

করুন] 
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অধ্যাে ৮. নকশা (Drawing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ক্রেকারীর সদে স াগাদ াদগর পূণ শ ঠিকানা  (দফান, ফযাক্স, ইদমইল সহ) ললখুন] 

 

 

নকশা (Drawing) লবষদে সনাে 

 

[এখাদন সাইে প্লানসহ নকশা (Drawing)সমূদহর তাললকা সাংযুক্ত করদত হদব অথবা সাংযুলক্ত লহদসদব আলাো 

সফাল্ডাদর লেদত হদব। নকশা (Drawing)সমূদহ স্পষ্টভ্াদব নম্বর, তালরখ এবাং প্রদ াজয সক্ষদত্র সাংদশাধনী নম্বর 

থাকদত হদব]  
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ফরদমে 

সলাদগা  

[ক্রেকারীর সাদথ স াগাদ াদগর পূণ শ লববরণ সলিদবলশত করুন] 

চুলক্ত সাংদশাধন 

 

চুলক্ত নাং  

সাংদশাধনী নাং  

অনুদমােন সূত্র নাং  

 

[পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার নাম ললখুন] সরবরাদহর জন্য [ক্রেকারীর নাম] এবাং [সরবরাহকারীর আইনানুগ নাম ললখুন] মদধ্য এবাং 

তাদের দ্বারা সম্পালেত চুলক্ত নাং [সাংখ্যা/সাল ললখুন] লনম্নরূদপ সাংদশালধত হদলা:  

১. GCC অনুদচ্ছে [অনুদচ্ছে নাং  সন্নরবসেি করুন], এই মদম শ সাংদশালধত হদলা     _____ 

             

            

২. GCC অনুদচ্ছে [অনুদচ্ছে নাং  সন্নরবসেি করুন], এই মদম শ সাংদশালধত হদলা     

            

 _________________________________________________________________ 

এবাং অনুরূপ। 

এই সাংদশাধনী কা শক্রদের তালরখ হদচ্ছ [কা শকর তালরখ ললখুন] তালরখ অর্বা বাস্তবােদনর সপ্রলক্ষদত  া অদপক্ষাকৃত পরবতীদত 

ঘদেদে।  

মূল চুলক্তর অপরাপর শতশাবলী সম্পূণ শরূদপ চালু ও কা শকর থাকদব 

এই সাংদশাধনী, পৃষ্ঠা সাংখ্যা [পৃষ্ঠা সাংখ্যা ললখুন] এবাং সাংযুলক্ত সাংখ্যা [সাংযুলক্ত সাংখ্যা ললখুন], লনম্ন স্বাক্ষরকারীগণ লনলশ্চত করদে 

স ,  মূল চুলক্তর অধীদন এই সাংদশাধনী সম্পােন করার জন্য ক্ষমতাপ্রাি হদেদেন।  

সাক্ষীগদণর সম্মুদখ ভ্াদলাভ্াদব পদড় ও বুদঝ, ক্রেকারী ও সরবরাহকারী এই সাংদশাধনী স্বাক্ষর কদরদেন।  

[সরবরাহকারীর ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারী]       [ক্রেকারীর ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারী] 

    

স্বাক্ষর  স্বাক্ষর 

    

পেবী                                        তালরখ  পেবী                                        তালরখ 

 

ফরদমে 
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ফরদমে (েক) 

সলাদগা 

মালামাল গ্রহণ সনে পত্র 

অসফ  স্মােক নিং           িাসেিঃ 

 

০১ ক্রেকারীর লবস্তালরত তথ্য  

 (এ) লবভ্াগ  :  

 (লব) সাদকশল/অলধেির :  

 (লস) সজান/অিল :  

 (লে) অন্যান্য (লনলে শষ্ট কদর ললখুন) :  

০২ সরবরাদহর নাম :  

০৩ চুলক্ত নাং :  

০৪ সরবরাহকারীর নবধ লশদরানাম :  

০৫ সরবরাহকারীর সদে স াগাদ াদগর লবস্তালরত লববরণ :  

০৬ সরবরাহকারীর সেে লাইদসি/তাললকার্ভলক্ত/লনবন্ধন তথ্যাবলল :  

০৭ তালরখসহ NOA এর সূত্র (চুলক্ত সম্পােন সনাটিশ) :  

০৮ NOA অনু ােী মূল চুলক্ত মূল্য :  

০৯ সরবরাদহর লভ্লিদত চূড়ান্ত চূলক্ত মূল্য :  

১০ মূল চুলক্তর সমোে 

(এ) আরদম্ভর তালরখ :  

(লব)  মাসপ্তে তালরখ :  

১১ প্রকৃত সরবরাদহর সমোে 

(এ) প্রকৃত আরদম্ভর তালরখ :  

(লব) প্রকৃত সমালির তালরখ :  

১২ সরবরাদহর সমোে বলধ শতকরদণর লেন/মাস  :  

১৩ লবলদম্ব সরবরাদহর কারদণ লবলম্বজলনত ক্ষলতপূরদণর পলরমাণ (LD) :  

১৪ লবদশষ সনাে ( লে থাদক) :  

 

এই মদম শ পতযেন করা  াদচ্ছ স , চুলক্তর সাংস্থান অনু ােী এবাং সকল পলরকল্পনা, লেজাইন, নকশা (Drawing), লবলনদে শশ এবাং 

লনদে শশনা অনু ােী তৎসহ সাংলিষ্ট সাংদশাধনী সদব শাতভ্াদব ও কদঠারভ্াদব প্রলতপালন কদর এবাং ক্রেকারী/োলেত্বপ্রাি 

প্রদকৌশলী/অন্যান্য (লনলে শষ্ট করুন) লবচুযলত সন্তুলষ্টর সদে  চুলক্তর অধীন সকল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করা হদেদে। পলরেশ শন ও 

পরীক্ষার সমে লচলিত সকল ত্রুটি/সবচুযসি সাংদশাধন করা হদেদে বা সাংলিষ্ট পণ্য  থা থভ্াদব প্রলতস্থাপন করা হদেদে।  

 

                                                                                              ___________________________________ 

সনে প্রোন কর্তশপদক্ষর নাম, পেবী ও স্বাক্ষর  

অনুগ্রহ কদর অ ে পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 
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সরবরাহ সম্পদির লবস্তালরত লববরণ 

 

 সরবরাহকারী: [আইনগত নবধ লশদরানাম সলিদবশ করুন]  

নাং সরবরাদহর প্রধান আইদেমসমূহ  সমাে মূল্য 

(চুলক্তকৃত মুদ্রাে) 

(বািংলারদেী টাকায়) 

   

   

 

 ঢীকা: প্রলতটি মূল্য অবশ্যই সমাে মূদল্যর সদে সাংগলতপূণ শ হদত হদব।  

 

 

 

 

সহ-ঠিকাোর 

[প্রদ াজয না হদল পলরহার করুন] 

 

সহ-ঠিকাোর: [আইনগত নবধ লশদরানাম সলিদবলশত করুন] 

 

নাং                          আইদেম/কা শক্রমসমূহ 

                [সহ-ঠিকাোদরর প্রেি তথ্যাবললদত প্রেি সূত্র]  

মূল্য 

(চুলক্ত মুদ্রাে) 

   

   

 

 

 

_________________________________________________ 

সনে প্রোন কর্তশপদক্ষর নাম, পেবী ও স্বাক্ষর  
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েরপত্র আহ্বান লবজ্ঞলি 

[এটি ওদেবসাইে ফরদমে এবাং লবজ্ঞলি প্রকাদশর জন্য ব্যবহৃত। সকবল অবগলতর জন্য এটি এখাদন অন্তর্ভ শক্ত করা হদেদে] 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

১ মন্ত্রণালে/লবভ্াগ < লনব শাচন করুন > V 

২ এদজলি < লনব শাচন করুন > V 

৩ ক্রেকারীর নাম < নাদম োইপ করুন > 

৪ ক্রেকারীর সকাে বতশমাদন ব্যবহৃত হে না 

৫ ক্রেকারীর সজলা < লনব শাচন করুন > V  

৬ স  েরপদত্রর জন্য লবজ্ঞলি আহ্বান <লনব শাচন করুন > V <লনব শাচনকরুন > V < লনব শাচন 

করুন > 

V 

৭ লবজ্ঞলির সূত্র নাং < নাদম োইপ করুন > 

৮ তালরখ  < লনব শাচন করুন > V  

মূল তথ্য 

৯ ক্রে পদ্ধলত < লনব শাচন করুন > V <লনব শাচন 

করুন> 

V 

অথ শােন তথ্য 

১০ বাদজে ও অথ শােন উৎস < লনব শাচন করুন > V  

১১ উিেন সহদ াগী (প্রদ াজয হদল) < নাদম োইপ করুন > 

লনলে শষ্ট তথ্য 

১২ প্রকল্প/কম শসূলচর সকাে (প্রদ াজয সক্ষদত্র) < অথ শ মন্ত্রণালদের সকাে ব্যবহার করুন > 

১৩ প্রকল্প/ কম শসূলচর নাম (প্রদ াজয সক্ষদত্র) < অথ শ মন্ত্রণালদের নাম ব্যবহার করুন > 

১৪ েরপত্র প্যাদকজ নাং < নাদম োইপ করুন >  

১৫ েরপত্র প্যাদকজ এর নাম < নাদম োইপ করুন > 

  তালরখ  

১৬ েরপত্র প্রকাদশর তালরখ < লনব শাচন করুন > V  

১৭ েরপত্র লবলক্রর সব শদশষ তালরখ 

[েরপত্র োলখদলর সব শদশষ লেদনর পূব শ লেন 

প শন্ত] 

< লনব শাচন করুন > V  

  তালরখ সমে 

১৮ েরপত্র োলখদলর তালরখ ও সমে < লনব শাচন করুন > V < লনব শাচন করুন > V 

১৯ েরপত্র উন্মুক্তকরদণর তালরখ ও সমে < লনব শাচন করুন > V < লনব শাচন করুন > V 

২০ অলফস(সমূহ) এর নাম ও ঠিকানা ঠিকানা 

 - েরপত্র েললল লবক্রে (মুখ্য) < নাদম োইপ করুন > 

 - েরপত্র েললল লবক্রে (অন্যান্য) < নাদম োইপ করুন > 

েরপত্র েললল লবক্রে, ক্রে ও লবতরদণ সকান শতশ প্রদ াজয নে  

 - েরপত্র েললল গ্রহণ < নাদম োইপ করুন > 

 - েরপত্র েললল উন্মুক্তকরন < নাদম োইপ করুন > 

২১ প্রাক-েরপত্র সভ্ার স্থান/তালরখ/সমে (ঐলচ্ছক) < নাদম োইপ করুন > 
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  তালরখ  সমে  

  

 

< লনব শাচন করুন > V < লনব শাচন করুন > V 

েরপত্রোতাদের জন্য তথ্য 

২২ েরপত্রোতার সাংলক্ষি স াগ্যতা ও উপযুক্ততা  < নাদম োইপ করুন > 

২৩ পজণ্যর সাংলক্ষি লববরণ  < নাদম োইপ করুন > 

২৪ সাংলিষ্ট সসবার সাংলক্ষি লববরণ  < নাদম োইপ করুন > 

২৫ েরপত্র েললদলর মূল্য (োকা) < মূদল্য োইপ করুন > 

 লে 

নাং 

লে এর সনাক্তকরণ  স্থান েরপত্র জামানদতর 

পলরমাণ (োকা) 

সিাদহ/মাদস সম্পি 

করার সমে  

২৬ ১ < নাদম োইপ করুন > <নাদম োইপ করুন > <োইপ করুন > < োইপ করুন > 

২৭ ২ < নাদম োইপ করুন > <নাদম োইপ করুন > <োইপ করুন > < োইপ করুন > 

২৮ ৩ < নাদম োইপ করুন > <নাদম োইপ করুন > <োইপ করুন > < োইপ করুন > 

২৯ ৪ < নাদম োইপ করুন > <নাদম োইপ করুন > < োইপ করুন > < োইপ করুন > 

 

৩০ েরপত্র আহবানকারী কম থকিথাে নাম < নাদম োইপ করুন > 

৩১ েরপত্র আহবানকারী কম থকিথাে পেবী < নাদম োইপ করুন > 

৩২ েরপত্র আহবানকারী কম থকিথাে ঠিকানা < নাদম োইপ করুন > 

৩৩ েরপত্র আহবানকারী কম থকিথাে সদে স াগাদ াদগর 

লবস্তালরত তথ্য 

<সফান নাং. > < ফযাক্স নাং.> <ই-সমইল> 

৩৪ সকল েরপত্র বা েরপত্র প্রলক্রো বালতল করার অলধকার ক্রেকারী সাংরক্ষণ কদর।  

<লনব শাচন করুন>: এই সক্ষত্রটি ‘‘পপ আপ’’ সক্ষত্র এবাং ক্রেকারীজক সকবল সঠিক নাম, ঠিকানা বা তালরখ লনব শাচন কদর এই ফরম 

পূরণ সম্পি করদত হদব।  

<নাদম োইপ করুন>: সাংলিষ্ট উপাি োইপ করার মাধ্যদম এই সক্ষত্র পূরণ করদত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 


