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আেশ শ েরপত্র েললল 

ব্যবযার নিনদ েনিকা 

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

প্রোদির লদক্ষয লসলপটিইউ কর্তশক এই লিদে শশিা প্রস্তুত করা হদেদে। পাবললক প্রলকউরদমন্ট আইি, ২০০৬ (২০০৬ সাদলর ২৪ িাং 

আইি) এবাং আইদির পলরপুরক লহদসদব জালরকৃত পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা, ২০০৮, ক্রেকারী অনুসরণ করদব যা লসলপটিইউ 

এর ওদেবসাইট www.cptu.gov.bd-এ সাংদশাধিীসহ প্রকাশ করা হদেদে। েরপত্র প্রলক্রোে অাংশগ্রহণকারী সাংলিষ্ট সকলদকই 

উলিলখত আইি ও লবলধমালা অনুসরণ করার পরামশ শ সেো হদলা। 

ক্রেকারী উন্মুক্ত েরপত্র পদ্ধলতর অধীদি পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা ক্রদে আগ্রহী হদল গ্রহণদযাগ্য সব শলিম্ন মূল্যালেত েরপত্রোতার সদে চুলক্ত 

সম্পােদির সক্ষদত্র এই আেশ শ েরপত্র েললল (লপলজ৩) প্রদযাজয হদব। 

বাাংলাদেদশর অভ্যন্তদর ক্রদের সক্ষদত্র ক্রদের সুলিলে শষ্ট প্রদোজদির সদে সেলত সরদখ আন্তজশালতকভ্াদব গ্রহণদযাগ্য িমুিা 

িরদমটসমূদহর লভ্লিদত আেশ শ েরপত্র েললল (লপলজ৩) প্রণেি করা হদেদে। 

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

এবাং চালহো তিলসল (Schedule of Requirements)-এ বলণ শত লবস্তালরত চালহো, কালরগলর লবলিদে শশ (Technical 

Specifications) এবাং/অথবা িকশা (Drawing) ইতযালের মাধ্যদম ক্রেকারী সুলিলে শষ্ট ক্রে-চালহো উদিখ করদব। 

 

ক্রেকারী এবাং েরপত্রোতা উভ্দের জন্যই বন্ধিীদত ও ইটাললক অক্ষদর লিদে শশিা সেো হদেদে। ক্রেকারী সতকশতার সদে লবদবচিা 

করদবি সঠিক েরপত্র প্রস্তুদতর জন্য সকাি লিদে শশাবলল রাখদত হদব এবাং ত্রুটিপূণ শ েরপত্র প্রলক্রো এড়াদিার জন্য সকাি লিদে শশিাবলল 

েরপত্রোতার জন্য প্রদোজি হদব।  

 

STD (লপলজ৩)-সত েরপত্র প্রস্তুত ও োলখল করদত েরোতার প্রদোজিীে সকল তথ্য প্রোদির সাংস্থাি থাদক। এটি েরপত্রোতাগণ 

কর্তশক োলখলকৃত েরপত্রসমূহ মূল্যােদির জন্য ক্রেকারীদক লিরদপক্ষভ্াদব, স্বচ্ছতার সদে ও যথাযথভ্াদব মূল্যােি প্রলক্রোর একটি 

দৃঢ় লভ্লি প্রোি কদর।  

 

STD (লপলজ৩) এর ৮টি অধ্যাে রদেদে, এর মদধ্য অধ্যাে ১ (েরোতাদের জন্য লিদে শশিা) এবাং অধ্যাে ৩ (চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল) 

সকাি অবস্থাদতই পলরবতশি অথবা সাংদশাধি করা যাদব িা। 

 

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

লিদম্ন বলণ শত হদলা; 

 

অধ্যাে ১.  েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিা (Instruction to Tenderers) 

 

েরপত্রোতার েরপত্র প্রস্তুলতদত সহােতা করার জন্য প্রাসলেক তথ্য এই অধ্যাদে সলনিবদবলশত রদেদে। এখাদি 

েরপত্র োলখল, উন্মুক্তকরণ, মূল্যােি এবাং চুলক্ত সম্পােি সাংক্রান্ত তথ্যাবলল আদে। েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিা 

(ITT) -সত ক্রে প্রলক্রো পলরচালিার লিদে শশিা এবাং কায শপ্রণালী লিলে শষ্টভ্াদব উদিখ করা হে। সব শলিম্ন গ্রহণদযাগ্য 

েরোতা লিধ শারণ করদত এবাং চুলক্ত সম্পােদি ঠিকাোদরর সযাগ্যতার লিধ শারদণ ক্রেকারী কর্তশক ব্যবৃত 

লিণ শােকও এ অধ্যাদে রদেদে। েরোতার প্রলত লিদে শশিা সকাি চুলক্তপত্র িে এবাং সসদহতু এটি চুলক্তর অাংশ িে।    

 

এই অধ্যাদের অনুদচ্ছদের রলচত অাংশ (Text) সংনিাধি করা যাদব িা। 

অধ্যাে ২.   েরপত্র উপাি লশট (Tender Data Sheet) 

এই অধ্যাদে প্রলতটি ক্রদের জন্য সুলিলে শষ্ট তথ্য প্রোদির সাংস্থাি রদেদে যা ‘অধ্যাে ১: েরপত্রোতার প্রলত 

লিদে শশিা’-সত অন্তর্ভ শক্ত তথ্যাবললর সম্পূরক তথ্য বা চালহো প্রোি করদব। েরপত্র উপাি লশট প্রস্তুতকরদণ 

সহােতা করদত এর অনুদচ্ছদের ক্রম েরোতাদের প্রলত লিদে শশিা অধ্যাদের অনুরূপ অনুদচ্ছদের ক্রম অনুসাদর করা 

হদেদে। 

http://www.cptu.gov.bd/


 

 

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

 

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

সুলিলে শষ্ট ক্রে কায শক্রদমর জন্য সাধারণত GCC এর সয সব শতশাবলল লপলসলসর জন্য প্রদযাজয সস সব শতশাবলল 

সুষ্পষ্টভ্াদব লপলসলসদত উদিখ থাকদত হদব।  

 

এই অধ্যাদের অনুদচ্ছদের রলচত অাংশ (Text) সংনিাধি করা যাদব িা। 

 

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

 

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

প্রদযাজয সক্ষদত্র পলরবতশি বা এর সম্পূরক (Supplement) লহদসদব লবদবলচত হদব। েরপত্র েললল জালর করার 

সমে ক্রেকারী GCC এর লিদে শশিা অনুযােী 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 িরম 

   

েরপত্রোতাদক এ অধ্যাদে বলণ শত  আেশ শ েরপত্র িরম অনুযােী েরপত্র োলখল করদত হদব—েরপত্র োলখলপত্র 

(িরম লপলজ৩ - ১), েরপত্রোতার তথ্য লশট (িরম লপলজ৩ - ২), মূদল্যর তিলসল (িরম লপলজ৩ – ৪এ এবাং 

িরম লপলজ৩ – ৪লব), লবলিদে শশ োলখল ও পলরপালি লশট (Compliance sheet) (িরম লপলজ৩ - ৫), 

উৎপােিকারী প্রলতষ্ঠাদির অেীকারপত্র (িরম লপলজ৩ - ৬), েরপত্র  জামািদতর জন্য ব্যাাংক গ্যারালন্ট (িরম 

লপলজ৩ - ৭) এবাং ব্যাাংক প্রেি ঋণ লিশ্চেতার প্রলতশ্রুলতপত্র (িরম লপলজ৩ - ৮)। 

 

এ োড়াও, এই অধ্যাদে চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ (িরম লপলজ৩-৯) এবাং চুলক্তপত্র (িরম লপলজ৩ - ১০) আদে, যা 

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

েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিা (ITT) সযসব সাংদশাধি বা পলরমাজশিা অনুদমােি কদর তা অন্তর্ভ শক্ত থাকদব।  

 

কৃতকায শ েরপত্রোতা কর্তেক কায শ-সম্পােি জামািদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (িরম লপলজ৩-১১) এবাং প্রদযাজয সক্ষদত্র 

অলগ্রম পলরদশালধত অদথ শর জামািদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (িরম লপলজ৩ - ১২) পূরণ কদর োলখল করদবি।  

 

অধ্যাে ৬.  চালহো তিলসল (Schedule of Requirements) 

 

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

ক্রেকারীদক প্রলতটি ক্রদের জন্য সতকশতার সদে প্রস্তুত করদত হদব।  

 

চালহো তিলসল -এর উদেশ্য হদলা তথ্য প্রোদির মাধ্যদম েরপত্রোতাদক েরপত্র সঠিকভ্াদব প্রস্তুলতদত সক্ষম 

করা। লবদশষ কদর, মূদল্যর তিলসদলর জন্য মূল্য তিলসল (িরম লপলজ৩ – ৪এ ও িরম লপলজ৩ – ৪লব) প্রোি 

করা হদেদে।   

 

অধ্যাে ৭.  কালরগলর লবলিদে শশ (Technical Specifications) 

এই অধ্যাদে ক্রেতব্য পণ্য ও সাংলিষ্ট  সসবার লবস্তালরত কালরগলর লবলিদে শশ বণ শিা করা হদেদে। 

 

অধ্যাে ৮.  িকশা (Drawing) 

এই অধ্যাদে লবস্তালরত কালরগলর লবলিদে শদশর সম্পূরক লহদসদব ক্রেতব্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার িকশা 

(Drawing)  বণ শিা করা হদেদে। 



 

 

 

এই েললদলর সশদষ চুলক্ত সাংদশাধদির িমুিা, চুলক্ত সম্পনিব করার সিে, েরপত্র লবজ্ঞলি শুধু অবগলতর জন্য সাংযুক্ত করা হদেদে। 

 

 

 

 

ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা  
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অধ্যাে ১.  েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিা 

ক. সাধারণ 

1. েরপদত্রর পলরসর 

(ব্যালি) 

1.1 েরপত্র উপাি লশট (TDS) এবাং অধ্যাে ৬: চালহো তিলসল  বণ শিা অনুসাদর পণ্য ও 

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

ইসুয কদরদেি। েরপদত্রর িাম, িম্বর এবাং লট বা লটসমূদহর প্রলতটির পলরলচলত 

(আইদেলন্টলিদকশি) TDS-এ উদিখ করা হদেদে।   

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

সরবরাহ সম্পনিব করদবি।  

2. ব্যাখ্যা/স্পলষ্টকরণ 2.1 এই েরপত্র েললদল 

(ক)   ‘‘লললখত’’ শদের অথ শ হস্তলললখত বা সমলশদি লললখত যথাযথভ্াদব স্বাক্ষর করা এবাং 

যথাযথভ্াদব প্রমালণকৃত িযাক্স বা ই-সমইল সবাঝাদব; 

(খ) যলে সপ্রক্ষাপট অনুযােী প্রদযাজয হে, তাহদল একবচি অদথ শ বহুবচি এবাং 

 বহুবচি অদথ শ একবচি সবাঝাদব; এবাং 

(গ) ‘‘লেবস/লেি’’ বলদত পলিকা  লেবস সবাঝাদব, যলে িা কায শ লেবস লহদসদব 

 উদিখ করা থাদক; 

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

 ব্যলক্তমাললকািাধীি প্রলতষ্ঠাি, অাংশীোর কারবার, সকাম্পািী, সাংঘ বা সমবাে 

 সলমলত; 

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

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

েরপত্রোতাদক সরবরাহকৃত েললল; 

(ে) েরপত্র অথ শ েরপত্র োলখদলর আহবাদির পলরদপ্রলক্ষদত সকাি েরপত্রোতা কর্তশক পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর জন্য ক্রেকারীর লিকট োলখলকৃত েরপত্র; 

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

হদেদে এবাং এর অাংশলবদশষ চুলক্তর অধীদি মূল্য পলরদশাদধ ব্যবহার করা হদব যার জন্য 

এ েরপত্র েললল জালর করা হদেদে।    

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

অথবা সকাি উনিবেি সহদযাগী বা লবদেলশ রাষ্ট্র বা সাংস্থা কর্তশক সরকাদরর মাধ্যদম 

ক্রেকারীর অনুকূদল ন্যস্ত অনুোি ও ঋণ।   

3.3 যলে TDS-এ উদিখ থাদক সয উনিবেি সহদযাগী অথ শ পলরদশাধ করদব, তাহদল সকবল 

সরকাদরর অনুদরাদধ ও উনিবেি সহদযাগীর অনুদমােি সাদপদক্ষ প্রদযাজয 

ঋণ/দক্রলেট/অনুোি চুলক্ত অনুযােী উনিবেি সহদযাগী কর্তশক বরােকৃত তহলবল সথদক 

সাংলিষ্ট চুলক্তর শতশাবলল অনুযােী অথ শ প্রদেে হদব।  

৪. দুিীলত, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, 

চক্রান্ত, জবরেলস্ত  (বাধা যা 

উন্নয়ি সযনযাগীর জন্য 

প্রদযাজয) 

(ক) সরকার এবাং প্রদযাজয সক্ষদত্র উনিবেি সহদযাগী  চাে সয ক্রেকারী এবাং েরপত্র োতা ও 

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

সসবাোতাসহ) সবাই সরকালর তহলবদলর অধীদি ক্রে কম শকাদে ও চুলক্ত বাস্তবােদি 



 

  

 
সদব শাচ্চ মাদির নিলতকতা বজাে রাখদবি। 

(খ) ITT এর উপ-অনুদচ্ছে  ৪.৩-এর  উদেশ্য পূরণকদে লিদম্নাক্ত শতশ প্রোি করা হল:  

(গ) ‘‘দুিীলতমূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রে প্রলক্রোে বা চুলক্তসম্পােিকালীি ক্রেকারী কর্তশক সকাি 

কাদজ, লসদ্ধান্ত বা পদ্ধলত গ্রহদণ প্রদরালচত করার উদেদশ্য, ক্রেকারী বা অন্য সকাি 

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

উৎদকাচ, চাকলর, মূল্যবাি দ্রব্য বা সসবা বা আলথ শক সুলবধা প্রোদির সকাি প্রস্তাব প্রোি বা 

প্রোদির অেীকার করা বা ক্রেকারী সকাি কম শকতশা বা কম শচারী কর্তশক তা গ্রহণ বা 

চাওো বুঝাদব; 

(ঘ)   ‘‘প্রতারণামূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রে কায শক্রম বা চুলক্ত বাস্তবােি প্রলক্রোে সকাি 

 লসদ্ধান্তদক প্রভ্ালবত করার জন্য সকাি ব্যলক্ত কর্তশক সকাি লমথ্যা লবৃতলত প্রোি বা 

 অসাধুভ্াদব সকাি তথ্য সগাপি করা বুঝাদব;   

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

প্রলতদযালগতার সুদযাগ হদত ক্রেকারীদক বলিত কদর েরপত্র বা প্রস্তাব োলখদলর সাংখ্যা 

ইচ্ছামত হ্রাস করা বা এর মূল্য প্রলতদযালগতামূলক িে এমি পয শাদে রাখার উদেদশ্য দুই 

বা তদতালধক ব্যলক্তর মদধ্য সকাি চক্রান্ত বা সযাগসাজশমূলক কায শ বুঝাদব;  

(চ) ‘‘জবরেলস্তমূলক কম শ’’ অদথ শ ক্রে কায শক্রদমর িলািল বা চুলক্ত বাস্তবােি প্রভ্ালবত করার 

উদেদশ্য স্বাভ্ালবক েরপত্র োলখদল বাধা সৃলষ্ট করাসহ প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব সকাি 

ব্যলক্ত বা তার সম্পলির ক্ষলতসাধি করা বা ক্ষলতসাধদির হুমলক প্রোি করা বুঝাদব;   

(ে) ‘‘বাধাোিমূলক কম শ’’ (উনিবেি সহদযালগর সক্ষদত্র প্রদযাজয) অদথ শ তেদন্তর সাক্ষয প্রমাণ 

ইচ্ছাপূব শক িষ্ট করা, লমথ্যা প্রলতপনিব করা, বেদল সিলা বা লুলকদে সিলা, অথবা 

তেন্তকারীর লিকট লমথ্যা লবৃতলত সেো যাদত সকাি দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক ও বাধাোিমূলক কাদয শর অলভ্দযাদগর তেন্ত কায শক্রম 

বাধাগ্রস্ত হে; এবাং/অথবা হুমলক সেো, হেরািী করা বা ভ্েভ্ীলত প্রেশ শি করা যাদত সকউ 

তেন্তসাংলিষ্ট সকাি তথ্য প্রকাশ িা কদর বা তেন্তকারী তেন্তকাজ িা কদরি। 

(জ) ক্রেকারী বা প্রদযাজয সক্ষদত্র উনিবেি সহদযাগী যলে দুিীনত, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, 

জবরদনি  (বাধা যা উন্নয়ি সযনযাগীর জন্য প্রনযাজয) কায শ লিণ শে কদর তদব ITT এর উপ-

অনুদচ্ছে  ৩.৩ অনুযােী পাবললক প্রলকউলরদমন্ট আইি, লবলধ  এবাং উনিবেি সহদযালগর 

গাইেলাইি অনুসরণ কদর তার ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।    

(ঝ) সরকালর তহলবদলর অধীদি সকাি ক্রে প্রলক্রোর েরপত্র প্রলতদযালগতাে অাংশ লিদত লগদে 

বা চুলক্ত বাস্তবােি করদত লগদে সকাি েরপত্রোতা বা সরবরাহকারী (তাদের প্রস্তুতকারক, 

সহ-ঠিকাোর,  এদজন্ট, ব্যলক্তবগ শ, পরামশ শক  ও সসবাোতাসহ) যলে সকাদিা ধরদির 

দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উনিবেি সহদযাগীর সক্ষদত্র 

বাধাোিমূলক) কাদজ  জলড়ত বদল ক্রেকারী লিণ শে কদর, তা যনল, ;  

 i. ক্রেকারী এবাং/অথবা উনিবেি সহদযাগী সাংলিষ্ট েরোতাদক েরপত্র কায শক্রদমর পরবতী 

ক্রে কাদজ অাংশগ্রহদণ বালরত করদব; 

 ii. ক্রেকারী এবাং/অথবা উনিবেি সহদযাগী সাংলিষ্ট েরোতার পদক্ষ প্রস্তালবত সযদকাি 

সুপালরশ বালতল করদব; 

 iii. ক্রেকারী এবাং/অথবা উনিবেি সহদযাগী তাদের স্বীে লবদবচিাে সাংলিষ্ট েরোতাদক 

অলিলে শষ্ট কাদলর জন্য বা লিলে শষ্ট সমদের জন্য পরবতী সয সকাি ক্রে কায শক্রদম 

অাংশগ্রহদণর জন্য অনযাগ্য সঘাষণা করদব;   

 iv. উনিবেি সহদযাগী তাদের লবদ্যমাি বলিত/অদযাগ্য িীলতমালা অনুযােী সয সকাি 



 

  

সমে সাংলিষ্ট ঠিকাোর বা ব্যলক্তদক প্রকাদশ্য সঘাষণার মাধ্যদম অলিলে শষ্ট কাল বা লিলে শষ্ট 

সমোেকাদলর জন্য (i.) উনিবেি সহদযাগী কর্তশক অথ শােিকৃত সকাি চুলক্ত এবাং (ii.) 

মদিালিত সহ-ঠিকাোর, পরামশ শক, প্রস্তুতকারক, বা ঠিকাোর বা সসবা প্রোিকারীদক 

সকািভ্াদব উপযুক্ত হওো পরও অনুপযুক্ত সঘাষণা করদব।    

 v. উনিবেি সহদযাগী যলে লিণ শে কদর সয তাদের অথ শােদি বাস্তবােিাধীি সকাি ক্রদে বা 

ক্রে চুলক্ত বাস্তবােদি ক্রেকারীর সকাি প্রলতলিলধ অথবা তাদের ঋদণর সকাি 

উপকারদভ্াগী সকাি প্রকার দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা 

উনিবেি সহদযাগীর সক্ষদত্র বাধাোিমূলক) কাদয শ জলড়ত হদেদে এবাং এ সক্ষদত্র ক্রেকারী 

উনিবেি সহদযাগীর কাদে সদন্তাষজিক প্রতীেমাি হওোর মদতা সকাি প্রলতকাদরর ব্যবস্থা 

সিেলি, তাহদল উনিবেি সহদযাগী সসই চুলক্তর অনুকূদল বরােকৃত ঋদণর সাংলিষ্ট অাংশ সয 

সকাি সমে বালতল করদব। 

   4.1 েরপত্রোতাদেরদক পাবললক প্রলকউরদমন্ট আইি ২০০৬, পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা 

২০০৮ এর দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উনিবেি সহদযাগীর 

সক্ষদত্র বাধাোিমূলক) সাংস্থাি এবাং GCC অনুদচ্ছে ৬-এ বলণ শত অন্যান্য লবষে সম্পলকশত 

সাংস্থাদির লবষদে অবগত হদত হদব।  

4.2 আদরা উদিখ্য, এই পলললস অনুসরদণ, ক্রে কায শক্রদমর সযদকাি পয শাদে েরপত্রোতা, 

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

পরামশ শক, সসবাোতা, সরকার এবাং উনিবেি সহদযাগীদক েরপত্র োলখল ও চুলক্ত বাস্তবােদির 

যাবতীে লহসাব, সরকে শ ও অন্যান্য িলথপত্র পলরবীক্ষণ করদত অনুমলত লেদবি এবাং সরকার 

এবাং/অথবা উনিবেি সহদযাগী কর্তশক লিদোলজত লিরীক্ষকদের উনিবেি সহদযাগী কর্তশক 

অথ শােিকৃত সকাি চুলক্ত বা এর বাস্তবােদির সমে লিরীক্ষা করার অনুমলত  লেদবি।  

৫. সযাগ্য েরপত্রোতা 5.1 এই েরপত্র আহবাি TDS-এ উলিলখত সেশ োড়া সকল সেদশর সযাগ্য েরপত্রোতার 

জন্য উন্মুক্ত। 

5.2 চুলক্ত সম্পােদি েরপত্রোতার আইিগত সক্ষমতা থাকদত হদব। 

5.3 েরপত্র আহবাদির প্রলত সাড়া লেদে শালররীক বা আইিগতভ্াদব আগ্রহী ব্যলক্ত, বা 

ব্যলক্তবদগ শর সমলষ্ট  বা সকাম্পালি সরকালর ক্রে কায শক্রদম অাংশগ্রহণ করদত পাদর। 

5.4 েরপত্রোতা লিজ লিজ সেদশর আইি ও লবলধ সমাতাদবক কর প্রোি করা ও সামালজক 

লিরাপিাে অবোি রাখার বাধ্যবাধকতা পূরণ করদত হদব।  

5.5 এই েরপত্র আহবাদির আওতাে পণ্য সরবরাদহর জন্য ব্যবৃত লবলিদে শশি/অন্যান্য 

েলললপত্র প্রণেদির জন্য ক্রেকারী কর্তশক লিদোলজত বা অতীদত লিদোলজত হদেদেি 

এমি পরামশ শদকর সদে বা তার অলধর্ভক্ত সকাি পরামশ শদকর সদে েরপত্রোতা প্রতযক্ষ বা 

পদরাক্ষভ্াদব যুু্ক্ত থাকদত পারদবি িা।   

5.6 েরপত্রোতার স্বিাদম, সবিাদম বা লভ্নিব সকাি িাদম উনিবেি সহদযাগীর অথ শােদি 

বাস্তবালেত প্রকদের উনিবেি সহদযাগীর গাইেলাইদির আদলাদক ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪.৪ 

এ বলণ শত দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উনিবেি সহদযাগীর 

সক্ষদত্র বাধাোিমূলক) কাদয শর অধীি অনুপযুক্ত সঘালষত থাকদব িা।    

5.7 অতীদত সকাি সরকালর ক্রে কায শক্রদমর সকাি চুলক্ত বাস্তবােদি ত্রুটিপূণ শ পণ্য সরবরাহ 

করার কারদণ েরপত্রোতাদক সরকালর ক্রে কায শক্রদম অাংশগ্রহণ করার সক্ষদত্র অাংশ 

গ্রহদণ লিলষদ্ধ অথবা লবরত রাখা হেলি।   



 

  

৫.৮ েরপত্রোতা অস্বচ্ছল, লজম্মাোদরর অধীি, সেউললো বা  সেউললো হবার  প্রলক্রোধীি 

হদত পারদবি িা, সামলেকভ্াদব ব্যবসা পলরচালিাে লবরত রাখা হেলি এবাং উদিলখত 

পলরলস্থলতর কারদণ আইিী কায শক্রদমর আওতাে সিই।   

 

৫.৯ বাাংলাদেদশর সরকালর মাললকািাধীি সকাি প্রলতষ্ঠািও েরপদত্র অাংশগ্রহণ করদত 

পারদব, যলে তা আইিগত ও আলথ শকভ্াদব  স্বােত্বশালসত হে, বালণলজযক আইদির 

অধীদি পলরচাললত হে, এবাং ক্রেকারীর অধীিস্ত সকাি এদজলি িা হে।  
 

৫.১০ ক্রেকারী  সযৌলক্তকভ্াদব অনুদরাধ করদল, েরপত্রোতা  ক্রেকারীর লিকট সদন্তাষজিক 

ক্রমাগত উপযুক্ততার প্রমাণালে োলখল করদব ।   
 

৫.১১ এ সব উপযুক্ততা েরপত্রোতার প্রস্তাবকৃত সহ-ঠিকাোদরর সক্ষদত্রও প্রদযাজয হদব।  

৬.  উপযুক্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট 

সসবাসমূহ  

6.1 এই চুলক্তর অধীি সরবরাহতব্য সকল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা উপযুক্ত, যলে তা TDS-এ 

উলিলখত লিলে শষ্ট উৎপােিকারী সেদশর িা হে। 

6.2 এই অনুদচ্ছদের উদেশ্য পূরণকদে, ‘‘পণ্য’’ বলদত পণ্যসামগ্রী, কাঁচামাল, যন্ত্রপালত, সরিাম  

এবাং লশদের োন্ট অন্তর্ভ শক্ত হদব এবাং ‘‘সাংলিষ্ট সসবা’’ বলদত বীমা , পলরবহি,  স্থাপি, 

এবাং  চালুকরণ , প্রলশক্ষণ এবাং প্রাথলমক রক্ষণাদবক্ষণ অন্তর্ভ শক্ত হদব। 

এই অনুদচ্ছদে, ‘‘উৎপােিকারী সেশ’’ অথ শ সসই সেশ সযখাদি পণ্য খলি সথদক সাংগৃহীত 

(প্রকৃনতগতভ্ানব), জন্মাদিা, কৃলষজাত, উৎপালেত, প্রস্তুতকৃত বা প্রলক্রোজাতকৃত; অথবা  

প্রস্তুতকরণ, প্রলক্রোজাতকরণ, বা সাংদযাজি প্রলক্রোর মাধ্যদম উৎপালেত িতুি পণ্য লহদসদব 

বালণলজযকভ্াদব স্বীকৃত, যার উপাোিগুদলার এর মূল নবলশষ্টয সথদক উদিখদযাগ্যভ্াদব 

আলাো। 

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

৭. সাইট পলরেশ শি 7.1 সাইট পলরেশ শদির ব্যে েরপত্রোতাদক লিদজ বহি করদত হদব।  

খ. েরপত্র েললল 

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

জালরকৃত সাংদশাধদির সদে লমললদে পড়দত হদব।   

 অধ্যাে ১ েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিা (ITT) 

 অধ্যাে ২ েরপত্র উপাি লশট (TDS) 

 অধ্যাে ৩ চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC)  

 অধ্যাে ৪ চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC) 

 অধ্যাে ৫ েরপত্র ও চুলক্তর িরম 

 অধ্যাে ৬ চালহো তিলসল  (Schedule of Requirements) 

 অধ্যাে ৭ কালরগলর লবলিদে শশ (Technical Specifications) 

 অধ্যাে ৮  িকশা (Drawing) 

 

8.2  ক্রেকারী  েরপত্র েলললসমূদহর এবাং সাংলিষ্ট সাংদশাধদির  সম্পূণ শতার লবষদে োেী হদব িা, 

যলে সসগুদলা সরাসলর ক্রেকারী  বা TDS এ উলিলখত এদজদন্টর মাধ্যম সথদক িা সকিা 

হদে থাদক।  



 

  

8.3 েরপত্রোতা সকল লিদে শশিা, িরম, শতশাবলী এবাং লবলিদে শশ এবাং েরপদত্রর সাংদশাধি  

(যলে থাদক) যথাযথভ্াদব পরীক্ষা করদব।  

৯. েরপত্র েলললসমূদহর 

স্পষ্টীকরণ 

    

9.1 আগ্রহী েরপত্রোতা েরপত্র েললল সম্পলকশত সকাি স্পষ্টীকরদণর প্রদোজি হদল TDS-এ 

উলিলখত সমদের মদধ্য ক্রেকারীর সদে ক্রেকারীর ঠিকািাে লললখতভ্াদব সযাগাদযাগ 

করদব। 

 

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

জবাব লেদত বাধ্য থাকদব িা। 

9.3 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৯.১ এর আওতাে েরপত্র েললদলর স্পষ্টীকরদণর সকাি আদবেি গ্রহণ 

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

9.4 ক্রেকারী প্রশ্নকারীর পলরচে প্রকাশ িা কদর যালচত স্পষ্টীকরদণর লববরণসহ জবাদবর কলপ 

েরপত্র েললল ক্রে কদরদে এমি সকল োরপত্রোতার কাদে পাঠাদব।   

9.5 ক্রেকারী  যলে স্পষ্টীকরদণর পলরদপ্রলক্ষদত েরপত্র েললদল সকাি সাংদশাধিী আিার প্রদোজি 

মদি কদর তদব ITT এর ধারা ১১ এর কায শলবলধ অনুসাদর করদব।   

 

১০.  প্রাক-েরপত্র সভ্া 10.1 TDS এ উদিখ থাকা সাদপদক্ষ েরপত্র েললল সাংক্রান্ত সকাি লবষদে স্পষ্টীকরদণর জন্য বা 

সকাি প্রদশ্নর উির সেবার জন্য ক্রেকারী TDS-এর বলণ শত স্থাি, 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 একলেি পূদব শ ক্রেকারীর লিকট োলখল করদত 

অনুদরাধ করা হল।   

10.3 উত্থালপত প্রশ্ন ও  প্রেি উির, সভ্ার পদরও যলে সকাি উির প্রস্তুত করা হদে থাদক তা সহ, 

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

েললল ক্রেকারী সকল েরপত্রোতাদের, এমিলক যারা সভ্াে উপলস্থত লেল িা তাদেরদকও, 

পাঠাদত  হদব। প্রাক-েরপত্র সভ্ার সপ্রলক্ষদত যলে ITT  উপ-অনুদচ্ছে ৮.১ এর তিলসলর্ভক্ত 

েরপত্র েললদলর সাংদশাধিী আিার প্রদোজি হে তদব  প্রাক-েরপত্র সভ্ার কায শলববরণীর 

মাধ্যদম িা কদর ক্রেকারী সকবলমাত্র ITT উপ-অনুদচ্ছে ১১ অনুযােী সাংদশাধিী জালর 

করদব। 

10.4 প্রাক-েরপত্র সভ্াে অনুপলস্থলত সকাি েরপত্রোতার অদযাগ্যতা লহদসদব লবদবলচত হদব িা। 

 

১১. েরপত্র েললদলর 

সাংদশাধিী 

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

হদে বা েরপত্র ক্রেকারী সকাি েরপত্রোতার স্পষ্টীকরদণর লললখত আদবেদির পলরদপ্রলক্ষদত 

লকাংবা প্রাক-েরপত্র সভ্ার িলশ্রুলতদত সাংদশাধিী জালর করার মাধ্যদম েরপত্র েললল 

সাংদশাধি করদত পারদব।  

11.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ১১.১ এর অধীদি সকাি সাংদশাধিী জালর হদল তা েরপত্র েললদলর 

অলবদচ্ছদ্য অাংশ বদল লবদবলচত হদব যাদত জালরর তালরখ ও িম্বর থাকদব এবাং এ 

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

প্রদতযক েরপত্রোতার লিকট ফ্যাক্স, োক বা ই-সমইদলর মাধ্যদম সপৌৌঁোদত হদব যাদত 

েরপত্রোতা সাংদশাধিী অনুসাদর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহদণ সক্ষম হি।  

11.3 ক্রেকারী সাংলিষ্ট সাংদশাধিীর সরিাদরি িম্বর ও তালরখসহ ওদেবসাইদট ও সিাটিশ 

সবাদে শ, সযখাদি IFT প্রথদম প্রকাশ করা হদেলেল সসখাদি প্রকাশ করা লিলশ্চত করদব। 



 

  

11.4 সাংদশাধিী সমাতাদবক সম্ভাব্য েরপত্রোতাদক েরপত্র প্রস্তুদতর জন্য সযৌলক্তক সমে লেদত 

ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৭.২ অনুসাদর ক্রেকারী লিজ লবদবচিাে েরপত্র োলখদলর সব শদশষ 

সমেসীমা বলধ শত করদত পারদব। 

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

সমদের মদধ্য সাংদশাধিী জালর করা হদে থাদক, তাহদল ক্রদের চলহো ও সাংদশাধিীর  

ধরণ লবদবচিা কদর েরপত্র োলখদলর সমে উপযুক্ত সাংখ্যক লেি বলধ শত করদব। এ 

ধরদণর সমে বলধ শতকরণ লতি কম শলেবদসর কম হদব িা।      

 

গ. সযাগ্যতার লিণ শােক 

১২. সাধারণ লিণ শােক  12.1 েরপত্রোতার প্রদোজিীে সপশাগত এবাং কালরগলর সযাগ্যতা ও েক্ষতা, আলথ শক সামথ শ, 

সরিাম ও অন্যান্য সভ্ৌত সুদযাগ-সুলবধা, ব্যবস্থাপিা সক্ষমতা, সুলিলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা, সুিাম, 

এবাং চুলক্ত বাস্তবােদি প্রদোজিীে সলাকবল থাকদত হদব, যা কৃতকায শ/অকৃতকায শ হবার 

লিণ শােক লহদসদব লবদবলচত হদব, এবাং েরপত্রোতা এসব লিণ শােক পূরণ করদত িা 

পারদল তার েরপত্রদক অগ্রহণদযাগ্য  লবদবচিা করা হদব।  

12.2 ITT অনুদচ্ছে-৫ অনুযােী উপযুক্ততার নিণ োয়নকর প্রমাদণর অলতলরক্ত লহদসদব 

েরপত্রোতাদক অবশ্যই ITT অনুদচ্ছে ১৩ সথদক ১৫ পয শন্ত লিণ শােকসমূহ পুরণ করদত 

হদব।  

12.3 েরপত্র আহবাদি অন্তর্ভ শক্ত এক প্যাদকদজর একালধক চুলক্তসমূহ/লটসমূদহর জন্য এবাং 

অন্যান্য স্বতন্ত্র একালধক চুলক্তসমূহ/লটসমূদহর জন্য সযাগ্য হওোর জন্য েরপত্রোতা সয 

সব চুলক্তসমূহ/লটসমূদহ অাংশগ্রহণ কদরদে সস সব চুলক্ত/লদটর সযাগ্যতার সমাট লিণ শােক 

অনুযােী সব শদমাট সম্পে (Resource) তাদের থাকদত  হদব। ITT উপ-অনুদচ্ছে  

১৪.১ (এ) এর সাধারণ অলভ্জ্ঞতা ও ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৪.১ (লব) অনুযােী সুলিলে শষ্ট 

অলভ্জ্ঞতা লভ্নিব প্রকৃলতর িা হদল প্রদতযক লদটর জন্য আলাোভ্াদব প্রদোজি হদব িা।  

১৩. মামলা/আইি ঘটিত 

ইলতহাস  

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

অনুযােী  হদত হদব। 

১৪. অলভ্জ্ঞতার লিণ শােক 14.1 চুলক্তর অধীদি পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর সযাগ্য হওোর জন্য েরপত্রোতাদক     

অবশ্যই লিদম্নাক্ত ন্যযিতম সরবরাদহর অলভ্জ্ঞতা থাকদত হদব:  

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

অলভ্জ্ঞতা থাকদত হদব; 

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

অনুযােী লিলে শষ্ট সমদের মদধ্য প্রলতটি লিলে শষ্ট ন্যযিতম মূল্যমাদির চুলক্ত সন্তুলষ্টর 

সদে সম্পনিব করার সুলিলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা থাকদত হদব; এবাং 

(গ)     TDS-এ উলিলখত ন্যযিতম পণ্য সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােি সক্ষমতা থাকদত 

হদব।   



 

  

১৫. আলথ শক লিণ শােক 15.1 চুলক্তর অধীদি পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর সযাগ্য হওোর জন্য েরপত্রোতার অবশ্যই 

লিদম্নাক্ত ন্যযিতম আলথ শক সক্ষমতা থাকদত হদব:    

(ক)   TDS এ উলিলখত ন্যযিতম তরল সম্পদের লভ্যতা অথ শাৎ, চললত মূলধি বা 

বাাংলাদেদশর সকাি তিলসলর্ভক্ত ব্যাাংদকর ঋণ প্রলতশ্রুলত পত্র যা অন্যান্য চুলক্তর 

জন্য প্রলতশ্রুত অদথ শর অলতলরক্ত।  

(খ)    আইিী মামলাসমূদহর সকল োবীর  সদন্তাষজিক লিস্পলি  এবাং োরপত্রোতার 

আলথ শক সক্ষমতার উপর এর মারত্মক সিলতবাচক প্রভ্াব িা থাকা।  চলমাি 

সকল মামলা েরপত্রোতার লবরুদদ্ধ লিস্পলিদযাগ্য লহদসদব লবদবলচত হদব।  

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

ঠিকাোর লিদোদগর মাধ্যদম সম্পনিব করদত অলভ্প্রাে ব্যক্ত করদত পাদরি।  তদব এদক্ষদত্র 

প্রস্তালবত সহ-ঠিকাোর এবাং উদিলখত সরবরাহ উপাোি সুলিলে শষ্ট করদত হদব।  

16.2 সহ-ঠিকাোর লিদোগ ব্যবস্থা লবষদে আরও অলধক তথ্য ক্রেকারী জািদত চাইদত পাদর।  

যলে ক্রেকারী সকাি সহ-ঠিকাোরদক তার উপর অলপ শত সরবরাহ কাদজর জন্য অদযাগ্য বা 

অনুপযুক্ত মদি কদর, তাহদল ক্রেকারী েরপত্রোতাদক গ্রহণদযাগ্য অন্য সহ-ঠিকাোর 

লিদোদগর প্রস্তাব করার জন্য অনুদরাধ করদত পাদর।  

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

পারদব।  

ঘ. দরপত্র প্রস্তুতকরণ 

১৭. একটিমাত্র েরপত্র  17.1  যলে ‘‘আইদটম-বাই-আইদটম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক পণ্য ক্রদের জন্য েরপত্র আহবাি 

করা হে, সসদক্ষদত্র লিলে শষ্ট আইদটদমর আওতাে সম্পূণ শ পলরমাণ সরবরাদহর জন্য উক্ত 

আইদটদমর প্রস্তাব করদত হদব এবাং এরকম প্রলতটি আইদটদমর প্রস্তাব লিদে একটি েরপত্র 

গঠিত হদব।  একজি েরপত্রোতা যলে একই আইদটদমর জন্য একালধক েরপত্র োলখল কদর 

বা  অাংশগ্রহণ কদর, তাহদল তার সকল েরপত্র বালতল হদব।  

17.2 একটি লট/প্যাদকজ এর জন্য পণ্য সরবরাদহর েরপত্র আহবাি করা হদল, একটি 

লট/প্যাদকজ  একটি েরপত্র গঠি করদব এবাং একজি েরপত্রোতা একটি  লট/প্যাদকদজর 

জন্য একটিমাত্র েরপত্র োলখল করদত পারদব। সকাি েরোতা একটি  লট/প্যাদকদজর জন্য 

একালধক েরপত্র োলখল করদল  তার সকল েরপত্র বালতল হদব।  

17.3 ‘‘লট-বাই-লট’’ লভ্লিদত কদেকটি লদট পণ্য ক্রদের জন্য েরপত্র আহবাি করা হদল, এরূপ 

প্রলতটি লট একটি েরপত্র গঠি করদব।  একটি লদটর জন্য একজি েরপত্রোতা একটিই 

েরপত্র োলখল করদব। সকাি েরোতা প্যাদকদজর একটি লদটর জন্য একালধক েরপত্র 

োলখল করদল তার সকল  েরপত্র বালতল হদব।  

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

িলািল যা-ই সহাক িা সকি, ক্রেকারী এইসব খরদচর োে-োলেত্ব সিদব িা।  

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

লিধ শালরত মূদল্য ক্রদের জন্য অনুদরাধ এবাং ইচ্ছা করদল তাৎক্ষলণকভ্াদব তাদের লিকট 



 

  

েরপত্র েললল প্রালিসাধ্য করদত হদব।  

19.2 েরপত্র েললল লবক্রদের সক্ষদত্র সকািরূপ পূব শশতশ আদরাপ করা যাদব িা এবাং েরপত্র 

োলখদলর সব শদশষ লেদির পূদব শর  লেি পয শন্ত েরপত্র েললল লবক্রে করা যাদব।  

২০. েরপদত্রর ভ্াষা 20.1 েরপত্রটি ইাংদরলজ ভ্াষাে লললখত হদব। েরপত্র সম্পলকশত সযাগাদযাগ এবাং সাংলিষ্ট 

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

সহােক েললল বা োপাদিা েললল সাংযুক্ত হদব, সসগুদলা অন্য সকাি ভ্াষাদতও হদত পাদর, 

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

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

লিভ্ শরদযাগ্য হদব।  

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

সঠিকতার সকল োে-োলেত্বও তার।   

২১.  েরপদত্রর উপাোিসমূহ   েরোতা কর্তশক প্রস্তুতকৃত েরপদত্র লিদম্নাক্ত লবষেসমূহ আবলশ্যকভ্াদব অন্তর্ভ শক্ত থাকদব:  

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

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

(গ)     ITT অনুদচ্ছে -২২, ২৪ ও ২৫ এ বলণ শত প্রলতটি লদটর মূল্য তিলসল (িরম লপলজ-৩-৪ এ 

এবাং লপলজ ৩-৪লব); 

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

(ঙ)   ITT অনুদচ্ছে -২৭.২ এ বলণ শত পূরণকৃত পলরপূণ শ লবলিদে শশ এবাং কমোদেি লশট (িরম 

লপলজ৩-৫); 

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

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

ক্ষমতা প্রোি পত্র;  

(জ)   নবধ সেে লাইদসি;  

(ঝ)   ITT উপ- অনুদচ্ছে-৫.৪ এ বলণ শত কর ও ভ্যাট প্রোদির প্রমাণস্বরূপ টিআইএি িম্বর ও ভ্যাট 

সিে সাংক্রান্ত েলললালে; 

(ঞ)  ITT ধারা ২৬, ২৭ এবাং ২৮ এ বলণ শত েরপত্রোতার উপযুক্ততার েলললপত্র, পণ্য ও সাংলিষ্ট 

সসবার উপযুক্ততা ও সাংগলতপূণ শতার প্রমাণ এবাং চুলক্তর আওতাে পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা 

সরবরাহ যথাযথভ্াদব সম্পােদির জন্য েরোতার ন্যযিতম সযাগ্যতা;  

(ট)  সরকালর মাললকািাধীি প্রলতষ্ঠাদির সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৯ এ বলণ শত আইিত ও 

আলথ শকভ্াদব স্ব-শালসত এবাং পলরচালিার সক্ষদত্র বালণলজযক আইদির সাদথ সাংগলতপূণ শ 

হওোর প্রমাণ ; এবাং 

(ঠ)    TDS এ বলণ শত অন্যান্য েলললপত্র। 

২২. েরপত্র োলখল ও মূল্য 

তিলসল 

22.1 েরপত্রোতাদক েরপত্র োলখলপত্র (িরম লপলজ৩-১) েদকর সকাদিা পলরবতশি িা কদর 

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

অসম্পূণ শ থাকদল েরপত্র বালতল হদত পাদর ।  



 

  

22.2 োরপত্রোতা অধ্যাে ৫: মূল্য তিলসল-এ প্রেি িরম(সমূহ) ব্যবহার কদর মূল্য তিলসল 

োলখল করদবি।  

22.3 যলে েরপত্র প্রস্তুদতর সমে েরপত্রোতা একক মূল্য বা সমাট মূদল্য সকাি র্ভল কদর এবাং 

েরপত্র োলখদলর পূদব শ তা সাংদশাধি করদত চাি তাহদল তা করদত পারদবি, তদব 

সাংদশালধত প্রলতটি স্থাদি েরপত্রোতার ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর স্বাক্ষর অবশ্যই থাকদত হদব।  

২৩. লবকে দরপত্র 23.1 TDS এ উদিখ িা থাকদল সকাি লবকে কালরগলর প্রস্তাব লবদবচয হদব িা।  

23.2  োলখলকৃত েরপদত্র মূল কালরগলর লিণ শােদকর সদে সাংগলতপূণ শ মূল্যালেত সব শলিম্ন েরোতার 

কালরগলর লবকে, যলে থাদক, তদব তা ক্রেকারী লবদবচিা করদব।   

২৪. েরপত্র মূল্য এবাং 

মূল্যোড়  

24.1 েরপত্র োলখলপদত্র (িরম লপলজ৩-১) এবাং মূল্য তিলসদল (িরম লপলজ৩-৪এ ও লপলজ৩-

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

করদত হদব।   

24.2 মূল্য তিলসদল প্রেি পদণ্যর প্রলতটি আইদটদমর একক মূল্য অাংদক ও কথাে উদিখ করদত 

হদব।  

24.3 TDS এর বণ শিা অনুসাদর, ‘‘আইদটম-বাই-আইদটম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক 

আইদটদমর জন্য, বা একটি লট বা ‘‘লট-বাই-লট’’ লভ্লিদত কদেকটি লদটর জন্য েরপত্র 

আহবাি করা হদচ্ছ। 

24.4 অধ্যাে ৬: চালহো তিলসল  -এ অন্তর্ভ শক্ত সকল আইদটম ও লটসমূহ িরম লপলজ৩-৪এ ও 

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

24.5 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৩ এর বণ শিা অনুযােী ‘‘আইদটম-বাই-আইদটম’’ লভ্লিদত এক বা 

একালধক আইদটদমর জন্য, বা একটি লট/প্যাদকজ বা ‘‘লট-বাই-লট’’ লভ্লিদত কদেকটি 

লদটর জন্য সয েরপত্র আহবাি করা হদেদে তাদত প্রলতটি আইদটদমর সম্পূণ শ পলরমাদণর 

জন্য ের উদ্ধৃত করদত হদব; অন্যথাে েরপত্র অগ্রহণদযাগ্য লবদবলচত হদব।  

24.6 TDS এ লভ্নিব লকছু বলা িা থাকদল একটি লট বা ‘‘লট-বাই-লট’’ লভ্লিদত আহবাি করা 

একালধক লদটর েরপদত্রর প্রলতটি লদটর লিলে শষ্ট আইদটমসমূদহর শতভ্াদগর (১০০%) 

লবপরীদত এবাং সসই লদটর প্রলতটি আইদটদমর শতভ্াগ (১০০%) পলরমাদণর মূল্য উদ্ধৃত 

করদত হদব যা প্রস্তালবত লদটর শতভ্াগ (১০০%) মূদল্যর সমাি হদব।    

‘‘লট-বাই-লট’’ লভ্লিক একালধক লদটর জন্য আহবািকৃত েরপদত্রর লদটর সক্ষদত্র যলে 

সসই লদটর সমস্ত আইদটদমর অন্তত আলশ (৮০) শতাাংশ আইদটদমর  মূল্য উদ্ধৃত  করা 

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

অগ্রহণদযাগ্য লবদবলচত হদব।    

24.7 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৬ এ লিলে শষ্টকৃত একটি লট েরপদত্র সমাট আইদটদমর শতকরা হার 

অনুসাদর যলে ন্যযিতম সাংখ্যক আইদটম এর জন্য েরপত্র োলখল িা করা হে এবাং 

োলখলকৃত আইদটদমর ের ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৬ এ লিলে শষ্টকৃত লদটর সমাট মূদল্যর 

ন্যযিতম শতকরা মূল্য িা হদলও েরপত্র অগ্রহণদযাগ্য লবদবলচত হদব।  

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

ও TDS-এ লিলে শষ্টকৃত সকাি একটি লিলে শষ্ট আইদটদমর মূল্য সমাট লট মূদল্যর পিাশ 

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

অধীদি ন্যযিতম আইদটম সাংখ্যাে ের উদ্ধৃত করার বাধ্যবাধকতা পালি করদলও েরপত্র 



 

  

অগ্রহণদযাগ্য লবদবলচত হদব।  

24.9 েরপত্র োলখলপদত্র (িরম লপলজ৩-১) উদ্ধৃত মূল্য সথদক প্রস্তালবত মূল্যোড় বাে লেদে সয 

মূল্য, তা েরপদত্রর সমাট মূল্য লহদসদব গণ্য হদব।  

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

পদ্ধলত েরপত্র োলখলপদত্র উদিখ করদবি।  

24.11 েরপত্রোতা একালধক লট পাওোর  জন্য শতশহীি মূল্যোদড়র প্রস্তাব  লেদত চাইদল  প্রলতটি 

লদটর জন্য মূল্যোড় অথবা লবকে লহদসদব প্যাদকদজর আওতাভূক্ত সয সকাি লদটর সমলষ্টর 

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

করদত হদব, তদব সকল লদটর েরপত্র একদত্র োলখল এবাং সখালা হদব তা লিলশ্চত করদত 

হদব। 

24.12 েরপত্র োলখদলর সব শদশষ লেদির আঠাশ (২৮) লেি পূদব শ ঠিকাোর কর্তশক চুলক্তর আওতাে  

বা অন্য সকাি সক্ষদত্র পলরদশাধদযাগ্য, সকল প্রকার কর, শুল্ক, ভ্যাট এবাং অন্যান্য প্রদেে 

সললভ্ েরপত্রোতা প্রচললত একক েদর ও সমাট েরপত্র মূদল্য অন্তর্ভ শক্ত করদবি।  

24.13  চুলক্ত লস্থর মূদল্য হদব এবাং এসক্ষদত্র অথ শনিলতক এবাং বালণলজযক  পলরবতশদির  সক্ষদত্র 

একক েদরর পলরবতশি িাও করা সযদত পাদর ।  

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

মুদ্রাে (টাকা) উদিখ করদত হদব ।  

২৬. েরপত্রোতার সযাগ্যতা 

প্রমাদণর েললল 

26.1 ITT ধারা ৫ সমাতাদবক একক েরপত্রোতা লহদসদব েরপত্রোতার সযাগ্যতা প্রমাদণর জন্য 

লিদম্নাক্ত েলললপত্র অবশ্যই োলখল করদত হদব:  

(ক) েরপত্র োলখলপদত্র  উপযুক্ততা সম্পলকশত সঘাষণা প্রোি করা (িরম লপলজ৩-১); 

(খ) েরপত্রোতার তথ্য প্রোি করা (িরম লপলজ৩-২) ;  

(গ)  সহ-ঠিকাোর লিদোদগ  ইচ্ছুক থাকদল, সহ-ঠিকাোর সম্পদকশ পূণ শাে তথ্য প্রোি করা 

(লপলজ৩-৩)। 

২৭. পণ্য ও সংনিষ্ট মসবার 

সঙ্গনতপূণ েতা ও মযাগ্যতা 

প্রমানণর দনললপত্র  

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭.১ ITT ধারা ৬ অনুসাদর েরপত্রোতাদক মূল্য তিলসল িরদম পণ্য উৎপােিকারী সেদশর 

সঘাষণা  প্রোি করদত হদব এবাং চুলক্তর আওতাে সরবরাহ করা হদব এমি সকল পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবার উৎপােিকারী প্রলতষ্ঠাি ও সেশ সম্পদকশ  প্রামালণক েলললপত্র োলখল করদত 

হদব।    

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

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

লবলিদে শশ এদত কালরগলর লবলিদে শশ ও মাদির সদে সাংগলতপূণ শতার প্রামালণক েলললপত্র 

োলখল করদত হদব।   

27.3 পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার মাদির সাংগলতপূণ শতা প্রমাদণর জন্য পদণ্যর বণ শিা, িকশা 

(Drawing) এবাং তথ্য-উপািসহ লিদম্নাক্ত লবষে েরপত্র েললদলর সদে অন্তর্ভ শক্ত থাকদব:  

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

           (খ) ক্রেকারীর কালরগলর লবলিদে শদশ উদিলখত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার ‘‘আইদটম-বাই-

আইদটম’’ লববরণ প্রোি এবাং লবলিদে শশ অনুযােী  পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবাসমূদহর বাস্তব 

গ্রহণদযাগ্যতার প্রমাণ োলখল। 



 

  

২৮. েরপত্রোতার 

সযাগ্যতা প্রমাদণর 

েলললপত্র  

28.1 েরপত্রোতা েরপত্রোতার তথ্য (িরম লপলজ৩-২) পূরণ কদর প্রদযাজয সক্ষদত্র লিদম্নাক্ত 

সযাগ্যতার প্রমাণস্বরুপ প্রদোজিীে প্রমাণপত্রসহ োলখল করদব:  

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

প্রমাদণর জন্য লিজ লিজ সেদশর লিেম অনুযােী েরপত্রোতার লিবন্ধি/গঠিতন্ত্র/লাইদসি 

এর বের;  

(খ)       ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৪.১(লব) অনুযােী সরকালর বা সবসরকালর প্রলতষ্ঠাদি সম আকার ও 

ধরদণর পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সদন্তাষজিকভ্াদব সম্পনিব করার সুলিলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা 

প্রমাদণর জন্য সাংলিষ্ট ক্রেকারী কর্তশক প্রেি সমালি  সিেপত্র বা যথাযথ প্রতযােি পত্র ; 

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

উৎপােি সক্ষমতা প্রমাদণর জন্য কাজ সমালির সিেপত্র অথবা ঠিকাোর এবাং/অথবা 

উৎপােিকারীর হালিাগাতকৃত  ব্রলশউর;  

(ঘ)     ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৫.১(এ) অনুযােী এবাং (িরম লপলজ৩-৮) এর লিধ শালরত েদক সকাি 

পলরবতশি িা কদর এদত, ন্যযিতম তরল সম্পদের পয শািতা বা চললত মূলধি যা অলেট 

প্রলতদবেি বা ব্যাাংদকর  লববরণী দ্বারা প্রমালণত, বাাংলাদেদশর সয সকাি তিলসলল ব্যাাংক 

কর্তশক প্রমালণকৃত ঋণ সুলবধা প্রেশ শি;  

(ঙ)      TDS এ লিলে শষ্ট কদর সেো এবাং ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৫.১(এ) অনুযােী চলমাি বা লবগত 

বেদরর োলব সাংক্রান্ত মামলার েরপত্রোতার সাংলিষ্টতা, সাংলিষ্ট পক্ষগণ এবাং োলবর 

মূল্যমাি লবষেক তথ্যালে, যা সলটার-সহে প্যাদে লবৃতলতর মাধ্যদম প্রমাণকৃত; 

(চ)        TDS এ বলা সাদপদক্ষ, েরপত্রোতা লিদজ পণ্য প্রস্তুত বা উৎপােি  িা করদল, 

প্রস্তুতকারীর  ক্ষমতা প্রোিপত্র  (িরম লপলজ৩-৬) োলখল করদবি; 

(ে)     সলটার-সহে প্যাদে েরপত্রোতার ব্যাাংক বা অন্য সকাদিা উৎস   হদত  সরিাদরি চাওোর 

ক্ষমতা ; এবাং 

(জ)   TDS অনুযােী েরপত্রোতার আলথ শক সাংগলতর প্রলতদবেি, সযমি, অলেট লরদপাট শ দ্বারা 

প্রমাণকৃত লাভ্-ক্ষলতর লববরণী এবাং লবগত বেদরর অলেদটে ব্যাদলি লশট।  

২৯. েরপদত্রর নবধতার 

সমোে    

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

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

নবধতার সমোদের েরপত্র অগ্রহণদযাগ্য বদল লবদবলচত হদব।   

৩০. েরপদত্রর নবধতা এবাং 

েরপত্র জামািদতর সমোে 

বলধ শতকরি  

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

নবধতার সমোে ৃতলদ্ধ করার জন্য ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪৭.২ অনুসাদর সয সব েরপত্রোতা 

প্রাথলমক বাোইদে উিীণ শ হদেদেি তাদের সকদলর সম্মলত আহবাি করদত পাদর;  

30.2 েরপদত্রর নবধতার সমোে ৃতলদ্ধর অনুদরাধপদত্র  েরপদত্রর নবধতার সমোদের িতুি তালরখ 

উদিখ করদত হদব;  

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

জামািদতর নবধতার সমোে েরপদত্রর িতুি নবধতার সমোে সশষ হবার তালরখ সথদক 

পরবতী ২৮ (আঠাশ) লেি পয শন্ত বলধ শত করদত হদব। যলে সকাদিা েরপত্রোতা অনুদরাদধ 

সাড়া িা সেে বা অনুদরাধ প্রতযাখাি কদর  তাহদল তার েরপত্র জামািত বালতল হদব িা, 

তদব তার েরপত্র আর পরবতী মূল্যােদির জন্য লবদবচিা করা হদব িা। সয েরপত্রোতা 

অনুদরাদধ সম্মত হদব তার েরপত্র সাংদশাধদির প্রদোজি হদব িা বা তাদক েরপত্র 

সাংদশাধদির অনুমলত সেো হদব িা।  



 

  

৩১. েরপত্র জামািত 31.1 ক্রেকারীর অনুকুদল  বা অন্য সকাি  লিদে শশিা অনুসাদর েরপত্রোতা েরপদত্রর অাংশ লহদসদব 

TDS এ উদিলখত পলরমাদণ েরপত্র জামািদতর মূল কলপ (িদটাকলপ িে) োলখল করদব।   

31.2 ‘‘আইদটম-বাই-আইদটম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক আইদটম এর জন্য েরপত্র আহবাি 

করা হদল আইদটমসমূদহর েরপত্রোতা উদ্ধৃত সমাট মূদল্যর TDS এ উদিখ অনুযােী 

শতকরা হাদর একটি েরপত্র জামািত আলাো খাদম োলখল করদত হদব।   

31.3 ITT ধারা ৪২ অনুযােী লবকে েরপদত্রর সক্ষদত্র প্রলতস্থালপত েরপদত্র িতুি েরপত্র জামািত 

োলখল করদত হদব।   

৩২. েরপত্র জামািদতর 

ধরি 

 েরপত্র জামািত লিম্নরূপ হদব:  

(ক) েরপত্রোতার পেন্দ অনুযােী  েরপত্র জামািত লিদম্নর সয সকাি একটি হদব: 

i.  ব্যাাংক ড্রািট বা সপ অে শার, অথবা 

ii. অধ্যাে ৫ এর েরপত্র এবাং চুলক্তর িরদম বলণ শত (লপলজ৩-৭) েদক সকাি পলরবতশি 

োড়া বাাংলাদেদশর সযদকাি তিলসলল ব্যাাংদকর ইসুযকৃত অপ্রতযাহারদযাগ্য ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট।  

(খ)  ITT ধারা ৩৫.১ এর শতশ অনুযােী ক্রেকারীর লললখত োবীর সপ্রলক্ষদত সত্বর পলরদশাধদযাগ্য; 

এবাং 

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

েরপদত্রর নবধতার সমোদের সব শদশষ তালরদখর পরবতী ২৮ (আঠাশ) লেি পয শন্ত নবধ থাকদব।   

৩৩. েরপত্র জামািদতর 

সতযতা 

33.1 ক্রেকারী চাইদল েরপত্রোতার োলখলকৃত েরপত্র জামািদতর অকৃলত্রমতা, জালরকারী 

ব্যাাংদকর লিকট পত্র মারিত পরীক্ষা ও যাচাই করদত পারদব।   

33.2 যলে সকাি েরপত্র জামািদতর লবশ্বাসদযাগ্যতা প্রমাণ িা পাওো যাে, তাহদল ITT উপ-

অনুদচ্ছে ৪.৪ অনুযােী ক্রেকারী েরপত্রোতার লবরুদদ্ধ ব্যবস্থা গ্রহণ করদত পারদব।  

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

৩৪. েরপত্র জামািত সিরত  34.1 চুলক্ত স্বাক্ষদরর পূদব শ সকাি েরপত্রোতাদক েরপত্র জামািত সিরত সেওো যাদব িা; 

34.2 অকৃতকায শ েরপত্রোতাদক েরপত্র জামািত যথাশীঘ্র সিরত লেদত হদব লকন্তু তা ITT উপ-

অনুদচ্ছে ২৯.১ অনুযােী েরপত্র নবধতার সমোে সশষ হবার আঠাশ (২৮) লেদির মদধ্য 

সিরত লেদত হদব;  

34.3 কৃতকায শ েরপত্রোতার েরপত্র জামািত কায শ সম্পােি জামািত োলখল ও চুলক্ত স্বাক্ষর  

হবার পর সিরত সেো  হদব। 



 

  

৩৫. েরপত্র জামািত 

বাদজোিকরণ  

৩৫.১  েরপত্র জামািত বাদজোি করা যাদব, যলে েরপত্রোতা: 

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

সমোেকাদলর মদধ্য েরপত্র প্রতযাহার কদর; অথবা 

(খ) ITT উপ- অনুদচ্ছে-৬১.৩ অনুযােী চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ গ্রহদণ অস্বীকৃলত জ্ঞাপি 

কদর; অথবা 

(গ) ITT উপ- অনুদচ্ছে-৬২.১ অনুসাদর কায শ সম্পােি জামািত প্রোদি ব্যথ শ হে; অথবা 

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

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

কদর।   

৩৬. দরপত্র ফ্রম্যাট ও 

স্বাক্ষর প্রদাি 

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

‘‘মূল কলপ’’ শেটি ললদখ লচলিত করদব। এোড়া TDS-এর লিদে শশিা অনুসাদর েরপত্রোতা 

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

লচলিত করদব। যলে মূলকলপ  ও অনুলললপর (কলপ) মদধ্য সকাি অসামিস্য পলরললক্ষত হে, 

তাহদল মূলটি  প্রাধান্য পাদব।   

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

লচলিত করদব হদব। 

৩৬.৩  েরপদত্রর মূল ও প্রলতটি অনুলললপ অদমাচিীে কাzzললদত ললখদত বা টাইপ করদত হদব 

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

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

প্রদতযক স্বাক্ষরকারীর িাম ও পেবী স্বাক্ষদরর লিদচ টাইপ বা লপ্রন্ট করা থাকদত হদব। মূল 

ও প্রলতটি অনুলললপর প্রদতযক পৃষ্ঠাে ক্রম অনুসাদর ক্রলমক সাংখ্যা বলসদে ক্ষমতাপ্রাি 

স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর করদত হদব, তদব অপলরবতশিদযাগ্য োপাদিা সকাি েললদল স্বাক্ষর 

প্রদোজি হদব িা।  

৩৬.৪  বাদকযর িাঁদক সলখা বাকয, ইদরজার লেদে মুদে সিলা অাংশ, বা ওভ্ার-রাইটিাং গ্রহণদযাগ্য 

হদব যলে এরকম প্রলতটি সাংলিষ্ট স্থাদি ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারীর স্বাক্ষর থাদক।  

ঙ. েরপত্র োলখল  

৩৭. খামবন্ধকরণ, 

লচলিতকরণ ও েরপত্র 

োলখল  

37.1 েরপত্রোতা মূলকলপ একটি খাদম এবাং সকল অনুলললপ (কলপ) ও লবকে যলে ITT অনুদচ্ছে 

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

আলাো খাদম ভ্দর সাংলিষ্ট খাদমর উপর ‘‘মূল’’, ‘‘লবকে’’ (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 লিদম্নাক্ত লবষে স্পষ্ট কদর 

ললখদত হদব:  

(a) ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ অনুযােী ক্রেকারীর ঠিকািা;  

ITT উপ-অনুদচ্ছে ১.১ এর অনুযােী েরপদত্রর িাম এবাং েরপদত্রর িম্বর; 

েরপত্রোতার িাম ও ঠিকািা;  



 

  

ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪৪.১ অনুযােী “েরপত্র উন্মুক্ত করার তালরখ ও সমদের পূদব শ খুলদবি 

িা’’ এই কথা স্পষ্ট ললদখ লেদত হদব, 

 

TDS এর লিদে শশিা সমাতাদবক অন্য সকাদিা লিলে শষ্টকরণ লচি।  

 ৩৭.৩  খামসমূহ যথাযথভ্াদব লচলিতকরণ ও খামবন্ধকরণ িা হদল েরপত্র সাংক্রান্ত সকাদিা তথ্য 

আদগই প্রকালশত হওোর জন্য েরপত্রোতা এককভ্াদব ও সম্পূণ শ োেী থাকদব।  

৩৭.৪   ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ এ উলিলখত ঠিকািাে হাদত হাদত, োক বা কুযলরোর মারিত 

েরপত্র সপৌৌঁোদত হদব।  

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

েরপত্র জমাোিকারীদক প্রোি করদব।  

৩৮. েরপত্র োলখদলর 

সব শদশষ সমে  

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

লিকট েরপত্র োলখল করদত হদব।  

38.2 ক্রেকারী লিজ লবদবচিাে  ITT ধারা ৩৭.১ অনুযােী  েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমে বলধ শত 

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

বাধ্যবাধকতা বলধ শত তালরখ  পয শন্ত বলবৎ থাকদব।   

38.3  একালধক স্থাদি েরপত্র োলখদলর অনুমলত সেওো হদল  েরপত্র দানখনলর মূল এবাং অন্যান্য 

স্থাদি েরপত্র োলখদলর তালরখ ও সমে TDS অনুযােী ‘‘একই হদব, সকাদিাভ্াদবই লভ্নিব 

হদব িা’’। 

38.4 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.৩ অনুযােী একালধক স্থাদি েরপত্র োলখল হদল, ক্রেকারীর োলেত্ব 

হদব ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ অনুযােী একালধক ঠিকািাে োলখলকৃত েরপত্রসমূহ েরপত্র 

োলখদলর সব শদশষ সমদের পরবতী লতি (৩) ঘণ্টার মদধ্য েরপত্র োলখদলর মূল ঠিকািাে 

(স্থাদি) হাদত হাদত সপৌৌঁোদিা ।  

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

ক্রেকারী সসটাদক লবলম্ব েরপত্র লহদসদব সঘাষণা করদব এবাং তা উন্মুক্ত িা কদরই সাংলিষ্ট 

েরপত্রোতাদক সিরত সেদব।  

৪০. েরপত্র সাংদশাধি, 

প্রলতস্থাপি অথবা প্রতযাহার  

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

লললখত আদবেদির মাধ্যদম েরপত্র সাংদশাধি, প্রলতস্থাপি বা প্রতযাহার করদত পারদব, এবাং 

একটি ক্ষমতা প্রোি পদত্রর  অনুলললপ আদবেিপদত্রর সদে সাংযুক্ত করদব; তদব শতশ থাদক 

সয ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.১ এ বলণ শত েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমদের পূদব শই এ ধরদির 

লললখত এলিদেলভ্ে করা আদবেিপত্র ক্রেকারীর কাদে সপৌৌঁোদত হদব।  

৪১. েরপত্র সাংদশাধি   41.1 েরপত্রোতা মূল েরপত্র সিরত লিদত পারদব িা তদব মূল েরপদত্রর সাংদশাধিী 

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

৪২. েরপত্র প্রলতস্থাপি 

 

42.1 েরপত্রোতা মূল েরপত্র সিরত লিদত পারদব িা,  তদব “প্রলতস্থাপি” ললদখ লচলিত কদর  

আদরকটি  েরপত্র োলখল করদত পারদব।   

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

প্রতযাযানরর করদত পারদব।  



 

  

   চ. েরপত্র উন্মকু্তকরণ ও মূল্যােি 

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

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

োলখদলর মূল স্থাদি েরপত্র উন্মুক্ত করদত হদব।  

44.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৮.৩ ও ৩৮.৪ অনুসাদর যলে একালধক স্থাদি েরপত্র োলখদলর অনুমলত 

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

েরপত্র োলখদলর মূল স্থাদি আিার অবব্যলহত পরপরই েরপত্র উন্মুক্ত করা হদব।  

44.3 েরপত্র প্রকাশ্য  উন্মুক্তকরদণর সমে  েরপদত্রর সদে সাংলিষ্ট িে এমি ব্যলক্তদক উপলস্থত 

থাকদত অনুমলত সেো হদব িা। 

44.4 েরপত্রোতার প্রলতলিলধ সাংলিষ্ট েরপত্রোতা কর্তশক যথাযথভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি হদত হদব।  

েরপত্রোতা বা তার ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধ েরপত্র উন্মুক্তকরণ কায শক্রদম উপলস্থত সথদক 

পয শদবক্ষণ করদত পারদবি এবাং লিদজদের উপলস্থলতর প্রমাণ লহদসদব সরলজস্ট্রাদর স্বাক্ষর 

করদবি।  

44.5 মূল েরপত্র প্রতযাহার, প্রলতস্থাপি বা সাংদশাধি  লিধ শালরত পদ্ধলতদত দরপত্রদাতা কর্তশক করা 

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

উন্মুক্তকরণ কলমটি (TOC) তার পরীক্ষা এবাং সঠিকতা যাচাই করদব।   

44.6 সকবল সঠিক (সাংদশাধি), (প্রলতস্থাপি), (লবকে), (মূল) লচলিত খামগুদলা উনু্মক্তকরণ 

নিনিত করনত যনব, প্রলতটি েরপত্র উদন্মাচদি লবস্তালরত করণীে লিদম্ন প্রেি হদলা:  

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

লশদট (TOS) সরকে শ পাঠ করদবি;  

(i) েরপত্রোতার িাম ও ঠিকািা;  

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

(iii) েরপত্র মূল্য;  

(iv) মূল্যোড়:  

(v) লবকেসমূহ; 

(vi) প্রদোজিীে েরপত্র জামািত আদে লকাংবা সিই; এবাং 

(vii) ক্রেকারীর লবদবচিাে অন্য সকাি লবস্তালরত লববরণ সযৌলক্তক মদি করদল;  

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

মূল্যােদির জন্য লবদবচিাে সিো হদব;  

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

োপাদিা লববরদণ স্বাক্ষর করার প্রদোজি সিই।  

 44.7 দরপত্র উনু্মক্তকরণ সম্পন্ন যবার পর, TOC এর সকল সদস্য এবং দরপত্র উনু্মক্ত কায েক্রনম 

উপনিত দরপত্রদাতারা বা তানদর ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রনতনিনধগণ তানদর িাম, ঠিকািা ও পদবী 

উনেখপূব েক দরপত্র উনু্মক্তকরণ িীনট (TOS) এ স্বাক্ষর করনব। এর কনপ ক্রয়কারী কায োলয় 

প্রধাি বা তার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমেকতো, দরপত্র উনু্মক্তকরণ কনমটির সদস্যবৃন্দ, সংনিষ্ট 



 

  

ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরামি েক এবং দরপত্রদাতানদর তাৎক্ষনণকভ্ানব প্রদাি করনত যনব। 

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

সরকদে শর   লবষেবস্তু এবাং কায শকালরতা বালতল হদব িা।   

44.9 ITT ধারা ৩৯ সমাতাদবক লবলদম্ব প্রাি েরপত্র ব্যতীত েরপত্র উন্মুক্তকরণ পয শাদে সকাদিা 

েরপত্র বালতল হদব িা।  

৪৫. েরপত্র মূল্যােি 45.1 সকবল েরপত্র েললদল উলিলখত লিণ শােদকর লভ্লিদত েরপত্রসমূহ পরীক্ষা ও মূল্যােি করা 

হদব।   

45.2 কৃতকায শ েরপত্রোতা লিণ শদের  লদক্ষয েরপত্র েললদলর চালহো অনুযােী োলখলকৃত 

েরপত্রসমূহ েরপত্র মূল্যােি কলমটি (TEC) পরীক্ষা, মূল্যােি, ও তুলিা করদবি। 

৪৬. মূল্যােি পদ্ধলত 46.1 TEC মূল্যােিকাদল একটি েরপত্রদক গ্রহদযাগ্য লবদবচিা করদব যলে তা েরপত্র েললদল 

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

অনুসরণ কদর েরপত্র উন্মুক্তকরণ সম্পনিব হবার অব্যবলহত পদরই মূল্যােি প্রলক্রো শুরু 

করদত হদব:  

 (ক) প্রাথলমক যাচাই-বাছাই ; 

 (খ) কালরগলর পরীক্ষা ও গ্রহণদযাগ্যতা লিণ শে; 

 (গ) আলথ শক মূল্যােি ও েদরর তুলিা; 

 (ঘ) সব শলিম্ন মূল্যালেত গ্রহণদযাগ্য েরপদত্রর োলখল-উির সযাগ্যতা যাচাই।  

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

সম্পূণ শতা বজাে আদে লকিা তা TEC পরীক্ষা করদব;   

 TEC েরপদত্রর লিদম্নাক্ত েলললপত্র ও তথ্যাবলল েরপদত্রর সদে প্রোি করা হদেদে 

লকিা তা লিলশ্চত হদব। যলে এগুদলার সকাদিাটির ঘাটলত থাদক তাহদল েরপত্র বালতল 

হদব;  

(ক) েরপত্র োলখলপত্র; 

(খ) মূল্য তিলসল;  

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

এবাং 

(ঘ)  নবধ েরপত্র জামািত।   

৪৮. কালরগলর পরীক্ষা ও 

গ্রহণদযাগ্যতা 

48.1 TEC, অলতলরক্ত প্রামাণ্য িলথপত্র বাদে সকবল েরপদত্রর উপাোিসমূদহর লভ্লিদত েরপদত্রর 

গ্রহণদযাগ্যতা লিণ শে করদব।  

48.2  সয  েরপত্র গুরুত্বপূণ শ লবচুযলত, আপলিকর লবষে বা ঘাটলত োড়া  েরপত্র েললদলর চালহোর 

সদে সদব শাতভ্াদব সাংগলতপূণ শ সসটি  গ্রহণদযাগ্য েরপত্র।  সকাি গুরুত্বপূণ শ লবচুযলত, 

আপলিকর লবষে বা ঘাটলত বলদত যা সবাঝাদব:  

(ক) চুলক্তদত লিলে শষ্ট করা পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সম্পােি, ব্যলি বা মািদক 



 

  

উদিখদযাগ্যভ্াদব প্রভ্ালবত কদর ; অথবা 

(খ)   েরপত্র েললদলর সদে সেলতপূণ শ িে এরূপ সকাি লবষে বা  চুলক্তর অধীদি 

ক্রেকারীর অলধকার বা েরপত্রোতার আইিগত বাধ্যবাধকতাদক উদিখদযাগ্যভ্াদব 

সীলমত কদর;  অথবা 

(গ) সকাি সাংদশাধি যা অন্যান্য গ্রহণদযাগ্য েরপত্রোতার প্রলতদযালগতামূলক অবস্থািদক 

অন্যায্যভ্াদব প্রভ্ালবত কদর।  

            েরপত্র মূল্যােদির সমে লিদম্নাক্ত সাংজ্ঞাসমূহ প্রদোগ হদব:  

          লবচুযলত অথ শ েরপত্র েললদল লিদে শলশত চালহোর ব্যলতক্রম করা; 

           

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

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

  

 বাে সেো লবষে  অথ শ েরপত্র েললদল লিদে শলশত চালহোমালিক সকল তথ্য বা েলললপত্র  

             প্রোদি সম্পূণ শ বা আাংলশক ব্যথ শ হওো। 

      

48.3 যলে সকাদিা েরপত্র েললদলর বাধ্যতামূলক চালহো পূরণ িা করার কারদণ েরপত্র গ্রহণদযাগ্য  

লবদবলচত িা হে, তাদহদল সসটাদক পরবতীদত আর সকাি লবচুযলত, আপলিকর লবষে, বা বাে 

সেওো লবষে েরোতা কর্তশক সাংদশাধি কদর গ্রহণদযাগ্য করা যাদব িা।   

48.4 গ্রহণদযাগ্য েরপদত্রর সকাি ন্যন্যতম সাংখ্যা থাকদব িা।  

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

পড়দব িা।  

48.6 লিদম্নাক্ত অনুদচ্ছদের ধারাবালহকতা অনুযােী TEC প্রামাণ্য েলললালের পয শািতা ও 

সতযতা  যাচাই করদব:  

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

তিলসল (িরম লপলজ৩-৪এ এবাং ৪লব)-এ উৎপােিকারী সেশ সাংক্রান্ত সঘাষণার 

সম্পূণ শতা যাচাই। 

(খ) পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার সাংগলত লিণ শদের জন্য পূরণকৃত লবলিদে শশ োলখল লশট (িরম 

লপলজ৩-৫) এর প্রামাণ্য েলললপত্র  যাচাই ও পরীক্ষা। 

(গ) েরপত্র েললদলর সদে েরপত্রোতার সযাগ্যতার সাংগলতপূণ শতা এবাং সযাগ্যতার 

লিণ শােদকর অধ্যাে-‘লস’ সত লিদে শলশত প্রলতটি সযাগ্যতার লিণ শােক েরোতা পূরণ 

কদর লকিা এতৎসাংক্রান্ত প্রামাণ্য েলললপত্রালে যাচাই ও পরীক্ষা।  

48.7 েরপত্র গ্রহণদযাগ্য হদল,  TEC েরপদত্রর েকুদমদন্টশদির (Documentation) প্রদোজদি  

সগৌণ বা কম গুরুত্বপূণ শ অসাংগলত বা বাে সেো লবষে  সাংদশাধদির জন্য লিলে শষ্ট সমদের 

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

এ ধরদণর বাে সেো লবষে পূরণকৃত মূল্য তিলসদলর সকাি ের  বা সকাি  অতযাবশ্যক 

লিণ শােক সম্পলকশত হদত পারদব িা।  TEC’র এ ধরদির অনুদরাধ পালি িা করার িদল 

তার েরপত্র অগ্রহণদযাগ্য হদত পাদর।   

 48.8 লিদম্নাক্ত লবষোলে থাকদলও TEC একটি েরপত্র গ্রহণদযাগ্য লবদবচিা করদত পাদর;  



 

  

(ক)  েরপত্র েললদল উদিলখত কালরগলর লবলিদে শশ, নবলশষ্টয এবাং বালণলজযক বা অন্য সকাি 

শতশ বা অবশ্যপূরণীে শদতশর অথ শবহ পলরবতশি হদব িা এমি সগৌণ বা কম গুরুত্বপূণ শ   

সোটখাট ও অগুরুত্বপূণ শ লবচুযলত; অথবা  

(খ) সকাি ক্রটি বা অসাবধািতাজলিত র্ভল, যা সাংদশাধি করা হদলও েরপদত্রর মূখ্য 

উদেশ্য/উপাোি পলরবলতশত হদব িা।  

৪৯. েরপদত্রর স্পষ্টীকরণ 49.1 েরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যােদির সুলবধাদথ শ TEC েরপত্রোতাদের কাদে েরপদত্রর ব্যাখ্যা 

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

হদব। েরপদত্রর লবষেবস্তু বা সকাি মূল লবষে পলরবলতশত হদত পাদর এমি সকাি লবষদে 

ব্যাখ্যা প্রোি করার জন্য েরপত্রোতাদক অনুদরাধ করা যাদব িা এমিলক এই লবষদে সকাি 

অনুমলত প্রোি করা যাদব িা।    

49.2 ITT ধারা ৫ অনুসাদর েরপত্র মূল্যােদির সমে সকাদিা গালণলতক র্ভল মূল্যােি কলমটি 

কর্তশক পলরললক্ষত হদল তার সাংদশাধি োড়া েরপত্র মূদল্যর সকাি পলরবতশি করার 

অনুদরাধ করা যাদব িা বা অনুমলত সেো যাদব িা।  

49.3 TEC প্রাথলমকভ্াদব অগ্রহণদযাগ্য েরপত্রদক গ্রহণদযাগ্য করার লদক্ষয সকাি ব্যাখ্যা 

চাইদব িা এবাং অনুরূপভ্াদব সাংলিষ্ট েরপত্রোতার ব্যাখ্যাও েরপদত্রর সাংদযাজি, 

পলরবতশি বা সাংদশাধদির লদক্ষয হদত পারদব িা।    

49.4 যলে TEC এর লললখত অনুদরাদধর পলরদপ্রলক্ষদত সকাদিা েরপত্রোতা  লিধ শালরত তালরখ 

ও সমদের মদধ্য ব্যাখ্যা প্রোি িা কদর, তদব সাংলিষ্ট েরপত্র মূল্যােদির জন্য লবদবচিা 

করা হদব িা।   

৫০. তথ্য প্রকাদশ লিদষধাজ্ঞা 50.1 েরপত্র উন্মুক্তকরদণর পর চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ জালর িা করা পয শন্ত, সকাি েরোতা 

েরপত্র সম্পদকশ স্পষ্টীকরদণর জন্য অনুদরাধ জ্ঞাপি করা িা হদে থাকদল বা অলভ্দযাগ 

োলখদলর জন্য আবশ্যক িা হদল সাংলিষ্ট ক্রেকারীর সদে সকাি সযাগাদযাগ করদব িা।  

50.2 েরপত্রোতা সকািক্রদমই েরপত্র পরীক্ষা ও মূল্যােি প্রলক্রোে সকািভ্াদব প্রভ্ালবত করার 

সচষ্টা করদব িা।   

50.3 সকাি েরপত্রোতা েরপত্র মূল্যােি বা চুলক্ত সম্পােি সাংক্রান্ত ক্রেকারীর লসদ্ধান্ত প্রভ্ালবত 

করার সচষ্টা করদল উক্ত েরপত্র বালতলক্রদম আইদির ধারা ৬৪(৫) এর অধীদিও ব্যবস্থা 

গ্রহণ করা যাদব।   

50.4 সকাি ব্যাখ্যা প্রোদির অনুদরাধপদত্র েরপত্রোতাদক সগাপিীেতা রক্ষার লবষে এবাং 

েরপত্রোতা উক্ত সগাপিীেতা রক্ষা করদত ব্যথ শ হদল তার েরপত্র অগ্রহণদযাগ্য লবদবচিা 

করা হদত পাদর তা স্মরণ কলরদে লেদত হদব ।   



 

  

৫১. গালণলতক ত্রুটি 

সাংদশাধি  

51.1 েরপত্র গ্রহণদযাগ্য হদল, TEC লিম্নরূদপ গালণলতক র্ভল সাংদশাধি করদব:  

(ক) একক ের এবাং একক ের ও পলরমাণ গুণ কদর প্রাি সমাট লাইি আইদটদমর মূদল্যর  

মদধ্য অসাংগলত হদল  একক েরদক সঠিক ধদর সমাট লাইি আইদটম মূল্য সাংদশাধি 

করদত হদব। তদব TEC যলে মদি কদর সয একক েদর েশলমক বসাদত সুস্পষ্ট র্ভল 

হদেদে, সসদক্ষদত্র সমাট ের ঠিক সরদখ একক ের সাংদশাধি করদত হদব; 

(খ) যলে উপ-সমাটসমূদহর সযাগ-লবদোদগর র্ভদলর িদল সমাট মূল্য র্ভল হদেদে বদল সেখা 

যাে, তাহদল সাব-সটাটালসমূহ ঠিক সরদখ সমাট মূল্য সাংদশাধি করদত হদব;  এবাং 

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

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

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

51.2 TEC গালণলতক ত্রুটি সাংদশাধদির পদর যথাশীঘ্র সম্ভব সাংলিষ্ট েরপত্রোতাদক পত্র দ্বারা 

অবলহত করদব। যলে সাংলিষ্ট েরপত্রোতা সাংদশাধি গ্রহণ িা কদর, তাহদল তার েরপত্র 

বালতল হদব।  

৫২. আলথ শক মূল্যােি  52.1 মূল্যােদির এ পয োয় পয েন্ত সয েরপত্রসমূহ েরপত্র েললদলর অতযাবশ্যক লিণ শােক অনুসাদর 

গ্রহণদযাগ্য লবদবলচত হদেদে তার প্রদতযকটি েরপত্র TEC আলথ শক মূল্যােি করদব।   

52.2 েরপদত্রর আলথ শক মূল্যােদির জন্য TEC লিদম্নাক্ত লবষেগুলল লবদবচিা করদব:  

(ক) আইদটম(সমূহ) বা লদটর েরপত্র মূল্য; 

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

(গ) প্রদযাজয সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে-২৩.৮ এর পদ্ধলত অনুসাদর সমতুল্য লট মূল্য  

লিণ শে (যলে থাদক); 

(ঘ) প্রদযাজয সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে-৫২.৬ অনুসাদর অথ শনিলতক উপাোি  প্রদোগ 

কদর সমন্বে সাধি (যলে থাদক) ; 

(ঙ) প্রদযাজয সক্ষদত্র, ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.১১ এবাং ২৪.১২ অনুসাদর লিঃশতশ 

মূল্যোড় লবদবচিাে লিদে একালধক লদটর জন্য প্রস্তালবত মূল্যোড় পদ্ধলত 

প্রদোদগর মাধ্যদম সমন্বে সাধি।   

52.3 েরপত্র েললদলর চালহোর অলতলরক্ত সভ্লরদেশি (Variation), লবচুযলত, লবকে ও অন্যান্য 

উপাোি বা ক্রেকারীর জন্য অপ্রতযালশত লাভ্ েরপত্র মূল্যােি লবদবচিাে সিো হদব িা; 

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

লিদে শশিা অনুসাদর TEC এক েরপত্রোতাদক এক বা একালধক লট সরবরাদহর ক্রোদেশ 

লেদত পারদব;  

52.5 সব শলিম্ন মূল্যালেত েদরর লট বা সমলন্বত লটসমূহ লিব শাচি করদত TEC লিদম্নাক্ত 

লবষেসমূহ লবদবচিাে সিদব:  

(ক)  প্রদযাজয প্রদতযক আইদটম বা লদটর সব শলিম্ন মূল্যালেত েরপত্র ; 

(খ) একক লট বা সলম্মললত  লদটর সমাট লিণ শােদকর সদে সাংগলতপূণ শ যদথষ্ট সম্পে 

(Resources); এবাং  

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



 

  

েরপত্রোতা কর্তশক উলিলখত মূল্যোদড়র বাস্তবােি পদ্ধলত।  

 52.6 ITT ধারা ২৪ অনুযােী উদ্ধৃত েরপত্র মূল্য োড়াও ক্রেকারী অন্যান্য উপাোিও মূল্যােদির 

জন্য লবদবচিাে লিদত পাদর। প্রদযাজয হদল, অন্যান্য লিব শালচত উপাোদির মূল্য আলথ শক 

মূদল্য প্রকাশ করদত হদব যাদত েরপত্রসমূহ তুলিা করা সহজ হে। এই উপোিসমূহ, 

মূল্যােি পদ্ধলত এবাং লিণ শােক TDS এ উদিখ করদত হদব। েরপত্র মূল্যােদির উদেদশ্য 

প্রদোগদযাগ্য আলথ শক উপাোিসমূহ লিম্নরূপ হদব:  

(ক) সরবরাহ ও সম্পােি করার সমেসূলচর লবচুযলত সমন্বে;  

(খ) গুরুত্বপূণ শ প্রলতস্থাপি  অাংশ, অলতআবশ্যক খুচরা যন্ত্রাাংশ এবাং সসবার মূল্য;  

52.7 ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৩.৮ অনুসাদর লবজেী লদট সকাি সকাি আইদটম বাে সেওো হদে 

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

যাওো আইদটমসমূদহর জন্য সয গ্রহণদযাগ্য েরোতা সব শলিম্ন মূল্য প্রস্তাব কদরদে, তার 

লিকট হদত উক্ত আইদটমসমূহ ক্রে করদত পারদব।  

52.8 TEC যলে মদি কদর সয েরপত্র মূল্য সাম্প্রলতক োিলরক প্রাক্কললত মূদল্যর সচদে 

উদিখদযাগ্যভ্াদব কম, তাহদল TEC, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬২.১ এ উদিলখত কায শ 

সম্পােি জামািত এর পলরমাণ ৃতলদ্ধর সুপালরশ করদত পাদর, তদব তা চুলক্ত মূদল্যর  পঁলচশ 

(২৫) শতাাংদশর সবলশ হদব িা।  

৫৩. মূল্য লবহীি আইদটদমর 

মূল্য লিধ শারণ  

53.1 লদটর লভ্লিদত সকাি পণ্য ক্রদের সক্ষদত্র, ITT ধারা ২৪ এ অনুমলত সেো হদল সকাি 

েরপত্রোতা কর্তশক ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.৭ এ বলণ শত লটর্ভক্ত আইদটমসমূদহর সকবলমাত্র 

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

লবজেী লট লিধ শারদণর জন্য সয সকল আইদটদমর মূল্য প্রস্তাব করা হে িাই সসই সকল 

আইদটদমর জন্য অন্যান্য গ্রহণদযাগ্য েরপত্রোতাগদণর প্রস্তালবত গড় মূল্য সযাগ কদর লদটর 

সমাট মূল্য লহসাব করদব।   

53.2 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৩.১ অনুসাদর লবজেী লদট সকাি সকাি আইদটম বাে সেো হদে 

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

যাওো আইদটমসমূদহর জন্য সয গ্রহণদযাগ্য েরপত্রোতা সব শলিম্ন মূল্য প্রস্তাব কদরদে, তার 

লিকট হদত উক্ত আইদটমসমূহ ক্রে করদত পারদব।   

৫৪. মূল্য তুলিা 54.1 ITT ধারা ৫২ অনুসাদর TEC সকল গ্রহণদযাগ্য েরপদত্রর মদধ্য মূল্য তুলিা করার মাধ্যদম 

সব শলিম্ন েরপত্র লিণ শে করদব।  

54.2 ব্যলতক্রম পলরলস্থলতদত সব শলিম্ন মূল্যালেত েদরর সমতার সক্ষদত্র, সয েরপত্রোতার 

ক্রেকারীর অধীি অতীত সরবরাহ সম্পােদির মাি উৎকৃষ্টতর, তাদক লিব শাচি করদত হদব, 

এবাং সসদক্ষদত্র পণ্য সবরাদহর সমোে, সরবরাহকৃত পদণ্যর গুণগত মাি, অলভ্দযাগ সাংক্রান্ত 

ইলতহাস ও অতীদত সরবরাহ সম্পােদির লিণ শােক লবদবচিা করা সযদত পাদর।  



 

  

54.3 সব শলিম্ন মূল্যালেত েদরর সমতার সক্ষদত্র যলে সকাি েরপত্রোতারই ক্রেকারীর অধীি 

সরবরাহ সম্পােদির অতীত অলভ্জ্ঞতা িা থাদক, তা হদল পদণ্যর চূড়ান্ত ব্যবহারকারীর 

লিকট অলধক সুলবধাজিক লবদবচিাসহ ITT ধারা ৫৫ অনুসাদর োলখল উির-সযাগ্যতা 

লিধ শারণ কদর েরপত্রোতা লিব শাচি করদত হদব। 

54.4 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৩.১, ৫৩.২ ও ৫৩.৩ অনুসাদর সকাদিা অবস্থাদতই লটালরর মাধ্যদম 

কৃতকায শ েরপত্রোতা লিব শাচি করা যাদব িা।  

৫৫.  সিদগালসদেশি 55.1 েরপত্র মূল্যােদির সমে বা চুলক্ত প্রোদির সমে সব শলিম্ন েরপত্রোতা বা অন্য সকাদিা 

েরপত্রোতার সদে সিদগালসদেশি করা যাদব িা।  

৫৬. োলখল উির সযাগ্যতা 56.1 ITT অনুদচ্ছে-২৬ ও ২৮ অনুযােী েরপত্রোতার োলখলকৃত উপযুক্ততা ও সযাগ্যতার 

েলললপত্র, ITT ধারা ৪৯ অনুযােী প্রদেে প্রদোজিীে ব্যাখ্যা এবাং ITT ধারা ১২, ১৩, 

১৪ ও ১৫ অনুযােী সযাগ্যতার লিণ শােক সাংক্রান্ত প্রামালণক েলললপত্র পরীক্ষার লভ্লিদত 

োলখল-উির সযাগ্যতা লিণ শে করদত হদব। উক্ত অনুদচ্ছেসমূদহ অন্তভূ শক্ত সিই এমি 

সকাদিা উপাোি েরপত্রোতার সযাগ্যতা মূল্যােদি ব্যবহার করা যাদব িা।   

56.2 সযাগ্যতা ইলতবাচকভ্াদব লিণ শে করা েরপত্রোতাদক চুলক্ত প্রোদির অন্যতম প্রধাি শতশ। 

সযাগ্যতা সিলতবাচক লিণ শে হদল েরপত্রোতার েরপত্র বালতল হদব। সসদক্ষদত্র যলে চুলক্ত 

প্রোি করদত হে তদব TEC সদন্তাষজিকভ্াদব চুলক্ত সম্পােদি পরবতী সব শলিম্ন মূল্যালেত 

েরপত্রোতার সক্ষমতা একই পদ্ধলতদত লিণ শে করদব।   

56.3 েরপত্র োলখল-উির সযাগ্যতা যাচাই প্রলক্রোর অাংশ লহদসদব বাস্তবানুগ ও যথাযথ 

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

েরপত্রোতার কায শালে পলরেশ শি করদত পারদব। 

৫৭. ক্রেকারীর সয সকাি 

েরপত্র গ্রহণ বা সয সকাি 

েরপত্র বা সকল েরপত্র 

বালতদলর অলধকার 

57.1 ক্রে চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ জালরর পূদব শ  ক্রেকারী সয সকাি বা সকল েরপত্র গ্রহদণর 

বা বালতদলর অলধকার সাংরক্ষণ কদর। ক্রেকারী কায শালে প্রধাদির পূব শ-অনুদমােি সাদপদক্ষ 

সুলিলে শষ্ট পদ্ধলত অনুসরণ কদর েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমদের পূদব শ সযদকাদিা সমে 

ক্রেকারী ক্রে প্রলক্রো বালতল করদত পারদব; এবাং এ জন্য সকাি েরপত্রোতার লিকট 

ক্রেকারীর সকাি োে বতশাদব িা বা ক্রেকারী এ ধরদির ব্যবস্থা গ্রহদণর কারণ সম্পদকশ 

েরপত্রোতাদের জািাদত বাধ্য থাকদব িা।   

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

প্রধাদির অনুদমােদি লিদে  ক্রেকারী সকল েরপত্র বালতল করদত পাদর ।  

58.2 সকল েরপত্র বালতল করা যাদব, যলে - 

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

প্রাক্কললত ব্যে অদপক্ষা অলধক হে; অথবা 

(খ) ক্রে প্রলক্রোে কায শকর প্রলতদযালগতার অভ্াব থাকার প্রমাণ পাওো যাে সযমি, সম্ভাব্য 

কলতপে েরপত্রোতা কর্তশক অাংশগ্রহণ িা করা; অথবা 

(গ) সকাি সরবরাদহর জন্য লিধ শালরত সমে বাস্তবসম্মত ও যুলক্তসেত হওো সদত্বও 

েরপত্রোতা তার প্রস্তাদব উক্ত লিধ শালরত সমদের মদধ্য তা সম্পনিব করার প্রস্তাব োলখল 

করদত সক্ষম িা হে; অথবা  

(ঘ) সকল েরপত্র অগ্রহণদযাগ্য  হে; অথবা 

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



 

  

গুরুতরভ্াদব  ক্ষলতগ্রস্ত কদর এরুপ  সপশাগত অসোচরণ এর প্রমাণ পাওো যাে। 

58.3 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫৭.২ এ যা লকছুই থাকুক িা সকি, সব শলিম্ন মূল্যালেত ের বাজার মূদল্যর  

সদে সাংগলতপূণ শ হদল  উক্ত েরপত্র বালতল হদব িা।  

৫৯. বালতদলর কারণ 

অবনযতকরণ 

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

কম শলেবদসর মদধ্য সকল েরপত্রোতাদক সিাটিশ প্রোদির মাধ্যদম অবলহত করদব  এবাং  

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

েরপত্রোতাদক অবলহত করদব  তদব কারণ(সমূহ) এর সযৌলক্তকতা ব্যাখ্যা করার প্রদোজি 

সিই। 

ে. চুলক্ত সম্পােি  

৬০. চুলক্ত সম্পােদির লিণ শােক  60.1 ক্রেকারী সয েরপত্রোতার সদে চুলক্ত সম্পােি করদব যার েরপত্র, েরপত্র েললল 

অনুসাদর গ্রহণদযাগ্য এবাং সব শলিম্ন মূল্যালেত েরপত্র লহদসদব লিলণ শত  এবাং এোড়া ITT 

অনুদচ্ছে ৫৫ অনুসাদর োলখল-উির সযাগ্যতার লবচাদর উিীণ শ ।  

 60.2 চুলক্ত সম্পােদির শতশ লহদসদব েরপত্রোতাদক েরপত্র েললদল উদিখ সিই এমি সকাদিা 

োে-োলেত্ব পালি, মূল্য পলরবতশি বা অন্য সকািভ্াদব েরপদত্রর সাংদশাধি করা যাদব 

িা।  

৬১. ক্রেকারী কর্তশক পলরমাণ 

তারতদের অলধকার  

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

তিলসল -এ লিলে শষ্ট করা মূল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার প্রলতটি আইদটদমর সাংখ্যাগত 

পলরমাণ ৃতলদ্ধর বা কমাদিার অলধকার ক্রেকারী সাংরক্ষণ কদর।  তদব, শতশ থাদক সয, এই 

কমাদিা বা বাড়াদিা TDS-এ লিধ শালরত শতকরা পলরমাণ  অলতক্রম করদব িা  এবাং 

প্রলত ইউলিদটর ের এবাং েরপত্র েললদলর অন্যান্য শতশাবলীদত সকাদিারূপ পলরবতশি করা 

যাদব িা।   

৬২. চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ 

জালর  

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

সম্পােি অনুদমােি পাওোর এক (১) সিাদহর মদধ্যই ক্রেকারী কৃতকায শ 

েরপত্রোতা(দের)দক চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ (NOA) জালর করদব।  

62.2 সাংযুক্ত চুলক্তপত্রসহ িমুিা (িরম লপলজ৩-৯) অনুযােী NOA এ লিম্নবলণ শত লবষদের বণ শিা 

থাকদব:  

(ক) ক্রেকারী কর্তশক েরপত্র গ্রহণ করা সাংক্রান্ত তথ্য ; 

(খ) সয মূদল্য  চুলক্ত সম্পালেত হদচ্ছ; 

(গ) কায শ সম্পােি জামািদতর পলরমাণ এবাং এর েক ; 



 

  

(ঘ) সয সমদের মদধ্য কায ে সম্পাদি জামািত দানখনলর তানরখ;  

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

62.3 NOA জালরর সাত (৭) কায শ লেবদসর মদধ্য কৃতকায শ েরপত্রোতাদক চুলক্ত সম্পােদির 

লবষদে লললখলতভ্াদব তার সম্মলত প্রোি করদত হদব। 

62.4 ‘‘আইদটম-বাই-আইদটম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক আইদটদমর জন্য েরপত্র আহবাি 

করা হদল,  সয সকল আইদটদমর জন্য কৃতকায শ েরপত্রোতাদক চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ 

প্রোি করা হদেদে উক্ত সকল আইদটদমর জন্য তার সদে একটি মাত্র চুলক্ত সম্পােি 

করদত হদব।  

62.5 একক লদটর জন্য েরপত্র আহবাি করা হদল, কৃতকায শ েরপত্রোতার সদে চুলক্তদত লদটর 

অন্তর্ভ শক্ত সকল আইদটমসমূহ অন্তর্ভ শক্ত হদব এবাং সকল আইদটমসহ লদটর কৃতকায শ 

েরপত্রোতার সদে চুলক্ত স্বাক্ষলরত হদব।  

62.6 ‘‘লট-বাই-লট’’ লভ্লিদত একালধক লদটর জন্য েরপত্র আহবাি করা হদল, কৃতকায শ 

েরপত্রোতাদক লদটর সয সব আইদটমসমূদহর জন্য চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ প্রোি করা 

হদেদে সস সব আইদটম চুলক্তদত থাকদব।  উক্ত আইদটমসমূদহর সমন্বদে প্রলত লদটর জন্য 

কৃতকায শ েরপত্রোতার সদে চুলক্ত স্বাক্ষর করদত হদব। 

62.7 আনুষ্ঠালিকভ্াদব চুলক্ত স্বাক্ষর িা হওো পয শন্ত NOA একটি চুলক্ত লহদসদব লবদবলচত হদব, 

যা কায শ সম্পােি জামািত প্রোি এবাং উভ্ে পক্ষ কর্তশক  চুলক্ত স্বাক্ষদরর পর 

বাধ্যতামূলক হদব। 

৬৩. কায শ সম্পােি জামািত 62.8 কৃতকায শ েরপত্রোতা TDS এ বলণ শত  পলরমাণ অথ শ কায শ সম্পােি জামািত লহদসদব 

বাাংলাদেলশ মুদ্রাে প্রোি করদব।  

62.9 চুলক্তর আওতাে সরবরাহ সম্পােদির  বাধ্যবাধকতা পালদি সরবরাহকারী  ব্যথ শতার 

সক্ষদত্র ক্ষলতপূরণ লহদসদব ক্রেকারীর প্রথম লললখত োবীর  সপ্রলক্ষদত ক্রেকারী বরাবর 

কায শ সম্পােি জামািত লিঃশদতশ পলরদশাধদযাগ্য হদব।  

 63.1 ITT উপ-অনুনেদ-৫.১০ বলণ শত সকাদিা সরকালর মাললকািাধীি প্রলতষ্ঠাি কৃতকায শ 

েরপত্রোতা লহদসদব লিব শালচত হদল, ITT উপ-অনুনেদ-৬২.১ অনুসাদর কায শ সম্পােি 

জামািদতর পলরবদতশ TDS এর লিদে শশিা অনুসাদর লিরাপিা জামািত প্রদযাজয হদব।  

৬৪. কায শ সম্পােি জামািত 

োলখদলর সমেসীমা ও েক  

64.1 ক্রেকারী বরাবর কায শ সম্পােি জামািত ক্রেকারীর লিকট গ্রহণদযাগ্য বাাংলাদেদশর 

সযদকাদিা তিলসলল ব্যাাংদকর ব্যাাংক ড্রািট্, সপ অে শার বা অপ্রতযাহারদযাগ্য লিঃশতশ 

ব্যাাংক গ্যারালন্টর মাধ্যদম েক অনুযােী (িরম লপলজ৩-১১)  সকাদিারূপ পলরবতশি 

োড়া প্রোি করদত হদব।  

 64.2 NOA প্রালির সচৌে (১৪) লেদির মদধ্য এবাং আবশ্যকভ্াদব উক্ত সিাটিদশ উদিলখত 

তালরদখর মদধ্য কৃতকায শ েরপত্রোতা(গণ) ITT উপ-অনুনেদ-৬২.১ এ উদিলখত 

পলরমাদণ চুলক্তর যথাযথ সম্পােদির জন্য কায শ সম্পােি জামািত প্রোি করদব।  

৬৫. কায শ সম্পােি জামািদতর 

নবধতা  

65.1 চুলক্তর আওতাে সরবরাহকারীর সরবরাহ সম্পােদির সশষ তালরখ এবাং ওোদরলন্টর 

সমোদেরও পরবতী আঠাশ (২৮) লেি পয শন্ত কায শ সম্পােি জামািত নবধ থাকদত 

হদব।  



 

  

৬৬. কায শ সম্পােি 

জামািদতর সঠিকতা যাচাই 

66.1 কৃতকায শ েরপত্রোতা কর্তশক োলখলকৃত ব্যাাংক ড্রািট্, সপ অে শার বা সুলিলে শষ্ট েদক 

সেো অপ্রতযাহারদযাগ্য লি:শতশ ব্যাাংক গ্যারালন্ট প্রোিকারী ব্যাাংদকর সাংলিষ্ট শাখা 

বরাবর ক্রেকারী কায শ সম্পােি জামািদতর সতযতা লিলশ্চত করার জন্য  লললখত পত্র 

সপ্ররণ কদর যাচাই করদব।  

৬৭. চুলক্ত স্বাক্ষর 67.1 চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ জালর করার সমে ক্রেকারী তৎসদে খসড়া চুলক্ত ও চুলক্তর  

গঠি সাংক্রান্ত সকল েলললপত্র কৃতকায শ েরপত্রোতা(গণ) বরাবর সপ্ররণ করদব। 

67.2 চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ জালরর পরবতী আঠাশ (২৮) লেদির মদধ্য কৃতকায শ 

েরাপত্রোতা(গণ) এবাং ক্রেকারী  চুলক্ত স্বাক্ষর করদব। 

67.3 ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬২.১ অনুসাদর কৃতকায শ েরপত্রোতা(গণ) কায শ সম্পােি জামািত 

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

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

পরবতী সব শলিম্ন মূল্যালেত গ্রহণদযাগ্য েরপত্রোতাদক সদন্তাষজিকভ্াদব কায শ সম্পােদি 

সযাগ্য বদল লবদবচিা করদল ক্রেকারী তার সদে চুলক্ত সম্পােি করদত পাদর।  

৬৮. চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ 

প্রকাশকরণ   

68.1 ক্রেকারী এক সকাটি বা তদুধ শ টাকার চুলক্তর NOA জালর করার সাত (৭) লেদির 

মদধ্য তা ওদেবসাইদট প্রকাদশর জন্য লসলপটিইউদক অবগত করদব এবাং এই সিাটিশ 

কমপদক্ষ এক মাস ওদেবসাইদট থাকদত  হদব।   

68.2 এক সকাটির কম টাকার  চুলক্ত NOA করা হদল ক্রেকারী তার সিাটিশ সবাদে শ এবাং 

প্রদযাজয হদল ক্রেকারীর ওদেবসাইদটর প্রকাশ করদব এবাং এই সিাটিশ 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 সকাদিা েরপত্রোতার তথ্য প্রকাশ িা 

কদর তার োলখলকৃত েরপত্র গৃহীত িা হবার কারণ, সাংলিষ্ট েরপদত্রর স্ট্যাটাস ও 

দুব শলতাগুদলা সাংদক্ষদপ তুদল ধরদব ।  

69.2 অবনযতকরনণর সমে মূল্যােি প্রলক্রোর সগাপিীেতা বজাে রাখদত হদব।   

৭০. অযােজুলেদকটর  70.1 চুলক্তর আওতাে, TDS এ উদিলখত ঘণ্টা লভ্লিক সম্মািী ও পলরদশাধদযাগ্য ব্যলেত 

অথ শ প্রোদির শদতশ ক্রেকারী TDS এ উদিলখত  ব্যলক্তদক অযােজুলেদকটর লহদসদব 

লিদোদগর প্রস্তাব করদব।  

৭১. অলভ্দযাগ করার অলধকার 71.1 পাবললক প্রলকউরদমন্ট আইি ২০০৬ ও পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা, ২০০৮ 

অনুসাদর েরপত্রোতার অলভ্দযাগ করার অলধকার আদে ।  

 



 

 

অধ্যাে ২. েরপত্র উপাি লশট  

এখাদি েরপত্র উপাি লশট সম্পনিব করার লিদে শশিা প্রেি হদলা, প্রদোজি অনুসাদর সাংলিষ্ট ITT ধারাসমূদহর জন্য বাঁকা অক্ষসর ও 

আন্ডারলাইি শেবদন্ধ সিাট আকাদর উদিখ করা হদলা।  

ITT ধারা েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিার অনুদচ্ছে সমূদহর সাংদশাধি ও সাংদযাজি  

ক. সাধারণ 

ITT ১.১ ক্রেকারী: 

মাযবুব মমারনিদ মসানযল 

অনতনরক্ত পনরচালক (গনবষণা ও উন্নয়ি), বাংলানদি নিরাপদ খাদ্য কর্তেপক্ষ  

েরপদত্রর িাম:  

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নদবস ২০২২ উদযাপনির আভ্যন্তরীণ ও বানযযক সাজসজ্জা 

েরপত্র সূত্র: 

িম্বর- ১৩.০২.০০০০.৭০০.০৭.০১৭.২১.২৫ 

 

ITT ৩.১ সরকালর তহলবদলর উৎস 

বাাংলাদেশ সরকার  

খ. েরপত্র েললল 

ITT ৮.২ েরপত্র েললল ইসুয করার উদেদশ্য ক্রেকারীর েির লহদসদব লিদম্নাক্ত প্রলতষ্ঠাি ক্ষমতাপ্রাি: 

ঠিকািা: কক্ষ িম্বর: ৫০৯, বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপক্ষ, লবএসএল অলিস কমদেক্স, ভ্বি-২ (দলদভ্ল-

৫), ১১৯, কাজী িজরুল সড়ক ঢাকা-১০০০। 

ই-সমইল: addldirector.r&d@bfsa.gov.bd 

ITT ৯.১ সকবল েরপত্র েললদলর ব্যাখ্যার জন্য :  

ক্রেকারীর ঠিকািা: 

কক্ষ িম্বর: ৫০৯, বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপক্ষ, লবএসএল অলিস কমদেক্স, ভ্বি-২ (দলদভ্ল-৫), ১১৯, 

কাজী িজরুল সড়ক ঢাকা-১০০০। 

ই-সমইল: addldirector.r&d@bfsa.gov.bd 

এবাং ক্রেকারীর লিকট ব্যাখ্যা চওোর সব শদশষ তালরখ :  

 ১০.১
 

প্রাক-েরপত্র সভ্া অনুলষ্ঠত হদব িা।  



 

 

গ. সযাগ্যতার লিণ শােক 

ITT ১৪.১(এ) 
সরবরাহকারী  লহদসদব পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহ  েরপত্রোতার সাধারণ অলভ্জ্ঞতার ন্যযিতম  বের। 

[সাংবােপদত্র IFT প্রকাদশর তালরখ হদত লপেদি বের গণিা করদত হদব।]  

ITT ১৪.১(লব) 
একই ধরদির ‘আভ্যন্তরীণ ও বানযযক সাজসজ্জা’ সংক্রান্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা ময মকাি সরকানর/ 

আধাসরকানর প্রনতষ্ঠানির ময মকাি জাতীয় নদবনসর অনুষ্ঠানি  সরবরাদহর কমপদক্ষ  টি চুলক্ত লবগত 

বেদরর মদধ্য সিলতার সদে সরবরাহকারী লহদসদব সমাি করার ন্যযিতম সুলিলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা, যার প্রলতটি 

চুলক্তর ন্যযিতম মূল্য কমপদক্ষ ২৭,০০,০০০/- টাকা।  

 

ITT ১৪.১(লস) পণ্য সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােদির ন্যযিতম সক্ষমতা লিম্নরূপ:  

 “প্রদযাজয িে”  

ITT ১৫.১(এ) 
েরপত্রোতার ন্যযিতম সহজলভ্য সম্পে, সযমি চললত মূলধি বা প্রাি ঋণ বরাদের সীমা ৩০,০০,০০০/- 

টাকা।  

 

 

ঘ. েরপত্র প্রস্তুত করা 

ITT ২৩.১ নবকনের অনুমলত সেো হদব িা।  

 

ITT ২৪.৩ 

       

 

‘‘আইদটম-বাই-আইদটম’’ লভ্লিদত এক বা একালধক আইদটদমর জন্য েরপত্র আহবাি করা হদলা । 

 

ITT ২৮.১(ই) মামলার মাধ্যদম োলব করা লবষেক তথ্যাবলল বতশমাি বেদরর বা লবগত   বেদরর হদত হদব।  

 

 

ITT ২৮.১(এি) উৎপােিকারীর ক্ষমতা প্রোিপত্র প্রদোজি সিই। 

 

ITT ২৯.১ 
েরপসত্রর নবধতার  সমোে হদব  লেি।  

 

ITT ৩১.১ বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপক্ষ, ঢাকা বরাবর প্রদেে েরপত্র জামািত ৭৫,০০০/- টাকা । 

 

ITT ৩৬.১ মূল েরপদত্রর সদে একটি  অনুলললপ োলখল করদত হদব।  

 



 

 

 

ঙ. েরপত্র োলখল  

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

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নদবস ২০২২ উদযাপনির আভ্যন্তরীণ ও বানযযক সাজসজ্জা 

ITT ৩৮.১ েরপত্র োলখদলর জন্য ক্রেকারীর ঠিকািা হদলা: 

বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপক্ষ 

 ১১৯, কাজী িজরুল সড়ক ঢাকা-১০০০, লবএসএল অলিস কমদেক্স, ভ্বি-২ (দলদভ্ল-৫) সত অবলস্থত সটন্ডার 

বক্স। 

েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমেসীমা :  

সমে ও তালরখ: ২৫/০১/২০২২ নি. সকাল ৯.০০ নমনিট যনত দুপুর ১২:০০ নমনিট পয েন্ত 

ITT ৩৮.৩ সকবল েরপত্র োলখদলর জন্য ক্রেকারীর ঠিকািা:  

বাংলানদি নিরাপদ খাদ্য কর্তেপক্ষ 

 ১১৯, কাজী িজরুল সড়ক ঢাকা-১০০০, নবএসএল অনফ্স কমনেক্স, ভ্বি-২ (মলনভ্ল-৫) মত অবনিত মটন্ডার 

বক্স। 

েরপত্র োলখদলর সব শদশষ সমে ও তালরখ: ২৫/০১/২০২২ নি. সকাল ৯.০০ নমনিট যনত দুপুর ১২:০০ নমনিট 

পয েন্ত 

 

 

ITT ৩৮.৪ অন্যান্য স্থাি সথদক মূল স্থাদি  েরপত্রসমূহ হাদত হাদত কদর হস্তান্তর করার সব শদশষ সমেসীমা:  

প্রদোজি সিই। 

চ. েরপত্র উন্মকু্তকরণ ও মূল্যােি  

ITT ৪৪.১ েরপত্র উন্মুক্তকরণ করা হদব (সব শো মূলিানির  ঠিকািা ললখুি )  

ঠিকািা: বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপদক্ষর সদম্মলি কক্ষ, লবএসএল অলিস কমদেক্স, ভ্বি-২ (দলদভ্ল-৬), 

১১৯, কাজী িজরুল সড়ক ঢাকা-১০০০।  

সমে ও তালরখ: ২৫/০১/২০২২ নি. দুপুর ১২:৩০ নমনিট   

  

ে. চুলক্ত সম্পােি 

ITT ৬০.১ চুলক্ত সম্পােদির সমে প্রলত আইদটদমর পলরমাণ সদব শাচ্চ  ১০ শতাাংশ ৃতলদ্ধ করা সযদত পাদর।  



 

 

চুলক্ত সম্পােদির সমে প্রলত আইদটদমর পলরমাণ সদব শাচ্চ ১০ শতাাংশ হ্রাস করা সযদত  পাদর।  

 

ITT ৬২.১ কায শ সম্পােি জামািত  এর পলরমাণ চুলক্তমূদল্যর েশ (১০) শতাাংশ হদব।  

ITT ৬৩.৩ চুলক্ত সম্পালেত হদল বাস্তবােি সমালির পর কৃতকায শ েরপত্রোতার পলরদশাধদযাগ্য লবল সথদক েশ শতাাংশ 

(১০) হাদর লিরাপিা জামািত কতশি করা হদব।  

ITT ৬৯.১ ক্রেকারী কর্তশক প্রস্তালবত অযােজুলেদকটর হদবি  সচোরমাি, বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপক্ষ, তার ঘণ্টা 

প্রলত সম্মািী হদব ১০০০০  টাকা এবাং পলরদশাধদযাগ্য ব্যাদের পলরমাণ সদব শাচ্চ ১০০০০০ টাকা হদব।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

অধ্যাে ৩. চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC) 

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

অলভ্ব্যলক্তসমূহ/উলক্তসমূদহর এতদ্বারা অথ শ আদরাপ করা হল। সমাটা হরদির শেগুলল দ্বারা 

সাংজ্ঞা লিরূপদণ ব্যবহার করা হদেদে:    

(ক)  অযােজুলেদকটর একজি লবদশষজ্ঞ হদবি যাদক GCC এর  উপ-অনুনেদ-৪২.২ 

অনুসাদর সকাি প্রকার লবদরাধ লিষ্পলির উদেদশ্য ক্রেকারী এবাং ঠিকাোর সযৌথভ্াদব 

লিদোগ সেদব;  

(খ)   সম্পােি তিশীল অথ শ চুলক্তর শতশাবলল অনুসাদর সরবরাহকারী কর্তশক সাংলিষ্ট 

সসবাোি সম্পনিব করা সবাঝাদব;  

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

সকল সাংযুলক্ত, পলরলশষ্ট এবাং সসখাদি সরিার করা সকল েলললালে বুঝাে; 

(ঘ)   চুলক্তপত্র েললল অথ শ সয সকাদিা সাংদশাধিীসহ চুলক্তপদত্র তাললকার্ভক্ত েলললপত্রালে ; 

(ঙ)   চুলক্ত মূল্য অথ শ চুলক্ত পদত্র উলিলখত মূল্য এবাং অতঃপর চুলক্তর সাংস্থাি অনুযােী 

সমন্বেকৃত মূল্য সবাঝাদব। ; 

(চ)  ব্যে অথ শ সরবরাদহর স্থাি বা তার বাইদর ঠিকাোদরর সকল সযৌলক্তকভ্াদব ব্যলেত বা 

ব্যলেতব্য খরচ সবাঝাদব, যার মদধ্য ওভ্ারদহে, কর, শুল্ক, লিস, এরূপ সললভ্ এবাং 

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

(ে)   লেি অথ শ পলিকা লেি/লেবস সবাঝাদব, যলে িা সুলিলে শষ্টভ্াদব কায শ লেবস বলা থাদক; 

(জ) সরবরাহ অথ শ চুলক্তদত লিলহত শতশাবলল অনুসাদর সরবরাহকারী কর্তশক পদণ্যর মাললকািা 

ক্রেকারীর কাদে হস্তান্তর করা সবাঝাদব; 

(ঝ) নেব দুঘ শটিা (Force Majeure) অথ শ সরবরাহকারীর লিেন্ত্রণ বলহভূ শত এমি সকাি 

অদৃষ্টপূব শ বা অলিবায শ ঘটিা বা পলরলস্থলত, যা তাদের অবদহলা বা অযদের কারদণ উদ্ভূত হে 

িাই; তনব এনতই সীমাবদ্ধ থাকনব িা সযমিঃ-সরকার সাব শদভ্ৌম ক্ষমতা প্রদোদগর মাধ্যদম 

সম্পালেত সকাি কাজ, যুু্দ্ধ বা লবেব, অলিকান্ড, বন্যা, মহামারী, সাংক্রামক সরাগ, লিেন্ত্রদণর 

জন্য আদরালপত লবলধ লিদষধ, এবাং মালামাল পলরবহদির সক্ষদত্র আদরালপত লবলধ লিদষধ, 

এবাং মালামাল পলরবহদণর সক্ষদত্র লিদষধাজ্ঞা বা GCC অনুনেদ ৩৬ অনুযােী অন্যান্য লবষে 

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

ধরদির পলরলস্থলত অন্তর্ভ শক্ত হদত পাদর; 

(ঞ)   GCC অথ শ চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল;  

(ট)  পণ্য অথ শ কাঁচামাল, উৎপালেত পণ্যদ্রব্য ও যন্ত্রপালত এবাং কঠিি, তরল ও বােবীে 

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

িা হে।   

          (ঠ)  সরকার অথ শ গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার; 

(ে)  ক্রেকারী কায শালে প্রধাি অথ শ সকাি মন্ত্রণালে বা লবভ্াদগর  সলচব, সরকালর অলধেির 

বা পলরেিদরর  প্রধাি, বা প্রধাি লিব শাহী; বা সক্ষত্রমত, লবভ্াগীে কলমশিার, সেপুটি 



 

 

কলমশিার, সজলা জজ, বা পেিাম লিলব শদশদষ সকাি স্থািীে সরকার প্রলতষ্ঠাি, 

স্বােত্বশালসত বা আধা-স্বােত্বশালসত প্রলতষ্ঠাি বা কদপ শাদরশি অথবা সকাম্পািী আইদির 

অধীি লিগলমত (incorporated) সকাি সাংস্থার প্রধাি লিব শাহী;  

          (ঢ)   ক্রেকারী অথ শ সরকালর তহলবদলর অথ শ দ্ধারা সকাি পণ্য, কায শ বা সসবা ক্রদের জন্য 

প্রশাসলিক ও আলথ শক ক্ষমতাসম্পনিব ক্রেকারী যার িাম PCC-সত উদিখ করা 

হদেদে;   

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

(ত) PCC অথ শ চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল; 

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

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

আাংলশক সাংলিষ্ট সসবা বাস্তবােদির জন্য চুলক্তর মাধ্যদম লিদোগ কদর;  

(ে) সরবরাহকারী অথ শ আইদির অধীদি পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর উদেদশ্য 

ক্রেকারীর সলহত চুলক্ত সম্পােিকারী ব্যলক্ত; 

(ধ) সাইট অথ শ PCC -সত উদিলখত সরবরাদহর  স্থাি;  

(ি) লললখত অথ শ যথাযথভ্াদব স্বাক্ষরযুক্ত হাদত লললখত বা যন্ত্রদ্বারা মুলদ্রত সকাি সযাগদযাগ 

এবাং যথাযথভ্াদব প্রমাণীকৃত িযাক্স বা ইদলকেলিক সমইদলর বাতশাও এর অন্তশর্ভক্ত 

হদব;   

২. ব্যাখ্যা  2.1 GCC এর স্পষ্টীকরণ করনত এক বচি অথ শ বহুবচিও হদব, পুাং ললে অদথ শ স্ত্রী ললে বা লিব 

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

এর অাংশ লবদবচিা করা হদব িা বা চুলক্তর ব্যাখ্যা করদতও লবদবচিা করা হদব িা। লভ্নিবভ্াদব 

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

2.2 সম্পূণ শ চুলক্তপত্র  

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

অনুনেদ ৭.১ (i) এর অধীি েলললপত্র ব্যতীত, সম্পূণ শ চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরদখর পূদব শ পক্ষদ্বদের 

মদধ্য কৃত সকল সযাগাদযাগ, সিদগালসদেশি ও সমদঝাতা (দমৌলখক বা লললখত) বালতল বদল গণ্য 

হদব।   

2.3 সাংদশাধিী  

(  চুলক্তর সকািরূপ সাংদশাধিী বা অন্য সকাদিা তারতে নবধ হদব িা যলে িা লললখত, তালরখ 

সম্বললত, স্পষ্টভ্াদব চুলক্ত উদিখ িা কদর  ও এর প্রদতযক পদক্ষর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধগদণর 

স্বাক্ষরকৃত িা হে।  

2.4 স্বত্বতযগহীি 

        (ক) GCC উপ-অনুনেদ-২.৪(লব) সাদপদক্ষ, চুলক্তর সকাদিা শতশ পালদি সকাদিা পদক্ষর 

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

বলধ শত সমে অনুদমােি করা ইতযালে চুলক্তর অধীি সস পদক্ষর অন্য সকাি অলধকাদরর ক্ষলত, 

বাধাগ্রস্থ, প্রভ্ালবত, সীলমত করদব িা;  সকাদিা পক্ষ দ্বারা সকাি লবষদে অব্যাহলত বা চুলক্তর 

ভ্ে পরবতীদত অব্যাহত অব্যাহলত বা  চুলক্তভ্ে  লহদসদব লবদবলচত হদব িা।    

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

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

সয অলধকাদরর সক্ষদত্র সয মাত্রাে অব্যাহলত সেো হদচ্ছ তা লিলে শষ্টভ্াদব উদিখ করদত হদব।  



 

 

2.5 লবলচ্ছনিবতা/লেনিবকরণ    

           যলে চুলক্তর সকাদিা সাংস্থাি  বা শতশ লিলষদ্ধ বা অকায শকর বা অবলবৎদযাগ্য হে, তাহদল এই 

রলহতকরণ, অকায শকরকরণ বা অবলবৎদযাগ্য হওো চুলক্তর অন্য সকাদিা সাংস্থাি বা শদতশর 

কায শকালরতা বা প্রদোগদযাগ্যতার উপর সকাদিা প্রভ্াব সিলদব িা।  

৩. সযাগাদযাগ ও সিাটিশ 

প্রোি 

3.1 চুলক্ত অনুসাদর পক্ষগদণর  মদধ্য সযাগাদযাগ (এক পক্ষ কর্তশক অন্য পক্ষদক সিাটিশ, অনুদরাধ বা  

সম্মলত বা অনুমলত প্রোি) হদত হদব লললখতভ্াদব PCC সত উদিলখত ঠিকািা অনুসাদর।  

3.2 সিাটিশ প্রোদির তালরখ বা সিাটিদশ বলণ শত কায শকর তালরখ, সযটি সব শদশষ সস তালরখ সিাটিশ 

কায শকদরর তালরখ লহদসদব গণ্য হদব।  

3.3 এক পক্ষ অন্য পক্ষদক সিাটিশ প্রোি কদর সিাটিশ প্রোদির ঠিকািা পলরবতশি করদত পাদর।   

৪.  পলরচালি আইি 4.1 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেদশর আইি অনুযােী চুলক্তটি লিেলন্ত্রত ও পলরচাললত হদব।   

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

লবলিমেকৃত সযাগাদযাগ ও েলললপত্র ইাংদরলজ বা বাাংলা ভ্াষাে হদত পাদর। চুলক্তর সমলথ শত 

েলললপত্র এবাং চুলক্তর অাংশ োপাদিা বণ শিা অন্য সকাদিা 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 পলরচালি ও লিেন্ত্রদণর ভ্াষাে অনুবাদের সকল খরচ এবাং উক্ত অনুবাদের লির্ভ শলতা লবষদে সকল 

ঝৌঁলক সরবরাহকারী বহি করদব।   

৬. দুিীলতমূলক, 

প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক ও 

জবরেলস্তমূলক কম শ 

6.1 প্রদযাজয সক্ষদত্র সরকার এবাং উনিবেি সহদযাগী প্রতযাশা কদর সয সরকার তহলবদলর অধীি ক্রে 

কায শক্রম এবাং চুলক্ত বাস্তাবােদির  সক্ষদত্র ক্রেকারী এবাং ঠিকাোর (তাদের প্রস্তুতকারী, সহ-

ঠিকাোর, এদজন্ট, সলাকজি,  পরামশ শক এবাং সসবাোতাসহ) সকদলই সদব শাচ্চ নিলতক মাি বজাে 

রাখদব।   

6.2 GCC উপ-অনুদচ্ছে ৬.২ এর উদেশ্য পূরণকদে লিম্নবলণ শত লবষেগুদলা লবদবলচত হদবঃ  

(ক)   দুিীলতমূলক কম শ অদথ শ ক্রে প্রলক্রোে বা চুলক্তসম্পােিকালীি ক্রেকারী কর্তশক সকাি 

কায শ, অনুসৃত আইি অথবা লসদ্ধান্ত বা পদ্ধলত গ্রহদণ প্রদরালচত করার উদেদশ্য, 

ক্রেকারী বা অন্য সকাি সরকালর বা সবসরকালর কর্তশপদক্ষর সকাি কম শকতশা বা 

কম শচারীদক প্রতযক্ষ বা অপ্রতযক্ষভ্াদব উৎদকাচ, চাকলর, মূল্যবাি দ্রব্য বা সসবা বা 

আলথ শক সুলবধা প্রোদির সকাি প্রস্তাব প্রোি বা প্রোদির অেীকার করা বা ক্রেকারী 

সকাি কম শকতশা বা কম শচারী কর্তশক তা গ্রহণ বা চাওো বুঝাদব; 

(খ)   প্রতারণামূলক কম শ অদথ শ ক্রে কায শক্রম বা চুলক্ত বাস্তবােি প্রলক্রোে সকাি লসদ্ধান্তদক 

প্রভ্ালবত করার জন্য সকাি ব্যলক্ত কর্তশক সকাি লমথ্যা লবৃতলত প্রোি বা অসাধুভ্াদব 

সকাি তথ্য সগাপি করা বুঝাদব; 

(গ)   চক্রান্তমূলক কম শ অদথ শ ক্রেকারীর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসাদর, প্রকৃত ও অবাধ প্রলতদযালগতার 

সুদযাগ হদত ক্রেকারীদক বলিত কদর েরপত্র বা প্রস্তাব োলখদলর সাংখ্যা ইচ্ছামত হ্রাস 

করা বা এর মাধ্যদম মূল্য কৃলত্রমভ্াদব প্রলতদযালগতামূলক িে এমি পয শাদে রাখার 

উদেদশ্য দুই বা তদতালধক ব্যলক্তর মদধ্য সকাি চক্রান্ত বা সযাগসাজশমূলক কায শ 

বুঝাদব;  



 

 

(ঘ)  জবরেলস্তমূলক কম শ অদথ শ ক্রে কায শক্রদমর লসদ্ধান্ত গ্রহদণ বা চুলক্ত বাস্তবােি প্রভ্ালবত 

করার উদেদশ্য স্বাভ্ালবক েরপত্র োলখদল বাধা সৃলষ্ট করাসহ প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষভ্াদব 

সকাি ব্যলক্ত বা তার সম্পলির ক্ষলতসাধি করা বা ক্ষলতসাধদির হুমলক প্রোি করা 

বুঝাদব;  

(ঙ)   বাধাোিমূলক কম শ (উনিবেি সহদযাগীর সক্ষদত্র প্রদযাজয) অদথ শ তেদন্তর সাক্ষয প্রমাণ 

ইচ্ছাপূব শক িষ্ট করা, লমথ্যা প্রলতপনিব করা, বেদল সিলা বা লুলকদে সিলা, অথবা 

তেন্তকারীর লিকট লমথ্যা লবৃতলত সেওো যাদত সকাি দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক ও বাধাোিমূলক কাদয শর অলভ্দযাদগর তেন্ত কায শক্রম 

বাধাগ্রস্ত হে; এবাং/অথবা হুমলক সেো, হেরাণী করা বা ভ্েভ্ীলত প্রেশ শি করা যাদত 

সকউ তেন্তসাংলিষ্ট সকাি তথ্য প্রকাশ িা কদর বা তেন্তকারী তেন্তকাজ িা কদরি। 

 6.3 যলে সকাি ক্রেকারী লিণ শে কদর সয সরবরাহকারী ক্রে প্রলতদযালগতাে বা চুলক্ত বাস্তবােদি 

দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উনিবেি সহদযাগীর সক্ষদত্র 

বাধাোিমূলক) কাদজ জলড়ত সস সক্ষদত্র ক্রেকারী সরবরাহকারীদক সচৌে (১৪) লেদির সিাটিশ 

প্রোি, সরবরাহকারীদক চুলক্তর শদতশর আওতাে চুলক্ত বালতল করদত পারদব। এ সক্ষদত্র GCC’র 

অনুনেদ-৪০ প্রদযাজয হদব এবাং উপ-অনুদচ্ছে-৪০.১ অনুসাদর স্বোংলক্রেভ্াদব বালতল বদল গণ্য 

হদব [স্বোংলক্রেভ্াদব বালতল]।   

6.4 যলে ক্রেকারী বা উনিবেি সহদযাগী লিণ শে কদর সয সরবরাহকারী দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, 

চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা উনিবেি সহদযাগীর সক্ষদত্র বাধাোিমূলক) কাদয শ জলড়ত, এ 

সক্ষদত্র ক্রেকারী এবাং/অথবা উনিবেি সহদযাগী;  

       (এ)  উক্ত সরবরাহকারীদক সাংলিষ্ট সকাি ক্রে কায শক্রদম অাংশগ্রহণ করা হদত লবরত রাখদব; 

অথবা 

       (লব) উক্ত সরবরাহকারীদক স্বীে লবদবচিাে ভ্লবষ্যদত অন্য সকাি ক্রে কায শক্রদম, সকাি 

লিলে শষ্ট সমোে বা অলিলে শষ্ট সমোদের জন্য, অাংশগ্রহদণর অদযাগ্য বদল সঘাষণা করদব।   

6.5 সরবরাহকারী  দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, জবরেলস্তমূলক কম শ এবাং পাবললক 

প্রলকউরদমন্ট আইি ২০০৬, পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা ২০০৮ ও উনিবেি সহদযাগীর 

অথ শােিকৃত চুলক্তর সক্ষদত্র উনিবেি সহদযাগীর প্রলকউরদমন্ট গাইেলাইি সম্পদকশ অবলহত 

থাকদব।  

6.6 সরবরাহকারী (তাদের উৎপােিকারী, সহ-ঠিকাোর, এদজন্ট, সাংলিষ্ট কতশকতশা ও কম শচারীগণ, 

পরামশ শক এবাং সসবাপ্রোিকারী) সরকার এবাং/অথবা উনিবেি সহদযাগীদক সরবরাহকারীর 

অযাকাউন্ট ও অন্যান্য েলললপত্র এবাং ই-েরপত্র োলখল ও চুলক্ত সম্পােি সাংক্রান্ত সকল 

েলললপত্র পরীক্ষা করার অনুমলত  লেদব, এবাং যলে প্রদোজি হে তাহদল সরকার এবাং/অথবা 

উনিবেি সহদযাগী কর্তশক লিদোগকৃত অলেটর দ্বারা অলেট করার অনুমলত লেদবি ।    

৭. চুলক্ত গঠদির েলললপত্র 

ও েলললপদত্রর 

অগ্রালধকার 

7.1 চুলক্তদত সলনিবদবলশত লিদম্নাক্ত েলললপত্রসমূহ লিদম্নর ক্রম অনুসাদর অগ্রগণ্য হদব:  

(ক) স্বাক্ষলরত চুলক্তপত্র; 

(খ) চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ (NOA);  

(গ) সম্পনিবকৃত েরপত্র; 

(ঘ) চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC); 

(ঙ) চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC); 



 

 

(চ) কালরগলর লবলিদে শশসমূয; 

(ে) িকশা (Drawings); 

(জ) মূল্য তিলসল এবাং চালহো তিলসল ; 

(ঝ) PCC এ বলণ শত পত্র সযাগাদযাগসহ অন্যান্য েলললপত্র যা চুলক্তর অাংশ হদব।   

৮. সরবরাদহর ব্যানপ্ত 8.1 PCC অনুসাদর সয সব পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করদত হদব তা অধ্যাে ৬: চালহো 

তিলসল এ সলনিবদবলশত করদত হদব।  

8.2 চুলক্তদত লভ্নিব লকছু িা থাকদল  চুলক্তর সরবরাদহর পলরসদর লিলে শষ্টভ্াদব উলিলখত িা 

থাকদলও সস সকল পণ্য অন্তর্ভ শক্ত হদব যলে চুলক্ত হদত অনুলমত হে সয  তা পণ্য এবাং সাংলিষ্ট 

সসবা সরবরাহ সম্পনিব করদত প্রদোজিীে; ধদর সিো হদব এসব পণ্য চুলক্তপদত্র সুষ্পষ্টভ্াদব 

অন্তর্ভ শক্ত লেল।    

৯. স্বত্বলিদোগ 

(Assignment) 

9.1 ক্রেকারীর লললখত পূব শ অনুদমােি োড়া  সরবরাহকারী  চুলক্তর অধীদি তার অলধকার বা 

বাধ্যবাধকতা সম্পূণ শ বা আাংলশকভ্াদব ন্যস্ত (assign) করদত পারদব িা।  

১০. উপযুক্ততা 10.1 সরবরাহকারী এবাং এর সহ ঠিকাোর PCC সত বলণ শত সেশ  োড়া সযদকাি সেদশর ব্যনক্ত হদত 

পারদব।  

10.2 PCC সত লিলে শষ্ট করা সেশসমূহ োড়া চুলক্তর অধীদি সরবরাহকৃত সকল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার 

উৎস সযদকাি সেদশর হদত পারদব।  

১১. পালরদতালষক/ 

এদজলি িী  

11.1 েরপত্র বা চুলক্তদত সাংস্থাি োড়া েরপত্র বা চুলক্তদত  সিই এমি সকাি িী, আনুদতালষক, 

নরনবট উপহার, কলমশি বা অন্য সকাি অথ শ পলরদশাধ ক্রে কায শক্রম বা চুলক্ত বাস্তাবােদির 

জন্য প্রোি বা গ্রহণ করা যাদব িা।    

১২. সগাপিীেতার 

লবববরণ 

12.1 ক্রেকারীর লললখত পূব শানুমলত োড়া চুলক্ত সম্পােদির উদেশ্য এবাং োেবদ্ধতাব্যতীত, এই 

চুলক্তপত্র বা এর সকাদিা সাংস্থাি, বা সকাদিা লবলিদে শশ, কম শ পলরকেিা, িকশা 

(Drawing), েক, িমুিা, বা ক্রেকারীর দ্বারা প্রেি বা তার পদক্ষ সেো সকাি তথ্য 

সরবরাহকারী প্রকাশ করদত পারদব িা। চুলক্ত সম্পােদির স্বাদথ শ/সতশকতার সাদথ যতটা তথ্য 

প্রকাশ করা  প্রদোজি তা প্রকাশ করা যাদব।  

12.2 যলে ক্রেকারীর  প্রদোজি হে, তাহদল এই চুলক্তপত্র োড়া GCC অনুদচ্ছে-১২.১ এ উদিলখত 

অন্যান্য েলললপত্র ক্রেকারীর সম্পে হদব এবাং চুলক্ত অনুসাদর সরবরাহকারীর চুলক্ত 

সম্পােি সম্পনিব হবার পর  সরবরাহকারী তা ক্রেকারীর লিকট সিরৎ লেদব।   

১৩. সেেমাকশ, সপদটন্ট ও 

সমধাস্বি অলধকার             

13.1 ক্রেকৃত পণ্য ব্যবহাদরর িদল সমধাগ্বত্ব অলধকার ভ্ে হদল ক্রেকারী োেী হদব িা। সকাদিা 

র্ততীে পক্ষ সপদটন্ট, সেেমাকশ বা ইন্ডালস্ট্রোল লেজাইি অলধকার এর োলবর সক্ষদত্র 

সরবরাহকারী ক্রেকারীদক অবশ্যই ক্ষলতবহি প্রলতশ্রুলত ও োেমুক্ত রাখদব এবাং সেেমাকশ 

আইি ২০০৯ এবাং প্যাদটন্ট ও লেজাইি আইি ১৯১১ লাংঘি হদব িা তা লিলশ্চত করদব।   

১৪. কলপরাইট 14.1 সরবরাহকারী কর্তশক ক্রেকারীদক প্রেি িকশা (Drawing), েলললপত্র এবাং অন্যান্য 

মালামাদল অন্তর্ভ শক্ত সকল তথ্য-উপাদির কলপরাইট সরবরাহকারীর অধীিস্ত থাকদব, অথবা, 

সসগুদলা ক্রেকারীদক সরাসলর প্রোি করা হদল বা  মালামাদল সরবরাহকারী সহ র্ততীে পক্ষ 



 

 

সরবরাহকারীর মাধ্যদম প্রোি করদল তার কলপরাইট উক্ত র্ততীে পদক্ষর লিকট থাকদব।  

১৫. সহ ঠিকাোর  15.1 েরপত্র োলখল করার সমে সহচুলক্ত ব্যবস্থা অন্তর্ভ শক্ত করা িা হদল চুলক্ত বাস্তবােদির সমে তা 

করা গ্রহণদযাগ্য হদব িা।  

15.2 পণ্যসমূদহর সযদকাদিা অাংদশর জন্য সহচুলক্ত করদলও সরবরাহকারী চুলক্ত সম্পােদির সকাদিা 

বাধ্যবাধকতা বা োেবদ্ধতা সথদক অব্যাহলত পাদব িা।   

15.3 চুলক্তর সম্পূণ শ োে-োলেত্ব সরবরাহকারীর উপর ন্যস্ত থাকদব এবাং চুলক্তর বাধ্যবধকতা সহ-

ঠিকাোদরর উপর ন্যস্ত করা যাদব িা  এবাং সকাদিা অবাস্থাদতই  চুলক্ত  সহ ঠিকাোদরর উপর ন্যস্ত 

(assign) করা যাদব িা।  

15.4 সহ-ঠিকাোরগণ  GCC অনুদচ্ছে-৬ এবাং ১০ এর সাংস্থাি পলরপালি করদব।   

১৬. সরবরাহকারীর োে-

োলেত্ব 

16.1 GCC অনুদচ্ছে-৮ এবাং সরবরাহ ও সম্পােি তিলসল এর বণ শিা ও ব্যালি অনুযােী 

সরবরাহকারী চুলক্তপত্র অনুসাদর সকল পণ্য এবাং সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করদব যা GCC 

অনুদচ্ছে-২১ এবাং ২৩ এ চুলক্তপদত্রর সদে সামিস্য সরদখ বণ শিা করা হদেদে।  

 

১৭. ক্রেকারীর োে-

োলেত্ব 

17.1 চুলক্তসম্পােদির আবশ্যকতা অনুসাদর সরবরাহকারীর স্থািীে সরকালর কর্তশপক্ষ হদত সকাি 

অনুমলতপত্র (permit), অনুদমােি (approval) এবাং অন্যান্য লাইদসি এর প্রদোজি হদল 

সরবরাহকারী  যাদত সমেমদতা দ্রুততার সদে এসব প্রদোজিীেতা পূরণ করদত পাদর 

সসজন্য ক্রেকারী সরবরাহকারীদক সদব শাচ্চ সহদযালগতা প্রোি করদব। তদব, এসব 

অনুমলতপত্র এবাং/অথবা  লাইদসি ইতযালের ব্যে সরবরাহকারী বহি করদব  

17.2 চুলক্তপদত্রর লিদে শশিা অনুসাদর চুলক্তর সাংলিষ্ট অনুদচ্ছদের অধীদি সরবরাহকৃত পণ্য ও সসবার 

জন্য ক্রেকারী চুলক্তপদত্রর সাংস্থাি অনুযােী লিলে শষ্ট সমদে ও পদ্ধলতদত সরবরাহকারীদক মূল্য 

পলরদশাধ  করদব।  

১৮. পুিরাৃতি (Change 

Order) বা অনতনরক্ত 

সরবরানযর আনদি 

প্রদাি। 

18.1 GCC অনুদচ্ছে ৩ অনুযােী, চুলক্তর সাধারণ পলরসদরর আওতাে লিদম্নাক্ত এক বা একালধক 

সক্ষদত্র পলরবতশি আিেদির উদেদশ্য, ক্রেকারী সরবরাহকারীদক সিাটিশ প্রোি করদত পাদর:  

(ক) ক্রেকারীর জন্য চুলক্তর অধীিস্থ লবদশষভ্াদব উৎপালেত পণ্য সকাথাে সেললভ্ালর সেো 

হদব তার ড্রইাং, লেজাইি অথবা সস্পলসলিদকশি; 

(খ) সমাড়কজাতকরণ পদ্ধলত; 

(গ) পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর স্থাি(সমূহ); এবাং 

(ঘ) সরবরাহকারী প্রেি সাংলিষ্ট সসবাসমূহ।  

18.2 ব্যলতক্রলম  পলরলস্থলতদত, ইদতামদধ্য প্রলতদযালগতার লভ্লিদত ক্রে করা হদেদে এরূপ পণ্য, 

ক্রেকারী ওোদরলন্ট সমোদের মদধ্য পুিরাে ক্রোদেশ বা অলতলরক্ত সরবরাদহর আদেশ জালর 

করদত পাদর, তদব শতশ থাদক সয তখিও যাচাইদে পর পদণ্যর মূল্য ক্রেকারীর লিকট 

সবদচদে সুলবধাজিক হে।   

১৮.৩     GCC উপ-অনুদচ্ছে ১৮.১ ও ১৮.২ অনুসাদর সরবরাহকারী সকাদিা অবস্থাদতই পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ শুরু করদবি িা, যতক্ষণ িা অনুদমােিকারী কর্তশপক্ষ বা প্রদযাজয 

সক্ষদত্র পরবতী ধাদপর উচ্চতরকর্তশপক্ষ কর্তশক অনুদমালেত হে।  



 

 

১৯. পুিরাৃতি আদেশ 

প্রোি, অথবা অলতলরক্ত 

সরবরাদহর আদেশ প্রোি 

১৯.১     GCC উপ-অনুদচ্ছে ১৮.১ অনুযােী পলরবতশদির িদল ব্যে বা চুলক্তর অধীি সরবরাহ 

সম্পােদির সমদের হ্রাস বা ৃতলদ্ধ সপদল চুলক্তমূল্য বা সরবরাহ সম্পােি তিশীল বা 

প্রদযাজয সক্ষদত্র উভ্দেরই ন্যােসাংগত সমন্বে করদত হদব।    

২০. সমাড়কজাতকরণ ও 

েলললপত্র 

২০.১  লবদ্যমাি  লশে মাি ও চুলক্তর লিদে শশিা অনুযােী সরবরাহকারী  পণ্য এমিভ্াদব 

সমাড়কজাতকরণ করদবি যাদত চূড়ান্ত সরবরাদহর স্থাি পয শন্ত পলরবহদির সমে সকাদিা 

প্রকার ক্ষেক্ষলত বা মাি-অবিলত িা হে। সমাড়কজাতকরণ যথাযথ মাদির হদত হদব সযি 

তা অসমভ্াদব িাড়াচাড়া, চরম আবহাওো, লবণাক্ততা, ৃতলষ্ট, ও উন্মুক্ত সাংরক্ষণজলিত 

ক্ষলত সহিীে হে। সমাড়কজাতকরণ খাঁচা/বাক্স হদত হদব সঠিক আকার ও ওজদির যাদত 

প্রদযাজয সক্ষদত্র দূরবতী  গন্তব্যস্থদল পণ্য সপৌৌঁদে সেো যাে। তদব ভ্ারী ওজি স্থািান্তদরর 

সুলবধাসম্পনিব সরিাম সকল স্থাদি িা থাকার লবষেটি লবদবচিাে সরদখ সমাড়কজাত করদত 

হদব।    

২০.২    প্রদযাজয সক্ষদত্র PCC-এর লিলে শষ্ট অলতলরক্ত আবশ্যকতা সহ GCC উপ-অনুদচ্ছে ২০.১ 

লিদে শলশত লবদশষ আবশ্যকতা এবাং ক্রেকারীর পরবতী লিদে শশ সমাতাদবক সমাড়কজাতকরণ, 

লচলিতকরণ ও প্রামাণ্য তথ্য সমাড়দকর  লভ্তদর ও বাইদর সাংযুক্ত করদত হদব।  

২০.৩     বালহদরর সমাড়দক, সমাড়দকর সভ্তদরর প্রকৃত উপকরণ সম্বললত  ‘‘সমাড়কজাতকৃত উপকরদণর 

তাললকা’’ ললখদত হদব।  

২১. সরবরাহ ও েলললপত্র   GCC অনুদচ্ছে ১৮ অনুসাদর এবাং অধ্যাে ৬: চালহো তিলসল এর লিদে শশিা অনুযােী পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সম্পনিব করদত হদব। সয সকল েললল সরবরাহকারীদক োলখল করদত 

হদব তা PCC সত উদিখ করদত হদব। 

২২. গ্রহণদযাগ্যতা   ২২.১    GCC অনুদচ্ছে ২৯ ও ৩০ অনুযােী সরবরাদহ সকাদিা ত্রুটি, পলরবহদির সমে ক্ষেক্ষলত বা 

সরবরাহ সম্পােদির সকাি লিণ শােক পালদি ব্যথ শতা লচলিত ও তার প্রলতদবেি 

সরবরাহকারীদক িা প্রোি করা হদল, ক্রেকারী চূড়ান্ত গন্তদব্য পণ্য গ্রহণ করার পরবতী 

সচৌে (১৪) কম শ লেবদসর মদধ্য গ্রহণ-সিে নতলর করদব। এদক্ষদত্র চুলক্তর সয অাংদশর 

সরবরাহ গ্রহণদযাগ্য হদেদে সকবল সস অাংদশর জন্য গ্রহণ-সিে জালর করা হদব। অবলশষ্ট 

সরবরাহ GCC অনুদচ্ছে ২০ ও ৩০ অনুসাদর সরবরাহকারী ক্রটি এবাং/বা অসাংলগত 

সাংদশাধি করার পরই সকবল  গ্রহণ-সিে জালর  করা হদব। ।  

২২.২    ক্রেকারী সযৌলক্তক লবদবচিা করদল, কালরগলর পলরেশ শি এবাং গ্রহণ কলমটি (TIAC) গঠি 

করদব। এ কলমটি পদণ্যর সরবরাহ গ্রহদণর চলিশ (২৪) ঘণ্টার মদধ্য পলরেশ শি ও গ্রহণ-

সিে প্রোদির প্রলক্রো শুরু কদর যত তাড়াতালড় সম্ভব তা সশষ করদব।  

২৩. চুলক্তমূল্য ২৩.১      চুলক্তমূল্য PCC এ উদিখ অনুযােী হদব এবাং চুলক্তর সাংস্থাি অনুযােী সযদকাদিা সাংদযাজি 

ও সমন্বে বা লবদোদজাি সাদপদক্ষ চুলক্তমূল্য লিধ শালরত হদব।  

 ২৩.২     চুলক্তর অধীদি সরবরাহকারী কর্তশক সরবরাহকৃত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা প্রোদির জন্য ধায শকৃত 

মূল্য GCC উপ-অনুদচ্ছে ২৩.১ এ বলণ শত মূল্য সথদক লভ্নিব হদব িা, তদব GCC অনুদচ্ছে ১৮ 

অনুসাদর সভ্লরদেশি, বা পুিরাৃতি ক্রোদেশ বা অলতলরক্ত সরবরাদহর ক্রোদেশ লেদল উক্ত 

মূল্য পলরবতশি হদত পাদর।  

২৪. পলরবহি  24.1 চুলক্তর অধীদি সবরাহকারীদক অধ্যাে ৬: চালহো তিলসল  এ উদিলখত স্থাি যা সাইট 

লহদসদব সাংজ্ঞালেত  সসখাদি  পণ্য পলরবহি কদর লিদত  হদব। এদক্ষদত্র বীমা, অন্যান্য 

আনুষালেক  ব্যে, এবাং অস্থােী গুোমজাতকরদণর ব্যে থাকদল, তা সরবরাহকারীদক বহি 

করদত হদব।  

২৫. মূল্য পলরদশাদধর 25.1 প্রদযাজয হদল প্রেি অলগ্রম অথ শ সহ চুলক্তমূল্য  PCC এ বলণ শত পদ্ধলতদত পলরদশাধ করদত হদব।  



 

 

শতশাবলী 
25.2 সরবরাহকারীদক মূল্য পলরদশাদধর জন্য ক্রেকারী বরাবর লললখত অনুদরাধ জািাদত হদব। এর 

সদে সুলিলে শষ্ট সরবরাহকৃত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা প্রোদির সুলিলে শষ্ট লববরণসহ চালাি, GCC 

অনুদচ্ছে ২১ ও ২২ এ উদিলখত েলললপত্র এবাং চুলক্তপদত্র উদিলখত অন্যান্য বাধ্যবাধকতা সম্পনিব 

করার েলললপত্র োলখল করদত হদব।  

25.3 পদণ্যর সরবরাহ লিলশ্চত হবার পর ক্রেকারী কর্তশক যতদ্রুত সম্ভব অথ শ পলরদশাধ করদব লকন্তু 

সকািক্রদমই সরবরাহকারীর  চালাি বা মূল্য পলরদশাদধর অনুদরাধ গ্রহণ করার পর PCC সত 

উদিলখত সমদের পদর িে।  

25.4 সরবরাহকারীর প্রাপ্য অথ শ বাাংলাদেলশ টাকাে পলরদশাধ  করদত হদব।  

25.5 GCC উপ-অনুদচ্ছে-২৫.৩ অনুযােী যলে ক্রেকারী লিধ শালরত সাংলিষ্ট তালরদখর মদধ্য 

সরবরাহকারীর সকাি পাওিা পলরদশাধ করদত ব্যথ শ হে, তদব ক্রেকারী PCC সত উদিলখত 

হাদর পাওিা পূণ শ পলরদশাদধর প্রকৃত তালরখ পয শন্ত লবলদম্বর জন্য সরবরাহকারীদক তার পাওিা 

টাকার উপর প্রদযাজয সুে প্রোি করদব।  

২৬. বীমা  26.1 চুলক্তর অধীদি সরবরাহকারীদক সরবরাদহর জন্য লিলে শষ্টকৃত পদণ্যর পূণ শ বীমা করদত হদব। পণ্য 

উৎপােি বা প্রস্তুতকরণ, ক্রে, পলরবহি, গুোমজাতকরণ এবাং সরবরাহ ক্রেকারী কর্তশক পণ্য 

গ্রহণ পয শন্ত ক্ষেক্ষলত বীমাে অন্তর্ভ শক্ত থাকদব।  

২৭. কর ও শুল্ক  27.1 বাাংলাদেদশর সভ্তদর বা বাইদর প্রদযাজয সব ধরদির কর, কাস্ট্ম শুল্ক, ভ্যাট এবাং অন্যান্য 

সললভ্ পলরদশাদধর সম্পূণ শ োেোলেত্ব সরবরাহকারীর ।  

২৮. কায শ সম্পােি 

জামািত 

28.1 কায শ সম্পােি জামািত ইসুকারী ব্যাাংদকর লবপরীদত সকাি োবীর লবষদে ক্রেকারী তা 

সরবরাহকারীদক সিাটিদশর মাধ্যদম অবগত করদব।  

 28.2 যলে সচৌে (১৪) লেি বা তার সবলশ সমে ধদর লিদচর সকাদিা ঘটিা ঘদট, ক্রেকারী তার 

লবপরীদত জামািত োলব করদত পাদর:  

          (ক) সরবরাহকারী চুলক্তর শতশ ভ্ে কদরদে এবাং এ লবষদে ক্রেকারী সরবরাহকারীদক 

যথাযথভ্াদব সিাটিশ প্রোি কদরদে; এবাং 

          (খ) সরবরাহকারী ক্রেকারীদক প্রদেে পাওিা পলরদশাধ কদরলি এবাং ক্রেকারী এ লবষদে 

সরবরাহকারীদক যথাযথভ্াদব  সিাটিশ লেদেদে।  

 28.3  GCC উপ-অনুদচ্ছে-২৮.২ এ বলণ শত পলরলস্থলতদত চুলক্তর অধীদি কায শ সম্পােি জামািদতর 

সম্পূণ শ অথ শ বা তার অলধক পলরমাণ অথ শ ক্রেকারীদক ক্ষলতপূরণ লহদসদব প্রোি করদত 

সরবরাহকারী বাধ্য থাকদব। সসদক্ষদত্র ক্রেকারী লিরাপিা জামািদতর পূণ শ অথ শ িগোেি 

করদত পারদব। 

28.4 কায শ সম্পােি জামািত িগোেি করার সকাদিা কারণ িা ঘটদল, GCC অনুদচ্ছে ৩১ অনুযােী 

সরবরাহ  সম্পােি, গ্রহণ-সিে প্রোি এবাং ওোদরলন্ট সমোে সশষ হবার পরবতী সদব শাচ্চ আঠাশ 

(২৮) লেদির মদধ্য ক্রেকারী সরবরাহকারীদক জামািদতর অথ শ সিরত সেদব। এই চুলক্তর অধীদি 

ক্রেকারীর প্রাপ্য অথ শ োড়া ক্রেকারী জামািত সথদক সকাদিালকছু োলব করদত পারদব িা।  

 28.5 GCC অনুদচ্ছে-৩১ অনুসাদর ওোদরলন্ট সমোে সশষ হবার পদরই সকবল কায শ সম্পােি 

জামািত সিরত সেো যাদব, এই শদতশ সয সরবরাহকৃত পদণ্যর প্রকাশ্য ও সুি সকাদিারকম ত্রুটি 

সিই এবাং চুলক্তর সকল শতশ সম্পূণ শ পূরণ হদেদে।  

(ক)  প্রকাশ্য ত্রুটি অথ শ সক্রতার কাদে সাধারণ সচাদখ ধরা পড়া দৃশ্যমাি ত্রুটি। এদক আপাত বা 



 

 

সুস্পষ্ট ত্রুটিও বলা যাে। 

(i) সযমি, সয বলদপি সলদখ িা সসটা প্রকাশ্য ত্রুটিযুক্ত।  

(খ) সুি ত্রুটি অথ শ সাধারণ দৃলষ্টদত যা সক্রতার সচাদখ দৃশ্যমাি িে। সুি ত্রুটি ‘‘অদৃশ্য’’ অথবা 

তাৎক্ষলণকভ্াদব লচলিত করা যাে িা।  

(ii) সযমি, সয বলদপি লেদে ১.৫ লকদলালমটার ললখদত পারার কথা, তা লেদে যলে ০.৭৫ 

লকদলালমটার মাত্র সলখা যাে, তাহদল সসটাদত সুি ত্রুটি আদে বদল প্রলতেমাি হে।  

 28.6 পদণ্যর ত্রুটি সম্পদকশ সরবরাহকারীদক অবগত করার পর GCC উপ-অনুদচ্ছে-৩১.৭ অনুসাদর 

লিধ শালরত সমেকাদলর মদধ্য সরবরাহকারী ক্রটি সাংদশাধি িা করদল, ক্রেকারী চুলক্ত ও আইিী 

অলধকাদরর বদল জামািত িগোেি করদব।  

২৯. কালরগলর লবলিদে শশ 

ও মাি  

29.1 এই চুলক্তর অধীি সরবরাহকৃত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা অধ্যাে ৭ এর কালরগলর লবলিদে শশ এবাং 

প্রদযাজয সক্ষদত্র অধ্যাে ৮ এর িকশা (Drawing) লবলিদে শশ অনুযােী হদত হদব।  

29.2 যলে সুলিলে শষ্ট মাি লিধ শারণ করা িা থাদক, উক্ত পদণ্যর জন্য যথাযথ পণ্য উৎপােিকারী সেদশর 

লিভ্ শরদযাগ্য মাদির সদে সেলতপূণ শ হদব। এই ধরদির মাি সাংলিষ্ট প্রলতষ্ঠাদির সব শদশষ 

সাংস্করদণর হদব।  

29.3 GCC অনুদচ্ছে ১৮ সাদপদক্ষ ক্রেকারী বা তাদের পদক্ষ প্রস্তুতকৃত ও সরবরাহকৃত লেজাইি, 

উপাি, িকশা (Drawing), লবলিদে শশ বা অন্যান্য েললল, অথবা সাংদশাধিীর োে স্বীকার 

িা করার অলধকার সরবরাহকারীর থাকদব এবাং সরবরাহকারী তা লললখতভ্াদব ক্রেকারীদক 

জািাদব।  

29.4 যখি সকাি চুলক্তদত সরবরাহ সম্পােি সাংক্রান্ত সকাে ও মাি এর উদিখ থাদক তার সাংস্করণ 

বা সাংদশালধত সাংস্করণ হদব উক্ত পদণ্যর কালরগলর লবলিদে শদশ বলি শত সকাে ও মাি।  চুলক্ত 

বাস্তবােদির সমে, সকাদিা সকাে ও মাদির  সকাদিা ধরদির পলরবতশি  সকবলমাত্র 

ক্রেকারীর অনুদমােদির পর  তা প্রদোগ করদত হদব এবাং এদক্ষদত্র GCC অনুদচ্ছে ১৮ 

লবদবচিাে লিদত হদব। 

৩০. পলরেশ শি ও পরীক্ষা 30.1 চুলক্তদত বলণ শত লবলিদে শদশর সদে সাংগলত লিলশ্চত করদত ক্রেকারী পদণ্যর মাি পরীক্ষা 

করার অলধকার রদেদে। ক্রেকারী কী ধরদির পরীক্ষা করদব এবাং সকাথাে করদব তা PCC 

এবাং কালরগলর লবলিদে শদশ উদিখ রদেদে। চুলক্তর লিদে শশিা অনুযােী পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার 

মাি পরীক্ষা সরবরাহকারী লিজ খরদচ বহি করদব এবাং ক্রেকারীর উপর সকাি ব্যে বতশাদব 

িা।  

30.2 সরবরাহকারী পদণ্যর মাি পরীক্ষার িলািদলর প্রলতদবেি ক্রেকারীর লিকট  সপরণ করদব।  

30.3 ক্রেকারী সম্পূণ শ লিজ খরচ পদণ্যর মাি পলরেশ শি করদত বলহস্থ এদজন্ট লিদোগ করদত 

পারদব।  

30.4 ক্রেকারী বা তার প্রলতলিলধ GCC অনুদচ্ছে-৩০.১ অনুসাদর পরীক্ষাে উপলস্থত থাকদত 

এবাং/অথবা পলরেশ শি করদত পারদব তদব এর যাবতীে অথ শ ও ব্যে ক্রেকারী বহি করদব।   

 30.5 সরবরাহকারী যখি এ ধরদির পরীক্ষা ও পলরেশ শদির জন্য প্রস্তুত হদব তখি সযৌলক্তভ্াদব 

সমে ও স্থাি জালিদে ক্রেকারীদক যুলক্তযুক্ত সমে পূদব শ আগাম সিাটিশ সপ্ররণ করদব। 

ক্রেকারী বা প্রলতলিলধ যাদত পরীক্ষা এবাং/অথবা পলরেশ শি করদত পাদর, সসজন্য 

সরবরাহকারী প্রদোজিীে সাংলিষ্ট র্ততীে পক্ষ বা প্রস্তুতকারীর অনুমলত বা সম্মলত গ্রহণ 

করদব।  



 

 

30.6 চুলক্ত অনুযােী আবশ্যক িা হদলও, চুলক্তর অধীি কালরগলর লবলিদে শশ, সকাে এবাং মাি 

অনুসাদর পদণ্যর নবলশষ্টয এবাং সম্পােি যাচাই করার জন্য প্রদোজিীে পরীক্ষা এবাং/অথবা 

পলরেশ শি করার জন্য ক্রেকারী সরবরাহকারীদক বলদত পারদব। তদব, এ ধরদির পরীক্ষা ও 

পলরেশ শি কায শক্রদমর ব্যে চুলক্তমূদল্য সাংদযাজি  করদত হদব । এোড়া, যলে এই ধরদির 

পরীক্ষা এবাং/অথবা  পলরেশ শি প্রস্তুতকরণ এবাং/অথবা চুলক্ত সম্পােি এর অগ্রগলত বা 

সরবরাহকারীর বাধ্যবাধকতা পালদি বাধাগ্রস্ত কদর, তাহদল সরবরাহ ও চুলক্ত সম্পােি 

তিশীদলর এবাং অন্য বাধ্যবাধকতার লবষদে সরবরাহকারীদক যথাযথ োড় লেদত হদব।    

30.7 সয সমস্ত পণ্য পরীক্ষা এবাং/অথবা পলরেশ শদি উিীণ শ হদত ব্যথ শ হদব বা লবলিদে শদশর সদে 

সেলতপূণ শ হদব িা ক্রেকারী সস সব পণ্য বা তার অাংশলবদশদষর সরবরাহ বালতল করদত 

পারদব। ক্রেকারীর সকাি ব্যে লিব শাহ ব্যলতদরদক সরবরাহকারী বালতলকৃত পণ্য বা তার 

অাংশলবদশষ চুলক্ত অনুযােী সাংদশাধি, প্রলতস্থাপি, পলরবতশি করদব এবাং  ক্রেকারীর সকাি 

ব্যে লিব শাহ ব্যলতদরদক GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩০.৫ অনুসাদর সিাটিশ প্রোি করতঃ 

সরবরাহকারী পুিরাে পরীক্ষা এবাং/অথবা পলরেশ শদির ব্যবস্থা গ্রহণ করদব।   

30.8 সরবরাহকারী সম্মলত প্রোি করদে সয পণ্য বা পদণ্যর অাংশলবদশষ পরীক্ষা এবাং/অথবা 

পলরেশ শি কায শক্রদমর বাস্তবােি, এই কায শক্রদম ক্রেকারী বা োলেত্বপ্রাি প্রলতলিলধর উপলস্থলত, 

বা GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩০.২ অনুসাদর প্রলতদবেি  জালরর কারদণ সরবরাহকারীর  চুলক্ত 

অনুযােী ওোদরলন্ট বা অন্যান্য বাধ্যবাধকতার োে সথদক মুক্ত হদব িা।  

৩১. ওোদরলন্ট  ৩১.১   সরবরাহকারী লিশ্চেতা প্রোি করদে সয GCC অনুদচ্ছে ১৮ অনুসাদর িকশা এবাং/অথবা 

মালামাল লবষদে ক্রেকারীর অন্য সকাি লিদে শশিা িা থাকদল, সরবরাহকৃত সকল পণ্য িতুি, 

অব্যবৃত, সবদচদে সাম্প্রলতক মদেল, লেজাইি ও উপকরদণ প্রস্তুতকৃত হদব।  

৩১.২    সরবরাহকারী আরও লিশ্চেতা লবধাি করদে সয, বাাংলাদেদশর লবদ্যমাি অবস্থাে স্বাভ্ালবক 

ব্যবহাদরর িদল িকশা, মালামাল, বা কালরগদরর নিপুণ্য বা সরবরাহকারীর সকাি কায শ বা 

সকাি লকছু বাে সেোর কারদণ এই চুলক্তর আওতাে সরবরাহকৃত পদণ্যর সকাি ত্রুটি থাকদব 

িা।   

৩১.৩  সরবরাহকারী, উৎপােক, বা পলরদবশক কর্তশক পদণ্যর উৎপােিকালীি ত্রুটি সাংদশাধদির 

লিশ্চেতা লবধাদির জন্য সরবরাহকারীদক কম শ সম্পােি সম্পনিব হবার পরবতী কমপদক্ষ লতি 

(৩) মাস এবং সরিামালের সক্ষদত্র এক (১) বের বা PCC লিদে শলশত সমে পয শন্ত ওোদরলন্ট 

লেদত হদব।  

৩১.৪     সরবরাহকারী কর্তশক সরবরাহ সম্পােি হবার পর সরবরাহ চালাি োলখলকরদণর মাধ্যদম 

সরবরাহ প্রোি  ও ক্রেকারী কর্তশক সরবরাহ চালাদির গ্রহণ-সিে প্রোদির লেি সথদক 

ওোদরলন্টর সমোে শুরু হদব।  

31.5 লবলভ্নিব আইদটম ও লদটর ওোদরলন্ট সমোে লভ্নিব লভ্নিব হদত পাদর। আদগ সরবরাহকৃত পদণ্যর 

ওোদরলন্ট সমোে পদর সরবরাহকৃত পদণ্যর ওোদরলন্ট সমোদের আদগই সশষ হদব।  

31.6 এই ওোদরলন্টর আওতাে সকাদিা োলব করদত হদল ক্রেকারী দ্রুততম সমদে সরবরাহকারীদক 

লললখত সিাটিশ প্রোি করদব।  

31.7 এ ধরদির সিাটিশ পাবার পর PCC এ লিদে শলশত সমদের মদধ্য দ্রুততার সদে ক্রেকারীর সকাি 

ব্যে লিব শাহ ব্যলতদরদক সরবরাহকারী সাংলিষ্ট পণ্য বা তার অাংশ লবদশষ সমরামত বা বেল কদর 

সেদবি।  



 

 

৩২. সরবরাহ ও 

সম্পােদির তিশীল এর 

ৃতলদ্ধ  

32.1 চুলক্তর লিদে শশিা অনুসাদর ক্রেকারী কর্তশক লিধ শালরত সমদের মদধ্যই অবশ্যই সরবরাহকারীদক 

পণ্য সরবরাহ বা ক্রেকৃত পদণ্যর সসবা সরবরাহ সম্পনিব করদত হদব।  

32.2 যলে GCC অনুদচ্ছে ২১ এ উদিলখত সমদের মদধ্য পণ্য সরবরাহ ও সাংলিষ্ট সসবা প্রোি 

সম্পনিব করদত সরবরাহকারী বা তার সহঠিকাোর সকাি বাধার সমু্মলখি হে, তাহদল 

সরবরাহকারী সত্ত্বর তা লললখতভ্াদব ক্রেকারীদক জািাদব। এদক্ষদত্র কারণসমূহ স্পষ্টভ্াদব 

উদিখ করদত হদব এবাং প্রতযালশত লবললম্বত সমে উদিখ করদত হদব। ক্রেকারী লিধ শারণ 

করদব সমে বাড়াদিা হদব লক িা অথবা বাড়াদিা হদল কতটা সমে বাড়াদিা হদব। সবদক্ষদত্র 

মূল সরবরাদহর তালরখ সশষ হওোর পূদব শই সমে বলধ শত করার জন্য অনুদরাধ করদত হব।   

৩২.৩   ক্রেকারী সরবরাহকারীর সিাটিশ প্রালির একুশ (২১) লেদির মদধ্য পলরলস্থলত মূল্যােি করদব 

এবাং লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ োড়া (LD) সযৌলক্তক 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 কায শালে প্রধাি (HOPE) বা 

তার ক্ষমতাপ্রাি কম শকতশার অনুদমােি প্রদোজি হদব। এদক্ষদত্র GCC অনুদচ্ছে ৪১ 

অনুসাদর সমে বলধ শতকরণ চুলক্ত সাংদশাধি কদর উভ্য়পক্ষ স্বাক্ষর করদব।  

32.5 যলে GCC অনুদচ্ছে-৩২ অনুসাদর সরবরাহ ও চুলক্ত সম্পােদির সমে বলধ শতকরদণর 

সম্মলত সেো িা হে, তাহদল GCC অনুদচ্ছে ৩৬ অনুসাদর নেব দুঘ শটিার (Force 

Majeure) সক্ষত্র ব্যতীত,  সরবরাহসহ কায শসম্পােি লবলদম্বর জন্য GCC অনুদচ্ছে ৩৩ 

অনুসাদর সরবরাহকারীদক লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ লেদত হদব।  

৩৩. লবলম্বজলিত 

ক্ষলতপূরণ 

(Liquidated 

Damage-LD) 

33.1 GCC উপ-অনুদচ্ছে-৩৭ এর শতশাবলীর সক্ষত্র ব্যতীত, যলে সরবরাহকারী  চুলক্তর 

সমেসীমার মদধ্য বা বলধ শত সমেসীমার মদধ্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ সম্পনিব করদত 

ব্যথ শ হি, তাহদল ক্রেকারী চুলক্তমূল্য হদত প্রলতলেি লবলদম্বর জন্য PCC লিদে শশিা অনুসাদর 

অসরবরাহকৃত পণ্য বা চুলক্তর সমেসীমার মদধ্য বা বলধ শত সমেসীমার পর সরবরাহকৃত বা 

আাংলশক সরবরাহকৃত পদণ্যর চুলক্ত মূদল্যর শতকরা হাদর লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ কতশি 

করদব। ক্ষলতপূরদণর সমাট পলরমাণ PCC লিধ শালরত পলরমাদণর সবলশ হদব িা। 

সরবরাহকারীর পাওিা  অথ শ  সথদক কতশি কদর ক্রেকারী এই লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ আোে 

করদত পারদব। ক্ষলতপূরণ প্রোদির কারদণ সরবরাহকারী তার োে-োলেত্ব সথদক অব্যাহলত 

পাদব িা।  

৩৪. োদের সীমাবদ্ধতা 34.1 অপরাধমূলক অবদহলা বা ইচ্ছাকৃত অসোচরণ এর সক্ষত্র ব্যতীত,  

(ক)   চুলক্ত বা টট শ (tort) বা অন্যভ্াদব সকাদিা পদরাক্ষ বা িলস্বরূপ ক্ষলত বা 

ব্যবহারজলিত ক্ষলত, উৎপােিজলিত ক্ষলত, বা লাভ্ বা সুদের ক্ষলতর সক্ষদত্র 

সরবরাহকারী  ক্রেকারীর লিকট োেী থাকদব িা; তদব তা লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ 

পলরদশাদধ সরবরাহকারীর বাধ্যবাধকতার সক্ষদত্র  প্রদযাজয হদব িা।  

(খ)    চুলক্ত বা টট শ বা অন্যভ্াদব ক্রেকারীর লিকট সরবরাহকারীর সব শদমাট োে 

চুলক্তমূদল্যর সবশী হদব িা, তদব এই সীমাবদ্ধতা ত্রুটিপূণ শ পণ্য সমরামত বা বেদল 

সেোর ব্যদের সক্ষদত্র প্রদোগ হদব িা, অথবা সপদটন্ট ভ্দের সক্ষদত্র সরবরাহকারী 

কর্তশক ক্রেকারীদক প্রদেে ক্ষলতপূরণ োদির সক্ষদত্র প্রদোগ হদব িা।  

৩৫. আইিী পলরবতশদির 

জন্য সামিস্যলবধাি  

(Change in 

legislation) 

35.1 চুলক্তদত অন্য লকছু িা থাকদল, চুলক্ত স্বাক্ষদরর পদর যলে বাাংলাদেদশর সকাদিা আইি, লবলধ, 

অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইদির মত সজারাদলা উপ-আইি বলবৎ, সঘাষণা, রলহতকরণ বা 

পলরবতশদির (ব্যাখ্যা বা প্রদোদগর জন্য সয সকল পলরবতশি অন্তর্ভ শক্ত করা প্রদোজি বদল 

যথাদযাগ্য কর্তশপক্ষ মদি করদবি) িদল চুলক্তদত উদিলখত পণ্য সরবরাদহর তালরখ 



 

 

এবাং/অথবা চুলক্তমূদল্য প্রভ্াব সিদল, তাহদল সরবরাহ তালরখ এবাং/অথবা চুলক্তমূল্য যতটুকু 

প্রভ্ালবত ততটুকু ৃতলদ্ধ বা হ্রাস করদত হদব। তদব, পূদব শ সযটাই বলা সহাক িা সকি,  GCC 

অনুদচ্ছে ২৩ অনুসাদর চুলক্তমূল্য সমন্বে করা হদল, এ ধরদির বলধ শত বা হ্রাসকৃত মূল্য আলাো 

কদর প্রদেে হদব িা।   

৩৬. নেব দুঘ শটিা 

(Force Majeure) 

36.1 লিম্নরূপ ব্যলতক্রলম ঘটিা বা লবদশষ পলরলস্থলত নেব দুঘ শটিা লহদসদব গণ্য হদব তদব শুধু এদতই 

সীমাবদ্ধ থাকদব িা:  

(i) যুদ্ধ, সনযংসতা (যুদ্ধ সঘালষত সহাক বা িা সহাক), আগ্রাসি, লবদেলশ শত্রুদের কম শকাে;  

(ii) সরবরাহকারীর কম শকতশা ও কম শচারী োড়া অপর কাদরা লবদদ্রাহ, সন্ত্রাস, সলহাংসতা, 

লবেব, সসিা অর্ভযত্থাি, অগণতালন্ত্রক ক্ষমতা েখল, অথবা গৃহযুদ্ধ;  

(iii) সরবরাহকারীর কম শকতশা ও কম শচারীগদণর োড়া বাইদরর অপরাপর ব্যলক্তদের 

হাোমা, আদন্দালি, লবশৃঙ্খলা, হরতাল, লক-আউট ; 

(iv) ঠিকাোদরর ব্যবহায শ সগালাবারুে, লবদফারক, সতজলিে লবলকরণ ব্যতীত যুদদ্ধর 

সগালাবারুে, লবদফারক দ্রব্য, আদোিজলিত লবলকরণ বা সতজলিেতা দ্বারা 

দুলষতকরণ, এবাং   

(v) প্রকৃলতক দুদয শাগ, যথা, সাইদিাি, হালরদকি, টাইফুি, সুিালম, ঝড়-জদলাচ্ছাস, বন্যা, 

ভূলমকম্প, ভূলমধ্বস, অলিকাে, মহামারী,  সরাগ সাংক্রমদণর প্রসার বদন্ধ গৃহীত 

পেদক্ষপ অথবা আদিেলগলর উেগীরদণর ঘটিা;  

(vi) ভ্াড়াে বালণজয জাহাজ চলাচদলর রাষ্ট্রীে লিদষধাজ্ঞা;  

(vii) সরকাদরর সাব শদভ্ৌম ক্ষমতাে কৃত কায শ।  

36.2 ক্রেকারী কায শালে প্রধাি নেব দুঘ শটিার অনিনের নবষনয় প্রমানিকভ্ানব তনের নভ্নিনত 

নসদ্ধান্ত নিনবি এবাং সস সপ্রলক্ষদত GCC উপঅনুদচ্ছে ৩৯.২ অনুসাদর ক্রেকারী নেব দুঘ শটিার 

জন্য সরবরাহ আদেশ স্থলগত করদত পারদবি।  

৩৭. নেব দুঘ শটিার সিাটিশ  37.1 নেব দুঘ শটিার কারদণ যলে সকাদিা পক্ষ চুলক্তর মূল বাধ্যবাধতা পালি বাধাগ্রস্ত হে বা হদব, 

তাহদল এ ব্যাপাদর অবলহত হবার সচৌে (১৪) লেদির মদধ্য অপর পক্ষদক সাংলিষ্ট ঘটিা বা 

পলরলস্থলত যা নেব দুঘ শটিা সৃলষ্ট হদব সস সম্পদকশ সিাটিশ প্রোি করদব, এবাং সস সক্ষদত্র 

বাধ্যবাধকতা পালি বাধাগ্রস্ত হদচ্ছ বা হদব তা সুস্পষ্টভ্াদব উদিখ করদত হদব।  

37.2 এ অনুদচ্ছদে যা লকছুই থাকুক িা সকি, চুলক্তমূল্য পলরদশাদধ নেব দুঘ শটিা প্রদযাজয হদব িা এবাং 

এ সক্ষদত্র সকাি পদক্ষর ওপর োে বতশাদব িা।  

 

৩৮. লবলম্ব হ্রাদস করণীে 38.1 চুলক্ত অনুযােী কায শ সম্পােদি নেব দুঘ শটিা জলিত লবলম্ব কমাদিার জন্য প্রদতযক পক্ষই সব শো 

যুলক্তসেত প্রদচষ্টা চালাদব।  

38.2 নেব দুঘ শটিার প্রভ্াব বন্ধ হদল এক পক্ষ আদরক পক্ষদক সিাটিশ প্রোদির মাধ্যদম অবগত 

করদব।  

৩৯. নেব দুঘ শটিার 

পলরণাম/অবসাি 

(Consequences) 

39.1 নেব দুঘ শটিার িদল চুলক্ত সম্পােদি লবলম্ব বা চুলক্তর বাধ্যবাধকতা পালদি ব্যথ শ হদল 

সরবরাহকারী  তার জন্য োেী হদব িা এবাং তার জামািত বাদজোি হদব িা, লবলম্বজলিত 

ক্ষলতপূরণ লেদত হদব  িা বা  চুলক্ত বালতল হদব িা।  

 39.2 চুলক্তর সাংজ্ঞানুসাদর নেব দুঘ শটিার কারদণ ক্রেকারী লললখত আদেশ জালরর মাধ্যদম 

প্রনয়াজি অনুসানর লিলে শষ্ট সমোদের জন্য সম্পূণ শ বা আাংলশক সরবরাহ বা চুলক্ত বাস্তবােি 



 

 

স্থলগত করদত পাদর।  

39.3 স্থলগতাদেশ প্রতযাহার বা স্থলগতাদেদশর সমোে সশষ হদল সরবরাহ কাজ পুিরাে শুরু করা 

যাদব। তদব, GCC অনুদচ্ছে ৪০ অনুসাদর ক্রেকারী চুলক্ত বালতল করদল সরবরাহ পুিরাে 

শুরু করা যাদব িা।  

39.4 GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩৭.১ অনুসাদর সিাটিশ প্রালির পর চুলক্তর সাংস্থাি অনুসাদর ক্রেকারী এ 

সমস্ত লবষদে লসদ্ধান্ত গ্রহণ করদব।  

 

৪০. চুলক্ত বালতল 
চুলক্ত ভ্দের কারদণ বালতল 

৪০.১     ক্রেকারী, চুলক্তভ্দের কারদণ সযদকাি প্রলতকার অনুসন্ধাি িা কদর সরবরাহকারীদক আঠাশ 

(২৮) লেদির লললখত সিাটিশ প্রোদির মাধ্যদম সম্পূণ শ বা আাংলশক চুলক্ত বালতল করদত 

পাদর, যলে:  

 

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 সকাদিা বাধ্যবাধকতা পূরদণ ব্যথ শ হে; অথবা  

 

iii. GCC অনুদচ্ছে ৬ এর সাংজ্ঞা অনুসাদর চুলক্তর জন্য প্রলতদযালগতাে অাংশ লিদত বা চুলক্ত 

বাস্তবােদি ক্রেকারীর লবদবচিাে সকাদিা দুিীলতমূলক, প্রতারণামূলক, চক্রান্তমূলক, 

জবরেলস্তমূলক (বাধাোিমূলক, উনিবেি সহদযাগীর সক্ষদত্র) কাদজ সরবরাহকারী ললি হদে 

থাদক; অথবা  

 

iv. যলে লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরদণর সমাট পলরমাণ GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩৩ অনুসাদর ক্ষলতপূরণ 

সদব শাচ্চ পলরমাদণর হে;  

৪০.২     যলে সযৌলক্তক কারদণ GCC অনুদচ্ছে ৪০.১ অনুসাদর ক্রেকারী আাংলশক বা সম্পূণ শ চুলক্ত 

বালতল করদল, ক্রেকারীর স্বীে লবদবচিাে যথাযথ শতশাবলল এবাং সযৌলক্তক পদ্ধলতর লভ্লিদত 

অসরবরাহকৃত বা অসম্পালেত একই ধরদির পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা ক্রে করদত পারদব এবাং 

এদক্ষদত্র প্রদযাজয অলতলরক্ত ব্যে সরবরাহকারী বহি করদব। তদব, চুলক্তর সয অাংশ বালতল 

হেলি সরবরাহকারী তা সম্পােি অব্যাহত রাখদব।  

 অস্বচ্ছলতার কারদণ বালতল 

সরবরাহকারী আোললক লবচাদরর আওতাে সকাট শ কর্তশক চূড়ান্ত ভ্াদব সেউললো বা অস্বচ্ছল সঘালষত হদল, 

ক্রেকারী চুলক্ত বালতল করদব। এদক্ষদত্র চুলক্ত বালতদলর কারদণ সরবরাহকারী সকাি ক্ষলতপূরণ পাদব 

িা। উদিখ্য, এ ধরদির সমালি পরবতীদত সকাি কায শ অথবা প্রলতকারদক ক্ষলতগ্রস্থ অথবা প্রভ্ালবত 

করদব িা যা দ্বারা ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারীর ক্ষলত হদব িা।  

 
সুলবধা লবদবচিাে বালতলকরণ 

40.4 সরবরাহকারীদক আঠাশ (২৮) লেদির লললখত সিাটিশ প্রোদির মাধ্যদম ক্রেকারী লিজস্ব 

সুলবধার জন্য সয সকাি সমদে আাংলশক বা সম্পূণ শ চুলক্ত বালতল করদত পাদর। বালতদলর 

সিাটিদশ স্পষ্টভ্াদব বলদত হদব সয ক্রেকারীর সুলবধার জন্য চুলক্ত বালতল করা হদেদে, চুলক্তর 

সকাি অাংদশর সম্পােি বালতল করা হদেদে এবাং বালতল কায শকর হবার তালরখ উদিখ করা 

থাকদব।  



 

 

40.5   সরবরাহকারী চুলক্ত বালতদলর সিাটিশ গ্রহণ করার পরবতী আঠাশ (২৮) লেদির মদধ্য সয সব 

পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করা হদেদে বা সম্পােি করা হদেদে বা সরবরাহ বা 

সম্পােদি প্রস্তুত তা চুলক্তর শদতশ ও মূদল্য ক্রেকারী গ্রহণ করদব। সযসব পণ্য এখদিা নতলর 

হেলি এবাং/অথবা সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত হেলি, সসগুদলার সক্ষদত্র ক্রেকারী লিদম্নাক্ত 

লসদ্ধান্ত লিদত পাদর:  

(ক) চুলক্তর শতশ ও মূদল্য অাংলশক পণ্য সরবরাহ এবাং/অথবা সম্পােি বাস্তবােি কদর লিদত 

পাদর; এবাং/অথবা 

(খ) অবলশষ্ট চুলক্ত বালতল করা এবাং আাংলশক সরবরাহকৃত পণ্য, পূদব শ ক্রে করা মালামাল ও  

খুচরা যন্ত্রাাংদশর  জন্য সম্মত মূল্য পলরদশাধ করা।    

 40.6 পণ্য সরবরাহ ও  সম্পােদির সমেসীমা উিীণ শ হওো, লবদরাদধর সসৌহাদ্যশপূণ শ লমমাাংসা 

আরম্ভ হওো, অযােজুলেদকশি এবাং লিলে শষ্ট শতশাবললর অধীদি সাললশ (Arbitration) 

প্রলক্রো চলমাি থাকা ইতযালে কারদণ চুলক্ত বালতল নযনসনব গণ্য হদব িা।  

৪১. চুলক্ত সাংদশাধি 41.1 চুলক্তর সাংদশাধিীদত সাধারণত মূল চুলক্তমূল্য, সরবরাহ ও সম্পােদির তিলসল এবাং 

চুলক্তর অধীি অন্য সকাদিা পলরবতশদির ন্যােসাংগত সমন্বে অন্তশর্ভক্ত হদব।  

41.2 আলথ শক ক্ষমতা অপ শণ আদেশ বা সাংলিষ্ট ক্ষমতার উপ-অপ শণ (sub-delegation) সাংক্রান্ত 

অনুদমাদনির নভ্নিনত পলরবতশি সাংদযাজি কদর ক্রেকারী চুলক্ত সাংদশাধি করদব, এবাং তা 

চুলক্তর মূল শতশাবললদত অন্তর্ভ শক্ত করদব।  

৪২. লবদরাধ লিষ্পলি 42.1 সসৌহাদ্যশপূণ শ লিষ্পলি 

(ক) চুলক্ত এবাং এর ব্যাখ্যার সক্ষদত্র উদ্ভুত সযদকাদিা লবদরাদধর সসৌহাদ্যশপূণ শ লিস্পলির জন্য 

ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারী উভ্েই সদব শাচ্চ প্রদচষ্টা চালাদব।   

 42.2 িেসালা/লমমাাংসা (Adjudication) 

(ক) যলে ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারী উভ্েই সাব্যস্ত হে সয লবদরাদধর আদপাস লমমাাংসা 

দু’পদক্ষর মদধ্য সম্ভব িে, তাহদল মতদভ্দের লবষদে লললখত সযাগাদযাদগর সচৌে (১৪) 

লেদির মদধ্য লবদরাদধর লবষে অযােজুলেদকটর বরাবর উপস্থাপি করদত হদব; 

(খ) PCC সত উদিলখত অযােজুলেদকটরদক উভ্ে পক্ষ সযৌথভ্াদব লিদোগ করদব। যলে 

লিদোদগর সক্ষদত্র উভ্ে পদক্ষর মদধ্য মতদভ্ে হে, তাহদল PCC অনুসাদর ক্ষমতাপ্রাি 

লিদোগকারী কর্তশপক্ষ সযদকাদিা পক্ষ সথদক অনুদরাধপত্র পাবার সচৌে (১৪) লেদির 

মদধ্য অযােজুলেদকটর লিদোগ সেদব; 

(গ) অযােজুলেদকটদরর লিকট লবদরাদধর লবষে পাঠাদিার পরবতী আঠাশ (২৮) লেদির মদধ্য 

তার লসদ্ধান্ত লললখতভ্াদব উভ্ে পক্ষদক জালিদে সেদবি; 

(ঘ) অযােজুলেদকটদরর সকল সম্মািী (লি ও পুি:ভ্রণদযাগ্য ব্যে) সরবরাহকারী প্রোি 

করদব, এবাং ক্রেকারী লিেলমত চললত লবদলর মাধ্যদম অদধ শক ব্যে সরবরাহকারীদক 

পলরদশাধ করদব;  

(ঙ) যলে অযােজুলেদকটর পেতযাগ কদরি বা মারা যাি অথবা যলে উভ্ে পক্ষ মদি কদর সয 

অযােজুলেদকটর চুলক্ত অনুসাদর সঠিক োলেত্ব পালি করদেি িা, তাহদল ক্রেকারী ও 

সরবরাহকারী উভ্দে সযৌথভ্াদব িতুি অযােজুলেদকটর লিদোগ সেদব। যলে িতুি 

লিদেদগর সক্ষদত্র উভ্ে পদক্ষর মদধ্য মতদভ্দে হে, তাহদল PCC অনুসাদর ক্ষমতাপ্রাি 

লিদোগকারী কর্তশপক্ষ সযদকাদিা পক্ষ সথদক অনুদরাধপত্র পাবার সচৌে (১৪) লেদির 



 

 

মদধ্য অযােজুলেদকটর লিদোগ সেদব;  

42.3 সালললস (Arbitration) 

(ক) GCC অনুদচ্ছে ৪২.১ বা ৪২.২ অনুসাদর উভ্ে পক্ষ লবদরাদধর লবষদে প্রথম লললখত 

সযাগাদযাদগর তালরদখর পরবতী আঠাশ (২৮) লেদির মদধ্য যলে লবদরাদধর লিষ্পলিদত 

উপিীত হদত িা পাদর, তদব সযদকাদিা পক্ষ অপর পক্ষদক GCC উপ-অনুদচ্ছে 

৪২.৩(লব) অনুসাদর সাললস আরম্ভ করার ইচ্ছা প্রকাশ কদর সিাটিশ সপ্ররণ করদত 

পারদব;  

(খ) PCC সত উদিলখত স্থাদি বতশমাদি বলবৎ বাাংলাদেদশর সাললস আইি (২০০১ সাদলর 

আইি িাং ১) অনুসাদর সাললস অনুলষ্ঠত হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

অধ্যাে ৪: চুলক্ত পদত্রর লবদশষ শতশাবলল 

চুলক্ত পদত্রর লবদশষ শতশাবলী পূরদণর  জন্য সাংলিষ্ট  GCC অনুদচ্ছেসমূদহর জন্য প্রদোজিীে লিদে শশিা সিাট বাঁকা অক্ষদর সেওো হদলা। 

GCC অনুদচ্ছে চুলক্তর সাধারণ শতশাবলীলর উলিলখত অনুদচ্ছেসমূদহর সাংদশাধি ও সাংদযাজি 

GCC ১.১ (এি) ক্রেকারী হদচ্ছ  মাযবুব মমারনিদ মসানযল, অনতনরক্ত পনরচালক (গনবষণা ও উন্নয়ি) 

GCC ১.১ (এস) সরবরাদহর সাইটসমূহ/স্থািসমূহ : সাংযুক্ত তাললকা মত  

GCC ৩.১ সিাটিশ প্রোদির জন্য ক্রেকারীর লবস্তালরত ঠিকািা লিম্নরূপ হদব:  

ঠিকািা: অলতলরক্ত পলরচালক (গনবষণা ও উন্নয়ি), বাাংলাদেশ লিরাপে খাদ্য কর্তশপক্ষ, লবএসএল অলিস 

কমদেক্স, ভ্বি-২ (দলদভ্ল-৪,৫,৬) ১১৯, কাজী িজরুল ইসলাম সড়ক, ঢাকা-১০০০। 

 

 

সিাটিশ -প্রোদির জন্য সরবরাহকারীর লবস্তালরত ঠিকািা লিম্নরূপ হদব: 

দৃলষ্ট আকষ শণ: 

ঠিকািা: 

সিাি িাং:  

িযাক্স িাং: 

ই-সমইল: 

GCC ৭.১ (আই) লিদম্নাক্ত েলললপত্রও চুলক্ত পদত্রর অাংশ লহদসদব লবদবলচত হদব:  

(ক) স্বাক্ষলরত চুলক্তপত্র; 

(খ) চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ (NOA);  

(গ) সম্পনিবকৃত েরপত্র; 

(ঘ) চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC); 

(ঙ) চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC); 

(চ) কালরগলর লবলিদে শশসমূয; 

(ে) িকশা (Drawings); িামুিা ও সরবরাদহর সাইটসমূহ/স্থািসমূহ 

(জ) মূল্য তিলসল এবাং চালহো তিলসল ; 

                      (ঝ) PCC এ বলণ শত পত্র সযাগাদযাগসহ অন্যান্য েলললপত্র যা চুলক্তর অাংশ হদব।   

GCC ২৩.১ মূল চুলক্ত মূল্য: [NOA এর পলরমাণ উদিখ করুি] 



 

 

GCC ২৫.১ এই চুলক্তর অধীদি সরবরাহকারীদক লিম্নরূপ পদ্ধলত এবাং শদতশ মূল্য পলরদশাধ করা হদব: 

 খ. সরবরাহ এবাং গ্রহণ  

GCC অনুদচ্ছে ২১ এবাং ২২ অনুযােী পণ্য ও সংনিষ্ট মসবার ১০০ িতভ্াগ  টাকা প্রোি করা হদব। 

 

GCC ২৫.৩ সরবরাহকারী কর্তশক চালাি বা মূল্য পলরদশাদধর অনুদরাধপত্র োলখল ও ক্রেকারী কর্তশক তা গ্রহণ করার ৬০ 

লেদির মদধ্য মূল্য পলরদশাধ  করদত হদব। 

 

GCC ৩১.৩ ওোদরলন্টর সমোে হদব: ৩০ লেি 

GCC ৩১.৭ সকাি ধরদির ক্রটি হদল ওোদরলন্টর আওতাে ক্রেকারীর সিাটিশ প্রোদির ১ লেদির মদধ্য সরবরাহকারী তা 

সাংদশাধি/দমরামত করদব।   

GCC ৩৩.১ 

 

সরবরাহ এবাং সম্পােি তিলসদলর সমদের মদধ্য বা সম্পােদির বলধ শত সমদের মদধ্য সরবরাহ সম্পনিব করা 

হেলি বা উক্ত সমদের পদর সরবরাহ করা হদেদে এসব পণ্য বা আাংলশক পদণ্যর চুলক্তমূদল্যর উপর প্রলতলেি 

এক (১%) শতাাংশ এর ০.০৫ হাদর লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ হদব। 

 চুলক্তমূদল্যর উপদরাক্ত GCC উপ-অনুদচ্ছে ৩৩.১ প্রদোদগর লিদে শশিা 

লিদম্নাক্ত সূত্র অনুসাদর লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরদণর পলরমাণ লিধ শালরত হদব  

T = V x Px n 

এখাদি, 

T   =    সমাট লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরণ 

  V =  সরবরাহ ও সম্পােদির তালরখ উিীণ শ হবার পর বা সরবরাহ ও সম্পােদির বলধ শত সমদের পদর  

অসরবরাহকৃত পণ্য বা সরবরাহকৃত পণ্য বা আাংলশক পদণ্যর চুলক্তমূল্য  

P   = প্রলতলেি লবলদম্বর জদন্য লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরদণর শতকরা হার  

  n   = সরবরায িা যওয়া পণ্য অথবা তার মকাি অংনির সরবরায প্রদানি নবলনের নদি সংখ্যা, সরবরায 

এবং সম্পন্ন যওয়া নসনিউনলর মময়াদ উিীনণ ের পর সরবরাযকৃত অথবা সম্প্রসানরত সরবরায এবং 

সম্পাদি করা নসনিউল, মযভ্ানব প্রনযাজয।           

 

অসরবরাহকৃত পণ্য বা আাংলশক পদণ্যর সব শালধক লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরদণর পলরমাণ হদব সম্পূণ শ পণ্য ও 

সাংলিষ্ট সসবার চূড়ান্ত চুলক্তমূদল্যর [েশ (১০) ≤সাংখ্যা ললখুি] শতাাংশ। 



 

 

GCC ৪২.২ (লব) এবাং 

(ই) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সযৌথভ্াদব উভ্ে পক্ষ কর্তশক লিদোগকৃত অযােজুলেদকটর:  

িাম: 

ঠিকািা: 

সিাি িাং: 

িযাক্স িাং: 

ই-সমইল:  

অযােজুলেদকটর লিদোদগর সক্ষদত্র উভ্ে পদক্ষর মতনদ্বততা সেখা লেদল ইলিটিউট অি ইলিলিোরস, 

বাাংলাদেশ (IEB) এর সপ্রলসদেন্ট অযােজুলেদকটর লিদোগকারী কর্তশপক্ষ হদব।  

GCC ৪২.৩ (লব) সাললস সংঘটিত হদব: [অবস্থাি ও সজলাসহ স্থাদির িাম অন্তর্ভ শক্ত করুি]  

 

 



 

 

 

অধ্যাে ৫: েরপত্র ও চুলক্তর িরমসমূহ 

 

 

িরম  লশদরািাম 

 েরপত্র িরম [Forms] 

লপলজ৩ - ১ েরপত্র োলখলপত্র 

লপলজ৩ - ২ েরপত্রোতার তথ্য লশট  

লপলজ৩ - ৩ সহ-ঠিকাোদরর তথ্য (প্রদযাজয হদল) 

লপলজ৩ -৪এ  পদণ্যর মূল্য তিলসল 

লপলজ৩ -৪লব পণ্য সাংলিষ্ট সসবার মূল্য তিলসল 

লপলজ৩ - ৫ কালরগলর লবলিদে শশ [Specifications] োলখল ও পনরপালি [Compliance] লশট 

লপলজ৩ - ৬ পণ্য উৎপাদিকারী ক্ষমতাপ্রোি পত্র 

লপলজ৩ - ৭ েরপত্র জামািদতর [Tender Security] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (যখি এই পদ্ধনত প্রনযাজয করা যনব) 

লপলজ৩ - ৮ ব্যাাংক  ঋদণর [Line of Credit] অেীকার পত্র (যখি এই পদ্ধলত প্রদযাজয করা হদব) 

 চুলক্ত িরম 

লপলজ৩ - ৯ চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ (NOA) 

লপলজ৩ - ১০ চুলক্তপত্র েললল 

লপলজ৩ - ১১ কায শ সম্পােি জামািদতর [PG] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (যখি এই পদ্ধনত প্রনযাজয করা যনব)  

লপলজ৩ - ১২ অগ্রীম পলরদশাদধর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (প্রদযাজয হদল) 

 

িরম লপলজ৩ - ১ সথদক লপলজ৩ - ৮ পয শন্ত  েরপদত্রর অাংশ এবাং ITT অনুদচ্ছে ২১ এর বণ শিা অনুযােী এগুদলা পূরণ  

করদত হদব। 

 

GCC অনুদচ্ছে ৭ অনুযােী িরম লপলজ৩-৯ সথদক িরম লপলজ৩-১২ পয শন্ত চুলক্তর অাংশ লহদসদব গণ্য হদব।  

 

 

 



 

 

েরপত্র োলখল পত্র (িরম লপলজ ৩ - ১) 

 [এই পত্র পূণ শরূদপ সম্পনিবকৃত ও ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্ত কর্তশক স্বাক্ষলরত হদত হদব এবাং েরোতার সলটার সহে প্যাদে সেো বািণীে]  

 

প্রলত: 

[দযাগাদযাদগর  ব্যলক্তর িাম] 

[ক্রেকারীর িাম]  

[ক্রেকারীর ঠিকািা]  

তালরখ: 

েরপত্র আহবাি িাং (IFT): IFT িাং_______________ 

েরপত্র প্যাদকজ িাং: প্যাদকজ িাং ___________ 

লট িাং: (প্রদযাজয সক্ষদত্র) লট িাং _______________ 

 আমরা, লিম্ন স্বাক্ষরকারী, েরপত্র েললদলর সাদথ সাংগলত সরদখ লিদম্নাক্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর উদেদশ্য েরপত্র 

োলখল করলে, যথা:  

 

ITT অনুদচ্ছে ২৪ ও ২৫ অনুসাদর আমাদের েরপদত্রর জন্য লিদম্নাক্ত মূল্য প্রদযাজয হদব:  

েরপত্র মূল্য: 

(ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৪.০৯ এবাং ২৫.১) 

 টাকা.__________________________ 

 [অাংদক] 

 টাকা.__________________________ 

 [কথাে] 

অগ্রীম অথ শ প্রোি (প্রদযাজয হদল):  

[েরপত্র মূদল্যর শতকরা লহসাদবর লভ্লিদত পলরমাণ উদিখ করুি]  

(GCC উপ-অনুদচ্ছে ২৫.১) 

টাকা.__________________________ 

 [অাংদক] 

 টাকা.__________________________ 

 [কথাে] 

এবাং আমরা িরম লপলজ৩ - ১২ অনুসরণ কদর যথালিেদম একটি অগ্রীম অথ শ প্রোদির গ্যারালন্ট োলখল করব।  

ITT অনুদচ্ছে ২৪ অনুসাদর, আমাদের েরপদত্রর জন্য লিদম্নাক্ত মূল্যোড় প্রদযাজয হদব:  

(ITT উপ অনুদচ্ছে ২৪.১১ এবাং ২৫.১ অনুযােী আমাদের েরপদত্র 

লিদম্নাক্ত মূল্য োড় প্রদযাজয হদব) 

টাকা.__________________________ 

 [অাংদক] 

 টাকা.__________________________ 

 [কথাে] 

এই প্যানকজ/লনটর জন্য নি:িতে প্রিানবত মূল্য ছানড়র পদ্ধনত যনলা:  িতকরা নযনসনব (%)। 

 

দরপনত্রর চানযদা তফ্নসনলর (schedule of requirements) 

গানণনতক ত্রুটি সংনিাধনির পর এই মূল্য ছাড় সকল আইনটনমর ওপর 

সমভ্ানব প্রনযাজয যনব। 

 

 

এই পত্র স্বাক্ষর ও আমাদের েরপত্র োলখদলর মাধ্যদম আমরা আরও লিশ্চেতা লেলচ্ছ সয,  



 

 

 

ক) আমাদের েরপদত্রর সমোে েরপত্র উপাি লশদট উদিলখত সমোে পয শন্ত নবধ থাকদব (ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৯.১) এবাং উক্ত 

সমোে পয শন্ত আমরা আবদ্ধ থাকব এবাং সমোে উিীণ শ হওোর পূদব শ সয সকাি সমে আমাদের েরপত্র গ্রহণ করা যাদব; 

 

খ) েরপত্র জামািত লহদসদব েরপত্র উপাি লশট (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) লেি পয শন্ত বলবৎ 

থাকদব; 

 

গ) যলে আমাদের েরপত্র গৃহীত হে, আমরা েরপত্র উপাি লশট (ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৩.১) এ উদিলখত পলরমাণ ও েরপত্র 

উপাি লশট (ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৩(১) এ উদিলখত পদ্ধলতদত কায শ সম্পােি জামািত প্রোদি প্রলতশ্রলতবদ্ধ এবাং এটির 

নবধতা কায শ সম্পােি সম্পনিব করার বাধ্যবাধকতা সশষ তালরদখর পরবতী আঠাশ (২৮) লেি পয শন্ত বলবৎ থাকদব; 

 

ঘ) আপিাদের কর্তশক [তালরখ ললখুি] তালরদখ জালরকৃত েরপত্র েললল, েরপত্রোতাদের প্রলত লিদে শশিা (ITT অনুদচ্ছে ১১) 

অনুসাদর জালরকৃত েরপত্র েললল [িাং [িম্বর ললখুি] এর সাংদশাধিী [প্রলতটি সাংদশাধিী জালরর তালরখ ও িম্বর উদিখ করুি 

অথবা যলে সকাি সাংদশাধিী িা থাদক তদব এই বাকযটি বাে লেি] আমরা পরীক্ষা কদরলে এবাং আমাদের সকাি আপলির 

লবষে সিই;  

       

ঙ) েরপত্র প্রলক্রোর িদল চুলক্তর সয সকাি অাংদশর জন্য আমাদের এবাং প্রদযাজয সক্ষদত্র আমাদের সহ-ঠিকাোদরর ITT উপ-

অনুদচ্ছে ৫.১ সমাতাদবক েরপত্র অাংশগ্রহদণ বালরত হেলি এমি সেদশর িাগলরকদত্বর উপযুক্ততা রদেদে; 

 

চ) একক েরপত্রোতা লহসাদব আমরা এই েরপত্র োলখল করলে; 

 

ে) আমরা সরকালর মাললকািাধীি সিা এবাং ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৯ এর চালহো আমরা পূরণ কলর                              

(প্রদযাজয িা হদল বাে লেি);   

 

জ) আমরা সঘাষণা করলে সয, ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৫ অনুসাদর এই েরপদত্রর লেজাইি, লবলিদে শশ, এবাং অন্যান্য েলললপত্র 

প্রস্তুতকারী  সকাি পরামশ শক বা অন্য সকাি সিার সদে আমাদের সকািরূপ প্রতযক্ষ বা পদরাক্ষ সম্পকশ সিই এবাং অতীদতও 

লেল িা;  

 

ঝ) আমরা, প্রদযাজয সক্ষদত্র সাংলিষ্ট সহ-ঠিকাোরসহ ইদতাপূদব শ বাাংলাদেদশর আইি বা সরকালর প্রলবধাি, জালতসাংদঘর 

লিরাপিা পলরষদের লসদ্ধাদন্তর প্রলতপালদির জন্য বাাংলাদেশ সরকার বা উনিবেি সহদযাগী কর্তশক দুিীলতমূলক, 

প্রতারণামূলক, ষড়যন্ত্রমূলক, জবরেলস্তমূলক (বা মকাি কানজ বাধা প্রদাি বা তদনন্তর নবষনয় মকাি নকছু নবিষ্ট িা করা, যা 

উন্নয়ি সযনযাগীনদর জন্য প্রনযাজয) কাদয শর জন্য ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৬ সমাতাদবক অদযাগ্য সঘালষত হইলি; 

 

ঞ) অলধকন্তু, উপলরউক্ত কায শকলাপ সম্পলকশত ITT উপ-অনুদচ্ছে ৪.২ লবষদে আমরা অবগত আলে এবাং এই েরপত্র 

প্রলতদযালগতাে অাংশ সিওো  বা চুলক্ত বাস্তবােদির সক্ষদত্র এ ধরদির কাদয শ ললি িা হওোর অেীকার করলে; 

 

ট) ITT উপ-অনুদচ্ছে ১৬.১ এর অধীদি আমরা একটি কায শক্রম বা আাংলশক সরবরাদহর জন্য আমরা লিদম্নাক্ত সহ-

ঠিকাোর(গণ) এর সদে উপচুলক্ত করদত ইচ্ছুক;  

 

পণ্য সরবরাহ বা সাংলিষ্ট সসবার প্রকৃলত  সহ-ঠিকাোদরর িাম ও ঠিকািা 

  

ঠ) আমরা লিশ্চেতা লেলচ্ছ সয, পূদব শ আমাদের খারাপভ্াদব চুলক্ত সম্পােদির  সকাি িলজর সিই, সযমি, সরবরাহ পলরতযাগ 

করা, যথাযথভ্াদব চুলক্ত সম্পােি  িা করা, অতযালধক লবলম্ব করা বা ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.৮ সমাতাদবক আলথ শক সামথ শ িা 

থাকা এবাং েরপত্রোতার উপাি লশট (িরম লপলজ৩ - ২) এ উদিলখত লবষদের বাইদর আমাদের লবরুদদ্ধ সকাি মামলা সিই 



 

 

বা অতীদত লেল িা;  

 

ে) এই েরপত্র প্রলক্রোে আমরা একালধক েরপদত্র অাংশগ্রহণ কলর িাই।  আমরা জালি সয আনুষ্ঠালিক চুলক্ত প্রস্তুত ও সম্পনিব িা 

হওো পয শন্ত চুলক্ত সম্পােদির লললখত সিাটিশ আমাদের অবশ্য পালিীে চুলক্তদত আবদ্ধ করদব;  

 

ঢ) আমরা জালি সয ITT অনুদচ্ছে ৫৭.১ অনুসাদর েরপত্রোতার লিকট সকাি োে ব্যলতদরদক আপলি সযদকাি েরপত্র গ্রহণ বা 

বালতল করার, েরপত্র প্রলক্রো বালতল করার, অথবা সকল েরপত্র বালতল করার অলধকার সাংরক্ষণ কদরি।   

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর  স্বাক্ষর] 

িাম:  [স্বাক্ষরকারীর পূণ শ িাম ও জাতীে পলরচেপত্র িম্বর] 

পদবী: [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

দরপত্রদাতার জন্য ও দরপত্রদাতার পনক্ষ দরপত্র স্বাক্ষনরর জন্য যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত 

 

                        [যলে একালধক স্বাক্ষরকারী হে, তাহদল একালধক  বক্স যুক্ত করুি এবাং অনুরূপভ্াদব স্বাক্ষর করুি]  

 

 

 

 

সাংযুলক্ত ১:  ITT উপ-অনুদচ্ছে ৩৬.৩ সমাতাদবক স্বাক্ষরকারী(গণ)দক েরপত্রোতা কর্তশক স্বাক্ষর করার ক্ষমতা প্রোদির 

লললখত ক্ষমতা অপ শি পত্র। 

 

 

 

 



 

 

েরপত্রোতার তথ্য লশট (িরম লপলজ ৩-২) 

 

[লিদচর লিদে শশিা অনুসরণ কদর েরপত্রোতা এই িরম পূরণ করদব। এর সকাি পলরবতশি করা যাদব িা  এবাং এর সকাি প্রলতস্থাপি 

গ্রহণদযাগ্য হদব িা।] 

 

েরপত্র আহবাি লবজ্ঞলি িাং: [IFT িাং] তালরখ [েরপত্র োলখদলর তালরখ 

উদিখ করুি] 

েরপত্র প্যাদকজ িাং: [প্যাদকজ িাং]   

লট িাং (প্রদযাজয সক্ষদত্র) [লট িাং]   

 

১. েরপত্রোতার মযাগ্যতার তথ্য [ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬] 

১.১ েরপত্রোতার নবধ লশদরািাম  িাম:  

১.২ লিবন্ধিকারী সেদশ েরপত্রোতার নবধ ঠিকািা  

১.৪ েরপত্রোতার লিবন্ধদির বের  

1.5 েরপত্রোতার নবধ ময শাো [সাংলিষ্ট বক্স পূণ শ করুি] 

 মাললকািা  

 অাংশীোলরত্ব  

 লললমদটে োে সাংলিষ্ট   

 সরকালর মাললকািাধীি প্রলতষ্ঠাি  

 অন্যান্য 

[প্রদযাজয হদল লবস্তালরত ললখুি] 

 

১.৬ েরপত্রোতার ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর তথ্য  

 িাম  

 জাতীে পলরচেপত্র িম্বর  

 ঠিকািা  

 সিাি/িযাক্স িম্বর  

 ই-সমইল  

১.৭ মামলা সাংক্রান্ত লববরণ [ITT অনুদচ্ছে ১৩] 

 ক. অলমমাাংলসত মামলা সিই             ≥ [অলমমাাংলসত মামলা িা থাকদল টিক লচি লেি] 

খ. অলমমাাংলসত মামলা 

বের লবদরাদধর লবষে অলিষ্পনিব োলবর অথ শমূল্য 

টাকাে 

লিট মূদল্যর (Net Worth) 

এর শতকরা হাদর অলিষ্পনিব 



 

 

োলবর পলরমাণ  

১.৮ েরপত্রোতা পাদশ বলণ শত সকল মূল েললদলর 

িদটাকলপ সাংযুক্ত করদব [ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬ এর অধীি চালহত সকল েললল] 

সেশীে েরপত্রোতার জন্য লিদচর দুই তথ্য প্রদযাজয  

১.৯ েরপত্রোতার মূল্য সাংদযাজি কর (VAT) 

লিবন্ধি িম্বর  

 

১.১০ েরপত্রোতার কর সণাক্তকরণ (E TIN) িম্বর  

[ITT উপ-অনুদচ্ছে ৫.১ সমাতাদবক, লবদেলশ েরপত্রোতা সযাগ্যতার প্রামানিক তে লললখত উপস্থাপি করদবি যাদত তারা 

েরপদত্রর মািেন্ড পূরণ কদর] 

2. েরপত্রোতার সযাগ্যতার তথ্য [ITT অনুদচ্ছে ২৮]  

২.১ পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহ েরপত্রোতার সাধারণ অলভ্জ্ঞতা [অলভ্জ্ঞতার বের সাংখ্যা ললখুি]  

২.২ অনুরূপ পণ্য সরবরাহ সদন্তাষজিকভ্াদব সম্পােদির সুলিলে শষ্ট অলভ্জ্ঞতা 

চুলক্ত পত্র িাং 

  

চুলক্তর িাম 

 

[  বের] এর [দরিাদরি িম্বর] 

 

[িাম ললখুি] 

চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরখ 

চুলক্ত সম্পােদির তালরখ 

সমাট চুলক্তমূল্য 

[তালরখ] 

[তালরখ] 

[অদথ শর পলরমাি ললখুি] 

ক্রেকারীর িাম 

ঠিকািা 

সিাি/িযাক্স 

ই-সমইল 

 

ক্রেকারীর ক্রেতব্য পণ্যর 

প্রদোজিীেতার তুলিাে  

সাদৃশ্যতার যুলক্তসাংগত সাংলক্ষি 

লববরণ  

 

 

 

 

 

 

[প্রস্তালবত সরবরাদহর তুলিাে ইহার সমরূপতার সমথ শদি সযৌলক্তকতা ললখুি] 

২.৩ পদণ্যর সরবরাহ এবাং/অথবা উৎপােি সক্ষমতা: 

বের পলরমাণ পদণ্যর ধরি 

   

২.৪ লভ্য তারল্য সম্পে 

িাং অথ শােদির উৎস লভ্য অনথ ের পনরমাণ 

   



 

 

 

সহ-ঠিকাোদরর তথ্য [ফ্রম নপনজ ৩-৩] 

 

[প্রদতযক সহ-ঠিকাোর কর্তশক সলটার সহে প্যাদে এই িরম পূরণ করনত যনব ] 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং (IFT): [ IFT িাং] 

েরপত্র প্যাদকজ িাং: [প্যাদকজ িাং] 

লট িাং (প্রদযাজয হদল) [ লট িাং] 

 

১. সহ-ঠিকাোদরর সযাগ্যতার তথ্য [ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬]  

১.১ ব্যলক্তর জাতীেতা বা সয সেদশ 

লিবন্ধিকৃত 

 

১.২ সহ-ঠিকাোদর নবধ লশদরািাম  

১.৩ সহ-ঠিকাোদরর লিবলদ্ধত ঠিকািা  

১.৪ সহ-ঠিকাোদরর নবধ ময শাো [সাংলিষ্ট বক্স পূণ শ করুি] 

 মাললকািা  

 অাংশীোলরত্ব  

 লললমদটে োেবদ্ধ সাংলিষ্ট   

 সরকালর মাললকািাধীি প্রলতষ্ঠাি  

 অন্যান্য 

[লবস্তালরত ললখুি] 

 

১.৫ সহ-ঠিকাোদরর লিবন্ধদির বের 

১.৬ সহ-ঠিকাোদরর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর 

লববরণ 

 

 িাম জাতীে পলরচেপত্র িম্বরসহ   

 ঠিকািা  

 সিাি/িযাক্স িম্বর  

 ই-সমইল  

১.৭ সহ-ঠিকাোরদক পাদশ বলণ শত সকল মূল 

েললদলর িদটাকলপ সাংযুক্ত করদত হদব 

[দযাগ্যতার প্রমাণস্বরূপ ITT অনুদচ্ছে ৫ ও ২৬ এর অধীি 

প্রদযাজয সকল েললল] 

সেশীে সহ-ঠিকাোদরর জন্য লিদচর দুই তথ্য প্রদযাজয  



 

 

১.৮ সহ-ঠিকাোর এর মূসক (VAT) লিবন্ধি 

িম্বর  

 

১.৯ সহ-ঠিকাোর এর কর সণাক্তকরণ (e 

TIN) িম্বর 

 

 

[ITT উপ অনুদচ্ছে ৫.১ সমাতাদবক, লবদেলশ সহ-ঠিকাোমরর সযাগ্যতা প্রমাদণর কায শকর লললখত সঘাষণা োলখল 

করদব] 

২. সহচুলক্তর আওতাে করণীে প্রধাি কায শ(সমূহ) [ITT উপ-অনুদচ্ছে  ১৬.১] 

২.১ কায শক্রদমর উপাোি কায শক্রদমর সাংলক্ষি লববরণ 

   

   

২.২      প্রস্তালবত সহ-ঠিকাোর অনুরূপ সযসব চুলক্ত বাস্তবােি কদরদে তার তাললকা 

 চুলক্তর িাম ও 

বাস্তবােদির বের 

 

চুলক্ত মূল্য [বছর এবং সূত্র িং সনন্ননবনিত করুি] 

ক্রেকারীর িাম   

সযাগাদযাগকারী ব্যলক্ত ও 

তার ঠিকািা 

  

সয ধরদির কায শ 

বাস্তবােি কদরদে তার 

লববরণ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

পদণ্যর মূল্য তিলসল (লপলজ৩-৪এ) 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং ১৩.০২.০০০০.৭০০.০৭.০১৭.২১.২৫ তালরখ ১০/০১/২০২২ নি. 

েরপত্র প্যাদকজ িাং ১ প্যাদকদজর লববরণ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নদবস ২০২২ উদযাপনির 

আভ্যন্তরীণ ও বানযযক সাজসজ্জা 

েরপত্র লট িাং - লদটর লববরণ - 

 

ক: পদণ্যর মূল্য এবাং সরবরাহ তিলসল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

ক্র  

িাং 

আইদটদমর লববরণ উৎপােি

কারী 

সেশ 

পলরমাদপর 

একক 

প্রদোজিীে 

ইউলিট সাংখ্যা 

একক মূল্য 

 

সমাট মূল্য 

(কলাম ৫×৬) 

চালহো তিলসল 

সমাতাদবক 

সরবরাহ স্থাি 

চালহো তিলসল  

সমাতাদবক 

প্রস্তালবত সরবরাহ 

সমোে 

      ( সিাট ১)  ( সিাট ২)  

১ ফুট ওভ্ার ব্রীজ ব্যািার: (সাইজ ৫˝×১০০˝) 

ফুট ওভ্ারব্রীজ ব্যািার সরবরায, িাপি এবং 

নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা 

মমাতানবক অন্যান্য আনুষনঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট, কানের 

মেম) 

িািসমূয: 

 মনতনিল িাপলা চত্ত্বর ২টি 

 িাযবাগ ৪টি 

 যমুিা নফ্উচার পাকে যনত মমৌচাক ৮টি 

 অনফ্সাস ে ক্লাব মবইলী মরাি ২টি  

 সাত মসনজদ মরাি ২টি  

 ধািমনি যনত আসাদনগট ৪টি 

 সদরঘাট ২টি 

 মযাখালী যনত উিরা ৮টি 

কাকরাইল ২টি 

 সংখ্যা  ৩৬ টি    আইনটনম 

বণ েিা 

মনত  

৫ নদি 

২ রনিি পতাকা দ্বারা মগাল চত্ত্বর সনজ্জতকরণ  

(পতাকা=৫˝×৩˝ 

২˜ ব্যানসর নি মগ্রি নপনভ্নস পাইপ স্ট্যান্ড=১২ 

নফ্ট) 

 

১২টি মগাল চত্ত্বনর ৫০টি কনর জাতীয় নিরাপদ 

খাদ্য নদবস-২০২২ ও কর্তেপনক্ষর মলানগা 

নপ্রনন্টংসয কাপনড়র ৫-৭ প্রকানরর রনিি পতাকা 

 সংখ্যা ৬০০ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 



 

 

স্ট্যান্ডসয সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কাপনড়র ৫-৭ রিনয়র পতাকা, ২˜ 

ব্যানসর নি মগ্রি নপনভ্নস পাইপ)  

মগাল চত্ত্বরসমূয: 

 মনতনিল িাপলা চত্ত্বর 

 গুনলিাি নজনরা পনয়ন্ট  

 যাইনকাট ে চত্ত্বর 

 রমিা চত্ত্বর (নমন্টু মরাি) 

 সাকে মফ্ায়ারা  

 বঙ্গবন্ধু চত্ত্বর (মানিক নময়া এনভ্নিউ) 

 নবজয় স্মরণী চত্ত্বর 

 রানসল স্কয়ার  

 ইন্টারকনন্টনিন্টাল চত্ত্বর 

 মদানয়ল চত্ত্বর 

 খামার বানড় চত্ত্বর 

 নভ্নটানরয়া পাকে চত্ত্বর 

 

 

৩ সড়ক দ্বীপ রনঙ্গি পতাকা দ্বারা সনজ্জতকরণ 

(পতাকা=৫˝×৩˝ 

২˜ ব্যানসর নি মগ্রি নপনভ্নস পাইপ স্ট্যান্ড=১২ 

নফ্ট) 

 

সড়ক দ্বীনপ জাতীয় নিরাপদ খাদ্য নদবস-২০২২ ও 

কর্তেপনক্ষর মলানগা নপ্রনন্টংসয কাপনড়র ৫-৭ 

প্রকানরর রনিি পতাকা স্ট্যান্ডসয সরবরায, িাপি 

এবং নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE এর 

নিনদ েিিা মমাতানবক অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কাপনড়র ৫-৭ প্রকানরর রনিি 

পতাকা, ২˜ ব্যানসর নি মগ্রি নপনভ্নস পাইপ)  

সড়কদ্বীপসমূয: 

 গুনলিাি নজনরা পনয়ন্ট যনত যাইনকাট ে 

চত্ত্বর 

 মযানটল ইন্টারকনন্টনিন্টাল যনত 

কাকরাইল মমাড় 

 সাকে মফ্ায়ারা যনত রানসল স্কয়ার 

 বাংলানমাটর যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি 

 ইস্কাটি যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি  

 

 সংখ্যা ১০০০ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

৪ কাট আউট নদনয় মগাল চত্ত্বর সনজ্জতকরণ  

(৯˝×৮˝) 

১২টি মগাল চত্ত্বনর ৪টি কনর কাট আউট সরবরায, 

িাপি এবং নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE 

এর নিনদ েিিা মমাতানবক অন্যান্য আনুষানঙ্গক 

কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কানের মেনম সরবরাযকৃত িমুিা 

 সংখ্যা ৪৮ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 



 

 

অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট কনর িাপি) 

মগাল চত্ত্বরসমূয: 

 মনতনিল িাপলা চত্ত্বর 

 গুনলিাি নজনরা পনয়ন্ট  

 যাইনকাট ে চত্ত্বর 

 রমিা চত্ত্বর (নমন্টু মরাি) 

 সাকে মফ্ায়ারা  

 বঙ্গবন্ধু চত্ত্বর (মানিক নময়া এনভ্নিউ) 

 নবজয় স্মরণী চত্ত্বর 

 রানসল স্কয়ার  

 ইন্টারকনন্টনিন্টাল চত্ত্বর 

 মদানয়ল চত্ত্বর 

 খামার বানড় চত্ত্বর 

 নভ্নটানরয়া পাকে চত্ত্বর 

৫  মরাি সাইি মগইট সনজ্জতকরণ:  

 

সরবরাযকৃত িকিা মমাতানবক মগইট ততনর, 

সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা ও িকিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের 

ইিনজট নস্ট্কার নপ্রন্ট কনর িাপি) 

িািসমূয:  

 মসািারগাঁও মযানটল যনত যানতরনিনলর 

প্রনবিমুনখ 

 ইস্কাটি যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি 

প্রনবিমুনখ 

 নবয়াম ফ্াউনন্ডিি এর মগট 

 

 সংখ্যা ৩ টি    সংযুক্ত িকিা 

মমাতানবক  

৫ নদি 

৬  নবয়াম অনিনটানরয়ানমর মগইট সনজ্জতকরণ 

(সাইজ ১২˝×১০˝) 

 

নবয়াম অনিনটানরয়ানমর সম্মুনখ ফুনলর মগইট 

(ম্যাটানরয়াল: প্রাকৃনতক ফুল সযনযানগ মগইট 

িাপি এবং নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE 

এর নিনদ েিিা মমাতানবক অন্যান্য আনুষানঙ্গক 

কাজ 

 সংখ্যা ১ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

৭ মরাি সাইি নবলনবাি ে (সাইজ ১৫˝×১০˝) 

 

রািার পানি নবলনবাি ে সরবরায, িাপি এবং 

নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা 

মমাতানবক অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট 

কনর িাপি) 

িািসমূয:  

 মনতনিল িাপলা চত্ত্বর ২টি 

 সংখ্যা ৩২ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 



 

 

 মপ্রসক্লাব মমাড় ২টি 

 নমরপুর-১০ ২টি 

 নমন্টু মরাি চত্ত্বর ২টি 

 িাযবাগ চত্ত্বর ২টি 

 ইন্টারকনন্টনিন্টাল চত্ত্বর ২টি 

 মদানয়ল চত্ত্বর ১টি 

 সাকে মফ্ায়ারা চত্ত্বর ২টি 

 মানিক নময়া এনভ্নিউ ২টি 

 বঙ্গবন্ধু চত্ত্বর ২টি  

 চনিমা উদ্যাি চত্ত্বর (নবমাি চত্ত্বর) ২টি 

 মসচ ভ্বি ১টি  

 নবজয় স্মরণী (র যাংগস মমাড়) ২টি 

 মযাখালী ১টি 

 রানসল স্কয়ার ১টি  

 রাজপুরা ব্রীজ (টিনভ্ ভ্বি) ১টি 

 গুলিাি শুটিং ক্লাব (যানতরনিল মমাড়) 

১টি 

 কমলাপুর মরলওনয় মস্ট্িি এর সামনি 

২টি 

 মটকনিকযাল মমাড় ২টি 

৮ মরাি সাইি নবলনবাি ে (সাইজ ২০˝×১০˝) 

 

রািার পানি নবলনবাি ে সরবরায, িাপি এবং 

নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা 

মমাতানবক অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট 

কনর িাপি) 

িািসমূয:  

 ইনিফ্াক মমাড় ১টি 

 সনচবালনয়র ওয়াল ৮টি 

 মৎস্য ভ্বি ১ টি  

 

 সংখ্যা ১০ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি   



 

 

৯ মরাি সাইি নবলনবাি ে িাপি  (সাইজ ১২˝×৮˝) 

 

রািার পানি নবলনবাি ে সরবরায, িাপি এবং 

নদবস পরবতীনত অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা 

মমাতানবক অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট 

কনর িাপি) 

িািসমূয:  

 ইন্টারকনন্টনিন্টাল মযানটল যনত 

কাকরাইল মমাড় 

 পনরবাগ যনত রমিা 

 ইস্কাটি যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি 

 মসািারগাঁও যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি 

 সংখ্যা  ২০ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি  

৯ কাট আউট দ্বারা ফ্লাইওভ্ানরর প্রনবি মুনখ 

সনজ্জতকরণ: (সাইজ ৮˝× ৪˝) 

ফ্লাইওভ্ানরর ২ প্রনবিদ্বানর ২টি কনর কাট আউট 

সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ 

(ম্যাটানরয়াল: সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী কানের 

বা ধাতব মেনম নপনভ্নস প্যািানফ্লক্স নপ্রন্ট কনর 

িাপি) 

িািসমূযঃ 

গুনলিাি মময়র যানিফ্ ফ্লাইওভ্ার ৮ টি 

মমাচাক মগবাজার ফ্লাইওভ্ার ৬ টি 

মযাখালী ফ্লাইওভ্ার ৪ টি  

কুনড়ল নবশ্বনরাি ফ্লাইওভ্ার ৪ টি  

কযান্টিনমন্ট ফ্লাইওভ্ার ৪ টি  

মানলবাগ ফ্লাইওভ্ার ৪ টি  

িনির আখড়া ২ টি  

টিকাটুনল ২ টি 

সায়দাবাদ ২ টি  

অন্যান্য ২ টি   

 সংখ্যা ৩৮ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

১০  ল্যাম্প মপাস্ট্ মফ্স্টুি (সাইজ ৬˝×৩˝) 

ল্যাম্প মপাস্ট্ মফ্স্টুি 

(ম্যাটানরয়াল: কানের বা ধাতব মেনম নপনভ্নস  

নপ্রন্ট কনর সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ) 

িািসমূয 

 গুনলিাি নজনরা পনয়ন্ট যনত যাইনকাট ে 

 সংখ্যা ৮০০ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 



 

 

চত্ত্বর 

 মযানটল ইন্টারকনন্টনিন্টাল যনত 

কাকরাইল মমাড় 

 সাকে মফ্ায়ারা যনত রানসল স্কয়ার 

 বাংলানমাটর যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি 

 ইস্কাটি যনত নবয়াম ফ্াউনন্ডিি  

 গুনলিাি নজনরা পনয়ন্ট যনত জগন্নাথ 

নবশ্বনবদ্যালয় 

 

১১  ড্রপ িাউি ব্যািার (সাইজ ৭২˝×১০˝) 

 

সরবরাযকৃত িমুিা মমাতানবক ৪ বনণ ের ড্রপ িাউি 

ব্যািার নপনভ্নস  নপ্রন্ট কনর মেনম বাঁধাইসয 

সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ) 

 সংখ্যা ২ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

১২ ড্রপ িাউি ব্যািার (সাইজ ৪৫˝×৬˝) 

 

সরবরাযকৃত িমুিা মমাতানবক ৪ বনণ ের ড্রপ িাউি 

ব্যািার নপনভ্নস  নপ্রন্ট কনর মেনম বাঁধাইসয 

সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ) 

 সংখ্যা  ২ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

১৩  অভ্যথ েিা মিস্ক (সাইজ ১২˝×৩.৫˝) 

নবয়াম ফ্াউনন্ডিি এ অভ্যথ েিা মিস্ক িাপি 

(ম্যাটানরয়াল: ১৮ নমনল োইউি এর মাধ্যনম বুথ 

ততনর এবং ৪ বনণ ের  ইিনজট নস্ট্কার নপ্রন্ট কমর 

সরবরায, িাপি এবং নদবস পরবতীনত 

অপসারণসয PE এর নিনদ েিিা মমাতানবক 

অন্যান্য আনুষানঙ্গক কাজ)) 

 সংখ্যা ১ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

১৪   নগফ্ট আইনটম:        

ক)  ৪ বনণ ের কর্তেপনক্ষর িাম ও মলানগাসয দুই 

নদনক ছাপানিা মচইিসয পানটর ব্যাগ 

 সংখ্যা ১৫০০ টি   আইমটনমর 

অনুনমানদত  

িমুিামনত 

৫ নদি 

খ) কাভ্ার মপজ (৩০০ গ্রাম মলানস) ৪ বনণ ের উভ্য় 

পানি ম্যাট মলনমনিিি ও স্পটিং নপ্রন্টঃ নভ্তনর 

১২০ গ্রাম ৫০ পাতা কর্তেপনক্ষর িাম ও মলানগাসয 

স্পাইরাল বাইনন্ডং মিাট প্যাি। 

 সংখ্যা ১৫০০ টি    আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

গ)  কর্তেপনক্ষর িাম ও মলানগাসয মজল কলম 

(মমটাল ০.৫ নমনম টিপ)   

 

 সংখ্যা ১৫০০ টি   আইনটনমর 

অনুনমানদত  

িমুিামনত 

৫ নদি 

ঘ) ৪ বনণ ের কর্তেপনক্ষর িাম ও মলানগাসয 

নসরানমক মগ 

 সংখ্যা ১৫০০ টি   আইনটনমর 

অনুনমানদত  

িমুিামনত  

৫ নদি 

ি) স্যানিটাইজার, ৫০ নমনল  

(৭০% ইথািল, নলসানরি) 

 

 

 সংখ্যা ১৫০০ টি   আইনটনমর 

বণ েিামনত 

৫ নদি 

চ) ৪ বনণ ের কর্তেপনক্ষর িাম ও মলানগাসয সুনত  সংখ্যা ২৫০০ টি    আইনটনমর ৫ নদি 



 

 

কাপনড়র মাস্ক অনুনমানদত  

িমুিামনত 

 

 

 সিাট ১: েরপত্রোতা কর্তশক মূল পণ্য বা কায শক্রদমর একক মূল্য ও উদ্ধৃত মূদল্য েরপত্রোতার লাভ্, ওভ্ারদহে, মূল্য সংনযাজি কর 

(VAT) এবাং আনুষালেক সসবার ব্যেসহ ব্যাাংক লপ্রলমোম ও ইিুদরি (যা প্রদযাজয)সহ অন্যান্য সকল ব্যে অন্তর্ভ শক্ত করদত হদব, 

এবাং চূড়ান্ত গন্তদব্য বা সরবরাহ স্থাদি সরবরাদহর সমাট মূল্য ধায শ কদর েরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করদত হদব।  

 সিাট ২: অধ্যাে ৬: চালহো তিলসল  এ উপযুক্ততার লিলরদখ বলণ শত লবস্তালরত লিদে শশিা অনুযােী েরপত্রোতারা এসব কলাম পূরণ 

করদব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর স্বাক্ষর] 

িাম: [জাতীে পলরচেপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর পূণ শ িাম] 

ক্ষমতা বদল [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

েরপত্রোতার পদক্ষ েরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য  যথাযথভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি।  



 

 

সাংলিষ্ট সসবার মূল্য তিলসল (িরম লপলজ ৩-৪লব)  ১ 

েরপত্র লবজ্ঞলির িাং  তালরখ:  

েরপত্র প্যাদকজ িাং:  প্যাদকদজর লববরণ [অধ্যাে ৬ অনুযােী লববরণ ললখুি] 

েরপত্র লট িাং:  লদটর লববরণ [অধ্যাে ৬ অনুযােী লববরণ ললখুি] 

 

খ. সাংলিষ্ট সসবার মূল্য (আনুষালেক সসবার মূল্যসহ, যলে থাদক) এবাং সম্পােি তিলসল 

 

১ ২ ৩ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭   

আইদটম 

িাং 

আইদটম লববরণ উৎপােিকারী 

সেশ 

পলরমাদপর 

একক  

প্রদোজিীে 

একদকর 

পলরমাণ 

একক মূল্য  

 

সমাট মূল্য 

(কলাম ৪ × ৫) 

চালহো তিলসল  

সমাতাদবক 

সম্পােদির স্থাি 

চালহো 

তিলসল  

সমাতাদবক 

প্রস্তালবত 

সম্পােি 

তিলসল 

 

     ( সিাট ১)  ( সিাট ২)  

         

         

 

সিাট ১: েরপত্রোতা কর্তশক প্রদতযকটি মূল পণ্য বা কায শক্রদমর একক মূল্য ও উদ্ধৃত মূদল্য েরপত্রোতার লাভ্, ওভ্ারদহে, মূল্য 

সংনযাজি কর (VAT) এবাং অন্যান্য চাজেসয আনুষালেক সসবার ব্যেসহ এবাং ব্যাাংক লপ্রলমোম ও ইিুদরি (যা প্রদযাজয)সহ অন্যান্য 

সকল ব্যে অন্তর্ভ শক্ত করদত হদব, এবাং চুড়ান্ত গন্তদব্য  বা সরবরাহ স্থাদি সরবরাদহর সমাট মূল্য ধায শ কদর েরপত্র মূল্য উদ্ধৃত করদত 

হদব।  

সিাট ২: অধ্যাে ৬: চালহো তিলসল এ বলণ শত লবস্তালরত লিদে শশিা অনুযােী উপযুক্ততার লিলরদখ েরপত্রোতারা এসব কলাম পূরণ 

করদব। 

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর স্বাক্ষর] 

িাম: [জাতীে পলরচেপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর পূণ শ িাম] 

ক্ষমতাবদল [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

েরপত্রোতার  পদক্ষ েরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য  যথাযথভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি। 



 

 

নবনিনদ েি (specificaions) দানখল ও পনরপালি নিট (Compliance sheet) (লপলজ৩-৫)  

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং:  তালরখ:  

েরপত্র প্যাদকজ িাং:  প্যাদকজ 

লববরণ: 

[অধ্যাে ৬ এর উদিখ 

অনুযােী লববরণ ললখদত 

হদব] 

েরপত্র লট িাং:  লট লববরণ: [অধ্যাে ৬ এর উদিখ 

অনুযােী লববরণ ললখদত 

হদব] 

 

আইদটম 

িাং 

পণ্য বা সাংলিষ্ট সসবার িাম উৎপােিকারী 

সেশ 

সমক ও মদেল 

(যখি প্রদযাজয) 

পুণ শাে কালরগলর লবলিদে শশ এবাং মাি  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

     সিাট ১ 

১  ফুট ওভ্ার ব্রীজ ব্যািার   
(ম্যাটানরয়াল: ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট, কানের 

মেম) 

(সাইজ ৫˝×১০০˝) 

২ রনিি পতাকা দ্বারা মগাল 

চত্ত্বর সনজ্জতকরণ   

  
(পতাকা=৫˝×৩˝; ২˜ ব্যানসর নি মগ্রি 

নপনভ্নস পাইপ স্ট্যান্ড=১২ নফ্ট) 

১২টি মগাল চত্ত্বনর ৫০টি কনর জাতীয় নিরাপদ 

খাদ্য নদবস-২০২২ ও কর্তেপনক্ষর মলানগা 

নপ্রনন্টংসয কাপনড়র ৫-৭ প্রকানরর রনিি 

পতাকা স্ট্যান্ডসয। 

 

৩ সড়ক দ্বীপ রনঙ্গি পতাকা 

দ্বারা সনজ্জতকরণ 

  
(পতাকা=৫˝×৩˝ 

২˜ ব্যানসর নি মগ্রি নপনভ্নস পাইপ 

স্ট্যান্ড=১২ নফ্ট) 

(ম্যাটানরয়াল: কাপনড়র ৫-৭ প্রকানরর রনিি 

পতাকা, ২˜ ব্যানসর নি মগ্রি নপনভ্নস পাইপ)  

৪ কাট আউট দ্বারা মগাল চত্ত্বর 

সনজ্জতকরণ   

  সাইজঃ ৯˝×৮˝ 

ম্যাটানরয়াল: কানের মেনম সরবরাযকৃত 

িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস নপ্রন্ট কনর 

িাপি 

৫ মরাি সাইি মগইট 

সনজ্জতকরণ 

(িকিা সংযুক্ত)  

  সাইজঃ ১২˝×৬˝ 

ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা ও িকিা অনুযায়ী ৪ 

বনণ ের ইিনজট নস্ট্কার নপ্রন্ট কনর িাপি 



 

 

৬ ফুল মগইট   সাইজঃ ১২˝×১০˝ 

ম্যাটানরয়াল: প্রাকৃনতক ফুল সযনযানগ মগইট 

িাপি 

৭  মরাি সাইি নবলনবাি ে   সাইজঃ ২০˝×১০˝ 

ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস 

নপ্রন্ট কনর িাপি 

৮ মরাি সাইি নবলনবাি ে   সাইজঃ ১৫˝×১০˝ 

ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস 

নপ্রন্ট কনর িাপি 

৯ মরাি সাইি নবলনবাি ে   সাইজঃ ১২˝×৮˝ 

ম্যাটানরয়াল: কাে ও োইউনির মেনম 

সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী ৪ বনণ ের নপনভ্নস 

নপ্রন্ট কনর িাপি 

১০ কাট আউট দ্বারা 

ফ্লাইওভ্ানরর প্রনবি মুনখ 

সনজ্জতকরণ 

  সাইজঃ ৮˝×৪˝ 

ম্যাটানরয়াল: সরবরাযকৃত িমুিা অনুযায়ী 

কানের বা ধাতব মেনম নপনভ্নস প্যািানফ্লক্স  

নপ্রন্ট কনর িাপি 

১১ ল্যাম্প মপাস্ট্ মফ্স্টুি   সাইজ ৬˝×৩˝ 

ম্যাটানরয়াল: কানের বা ধাতব মেনম নপনভ্নস  

নপ্রন্ট কনর িাপি।  

১২ ড্রপ িাউি ব্যািার   সাইজঃ ৭২˝×১০˝ 

সরবরাযকৃত িমুিা মমাতানবক ৪ বনণ ের ড্রপ 

িাউি ব্যািার নপনভ্নস  নপ্রন্ট কনর মেনম 

বাঁধাইসয িাপি  

১৩ ড্রপ িাউি ব্যািার   সাইজঃ ৪৫˝×৬˝  

সরবরাযকৃত িমুিা মমাতানবক ৪ বনণ ের ড্রপ 

িাউি ব্যািার নপনভ্নস  নপ্রন্ট কনর মেনম 

বাঁধাইসয িাপি 

১২ অভ্যথ েিা মিস্ক   সাইজঃ ১২˝×৩.৫˝ 

ম্যাটানরয়াল: ১৮ নমনল োইউি এর মাধ্যনম 

বুথ ততনর এবং ৪ বনণ ের  ইিনজট নস্ট্কার 

নপ্রন্ট কনর সরবরায, িাপি  



 

 

১৩ নগফ্ট আইনটম:    

ক)  ৪ বনণ ের কর্তেপনক্ষর িাম 

ও মলানগাসয দুই নদনক 

ছাপানিা মচইিসয পানটর 

ব্যাগ  

  ১২ ইনি×১৫ ইনি  

িমুিা অনুযায়ী 

খ) কাভ্ার মপজ (৩০০ গ্রাম 

মলানস) ৪ বনণ ের উভ্য় পানি 

ম্যাট মলনমনিিি ও স্পটিং 

নপ্রন্টঃ নভ্তনর ১২০ গ্রাম ৫০ 

পাতা কর্তেপনক্ষর িাম ও 

মলানগাসয স্পাইরাল বাইনন্ডং 

মিাট প্যাি। 

  ১০ ইনি×৬ ইনি  

 

গ) কর্তেপনক্ষর িাম ও 

মলানগাসয মজল কলম 

  িমুিা অনুযায়ী 

ঘ) ৪ বনণ ের কর্তেপনক্ষর িাম 

ও মলানগাসয নসরানমক মগ 

  িমুিা অনুযায়ী 

ি) স্যানিটাইজার 

(৭০% ইথািল, নলসানরি) 

  পনরমাণঃ ৫০ নমনল 

চ) ৪ বনণ ের কর্তেপনক্ষর িাম 

ও মলানগাসয সুনত কাপনড়র 

মাস্ক 

  িমুিা অনুযায়ী 

 

[প্রদোজি অনুসাদর েরপত্রোতা সকল কলাম পূরণ করদব] 

 

 

স্বাক্ষর: [েরপত্রোতার পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর স্বাক্ষর] 

িাম: [জাতীে পলরচেপত্রসহ স্বাক্ষরকারীর পূণ শ িাম] 

ক্ষমতা [স্বাক্ষরকারীর পেবী] 

েরপত্রোতার পদক্ষ েরপত্র স্বাক্ষর করার জন্য  যথাযথভ্াদব ক্ষমতাপ্রাি। 



 

 

 

উৎপাদিকারী প্রনতষ্ঠানির অঙ্গীকার পত্র (িরম লপলজ ৩-৬)  

 

[লিদম্নাক্ত লিদে শশিা সমাতাদবক েরপত্রোতা উৎপােিকারীদক লেদে এই িরম পূরণ করাদব। এই ক্ষমতা অপ শণ পত্র উৎপােিকারীর 

সলটার সহে প্যাদে লেদত হদব এবাং উৎপােিকারীর পদক্ষ যথাযথ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর স্বাক্ষরকৃত হদত হদব।]  

 

 [ITT উপ-অনুদচ্ছে ২৮(১)(এি) এর অধীদি  TDS এর লিদে শশিা সমাতাদবক েরপত্রোতা এটা েরপদত্র অন্তর্ভ শক্ত করদব]  

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং 

 

তালরখ 

েরপত্র প্যাদকজ িাং 

 

 

েরপত্র লট িাং (যখি প্রদযাজয)  

প্রাপক 

[ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা] 

 

 

 

সযদহতু আমরা [উৎপােিকারীর পূণ শিাম ললখুি] 

যারা [সয ধরদির পণ্য নতলর হে তা ললখুি] এর অলিলসোল প্রকৃত প্রস্তুতকারক এবাং যার কারখািা রদেদে [উৎপােিকারীর 

কারখািার পূণ শ ঠিকািা] এই মদম শ 

 

[েরপত্রোতার পূণ শ িাম] মক আমাদের কারখািাে প্রস্তুতকৃত লিদমাক্ত পণ্যসমূহ [পদণ্যর িাম ও সাংলক্ষি লববরণ] সরবরাদহর ক্ষমতা 

অপ শি করলে।  

 

আমরা, চুলক্তর সাধারণ শতশাবলীর (GCC) অনুদচ্ছে ৩১ সমাতাদবক উপদরাক্ত েরপত্রোতার/আমাদের প্রস্তালবত পদণ্যর পূণ শ গ্যারালন্ট 

ও ওোদরলন্ট লিলশ্চত করলে।  

 

স্বাক্ষর: [উৎপােিকারীর পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর স্বাক্ষর] 

 

িাম: [উৎপােিকারীর পদক্ষ ক্ষমতাপ্রাি ব্যলক্তর পূণ শ িাম] 

 

ঠিকািা: [িযাক্স ও ই-সমইল সহ পূণ শ ঠিকািা] 

 

পেবী: [পেবী ললখুি] 

 

তালরখ: [স্বাক্ষর করার তালরখ] 

 

 

 



 

 

 

েরপত্র জামািদতর [Tender Security] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (িরম লপলজ৩ - ৭) 

[ITT অনুদচ্ছে ৩১ ও ৩২ অনুযােী বাাংলাদেদশর সকাি তিলসলল ব্যাাংক কর্তশক েরপত্র জামািত প্রোদির জন্য এই েক ব্যবৃত হদব] 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং 

 

তালরখ 

েরপত্র প্যাদকজ িাং 

 

 

েরপত্র লট িাং (যখি প্রদযাজয)  

প্রাপক 
[ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা] 

 

 

 

 

েরপত্র গ্যারালন্ট িাং: [িাম্বার ললখুি]  

আমরা অবগত হদেলে সয, [েরপত্রোতার িাম] (পরবতীদত ‘‘েরপত্রোতা’ লহদসদব অবলহত) উপদরাক্ত েরপত্র লবজ্ঞলি (‘‘IFT’’) 

অনুসাদর [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাহ করার উদেদশ্য আপিার বরাবর [েরপত্র োলখদলর তালরখ] তালরদখ েরপত্র োলখল 

করদত ইচ্ছুক।   

 

অলধকন্তু, আমরা অবলহত হদেলে সয, আপিার শতশানুসাদর েরপত্র জামািত এর জন্য েরপত্রটি অবশ্যই ব্যাাংক গ্যারালন্ট দ্বারা সমলথ শত 

হদত হদব।  েরপত্রোতার অনুদরাদধর সপ্রলক্ষদত আমরা [ব্যাাংদকর িাম ললখুি],  এইমদম শ েরপত্রোতা চুলক্তর বাধ্যবাধকতা ভ্ে কদরদে 

সাংক্রান্ত প্রলতদবেি সহ আপিার প্রথম লললখত োবীর প্রালির সপ্রলক্ষদত সকাি সোষ ধরা বা লবপদক্ষ যুলক্ত প্রোি ব্যলতদরদক আপিাদক 

অপ্রতযাহারদযাগ্যভ্াদব লিঃশতশভ্াদব সয সকাি পলরমাণ টাকা তদব [টাকার পলরমাণ-অাংদক ও কথাে ললখুি] টাকার সবশী িে পলরদশাধ 

করার অলেকার করলে যলে দরপত্রদাতা: 

ক. েরপত্র উন্মুক্তকরদণর পর েরপত্র জামািদতর সমোদের মদধ্য েরপত্র প্রতযাহার কদর ; বা 

খ. ITT সমাতাদবক লিলে শষ্ট সমদের মদধ্য চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ (NOA) গ্রহদণ অস্বীকৃলত জািাে; বা 

গ. NOA সত উদিলখত সমদে কায শ সম্পােি জামািত লেদত ব্যথ শ হে; বা 

ঘ. NOA সত উদিলখত সমদের মদধ্য চুলক্তপত্র স্বাক্ষর করদত অস্বীকৃলত জািাে; বা 

ঙ. ITT সমাতাদবক েরপত্র মূদল্যর গালণলতক র্ভল সাংদশাধি গ্রহণ করদত অস্বীকৃলত জািাে।  

 

এই গ্যারালন্টর সমোে উিীণ শ হদব: 

ক. যলে েরপত্রোতা একজি সিল েরপত্রোতা হে, েরপত্রোতা ITT অনুযােী কায শ সম্পােি জামািত প্রোি কদর থাদক এবাং 

আমরা েরপত্রোতার সদে আপিার চুলক্ত সম্পােদির অনুলললপ প্রাি হই;  

 

খ. যলে েরপত্রোতা সিল েরপত্রোতা িা হে, এবাং েরপত্র নবধতার সমোে [েরপত্র নবধতার সমোে উিীদণ শর তালরখ] উিীণ শ হবার 

আঠাশ (২৮) লেি পর।  

 

অনুবতীনত, আমরা অবশ্যই উদিলখত ঠিকািাে উপদরাদিলখত সমোে উিীদণ শর তালরদখর মদধ্য অথবা তার পূদব শ এই গ্যারালন্টর অধীদি 

আমাদের লিকট অবশ্যই জামািত প্রোদির োলব পাঠাদত হদব।   

 

 

স্বাক্ষর 

 

 

 লসল 

 



 

 

ব্যাাংদকর ঋদণর অেীকার পত্র (Line of Credit) (িরম লপলজ ৩ - ৮) 

 

[ITT অনুদচ্ছে ১৫.১(এ) ও ২৮.১(লে) সমাতাদবক বাাংলাদেদশর সযদকাি তিলসলল ব্যাাংক এর ঋদণর জন্য এই েক ব্যবৃত হদব] 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং 

 

তালরখ 

েরপত্র প্যাদকজ িাং 

 

 

েরপত্র লট িাং (যখি প্রদযাজয)  

প্রাপক 

[ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা] 

 

 

 

ঋণ অেীকার িাং: [িম্বর ললখুি]  

 

আমরা অবগত হদেলে সয, [েরপত্রোতার িাম] (পরবতীদত ‘‘েরপত্রোতা’ লহদসদব অবলহত) উপদরাক্ত েরপত্র লবজ্ঞলি (‘‘IFT’’) 

অনুসাদর [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাহ করার উদেদশ্য আপিার বরাবর েরপত্র োলখল করার অলভ্প্রাে আদে।  

 

আমরা আরও অবগত আলে সয, আপিার শতশানুসাদর ব্যাাংকঋদণর অেীকার পদত্রর মাধ্যদম েরপত্রোতার আলথ শক সক্ষমতা, অথ শাৎ 

আনথ েক তারল্য অনথ ের  লিশ্চেতা লবধাি করদত হদব।  

 

অত্র েরপত্রোতার আদবেদির সপ্রলক্ষদত ও তার সদে বদন্দাবদস্তর মাধ্যদম আমরা [ব্যাাংদকর িাম ও ঠিকািা] এই মদম শ সম্মত হদেলে 

এবাং অেীকার করলে সয [েরপত্রোতার িাম ও ঠিকািা] সক যলে লিদম্নাক্ত পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা [পণ্য ও সসবার িাম ললখুি] 

সরবরাদহর চুলক্ত প্রোি করা হে শুধু উক্ত চুলক্তর জন্য তাদক ঘূণ শােমাি ঋণ [কথাে ও অাংদক ললখুি] প্রোি করা হদব। ক্রেকারী 

গ্রহণদযাগ্যতার সিে জালর িা করা পয শন্ত আমরা এই ঘূণ শােমাি ঋণ বজাে রাখব ।  

 

উপলস্থত সাক্ষীগদণর সমু্মদখ লসদ্ধান্ত সমাতাদবক ব্যাাংক এর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধ এই অেীকারপদত্র স্বাক্ষর ও লসল প্রোি কদরদে।  

 

 

 

স্বাক্ষর 

 

 

 লসল 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ (NOA)  (লপলজ ৩ - ৯) 

 

চুলক্ত িাং: তালরখ:  

 

প্রাপক: 

 

[সরবরাহকারীর িাম] 

 

 

 

এই মদম শ অবগত করা যাদচ্ছ সয, [অাংদক ও কথাে ললখুি] টাকা মূদল্যর [চুলক্তর িাম] এর জন্য পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাদহর 

উদেদশ্য [তালরখ ললখুি] তালরদখ োলখলকৃত আপিার েরপত্র েরপত্রোতার প্রলত লিদে শশিা সমাতাদবক সঠিককরণ ও সাংদশাধি 

সাদপদক্ষ [ক্রেকারীর িাম] কর্তশক অনুদমালেত হদেদে।  

 

অতএব, আপিাদক লিম্নরূপ পেদক্ষপসমূহ গ্রহণ করার অনুদরাধ করা যাদচ্ছ:  

i. ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬২.৩ সমাতাদবক এই সিাটিশ জালর করার সাত (৭) কায শ লেবদসর মদধ্য আপলি চুলক্ত 

সম্পােি সিাটিশ গ্রহণ কদরদেি মদম শ লললখতভ্াদব জািাদবি  

ii. ITT অনুদচ্ছে ৬৩.২ সমাতাদবক, কায শ সম্পােি জামািত লহসাদব [অাংদক ও কথাে ললখুি] টাকা লিলে শষ্ট েদক 

চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ গ্রহদণর সচৌে (১৪) লেদির মদধ্য োলখল কদরি লকন্তু (সুলিলে শষ্ট তালরখ উদিখ করুি) 

তালরখ অলতক্রম িা কদর।  

iii. ITT অনুদচ্ছে ৬৭.২ সমাতাদবক, চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ জালরর আঠাশ (২৮) লেদির মদধ্য লকন্তু (সুলিলে শষ্ট 

তালরখ উদিখ করুি) তালরখ অলতক্রম িা কদর চুলক্ত স্বাক্ষর করদবি।  

 

সকবল উপদরাক্ত কায শক্রম সম্পনিব করার পর  আপলি পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ বাস্তবােি করা শুরু করদত পারদবি। 

অনুগ্রহপূব শক অনুধাবি করদবি সয, এই চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ চুলক্তর গঠি নতলর করদব যা আপিার জন্য বাধ্যতামূলক হদব।  

 

আমরা সিাটিদশর সদে খসড়া চুলক্তপত্র এবাং অন্যান্য সকল েললদলর অনুলললপ আপিার সযে পয শদবক্ষণ ও স্বাক্ষদরর জন্য 

সাংযুক্ত করলে।  

 

  

 

স্বাক্ষর 

  

[ক্রেকারীর িাম] এর পদক্ষ স্বাক্ষর করার জন্য 

[ক্রেকারীর িাম] দ্বারা ক্ষমতাপ্রাি  

  

তালরখ: 

 

 

 



 

 

চুলক্তপত্র েললল (িরম লপলজ৩ - ১০) 

[এখাদি Procuring Entity নযনসনব অবনযত] 
 

এই চুলক্ত পত্র খািা এক পদক্ষ [ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা] এবাং অন্য পদক্ষ [সরবরাহকারীর িাম ও ঠিকািা] [নদি] লেদি [মাস] 

[বের] এর [তালরখ] তালরদখ সম্পালেত হে  :  

[এখানি Supplier নযনসনব অবনযত] 

 

সযদহতু ক্রেকারী সুলিলে শষ্ট পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা, যথা, [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] এর জন্য েরপত্র আহবাি কদরলেল এবাং উক্ত 

পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ কর্তশক সরবরাদহর উদেদশ্য োলখলকৃত [েরপত্রোতার িাম] এর [অাংক ও কথাে ললখুি] টাকা মূদল্যর 

(“চুলক্তমূল্য” লহদসদব অলভ্লহত করা হদব) েরপত্র গৃহীত হদেদে। 

 

এই চুলক্তদক লিম্নরূদপ সাক্ষ প্রোি লহদসদব লবদবচিা করদত হদব:  

 

১.  চুলক্তর সাধারণ শতশাবললদত ব্যবৃত শোবলী ও ব্যাখ্যা অনুসাদর এই চুলক্তর শোবলীর একই ধরদির অথ শ বুঝাদব। 

২.  চুলক্তটি গঠদি লিদম্নাক্ত েলললালে লিদম্নর ক্রমানুসাদর অগ্রগন্য :  

 (ক)   স্বাক্ষরকৃত চুলক্তপত্র িরম 

 (খ)   চুলক্ত সম্পােদির সিাটিশ (NOA) 

 (গ)   সম্পন্নকৃত েরপত্র 

 (ঘ)   চুলক্তর লবদশষ শতশাবলল (PCC) 

 (ঙ)    চুলক্তর সাধারণ শতশাবলল (GCC) 

 (চ)  কালরগলর লবলিদে শশসমূয  

 (ে)   িকশা (Drawings) 

 (জ) মূল্য তিলসল এবাং চালহো তিলসল এবং   

 (ঝ)  PCC এর তানলকাভুক্ত মযাগানযানগর দনললপত্রসয অন্যান্য দনললপত্র, যা চুনক্তর অংিনবনিষ। 

 

৩. ক্রেকারী কর্তশক সরবরাহকারীদক প্রদেে মূল্য পলরদশাধ লবদবচিাে, সব শদতাভ্াদব চুলক্তর সাংস্থাি সমাতাদবক সরবরাহকারী 

অলেকার করদে সয ক্রেকারীদক পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ এবাং সযদকাি ত্রুটি সাংদশাধি করদব।  

৪. সরবরাহকারী কর্তশক চুলক্ত সমাতাদবক পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ ও প্রদোজিীে সমরামত/ত্রুটি সাংদশাধি কায শ 

সম্পনিবকরণ লবদবচিাে, ক্রেকারী অলেকার করদে সয সরবরাহকারীদক চুলক্তমূল্য বা চুলক্ত সমাতাদবক প্রদেে অন্যান্য মূল্য 

চুলক্তর লবধাি অনুসাদর  সমদে ও পদ্ধলতদত প্রোি করদব। 

সাক্ষীগদণর সমু্মদখ পক্ষগণ উপদর উদিলখত চুলক্ত স্বাক্ষদরর লেি, মাস, বেদর বাাংলাদেদশর আইি অনুযােী চুলক্ত সম্পােদির  তালরখ 

লহদসদব গণ্য হদব।  

 

 

 ক্রেকারীর পদক্ষ ঠিকাোদরর পদক্ষ 

স্বাক্ষর   

িাম   

পেবী   

উপলস্থত ব্যলক্তর িাম   

ঠিকািা   



 

 

 

 

কায শ সম্পােি জামািদতর [PG] ব্যাাংক গ্যারালন্ট (িরম লপলজ৩ - ১১) 

 

[ITT উপ-অনুদচ্ছে ৬৩.১ অনুযােী বাাংলাদেদশর সকাি তিলসলল ব্যাাংক এই েক ব্যবহার কদর কায শ সম্পােি জামািদতর ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট প্রোি করদব]  

 

চুলক্ত িাং 

 

তালরখ 

 

 

 

প্রাপক 

 

[ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা] 

 

 

 

কায শ সম্পােি জামািদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট িাং: [িম্বর ললখুি] 

 

আমরা অবগত হদেলে সয [সরবরাহকারীর িাম] (পরবতীদত ‘‘সরবরাহকারী” লহদসদব অলবহত) চুলক্ত িাং [চুলক্তর সূত্র িাং] (পরবতীদত 

‘‘চুলক্ত” লহদসদব অলবলহত) এর অধীি [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাদহর োলেত্বপ্রাি হদে [চুলক্ত সম্পােদির তালরখ]  

তালরদখ অাংগীকার কদরদেি।  

 

আমরা আরও অবগত আলে সয, আপিানদর শতশাবলী সমাতাদবক চুলক্তটি অবশ্যই কায শ সম্পােি জামািদতর ব্যাাংক গ্যারালন্ট দ্বারা 

সমলথ শত হদত হদব।  

 

সরবরাহকারীর অনুদরাধক্রদম, আমরা [ব্যাাংক এর িাম] এখাদি উদিলখত টাকার োবীর স্বপদক্ষ প্রমাি বা কারণ েশ শাদিা ব্যলতদরদক 

সরবরাহকারী চুলক্তর বাধ্যবাধকতা ভ্ে কদরদে সাংক্রান্ত প্রলতদবেিসহ আপিার প্রথম লললখত োবীর প্রালির সপ্রলক্ষদত সকাি তকশ বা 

লবপদক্ষ যুলক্ত প্রোি ব্যলতদরদক আপিাদক অপ্রতযাহারদযাগ্যভ্াদব লিঃশতশভ্াদব সয সকাি পলরমাণ টাকা তদব [টাকার পলরমাণ - অাংদক 

ও কথাে উদিখ করুি] টাকার সবশী িে পলরদশাধ করার অলেকার করলে।  

 

এই গ্যারালন্ট [গ্যারালন্টর নবধতার তালরখ] তালরখ পয শন্ত নবধ থাকদব। অতএব উপদর উদিলখত েিদর উক্ত তালরদখ বা তার পূদব শ এই 

গ্যারালন্টর অধীদি পলরদশাদধর োবী আমাদের লিকট প্রাি হদত হদব । 

  

 

 

[ব্যাাংক এর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর স্বাক্ষর] 

 

স্বাক্ষর 

 

লসল 

 

 

      



 

 

অলগ্রম অথ শ পলরদশাদধর ব্যাাংক গ্যারালন্ট (িরম লপলজ৩ - ১২) 

 

[GCC উপ অনুদচ্ছে ২৬.১ অনুযােী বাাংলাদেদশর সকাি তফ্নসনল ব্যাাংক এই িরদমট ব্যবহার কদর অগ্রীম পলরদশাদধর ব্যাাংক 

গ্যারালন্ট প্রোি করদব]  

 

চুলক্ত িাং 

 

তালরখ 

 

 

 

প্রলত: 

 

[ক্রেকারীর িাম ও ঠিকািা] 

 

 

 

অগ্রীম পলরদশাদধর ব্যাাংক গ্যারালন্ট িাং: [িম্বর ললখুি] 

 

আমরা অবগত হদেলে সয [সরবরাহকারীর িাম] (পরবতীদত ‘‘সরবরাহকারী” লহদসদব অনবনযত) চুলক্ত িাং [চুলক্তর সূত্র িাং] 

(পরবতীদত ‘‘চুলক্ত” লহদসদব অলবলহত) এর অধীি [পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার লববরণ] সরবরাদহর োলেত্বপ্রাি হদে [চুলক্ত সম্পােদির 

তালরখ]  তালরদখ অেীকারবদ্ধ হদেদেি। 

 

আমরা আরও অবগত হদেলে, চুলক্তর লবদশষ শতশ [PCC] এর ২৫.১ অনুদচ্ছে সমাতাদবক চুলক্তর অধীি অগ্রীম পলরদশাধ 

অপ্রতযাহারদযাগ্য  ও লিঃশতশ ব্যাাংক গ্যারালন্ট দ্বারা সমলথ শত হদত হদব।   

 

সরবরাহকারীর অনুদরাধক্রদম, আমরা [ব্যাাংক এর িাম] এখাদি উদিলখত টাকার োবীর স্বপদক্ষ প্রমাি বা কারণ েশ শাদিা ব্যলতদরদক 

সরবরাহকারী চুলক্তর বাধ্যবাধকতা ভ্ে কদরদে সাংক্রান্ত প্রলতদবেিসহ আপিার প্রথম লললখত োবীর প্রালির সপ্রলক্ষদত সকাি তকে বা 

লবপদক্ষ যুলক্ত প্রোি ব্যলতদরদক আপিাদক অপ্রতযাহাদযাগ্যভ্াদব লিঃশতশভ্াদব সয সকাি পলরমাণ টাকা তদব [টাকার পলরমাণ - অাংদক 

ও কথাে উদিখ করুি] টাকার সবশী িে পলরদশাধ করার অলেকার করলে।  

 

এোড়াও আমরা সম্মত রদেলে সয ক্রেকারী এবাং সরবরাহকারীর মদধ্য চুলক্তর শতশাবলীদত বা চুলক্তর অন্য সকাি েলললপদত্র সকাি 

পলরবতশি, সাংযুলক্ত বা অন্য সকাি সাংদশাধি,  আমাদেরদক ব্যাাংক গ্যারালন্টর অধীি সকাি োে হদত অব্যাহলত সেদব িা  এবাং এই 

মদম শ আমরা এ ধরদির সকাি পলরবতশি, সাংযুলক্ত বা অন্য সকাি সাংদশাধি সাংক্রান্ত সিাটিদশর অব্যাহলত লেলচ্ছ।  

 

এই গ্যারালন্ট [গ্যারালন্টর নবধতার তালরখ] তালরখ পয শন্ত নবধ থাকদব। অতএব উপদর উদিলখত েিদর উক্ত তালরদখ বা তার পূদব শ এই 

গ্যারালন্টর অধীদি পলরদশাদধর োবী আমাদের লিকট প্রাি হদত হদব । 

 

[ব্যাাংক এর ক্ষমতাপ্রাি প্রলতলিলধর স্বাক্ষর] 

 

 

স্বাক্ষর 

 

লসল 

 

 

 

 



 

 

 

অধ্যাে ৬ : চানযদা তফ্নসল (Schedule of Requirements) 

 

েরপত্র লবজ্ঞলি িাং:  তালরখ:  

েরপত্র প্যাদকজ িাং:    

লট িাং (যখি প্রদযাজয হদব):    

    

ক. পদণ্যর তাললকা এবাং সরবরাহ তিলসল  

 

এই অাংদশ পণ্য তাললকা এবাং সরবরাহ তিলসল এবাং সাংলিষ্ট সসবার তাললকা এবাং সম্পােি তিলসল রদেদে এবাং ক্রেকারীদক 

প্রলতটি সুলিলে শষ্ট ক্রদের জন্য অবশ্যই সতকশতার সদে প্রস্তুত করদত হদব।  

ক্রেকারী দ্রুত পলরবতশিদযাগ্য এবাং/অথবা দুষ্প্রাপ্য যন্ত্রাাংদশর সরবরাহ সীলমত হদল তা এই চালহো তিলসল  এ অন্তশর্ভক্ত করদত 

পাদর। এটি যদন্ত্রর অব্যাহত ব্যবহার বা পলরচালিা লিলশ্চত করদব। 

 

পদণ্যর তাললকা ও সরবরাহ তিলসল অনুযােী িরম লপলজ৩ - ২ পূরণ করার সমে, েরপত্রোতা প্রলতটি লদটর লবপরীদত প্রলতটি 

আইদটদমর জন্য মূল্য ও চুলক্তদত বলণ শত সরবরাহ তালরখ প্রস্তাব করদব এবাং প্রলতটি লট আলাো আলাোভ্াদব সেখাদব সযভ্াদব পণ্য 

তাললকা ও সরবরাহ তিলসদল লিধ শালরত রদেদে। 

 

আইদটম 

িাং 

আইদটদমর লববরণ  পলরমাদপর 

একক 

প্রদোজিীে 

একদকর সাংখ্যা 

সরবরাদহর স্থাি প্রদোজিীে সমে 

(সিাহ লহদসদব) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
সরবরাহ শদতশর সক্ষদত্র ক্রেকারীর প্রালধকার:  [দিাট ১] 

 

লট িাং ১: [লববরণ ললখুি]  

 
[লদটর সকল  আইদটম এর জন্য 

যতগুদলা সালর (দরা) প্রদোজি, যুক্ত 

করুি] 

    

লট িাং ২: [লববরণ ললখুি] 

 
[লদটর সকল  আইদটম এর জন্য 

যতগুদলা সালর (দরা) প্রদোজি, যুক্ত 

করুি] 

    

 

সিাট ১: চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরখ সথদকই সরবরাদহর সমোে আরম্ভ হে। 

 



 

 

খ. সাংলিষ্ট সসবার তাললকা ও সম্পােদির  তিলসল  

 

সাংলিষ্ট সসবা সম্পদকশ সিাট  

 

এই সাংলিষ্ট সসবার তিলসল  এ ক্রেকারী পণ্য চূড়ান্ত গন্তদব্য সপৌৌঁদে সেোর জন্য প্রদোজিীে অভ্যন্তরীণ পলরবহি ও অন্যান্য সসবা 

ব্যতীত স্পষ্টভ্াদব সাংলিষ্ট/আনুষালেক সসবা সুলিলে শষ্টভ্াদব উদিখ করদব। লবদশষভ্াদব এ ধরদির সসবা লিম্নরূপ হদত পাদর তদব 

এদতই সীমবদ্ধ থাকদব িা:  

(ক) কায শস্থদল সাংদযাজি সম্পােদির নিপুণ্য বা তোরলক এবাং/অথবা সরবরাহকৃত পণ্য ব্যবহার চালুকরণ; 

(খ) সাংদযাজদির জন্য  প্রদোজিীে টুলস/যন্ত্রপালত এবাং/অথবা সরবরাহকৃত পদণ্যর রক্ষণাদবক্ষণ; 

(গ) সরবরাহকৃত প্রদযাজয প্রলতটি পদণ্যর যথাথ শ ইউলিদটর জন্য লবস্তালরত পলরচালিা এবাং রক্ষণাদবক্ষণ োনুোল প্রোি;  

(ঘ) সুলিলে শষ্ট সমে লিদে শশিা সমাতাদবক সমোে পয শন্ত সরবরাহকৃত পদণ্যর ব্যবহার, বা তত্ত্বাবধাি এবাং/অথবা সমরামত করা, 

তদব শতশ থাদক সয এই সসবার কারদণ সরবরাহকারী চুলক্তর ওোদরলন্ট বাধ্যবাধকতা সথদক পলরত্রাি সেদব িা;  

(ঙ) সরবরাহকৃত পণ্যর সাংদযাজি, চালুকরণ, ব্যবহার, রক্ষণাদবক্ষণ, এবাং/অথবা সমরামত লবষদে পণ্য স্থাপদির স্থাদি 

এবাং/অথবা সরবরাহকারীর োদন্ট ক্রেকারীর কম শকতশা ও কম শচালরদের প্রলশক্ষণ প্রোি।  

 

িরম লপলজ৩ - ২ পূরণ করার সমে, েরপত্রোতা প্রলতটি লদটর লবপরীদত প্রলতটি আইদটদমর বা সসবার জন্য মূল্য ও সরবরাহ তালরখ 

প্রস্তাব করদব  

 

আইদটম 

িাং 

সাংলিষ্ট সসবার লববরণ সরবরাদহর  

একক 

প্রদোজিীে 

একদকর 

সাংখ্যা 

সসবা প্রোদির 

স্থাি 

সসবা প্রোদির 

প্রদোজিীে সমে 

(লেি/তালরখ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
সরবরাহ শদতশর সক্ষদত্র ক্রেকারীর প্রালধকার :  [দিাট ১] 

 

লট িাং ১: [লববরণ ললখুি] 

 
[লদটর সমস্ত একক আইদটম এর জন্য 

যতগুদলা সালর (দরা) প্রদোজি, যুক্ত 

করুি] 

[দিাট ১] [দিাট ২]   

লট িাং ২: [লববরণ ললখুি] 

 
[লদটর সমস্ত একক আইদটম এর জন্য 

যতগুদলা সালর (দরা) প্রদোজি, যুক্ত 

করুি] 

    

 

সিাট ১: চুলক্ত স্বাক্ষদরর তালরখ সথদকই সরবরাদহর সমোে আরম্ভ হদব। 

 

সিাট ২: সরবরাদহর পৃথক একক রদেদে লকিা ও সস সক্ষদত্র একদকর পলরমাণ লবষদে ক্রেকারী অবশ্যই লসদ্ধান্ত গ্রহণ করদব। অন্যথাে 

উভ্ে কলাদম এক (১) বা কলাম ৪ এ ‘সথাক’ ললখদত হদব।  



 

 

অধ্যাে ৭. কালরগলর লবলিদে শশ (Technical Specifications) 

 

 

িকশা (Drawing) লবষদে সিাট 

 

[পদণ্যর কালরগলর লবলিদে শশি প্রস্তুদতর সমে ক্রেকারী পাবললক প্রলকউরদমন্ট লবলধমালা, ২০০৮ এর লবলধ-২৯ অনুসরণ করদব।] 

[ক্রেকারীর চালহো সমাতাদবক েরপত্রোতাকর্তশক বাস্তবসম্মত ও প্রলতদযালগতামূলক েরপত্র প্রোদির পূব শশতশ লহদসদব একটি 

সুলিলে শষ্ট ও স্পষ্ট লবলিদে শশ থাকা। প্রলতদযালগতামূলক েরপদত্রর জন্য লবলিদে শশ অবশ্যই সম্ভাব্য ব্যাপক প্রলতদযালগতা লিলশ্চত 

করার সুদযাগ সৃলষ্টর জন্য প্রস্তুত করদত হদব, এবাং একইসদে ওোকশোিলশপ, উপকরণ, এবাং ক্রেতব্য পণ্য ও সসবার 

কায শকালরতা সমূদহর প্রতযালশত মাি সম্পদকশ সুস্পষ্ট লববরণও এদত থাকদত হদব। সকবল এটা করা হদলই ক্রদের স্বচ্ছতা, 

জবাবনদনযতা, কায শকালরতা, সমআচরণ এবাং ক্রদের লমতব্যলেতার উদেশ্য বাস্তবালেত হদব, েরপদত্রর গ্রহণদযাগ্যতা লিলশ্চত 

হদব, এবাং েরপত্র মূল্যােি ও োলখল-উির সযাগ্যতা মূল্যােি সহজ হদব। লবলিদে শদশ এটা উদিখ করদত হদব সয পণ্য ও সাংলিষ্ট 

সকল আইদটম, উপকরণ এবাং আনুসলেক বস্তু হদব িতুি, অব্যবৃত এবাং অলত সাম্প্রলতক মদেদলর, এবাং সসগুদলার লেজাইি 

ও উপাোি  অলত সাম্প্রলতক সাংস্করদণর হদব]  

 

পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবাসমূহ লিম্নরূপ কালরগলর লবলিদে শশ অনুসাদর হদব:  

 

আইদটম 

িাং 

আইদটম বা সাংলিষ্ট সসবার 

িাম 

কালরগলর লবলিদে শশ ও লিণ শােক  

১ ২ ৩ 

লট িাং ১: [লববরণ ললখুি] 

 
[লদটর সকল একক 

আইদটম এর জন্য যতগুদলা 

সালর (দরা) প্রদোজি, যুক্ত 

করুি] 

[পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা প্রস্তুত ও সরবরাদহ অনুসৃত সঠিক কালরগলর লবলিদে শশ এবাং 

সযদকাি জাতীে বা আন্তজশালতক মাি, উৎপােিকারী কর্তশক অনুসৃত হদব। ক্রেকারী 

পলরষ্কার ভ্াষাে অবশ্যই ব্যাখ্যা করদব। ক্রেকারী লক লক পলরেশ শি এবাং/অথবা 

পরীক্ষা করদব এবাং তা সকাথাে করদব সসসব কালরগলর লবলিদে শদশ লিলে শষ্ট করা 

থাকদব।]  

লট িাং ২: [লববরণ ললখুি] 

 
[লদটর সকল একক 

আইদটম এর জন্য যতগুদলা 

সালর (দরা) প্রদোজি, যুক্ত 

করুি] 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

অধ্যাে ৮. িকশা (Drawing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ক্রেকারীর সদে সযাগাদযাদগর পূণ শ ঠিকািা  (দিাি, িযাক্স, ইদমইল সহ) ললখুি] 

 

 

িকশা (Drawing) লবষদে সিাট 

 

[এখাদি সাইট োিসহ িকশা (Drawing)সমূদহর তাললকা সাংযুক্ত করদত হদব অথবা সাংযুলক্ত লহদসদব আলাো 

সিাল্ডাদর লেদত হদব। িকশা (Drawing)সমূদহ স্পষ্টভ্াদব িম্বর, তালরখ এবাং প্রদযাজয সক্ষদত্র সাংদশাধিী িম্বর 

থাকদত হদব]  



 

 

 

িরদমট 

সলাদগা  

[ক্রেকারীর সাদথ সযাগাদযাদগর পূণ শ লববরণ সলনিবদবলশত করুি] 

চুলক্ত সাংদশাধি 

 

চুলক্ত িাং  

সাংদশাধিী িাং  

অনুদমােি সূত্র িাং  

 

[পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবার িাম ললখুি] সরবরাদহর জন্য [ক্রেকারীর িাম] এবাং [সরবরাহকারীর আইিানুগ িাম ললখুি] মদধ্য এবাং 

তাদের দ্বারা সম্পালেত চুলক্ত িাং [সাংখ্যা/সাল ললখুি] লিম্নরূদপ সাংদশালধত হদলা:  

১. GCC অনুদচ্ছে [অনুদচ্ছে িাং সনন্ননবনিত করুি], এই মদম শ সাংদশালধত হদলা     _____ 

             

            

২. GCC অনুদচ্ছে [অনুদচ্ছে িাং সনন্ননবনিত করুি], এই মদম শ সাংদশালধত হদলা     

            

 _________________________________________________________________ 

এবাং অনুরূপ। 

এই সাংদশাধিী কায শক্রদের তালরখ হদচ্ছ [কায শকর তালরখ ললখুি] তালরখ অথবা বাস্তবােদির সপ্রলক্ষদত যা অদপক্ষাকৃত পরবতীদত 

ঘদটদে।  

মূল চুলক্তর অপরাপর শতশাবলী সম্পূণ শরূদপ চালু ও কায শকর থাকদব 

এই সাংদশাধিী, পৃষ্ঠা সাংখ্যা [পৃষ্ঠা সাংখ্যা ললখুি] এবাং সাংযুলক্ত সাংখ্যা [সাংযুলক্ত সাংখ্যা ললখুি], লিম্ন স্বাক্ষরকারীগণ লিলশ্চত করদে 

সয,  মূল চুলক্তর অধীদি এই সাংদশাধিী সম্পােি করার জন্য ক্ষমতাপ্রাি হদেদেি।  

সাক্ষীগদণর সমু্মদখ ভ্াদলাভ্াদব পদড় ও বুদঝ, ক্রেকারী ও সরবরাহকারী এই সাংদশাধিী স্বাক্ষর কদরদেি।  

[সরবরাহকারীর ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারী]       [ক্রেকারীর ক্ষমতাপ্রাি স্বাক্ষরকারী] 

    

স্বাক্ষর  স্বাক্ষর 

    

পেবী                                        তালরখ  পেবী                                        তালরখ 

 

িরদমট 

 



 

 

 

িরদমট (েক) 

সলাদগা 

মালামাল গ্রহণ সিে পত্র 

অনফ্স স্মারক িং           তানরখঃ 

 

০১ ক্রেকারীর লবস্তালরত তথ্য  

 (এ) লবভ্াগ  :  

 (লব) সাদকশল/অলধেির :  

 (লস) সজাি/অিল :  

 (লে) অন্যান্য (লিলে শষ্ট কদর ললখুি) :  

০২ সরবরাদহর িাম :  

০৩ চুলক্ত িাং :  

০৪ সরবরাহকারীর নবধ লশদরািাম :  

০৫ সরবরাহকারীর সদে সযাগাদযাদগর লবস্তালরত লববরণ :  

০৬ সরবরাহকারীর সেে লাইদসি/তাললকার্ভলক্ত/লিবন্ধি তথ্যাবলল :  

০৭ তালরখসহ NOA এর সূত্র (চুলক্ত সম্পােি সিাটিশ) :  

০৮ NOA অনুযােী মূল চুলক্ত মূল্য :  

০৯ সরবরাদহর লভ্লিদত চূড়ান্ত চূলক্ত মূল্য :  

১০ মূল চুলক্তর সমোে 

(এ) আরদম্ভর তালরখ :  

(লব) সমানপ্তর তালরখ :  

১১ প্রকৃত সরবরাদহর সমোে 

(এ) প্রকৃত আরদম্ভর তালরখ :  

(লব) প্রকৃত সমালির তালরখ :  

১২ সরবরাদহর সমোে বলধ শতকরদণর লেি/মাস  :  

১৩ লবলদম্ব সরবরাদহর কারদণ লবলম্বজলিত ক্ষলতপূরদণর পলরমাণ (LD) :  

১৪ লবদশষ সিাট (যলে থাদক) :  

 

এই মদম শ পতযেি করা যাদচ্ছ সয, চুলক্তর সাংস্থাি অনুযােী এবাং সকল পলরকেিা, লেজাইি, িকশা (Drawing), লবলিদে শশ এবাং 

লিদে শশিা অনুযােী তৎসহ সাংলিষ্ট সাংদশাধিী সদব শাতভ্াদব ও কদঠারভ্াদব প্রলতপালি কদর এবাং ক্রেকারী/োলেত্বপ্রাি 

প্রদকৌশলী/অন্যান্য (লিলে শষ্ট করুি) লবচুযলত সন্তুলষ্টর সদে  চুলক্তর অধীি সকল পণ্য ও সাংলিষ্ট সসবা সরবরাহ করা হদেদে। পলরেশ শি ও 

পরীক্ষার সমে লচলিত সকল ত্রুটি/নবচুযনত সাংদশাধি করা হদেদে বা সাংলিষ্ট পণ্য যথাযথভ্াদব প্রলতস্থাপি করা হদেদে।  

 

                                                                                              ___________________________________ 

সিে প্রোি কর্তশপদক্ষর িাম, পেবী ও স্বাক্ষর  

অনুগ্রহ কদর অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য 

 

 



 

 

 

সরবরাহ সম্পদনিবর লবস্তালরত লববরণ 

 

 সরবরাহকারী: [আইিগত নবধ লশদরািাম সলনিবদবশ করুি]  

িাং সরবরাদহর প্রধাি আইদটমসমূহ  সমাট মূল্য 

(চুলক্তকৃত মুদ্রাে) 

(বাংলানদিী টাকায়) 

   

   

 

 ঢীকা: প্রলতটি মূল্য অবশ্যই সমাট মূদল্যর সদে সাংগলতপূণ শ হদত হদব।  

 

 

 

 

সহ-ঠিকাোর 

[প্রদযাজয িা হদল পলরহার করুি] 

 

সহ-ঠিকাোর: [আইিগত নবধ লশদরািাম সলনিবদবলশত করুি] 

 

িাং                          আইদটম/কায শক্রমসমূহ 

                [সহ-ঠিকাোদরর প্রেি তথ্যাবললদত প্রেি সূত্র]  

মূল্য 

(চুলক্ত মুদ্রাে) 

   

   

 

 

 

_________________________________________________ 

সিে প্রোি কর্তশপদক্ষর িাম, পেবী ও স্বাক্ষর  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


