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i 

 

Av`k© `icÎ `wjj 
`i`vZvi †hvM¨Zv 

 

`ic‡Îi mv‡_ wbgœ‡jøwLZ KvMRcÎvw` I `wjjvw` bv‡gi mxj mn 1g †kªbxi †M‡R‡UW miKvix Kg©KZ©v KZ…©K mZ¨vwqZ 
KiZ:  `vwLj Ki‡Z n‡e:- 

 
1|  nvjbvMv` bevqbK…Z †UªW jvB‡m‡Ýi mZ¨vwqZ Kwc | 
2| f¨vU †iwR‡óªkb mvwU©wd‡K‡Ui mZ¨vwqZ Kwc (13 msL¨vi f¨vU †iwR‡óªkb mvwU©wd‡KU n‡Z n‡e)| 
3| (2021-2022) A_© eQ‡ii AvqKi cwi‡kv‡ai mb`c‡Îi mZ¨vwqZ Kwc| 
4|       evsjv‡`k †P¤^vi Ae Kgvm©/mswkøó e¨emvqx mwgwZi (Ryb/2023 ch©šÍ) †g¤^vikx‡ci mZ¨vwqZ Kwc| 
5| `icÎ/wmwWDj µ‡qi e¨vs‡K †UªRvix Pvjv‡bi gyj Kwc I Online Verification Copy.        
6| `icÎ `vZvi XvKv kn‡i wbR¯̂ e¨emv cÖwZôv‡bi Kvh©vjq _vK‡Z n‡e| fvov evox‡Z e¨emv cÖwZôv‡bi Kvh©vjq 

cwiPvjbvi †¶‡Î evoxi gvwjK n‡Z †gqv` D‡jøL K‡i cÖZ¨qY cÎ Ges wbR gvwjKvbvaxb evox‡Z Awdm n‡j 
gvwjKvbvi cÖgvY cÎ ev `wj‡ji mZ¨vwqZ Kwc| 

7|      `i`vZv‡K t (K) †Kvb Zdwmjx e¨vsK n‡Z Zvi cÖwZôv‡bi wnmv‡e Kgc‡¶ 20,00,000/-(wek jÿ)UvKv Rgv 
Av‡Q g‡g© nvjbvMv` Avw_©K ¯^”QjZv mvwU©wd‡KU I (L) Zvi cÖwZôv‡bi e¨vsK wnmv‡e 2021-2022  A_© eQ‡i 

Kgc‡ÿ 50,00,000/- (cÂvk jÿ) UvKvi Transaction nBqv‡Q g‡g© Bank Statement Gi 
g~jKwc `vwLj Ki‡Z n‡e (mZ¨Zv Aek¨B hvPvB Kiv n‡e)| 

8|  `i`vZv cÖwZôv‡bi gvwj‡Ki bv‡g XvKv Awd‡mi j¨vÛ‡dvb, †gvevBj, d¨v· b¤̂i D‡jøL K‡i Zvi ZvwjKv| 
9| `i`vZv cÖwZôvb‡K miKvix/Avav miKvix/kvwqZ¡ k¦vwmZ/we‡klvwqZ nvmcvZvj/cÖwZôv‡b wj‡bb mvgMÖx mieivn Kv‡R 

Kgc‡¶ me©‡kl 03 (wZb) erm‡ii ev Í̄e AwfÁZv _vK‡Z n‡e Ges D³ AwfÁZvi mc‡ÿ †Uv‡Kb bs, †PK bs I 
`vexK…Z wej Gi wnmve weeibx ZvwjKv QK AvKv‡i †ck Kwi‡Z nB‡e| `icÎ`vZv KZ…©K `ic‡Îi mv‡_ c~e©-AwfÁZvi 
mb`c‡Îi mZ¨vwqZ d‡UvKwc `vwLj Ki‡Z n‡e (AwfÁZv I wnmve weeibx ZvwjKvi mZ¨Zv Aek¨B hvPvB Kiv n‡e)| 
mb`cÎ e¨wZZ †Kvb c~e©-AwfÁZv g~j¨vqYKv‡j we‡ePbvq Avbv n‡e bv|  

10|   `i`vZv‡K `ic‡Îi mv‡_ †`‡ki ‡Kvb AvBb Øviv A‡hvM¨ bb g‡g© A½xKvi cÎ `vwLj Ki‡Z n‡e| 
11|      `icÎ `vZv‡K 05(cvuP) gvm wbR¯^ A_©vq‡b KvR Pvwj‡q †bqvi gZ Avw_©K ¯^”QjZv _vK‡Z n‡e| 
12| wbgœwjwLZ kZ© mg~n mwVKfv‡e cÖ¯‘Z/cÖYqb ev `vwLj Ki‡Z e¨_© n‡j Non-Responsive ev evwZj e‡j 

†NvwlZ n‡e t-     
    K) Dc‡i PvwnZ g~j Kwc mg~n `ic‡Îi mwnZ `vwLj bv Kwi‡j| 

L) `i`vZv-Zvi cÖwZôv‡bi 01, 02, 03 ,04, 06, 09 I 13 bs m~Px‡Z ewY©Z mb`c‡Îi g~jKwc mg~n 
cÖ‡qvRb‡ev‡a `icÎ `vwL‡ji ci KwgwU‡K cÖ`k©b Ki‡Z bv cvi‡j| 

 

          (M) `icÎ wmwWD‡ji cÖwZwU cvZvq `icÎ`vZv KZ…©K `ic‡Îi kZ©vejx MÖnb‡hvM¨Zvi wbðqZv m~PK  
               mxj‡gvni mn `¯ÍLZ bv _vK‡j| 
13|     cwienb wVKv`v‡ii wbR¯^ UªvK/wcK Avc Gi weAviwUG KZ©K cÖ`Ë †iwR‡÷ªkb, iæU cviwgU I nvjbvMv` U¨v·  

†Uv‡Kbmn Ab¨vb¨ cÖ‡qvRbxq KvMRc‡Îi mZ¨vwqZ I bevqbK…Z d‡UvKwc `vwLj Kwi‡eb| 
14| `ic‡Îi mwnZ `vwLjK…Z KvMRcÎ/`wjjvw` hvPvB msµvšÍ t 

RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) KZ©„c¶/`icÎ g~j¨vqY KwgwU cieZ©xKv‡j †h 
†Kvb mgq †h †Kvb mb`c‡Îi g~j Kwc †`Lvi AwaKvi msi¶Y K‡ib| hw` †Kvb mgq †h †Kvb mb`c‡Îi Drm 
ev cÖwZcv`¨ welq (contents) AmZ¨ e‡j wPwýZ ev cÖgvwYZ nq Z‡e RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I 
cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) mswkøó `icÖ¯ÍvewU‡K evwZj ev A‡hvM¨ Kivi AwaKvi msi¶Y K‡ib Ges mswkøó 
`i`vZv cÖwZôvb‡K Kv‡jv ZvwjKvfy³ Kiv QvovI Zvi weiæ‡× Ab¨vb¨ AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY Ki‡Z cvi‡eb| 
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Supplier Information Entry Sheet 
 

(cÖavb wnmve iÿY Kg©KZ©vÕi Kvh©vj‡qi wb‡`©kvbyhvqx GB dig wU `i`vZv cÖwZôvb Zvi dv©‡gi wbR¯^ †jUvi †nW c¨v‡W 
Aek¨B cyib K‡i `ic‡Îi mwnZ `vwLj Ki‡Z n‡e)|  

 

Suppliers  TIN Number : 

 

National ID : 

 

Trade License No: 

 

VAT Regisistration No: 

 

Name of the supplier 

 

(English): 

 

(Bangla): 

 

Address: 

 

Email: 

 

Telephone: 

 

Cell Phone: 

 

Fax No: 

 

Banking Information 

 

Bank Account Name: 

 

Bank Account Number: 

 

Bank Account Type: 

 

Bank Name: 

 

Branch Name: 
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`ic‡Îi mvaviY wb‡ ©̀kvejx: 
 

RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) KZ©„K evrmwiK msMÖn I mieivn (cwienb) mieiv‡ni 
wbwg‡Ë  wVKv`vi wb‡qv‡Mi Rb¨ GB `icÎwU Avnevb Kiv n‡”Q KZ…©c¶ B”Qv Ki‡j GB `ic‡Îi †gqv` cieZ©x Avw_©K 
erm‡ii wVKv`vi wbhy³ bv nIqv ch©šÍ ejer _vwK‡e|  
     `icÎwUi Rb¨ wbgœ ewY©Z mvaviY kZ©vejx mKj `icÖ¯ÍveKvix cÖwZôv‡bi Dci eva¨Zvg~jK fv‡e cÖ‡hvR¨ n‡e| 
1| `icÎ cÖ¯ÍÍZ KiY t 

`icÎ`vZv Zvi `icÎ cÖ ‘̄ZKv‡j †h LiP n‡e Zv wZwb wb‡RB enb Ki‡eb Ges `ic‡Îi djvdj hvB †nvK bv 
†Kb, RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi)Õ‡K Li‡Pi Rb¨ `vqx Kiv hv‡e bv| 

2| `icÎ RvgvbZ (Av‡b©ógvwb) msµvšZ t  
`ic‡Îi mv‡_ evsjv‡`‡ki †h †Kvb Zdwmj e¨vsK n‡Z †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU Gi gva¨‡g `icÎ weÁwß‡Z 
ewY©Z MÖæc wfwËK D‡jøwLZ As‡Ki UvKv `icÎ RvgvbZ(Av‡b©ógvwb) wnmv‡e Rgv w`‡Z n‡e| Zdwmjx e¨vsK 
e¨wZZ Ab¨ †Kvb e¨vsK/Avw_©K cÖwZôv‡bi gva¨‡g cÖ`Ë †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU MÖnY Kiv n‡e bv| 
`ic‡Îi mv‡_ cÖ`Ë `icÎ RvgvbZ wnmv‡e RgvK…Z †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU Gi weeiY msµvšÍ digwU Aek¨B 
wbR¯^ †jUvi‡nW c¨v‡W `icÎ`vZv KZ…©K ¯^v¶i c~e©K `ic‡Îi mwnZ Rgv w`‡Z n‡e | 

3| `ic‡Îi ms‡kvabx msµvšÍ t 
RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) wbR cÖ‡qvR‡b A_ev †Kvb `icÎ `vZvi 
AbymÜv‡bi Rev‡e `icÎ Zdwm‡ji ms‡kvabx Rvix Ki‡Z cvi‡e| RvixK…Z †h †Kvb ms‡kvabx mKj 
`icÎ`vZv‡K wjwLZfv‡e AewnZ Kiv n‡e Ges GB ms‡kvabx MÖnb Zv‡`i Dci eva¨Zvg~jK n‡e| 

 4| `icÎ `vwLj msµvšÍ t 
K)  `icÎ`vZv Aek¨B `ic‡Î D‡jøwLZ QK Abyhvqx cªwZôv‡bi wbR¯^ ‡jUvi †nW c¨v‡W `icÖ¯Íve `vwLj 

Ki‡eb|  
L)  GKwU AvB‡U‡gi Rb¨ GKwUi †ekx `i `vwLj Kiv hv‡e bv| 
M) `icÎ cÖ¯Ív‡ei mv‡_ AÎ `icÎ Zdwm‡ji `i`vZvi †hvM¨Zvi †ÿ‡Î D‡jøwLZ PvwnZ Avek¨Kxq 

KvMRcÎvw` h_vh_fv‡e gyLeÜ mxjMvjvK…Z Lv‡g `icÎ Rgv w`‡Z n‡e| hw` †Kvb cÖ¯Ív‡e D³ 
KvMRcÎvw` mshy³ bv _v‡K Z‡e cÖ¯ÍvewU AMÖnb‡hvM¨ (Non-responsive) e‡j we‡ewPZ n‡e| 

N)  Lv‡gi Dci `icÖ¯ÍveKvix cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv Ges cÖ¯ÍvweZ MÖæ‡ci bvg ¯úóv¶‡i D‡jøL _vK‡Z 
n‡e| 

N) cÖ‡Z¨K MÖæ‡ci Rb¨ c„_K c„_K `icÎ wmwWDj e¨envi Ki‡Z n‡e Ges †h cÖwZôv‡bi bv‡g  wmwWDj 
µq Kiv n‡e †mB cÖwZôv‡bi bv‡gB `icÖ¯Íve `vwLj Ki‡Z n‡e|  

O) `ic‡Îi D×„Z GKK `i As‡K I K_vq my¯úó fv‡e wjL‡Z n‡e| `i evsjv‡`kx UvKvq D‡jøL Ki‡Z 
n‡e| Ab¨ †Kvb Kv‡iwÝ‡Z `i D‡jøL _vK‡j `icÎwU AMÖnb‡hvM¨ e‡j MY¨ Kiv n‡e| DØ„Z `ic‡Î 
mKj  cÖKvi ïé, f¨vU, Ab¨vb¨ mKj cÖKvi U¨v·, cwienb e¨q BZ¨vw` hveZxq LiP AšÍf~³© _vK‡Z 
n‡e Ges Zv PzovšÍ e‡j MY¨ n‡e| `‡i †Kvb NlvgvRv, KvUvKvwU ev Ifvi ivBwUs _vK‡j Zv MÖnY‡hvM¨ 
bq| Z‡e †Kvb f~j ïw× KiY _vK‡j Zvi cv‡k¦© `icÎ`vZv‡K A_ev Zvi ¶gZvcÖvß cÖwZwbwa‡K 
Aby¯^v¶i Ki‡Z n‡e| hw` GKK g~j¨ wnmv‡e †gvU g~‡j¨ †Kvb cv_©K¨ cvIqv hvq Zv n‡j GKK g~j¨‡K 
mwVK e‡j we‡ewPZ Kiv n‡e| 

5|  e¨q wefvRb msµvšÍ t 
wVKv`vi `icÎ Zdwm‡ji D‡jøwLZ AvB‡Ug wfwËK GKK `i D‡jøL Ki‡eb| D³ `i cÖ¯Ív‡ei g‡a¨ mKj e¨q 
AšÍf©~³ _vK‡e|                                                                                               

 

6| `icÎ `vwL‡ji †kl mgq msµvšÍ t 
`icÎ weÁwß‡Z D‡jøwLZ `icÎ `vwL‡ji ‡kl mgq I ZvwiL Gi g‡a¨ `icÎ `vwLj Ki‡Z n‡e |  

7| `icÎ †`ix‡Z `vwLj msµvšÍ t 
`icÎ weÁwß‡Z D‡jøwLZ (ev RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) KZ…©K 
cieZ©x‡Z ms‡kvwaZ, hw` nq) `icÎ `vwL‡ji wbw`©ó ZvwiL I mg‡qi c‡i `vwLjK…Z `icÎ MÖnb Kiv 
n‡e bv| wbav©wiZ Zvwi‡Li c‡i `vwLjK…Z cÖvß `icÎ bv Ly‡jB `icÎ`vZv‡K †diZ †`qv n‡e| 

8| `icÎ †Lvjvi mgq msµvšÍ t 
`icÎ weÁwß-‡Z D‡jøwLZ ZvwiL I mg‡q `icÎ `vZv‡`i Dcw¯’wZ‡Z (hw` †Kn Dcw¯’Z _v‡Kb) 

`vwLjK…Z mKj `icÎ Lvg †Lvjv n‡e| 
9| `icÎ cÖ Í̄ve KvUvKvwU Kiv, NlvgvRv, ‡cwÝj w`‡q †jLv, A¯úóKiY Ifvi ivBwUs BZ¨vw` m¤ú~Y© 

wbwl×| c~iYK…Z Z‡_¨i †Kvb cwieZ©b ev ms‡kva‡bi cÖ‡qvRb n‡j Zv GKwU jvBb †U‡b †K‡U bZzb 
K‡i my¯úófv‡e wj‡L mxj ¯̂v¶i Ki‡Z n‡e| 
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10|  UvBcKiv/nv‡Z †jLv gyLeÜ (mxjMvjv) Lv‡gi gva¨‡g `icÎ `vwLj Ki‡Z n‡e| 
11| `icÎ wmwWD‡j cÖwZ cvZvq `i`vZv KZ…©K `ic‡Îi kZ©vejx MÖnb‡hvM¨Zvi wbðqZv m~PK mxj‡gvni 

mn ¯̂v¶i Ki‡Z n‡e| 
12|  `icÎ cÖ Í̄v‡ei cÖ_‡g c~iYK…Z `icÎ Zdwmj Ges KvMRvw` hy³ K‡i `icÎ `wj‡ji c„ôvi Abyµ‡g 

cieZ©x mKj c„ôvq µwgK bs w`‡Z n‡e| `i`vZvi gyLeÜ Lv‡g Ges `icÎ `wj‡ji cÖ”Q`c‡Î †Kvb 
c„ôv b¤^i n‡e bv| 

 

13| `icÎ †Lvjvi ci AšÍZ: 90 (beŸB) w`b `icÖ Í̄ve ‣ea _vK‡e| GB mg‡qi g‡a¨ `i`vZv Zvi `icÎ 
cÖZ¨vnvi Ki‡Z cvi‡eb bv| `icÎ cÖZ¨vnvi Kiv n‡j `icÎ RvgvbZ (Av‡b©÷gvwb) ev‡Rqvß Kiv 
n‡e| 

 14|  AÎ `icÎ Zdwm‡ji †Kvb aviv, Dcaviv Agvb¨ Kivi ev ïY¨ ’̄vb h_vh_ c~iY bv Kivq ev KvUvKvwU 
Kivi ev IfviivBwUs Kivi Kvi‡Y `icÎ evwZj Kiv n‡j D³ `i`vZvi †Kvb AvcwË MÖnY Kiv n‡e 
bv| 

15| wg_¨v/f~j Z_¨/Am¤ú~Y© Z_¨/Kv‡jv ZvwjKvf~³/cÖZ¨vL¨vZ ev Avnevb m‡ËI Pzw³ bv Kiv cÖwZôvb mg~‡ni 
`ic‡Î AskMÖn‡Yi cÖ‡qvRb bvB| 

16| Am¤c~b© `icÎ evwZj e‡j Mb¨ n‡e| 
17| `icÎ wmwWD‡ji mKj kZv©ejx `ic‡Îi Awe‡”Q`¨ Ask wn‡m‡e we‡PwPZ n‡e| 
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`icÎ `vZv‡`i msMÖn I mieivn (cwienb) msµvšÍ wb‡`©kbv:- 
 
 

1| ¸YMZ gvb: msMÖn I mieivn (cwienb) mieiv‡ni †¶‡Î wb‡Uvi KZ©„c‡¶i Pvwn`v †gvZv‡eK cwienb mieivn 
w`‡Z eva¨ _vK‡Z n‡e| cwienb mieiv‡ni †¶‡Î hw` †Kvb Dci cÖkœ D‡V Z‡e Zvnvi Rb¨ KZ©„c¶ †h wm×všÍ 
wb‡eb ZvB `icÎ `vZvi Dci PzovšÍ e‡j we‡ewPZ n‡e| 

2| mieivn I MÖnY: mieivnKvix `icÎ ZvwjKv/wmwWD‡j ewY©Z ¯’vb n‡Z gvjvgvj Avbqb/DVvbvgv KiZt G 
nvmcvZv‡ji wba©vwiZ fvÛv‡i †cu․‡Q †`‡eb| cwienb mieivn cÖwZw`b QzwUi w`b e¨wZZ mKvj 8.00 NwUKv 
nB‡Z Awdm mg‡qi g‡a¨ MÖnY Kiv n‡e| Awdm e‡Üi w`b cwienb mieiv‡ni mgq mxgv c~‡e©B avh© Kiv 
_vK‡e| D³ mgq cwiPvjK I Aa¨vcK, RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) ev 
Zvi cÖwZwbwa avh© K‡i ‡`‡eb| hw` wbav©wiZ mg‡qi g‡a¨ `vwqZ¡ cÖvß Kg©KZ©vi Dcw¯’wZ‡Z mieivn w`‡Z weNœ 
N‡U Z‡e Zvi cwie‡Z© Ab¨ Awdm cÖwZwbwa D³ mieivn MÖnY Ki‡eb| Avi hw` Dnv MÖn‡bi Rb¨ †Kvb wba©vwiZ 
mgq bv _v‡K Z‡e KZ©„c‡¶i RvixK…Z Awdm Av‡`‡ki wba©vwiZ mg‡qi g‡a¨ mieivn w`‡Z n‡e| mieivn 
msµvšÍ Amyweavi Rb¨ wVKv`vi m¤ú~Y©iæ‡c `vqx _vK‡eb Ges GRb¨ wVKv`vi ¶wZc~iY w`‡Z eva¨ _vK‡eb| 

3| mvaviYZt Kvh©v‡`‡k ewY©Z cwienb mieiv‡ni •`bw›`b mgqmxgv cwieZ©b Kiv n‡e bv| Z‡e cÖvK…wZK/Ab¨vb¨ 
`~‡hv©‡Mi †¶‡Î Bnv wkwLj‡hvM¨| 

4| Pvwn`v A_ev cÖ‡qvRb Abymv‡i mieiv‡ni †¶‡Î †Kvb iKg MvwdjwZ A_ev mieiv‡ni A¯^xK…wZi †¶‡Î 
wVKv`v‡ii Rb¨ Pzw³i g~j¨ A‡c¶v AwZwi³ LiP eve` †h iæc Dchy³ g‡b K‡ib H cwigvb Avw_©K `Û cÖ`v‡bi 
¶gZv KZ©„c¶ msi¶Y K‡ib| 

5|     kZ© †gvZv‡eK kZKiv 100%(GKkZ fvM) gvjvgvj Kvh©v‡`‡k ewb©Z wbw ©̀ó mg‡q mieivn Ki‡Z e¨_© n‡j Kvh© 
m¤úv`b Rvgvb‡Zi UvKv ev‡Rqvß mn Kv‡jv ZvwjKvfzw³ Kiv nB‡e| G‡¶‡Î Kv‡jv ZvwjKvfz³ cÖwZôv‡bi Kvh© 
m¤úv`b RvgvbZ eve` RgvK…Z ‡c-AW©vi/e¨vsK WªvdU fvw½‡q SzuwK µq Kiv n‡e| 

6| `icÎ (Schedule) G D‡jøwLZ mKj ¯’vb n‡Z gvjvgvj Avbqb/DVv‡bv/bvgv‡bvi KvR Ki‡Z nvmcvZvj 
KZ„©c¶ eva¨ b‡n| cÖ‡qvR‡b `ic‡Î D‡jøwLZ †h †Kvb ’̄v‡b cwienb mieivn †bqv ev bv †bqvi ¶gZv KZ…©c¶ 
msi¶b K‡ib| 

7|    KZ©„c‡¶i wb‡`©kvbyhvqx Lvwj wcK Avc/KvfvW© f¨vb/UªvK nvmcvZvj PZ¡‡i Avm‡e| KZ…©c‡¶i g‡bvbxZ †÷v‡ii 
cÖwZwbwa‡K m‡½ wb‡q gvjvgvj Avb‡Z n‡e|  
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we‡kl kZ©vejx 
1) Contract/Pzw³ m¤úv`bt K…ZKvh© `icÎ `vZv‡K `icÎ wmwWD‡ji mv‡_ mshy³ bgybv †gvZv‡eK  300/-

(wZbkZ) UvKvi bb-RywWwkqvj ó¨v‡¤ú GKwU Pzw³ m¤úv`b Ki‡Z n‡e| GB `icÎ wmwWD‡ji mKj kZ©vejx 
D³ Pzw³i Ask ewjqv we‡ewPZ n‡e| 

2) Kvh©m¤úv`b RvgvbZ Rgv cÖ`vb msµvšÍ t 
K…ZKvh© `icÎ `vZv ‡K AÎ cÖwZôv‡bi weMZ eQ‡ii Li‡Pi wnmve Abyhvqx 10% UvKv Kvh© m¤úv`b RvgvbZ 
wnmv‡e evsjv‡`‡ki †h †Kvb Zdwmjx e¨vsK Gi †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU Gi gva¨‡g cwiPvjK I Aa¨vcK, 
RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi), XvKv Gi eive‡i Rgv cÖ`vb Ki‡Z n‡e| Zdwmjx 
e¨vsK e¨ZxZ Ab¨ †Kvb e¨vsK ev Avw_©K cªwZôvb KZ…©K Bmy¨K…Z †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU RvgvbZ wn‡m‡e MÖnY 
Kiv n‡e bv| †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU Gi g~j Kwc Rgv w`‡Z n‡e, d‡UvKwc †Kvbµ‡gB MÖnY‡hvM¨ n‡e bv| 
RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) cÖ‡qvRb‡ev‡a D³ †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU Gi 
mZ¨Zv hvPvB‡qi AwaKvi msi¶b K‡i| cieZ©x †h †Kvb mgq D³ †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU mwVK bq e‡j 
cÖgvwYZ n‡j wVKv`v‡ii weiæ‡× RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) †h †Kvb AvBbMZ 
e¨e ’̄v MÖn‡Yi AvwaKvi msi¶Y K‡i| RgvK…Z Kvh© m¤úv`b RvgvbZ m¤ú~Y©iæ‡c jf¨vskgy³ n‡e| mswkøó 
wVKv`v‡ii mv‡_ m¤úvw`Z Pzw³i †gqv` †kl nevi ci wKsev Pzw³i Kvh©KvwiZv †kl nevi ci I Z`mg‡q 
wVKv`vi eive‡i RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) †Kvbiæc `vex/cvIbv bv _vK‡j 
Ges wVKv`v‡ii wjwLZ Av‡e`b cÖvwß ¯^v‡c‡¶ wVKv`v‡ii ¶gZvcÖvß cÖwZwbwai wbKU D³ Rvgvb‡Zi †c-
AW©vi/e¨vsK WªvdU †dir cÖ`vb Kiv n‡e| 

3) `icÎ RvgvbZ (Av‡b©ógvwb)  t  
`ic‡Îi mv‡_ evsjv‡`‡ki †h †Kvb Zdwmj e¨vsK n‡Z †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU Gi gva¨‡g  `icÎ wmwWD‡j 
ewY©Z MÖæc wfwËK D‡jøwLZ As‡Ki UvKv `icÎ RvgvbZ wnmv‡e Rgv w`‡Z n‡e| `icÎ g~j¨vqb †k‡l AK…ZKvh© 
`icÎ `vZv cÖwZôv‡bi `icÎ RvgvbZ (Av‡b©ógvwb) †dir cv‡eb| mdj `icÎ`vZvi †¶‡Î mswkøó wVKv`v‡ii 
wbKU n‡Z ÔÔKvh©m¤úv`b RvgvbZÕÕ cÖvwßi ci `icÎ RvgvbZ (Av‡b©ógvwb) †diZ †`qv n‡e| `icÎ Zdwm‡j 
¯^v¶iKvix `icÎ`vZv cÖwZôv‡bi Kg©KZ©v KZ…©K Zv‡`i Qvcv‡bv wPwVi c¨v‡W Av‡e`‡bi wfwË‡Z `icÎ RvgvbZ 
(Av‡b©ógvwb) Zv‡K A_ev Zvi ¶gZvcÖvß cÖwZwbwa‡K nv‡Z nv‡Z n¯ÍvšÍi Kiv n‡e|  

4)  AvB.wU.f¨vU I Ab¨vb¨ KZ©b t 
 

miKvix wbqgvbyhvqx gvwmK wej n‡Z AvB.wU. f¨vU I hveZxq miKvix cvIbv KZ©b Kiv n‡e| 
5) wej cÖ¯‘Z t cÖwZ gv‡mi wej cieZ©x gv‡mi cÖ_g mßv‡n g~j Awdm ¯§viK I gvjvgvj MÖn‡Yi iwk` BZ¨vw`mn 

wnmve kvLvq `vwLj Ki‡Z n‡e Ges G‡Z MÖnYKvix Awdm cÖwZwbwa/wbav©wiZ KwgwU KZ…©K Collection & 

Supply (Vehicle) m¤c~Y© fvj Ae¯’vq MÖnY Kiv n‡q‡Q g‡g© †Nvlbv _vK‡Z n‡e| 
6| wej cwi‡kva t ivR¯^, Dbœqb I †_vK Lv‡Z/†Kv‡W A_© eivÏ cÖvwß, cÖ‡hvR¨ †¶‡Î  Aby‡gv`b I gÄyix cÖvwß 

¯^v‡c‡¶ miKvix wewa †gvZv‡eK wej cwi‡kva‡hvM¨|  
7) `ic‡Îi Kvh©µg/µqv‡`k msµvšÍ †hvMv‡hvM t 

 

`ic‡Îi mKj Kvh©µg wcwcG-2006 Ges wcwcAvi-2008 bxwZgvjv Abyhvqx m¤úbœ Kiv n‡e| GB kZ©vejx‡Z 
D‡jøL bvB Ggb welq mg~n GZ`msµvšÍ miKvix †Kvb wewagvjv cÖYxZ n‡j Zv GB `ic‡Îi †¶‡Î cÖ‡hvR¨ 
n‡e/D³ weavb Øviv wbqwš¿Z n‡e|  

8) `icÎ evwZj msµvšÍ t 
(K) KZ©„c¶ †Kvb AvBwb RwUjZv/k‡Z©i e¨wZµg g‡b Ki‡j GB `ic‡Îi Kvh© m¤úvw`Z nIqvi c~‡e©B A_ev 
Kvh©v‡`k cÖ`v‡bi ci `icÎ evwZj A_ev Pzw³ evwZj Ki‡Z cvi‡eb| Pzw³ ejer _vKvKv‡j wVKv`v‡ii g„Zz¨ 
A_ev Av`vj‡Zi Zvi gvbwmK A¶gZv cÖgvwbZ n‡j GB Pzw³i cwimgvwß N‡U‡Q e‡j Mb¨ n‡e| G‡¶‡Î 
Av`vjZ KZ…©K DËivwaKvi mb`cÎ Rgv`v‡bi wfwË‡Z wewa †gvZv‡eK wej cwi‡kva Kiv n‡e| cÖwZôv‡bi 
Askx`v‡ii g„Zy¨ A_ev gvbwmK A¶gZvi Kvi‡b Pzw³ evwZj n‡e bv | (L) gvjvgvj Avbvi Rb¨ Lvwj Mvox 
nvmcvZv‡j Avwb‡e Ges nvmcvZv‡ji cÖwZwbwai GKRb mv‡_ wb‡q h_v¯’vb nB‡Z gvjvgvj Avwbqv †óv‡i wØZxq 
A_ev Z…Zxq Zjvq eySvBqv w`‡eb|  

9)  Pzw³ evwZj msµvšÍ ¶gZv t 
RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) KZ©„c¶ †h †Kvb mgq †Kvbiæc KviY `k©v‡bv 
e¨vwZ‡i‡K †h †Kvb wVKv`v‡ii mv‡_ Pzw³ evwZj Kivi AwaKvi msi¶Y K‡i| Am‡šÍvlRbK Kv‡Ri Rb¨ 1(GK) 
gv‡mi †bvwU‡k m¤úvw`Z Pzw³ evwZj Kiv hv‡e| G wel‡q mswkó wVKv`v‡ii †Kvbiæc AvcwË MªnY‡hvM¨ n‡e 
bv| 

 

 



 

পিপি-৩ vii 

msMÖn I mieivn (cwienb)m¤úwK©Z wewb‡`©kt- 
 
 

 
1| `icÎ (Schedule) G D‡jøwLZ mKj ¯’v‡b cwienb e¨envi Ki‡Z nvmcvZvj KZ„©c¶ eva¨ b‡n| `ic‡Î 

(Schedule) D‡jøwLZ †h †Kvb ¯’v‡b cwien‡bi e¨envi KZ…©c¶ msi¶b K‡ib| 

2| msMÖn I mieivn (cwienb) Gi wbhy³ cÖwZóvb‡K nvmcvZvj PZ¡‡i msMÖn I mieivn Kv‡R wb‡qvwRZ cwienb 

mve©¶wbK fv‡e Dcw¯’Z/nvwRi ivwL‡Z nB‡e| 
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`icÎ `vZvi m¤§wZcÎ 
 

(`icÎ `vZv‡K GB dig wU Zvi wbR¯^ †jUvi †nW c¨v‡W Aek¨B c~iY K‡i `ic‡Îi mwnZ `vwLj Ki‡Z n‡e)| bv 
Ki‡j ev Am¤ú~Y© _vK‡j `icÎ evwZj e‡j MY¨ n‡e)| 

 
 
 

Avwg/Avgiv mswkø÷ `ic‡Î ebx©Z Zdwmjfy³ mKj kZv©ejx ¯̂Áv‡b ‡R‡b/c‡o ey‡Sï‡b I webv 

cÖ‡ivPbvq/AvcwË‡Z †g‡b wb‡q Avgvi/Avgv‡`i c¶ n‡Z wb‡gœ ¯̂v¶i Kijvg| `icÎ Zdwm‡j ewY©Z †Kvb kZ © 

†gvZv‡eK RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb (wb‡Uvi) KZ…©K Avgvi/Avgv‡`i weiæ‡× †Kvb e¨e ’̄v 

MÖnb Ki‡j Avwg/Avgiv †mB wm×všÍ/e¨e ’̄vi wec‡¶ ‡Kvb cÖKvi Av`vj‡Z AvB‡bi kibvcbœ n‡ev bv ev wec‡ÿ 

Ae ’̄vb MÖnb Ki‡ev bv| 

 
 
 
 
 
 
 
 

`icÎ`vZv cÖwZôv‡bi ¯̂ËvwaKvix/cÖwZwbwai ¯̂v¶i 
  Ges cÖwZôv‡bi mxj 

 
 ¯̂v¶i: ------------------------------------ 
 bvg t-------------------------------------------------- 
 cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv: -------------------------------- 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 ‡dvbt…............................................................ 

d¨v· bs (hw` _v‡K)t…...........................  

B-‡gBj/B›Uvi‡bU (hw` _v‡K)t--------------   

cÖwZôv‡bi mxj‡gvni t 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

পিপি-৩ ix 

`icÎ RvgvbZ (Av‡b©ógvwb) msµvšÍ 
 
 

(`icÎ `vZv‡K GB dig wU Zvi wbR¯^ †jUvi †nW c¨v‡W Aek¨B c~iY K‡i `ic‡Îi mwnZ `vwLj Ki‡Z n‡e)| bv 
Ki‡j ev Am¤ú~Y© _vK‡j `icÎ evwZj e‡j MY¨ n‡e)| 

 
 

AÎ `ic‡Îi mv‡_ Avwg/Avgiv `icÎ RvgvbZ (Av‡b©ógvwb) wnmv‡e †h †c-AW©vi/e¨vsK WªvdU `vwLj 
Kijvg Zvi we Í̄vwiZ weeiY wb‡gœ cÖ`Ë n‡jv| 

 
 

†c- AW©vi/e¨vsK 
WªvdU b¤^i 

ZvwiL UvKvi cwigvY Bmy¨Kvix e¨vs‡Ki bvg I 
wVKvbv 

`icÎ `vZvi ¯̂v¶i I 
mxj 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

`icÎ`vZv cÖwZôv‡bi ¯̂ËvwaKvix/cÖwZwbwai ¯̂v¶i 
  Ges cÖwZôv‡bi mxj 

 
 ¯̂v¶i: ------------------------------------ 
 bvg t-------------------------------------------------- 
 cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv: -------------------------------- 

---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

 ‡dvbt…............................................................ 

d¨v· bs (hw` _v‡K)t…...........................  

B-‡gBj/B›Uvi‡bU (hw` _v‡K)t--------------   

cÖwZôv‡bi mxj‡gvni t 
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অদ শ দযত্র দলরর 

                

অদ শ দযত্র দলরর (STD) ব্যফায কয়য ২৫ রাখ টাকায উয়ধ শয মূেভায়নয ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা ক্রয়য জন্য ক্রকাযীয়ক 

াতা প্রদায়নয রয়ক্ষয ললটিআউ কর্তশক এআ লনয়দ শনা প্রস্তুত কযা য়য়ছ। াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট অআন, ২০০৬ (২০০৬ 

ায়রয ২৪ নং অআন) এফং অআয়নয লযপুযক লয়য়ফ জালযকৃত াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট লফলধভারা, ২০০৮, ক্রকাযী নুযণ 

কযয়ফ মা ললটিআউ এয ওয়ফাআট www.cpt u.gov.bd-এ ংয়াধনী প্রকা কযা য়য়ছ। দযত্র প্রলক্রা ংগ্রণকাযী 

ংলিষ্ট করয়কআ উলিলখত অআন ও লফলধভারা নুযণ কযায যাভ শ ক্ষদা য়রা। 

ক্রকাযী উন্মুক্ত দযত্র দ্ধলতয ধীয়ন ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা ক্রয় অগ্রী য়র গ্রণয়মাগ্য ফ শলনম্ন মূোলত দযত্রদাতায য়ে 

চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষক্ষয়ত্র এআ অদ শ দযত্র দলরর (ললজ৩) প্রয়মাজয য়ফ। 

ফাংরায়দয়য বযন্তয়য ক্রয়য ক্ষক্ষয়ত্র ক্রয়য সুলনলদ শষ্ট প্রয়াজয়নয য়ে েলত ক্ষযয়খ অন্তজশালতকবায়ফ গ্রণয়মাগ্য নমুনা 

পযয়ভটমূয়য লবলিয়ত অদ শ দযত্র দলরর (ললজ৩) প্রণন কযা য়য়ছ। 

দযত্র উাি লট (TDS- Tender  Dat a Sheet ) ও চুলক্তয লফয়ল ত শাফরী  (PCC- Par t i cul ar  Condi t i ons of  

Cont r act ) এফং চালদা তপলর (Schedul e of  Requi r ement s)-এ ফলণ শত লফস্তালযত চালদা, কালযগলয লফলনয়দ শ 

(Techni cal  Speci f i cat i ons) এফং/থফা নকা (Drawing) আতযালদয ভাধ্যয়ভ ক্রকাযী সুলনলদ শষ্ট ক্র-চালদা উয়িখ 

কযয়ফ। 

 

ক্রকাযী এফং দযত্রদাতা উবয়য জন্যআ ফন্ধনীয়ত ও আটালরক ক্ষয়য লনয়দ শনা ক্ষদা য়য়ছ। ক্রকাযী তকশতায য়ে 

লফয়ফচনা কযয়ফন ঠিক দযত্র প্রস্তুয়তয জন্য ক্ষকান লনয়দ শাফলর যাখয়ত য়ফ এফং ত্রুটিপূণ শ দযত্র প্রলক্রা এড়ায়নায জন্য ক্ষকান 

লনয়দ শনাফলর দযত্রদাতায জন্য প্রয়াজন য়ফ।  

 

STD (ললজ৩)-ক্ষত দযত্র প্রস্তুত ও দালখর কযয়ত দযদাতায প্রয়াজনী কর তথ্য প্রদায়নয ংস্থান থায়ক। এটি দযত্রদাতাগণ 

কর্তশক দালখরকৃত দযত্রমূ মূোয়নয জন্য ক্রকাযীয়ক লনযয়ক্ষবায়ফ, স্বচ্ছতায য়ে ও মথামথবায়ফ মূোন প্রলক্রায একটি 

দৃঢ় লবলি প্রদান কয়য।  

 

STD (ললজ৩) এয ৮টি ধ্যা যয়য়ছ, এয ভয়ধ্য ধ্যা ১ (দযদাতায়দয জন্য লনয়দ শনা) এফং ধ্যা ৩ (চুলক্তয াধাযণ 

ত শাফলর) ক্ষকান ফস্থায়তআ লযফত শন থফা ংয়াধন কযা মায়ফ না। 

 

STD (ললজ৩)-এয ধ্যাগুয়রা এফং একটি লনলদ শষ্ট দযত্র দলরর প্রস্তুতকায়র ক্রকাযী এগুয়রা লকবায়ফ ব্যফায কযয়ফ তা 

ংয়ক্ষয় লনয়ম্ন ফলণ শত য়রা; 

 

ধ্যা ১.  দযত্রদাতায প্রলত লনয়দ শনা (I nst ruct i on t o Tenderers) 

 

দযত্রদাতায দযত্র প্রস্তুলতয়ত াতা কযায জন্য প্রালেক তথ্য এআ ধ্যায় লনিবয়ফলত যয়য়ছ। এখায়ন 

দযত্র দালখর, উন্মকু্তকযণ, মূোন এফং চুলক্ত ম্পাদন ংক্রান্ত তথ্যাফলর অয়ছ। দযত্রদাতায প্রলত 

লনয়দ শনা (I TT) -ক্ষত ক্র প্রলক্রা লযচারনায লনয়দ শনা এফং কাম শপ্রণারী লনলদ শষ্টবায়ফ উয়িখ কযা । 

ফ শলনম্ন গ্রণয়মাগ্য দযদাতা লনধ শাযণ কযয়ত এফং চুলক্ত ম্পাদয়ন ঠিকাদায়যয ক্ষমাগ্যতায লনধ শাযয়ণ ক্রকাযী 

কর্তশক ব্যফহৃত লনণ শাকও এ ধ্যায় যয়য়ছ। দযদাতায প্রলত লনয়দ শনা ক্ষকান চুলক্তত্র ন এফং ক্ষয়তু এটি 

চুলক্তয ং ন।    

 

এআ ধ্যায়য নুয়চ্ছয়দয যলচত ং (Text )         কযা মায়ফ না। 

ধ্যা ২.   দযত্র উাি লট (Tender  Dat a Sheet ) 

এআ ধ্যায় প্রলতটি ক্রয়য জন্য সুলনলদ শষ্ট তথ্য প্রদায়নয ংস্থান যয়য়ছ মা „ধ্যা ১0 দযত্রদাতায প্রলত 

লনয়দ শনা‟-ক্ষত ন্তর্ভশক্ত তথ্যাফলরয ম্পূযক তথ্য ফা চালদা প্রদান কযয়ফ। দযত্র উাি লট প্রস্তুতকযয়ণ 

াতা কযয়ত এয নুয়চ্ছয়দয ক্রভ দযদাতায়দয প্রলত লনয়দ শনা ধ্যায়য নুরূ নুয়চ্ছয়দয ক্রভ নুায়য 

কযা য়য়ছ। 

ধ্যা ৩.   চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর (General  Condi t i ons of  Cont ract ) 
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এআ ধ্যায় চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর জালযকৃত দযত্র দলরয়রয অওতা চুলক্তয ক্ষক্ষয়ত্র প্রয়মাজয য়ফ। একটি 

সুলনলদ শষ্ট ক্র কাম শক্রয়ভয জন্য াধাযণত GCC এয ক্ষম ফ ত শাফলর লললয জন্য প্রয়মাজয ক্ষ ফ ত শাফলর 

সুষ্পষ্টবায়ফ লললয়ত উয়িখ থাকয়ত য়ফ।  

 

এআ ধ্যায়য নুয়চ্ছয়দয যলচত ং (Text )         কযা মায়ফ না। 

 

ধ্যা ৪.  চুলক্তয লফয়ল ত শাফলর (Part i cul ar  Condi t i ons of  Cont ract ) 

 

সুলনলদ শষ্ট চুলক্তয ক্ষক্ষয়ত্র লফয়ল ত শাফলর এআ ধ্যায় উয়িখ কযা য়য়ছ, মা „ধ্যা ৩0 চুলক্তয াধাযণ 

ত শাফলর‟ প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র লযফত শন ফা এয ম্পূযক (Supplement) লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ। দযত্র দলরর 

জালয কযায ভ ক্রকাযী GCC এয লনয়দ শনা নুমাী কর ম্ভাব্য তথ্য লললয়ত ন্তর্ভশক্ত কযয়ফ। 

ললল প্রস্তুতকযয়ণ াতা কযয়ত এয নুয়চ্ছয়দয ক্রভ (Serial) GCC এয  ধ্যায়য নুরূ নুয়চ্ছয়দয 

ক্রভ নুায়য কযা য়য়ছ।  

 

ধ্যা ৫.  দযত্র ও চুলক্তয পযভ 

   

দযত্রদাতায়ক এ ধ্যায় ফলণ শত  অদ শ দযত্র পযভ নুমাী দযত্র দালখর কযয়ত য়ফ—দযত্র 

দালখরত্র (পযভ ললজ৩ - ১), দযত্রদাতায তথ্য লট (পযভ ললজ৩ - ২), মূয়েয তপলর (পযভ ললজ৩ 

– ৪এ এফং পযভ ললজ৩ – ৪লফ), লফলনয়দ শ দালখর ও লযারন লট (Compl i ance sheet ) (পযভ 

ললজ৩ - ৫), উৎাদনকাযী প্রলতষ্ঠায়নয েীকাযত্র (পযভ ললজ৩ - ৬), দযত্র  জাভানয়তয জন্য ব্যাংক 

গ্যাযালন্ট (পযভ ললজ৩ - ৭) এফং ব্যাংক প্রদি ঋণ লনশ্চতায প্রলতশ্রুলতত্র (পযভ ললজ৩ - ৮)। 

 

এ ছাড়াও, এআ ধ্যায় চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি (পযভ ললজ৩-৯) এফং চুলক্তত্র (পযভ ললজ৩ - ১০) অয়ছ, 

মা ম্পয়নিবয ভাধ্যয়ভ গৃীত দযয়ত্র চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর (GCC), চুলক্তয লফয়ল ত শাফলর (PCC) এফং 

দযত্রদাতায প্রলত লনয়দ শনা (I TT) ক্ষমফ ংয়াধন ফা লযভাজশনা নুয়ভাদন কয়য তা ন্তর্ভশক্ত থাকয়ফ।  

 

কৃতকাম শ দযত্রদাতা      কাম শ-ম্পাদন জাভানয়তয ব্যাংক গ্যাযালন্ট (পযভ ললজ৩-১১) এফং প্রয়মাজয 

ক্ষক্ষয়ত্র লগ্রভ লযয়ালধত য়থ শয জাভানয়তয ব্যাংক গ্যাযালন্ট (পযভ ললজ৩ - ১২) পূযণ কয়য দালখর 

কযয়ফন।  

ধ্যা ৬.  চালদা তপলর (Schedul e of  Requi rement s) 

এআ ধ্যায় ণ্যয তালরকা ও যফযায়য সূলচ এফং ংলিষ্ট ক্ষফামূ ও ম্পনিব কযায সূলচ ক্ষদা অয়ছ মা 

ক্রকাযীয়ক প্রলতটি ক্রয়য জন্য তকশতায য়ে প্রস্তুত কযয়ত য়ফ।  

 

চালদা তপলর -এয উয়েশ্য য়রা তথ্য প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ দযত্রদাতায়ক দযত্র ঠিকবায়ফ প্রস্তুলতয়ত ক্ষভ 

কযা। লফয়ল কয়য, মূয়েয তপলয়রয জন্য মূে তপলর (পযভ ললজ৩ – ৪এ ও পযভ ললজ৩ – ৪লফ) 

প্রদান কযা য়য়ছ।   

ধ্যা ৭.  কালযগলয লফলনয়দ শ (Techni cal  Speci f i cat i ons) 

এআ ধ্যায় ক্রতব্য ণ্য ও ংলিষ্ট  ক্ষফায লফস্তালযত কালযগলয লফলনয়দ শ ফণ শনা কযা য়য়ছ। 

 

ধ্যা ৮.  নকা (Drawing) 

এআ ধ্যায় লফস্তালযত কালযগলয লফলনয়দ শয়য ম্পূযক লয়য়ফ ক্রতব্য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায নকা 

(Drawing)  ফণ শনা কযা য়য়ছ। 

 

এআ দলরয়রয ক্ষয়ল চুলক্ত ংয়াধয়নয নমুনা, চুলক্ত ম্পনিব কযায নদ, দযত্র লফজ্ঞলি শুদৄ ফগলতয জন্য ংযুক্ত কযা য়য়ছ। 

 

 

 

[ এখায়ন ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা উয়িখ কযয়ত য়ফ 
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        জ   

          (          ) 

 

 

 

 

[ ক্রতব্য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায ধযন উয়িখ কযয়ত য়ফ] 

 

 

 

 

 

 

 

দযত্র অফায়নয নং0 

জালযয  তালযখ0 

দযত্র প্যায়কজ নং0 

দযত্র রট নং0 
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ধ্যা ১.  দযত্রদাতায প্রলত লনয়দ শনা 

ক. াধাযণ 

1. দযয়ত্রয লযয 

(ব্যালি) 

1.1 দযত্র উাি লট (TDS) এফং ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  ফণ শনা নুায়য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা 

যফযায়য জন্য দযত্র উাি লয়ট উয়িলখত ক্রকাযী এআ দযত্র দলরর আসুয কয়যয়ছন। দযয়ত্রয 

নাভ, নম্বয এফং রট ফা রটমূয়য প্রলতটিয লযলচলত (অআয়ডলন্টলপয়কন) TDS-এ উয়িখ কযা য়য়ছ।   

1.2 কৃতকাম শ দযত্রদাতা চুলক্তয াধযণ ত শাফলরয়ত উয়িলখত ণ্যমূ ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা ম্পনিব 

কযয়ফন।  

2. ব্যাখ্যা/স্পলষ্টকযণ 2.1 এআ দযত্র দলরয়র 

(ক)   „„লরলখত‟‟ য়েয থ শ স্তলরলখত ফা ক্ষভলয়ন লরলখত মথামথবায়ফ স্বাক্ষয কযা এফং মথামথবায়ফ 

প্রভালণকৃত পযাক্স ফা আ-ক্ষভআর ক্ষফাঝায়ফ1 

(খ) মলদ ক্ষপ্রক্ষাট নুমাী প্রয়মাজয , তায়র একফচন য়থ শ ফহুফচন এফং  ফহুফচন য়থ শ 

একফচন ক্ষফাঝায়ফ; এফং 

(গ) „„লদফ/লদন‟‟ ফরয়ত লঞ্জকা  লদফ ক্ষফাঝায়ফ, মলদ না কাম শ লদফ লয়য়ফ  উয়িখ কযা থায়ক; 

(ঘ) „„ব্যলক্ত‟‟ থ শ ক্র কভ শকায়ে         অগ্রী ব্যলক্ত, ব্যলক্তফগ শ,  ব্যলক্তভালরকানাধীন প্রলতষ্ঠান, 

ংীদায কাযফায, ক্ষকাম্পানী, ংঘ ফা ভফা  লভলত; 

(ঙ) „„দযত্রদাতা‟‟ থ শ দযত্র দালখরকাযী ব্যলক্ত; 

(চ) „„দযত্র দলরর‟‟ থ শ দযত্র প্রস্তত কযায লবলি লয়য়ফ ক্রকাযী কর্তশক ক্ষকায়না দযত্রদাতায়ক 

যফযাকৃত দলরর; 

(ছ) দযত্র থ শ দযত্র দালখয়রয অফায়নয লযয়প্রলক্ষয়ত ক্ষকান দযত্রদাতা কর্তশক ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা 

যফযায়য জন্য ক্রকাযীয লনকট দালখরকৃত দযত্র; 

৩.  তলফয়রয উৎ 3.1 TDS এয উয়িখ নুায়য ক্রকাযীয নুকূয়র যকালয তলফর ফযাে প্রদান কযা য়য়ছ এফং এয 

ংলফয়ল চুলক্তয ধীয়ন মূে লযয়ায়ধ ব্যফায কযা য়ফ মায জন্য এ দযত্র দলরর জালয কযা 

য়য়ছ।    

3.2 „„যকালয তলফর‟‟ থ শ যকালয ফায়জট য়ত ক্রকাযীয নুকূয়র ফযােকৃত থ শ, থফা ক্ষকান উনিবন 

য়মাগী ফা লফয়দল যাষ্ট্র ফা ংস্থা কর্তশক যকায়যয ভাধ্যয়ভ ক্রকাযীয নুকূয়র ন্যস্ত নুদান ও ঋণ।   

3.3 মলদ TDS-এ উয়িখ থায়ক ক্ষম উনিবন য়মাগী থ শ লযয়াধ কযয়ফ, তায়র ক্ষকফর যকায়যয নুয়যায়ধ 

ও উনিবন য়মাগীয নুয়ভাদন ায়য়ক্ষ প্রয়মাজয ঋণ/য়ক্রলডট/নুদান চুলক্ত নুমাী উনিবন য়মাগী 

কর্তশক ফযােকৃত তলফর ক্ষথয়ক ংলিষ্ট চুলক্তয ত শাফলর নুমাী থ শ প্রয়দ য়ফ।  

৪. দুনীলত, প্রতাযণা, 

লড়মন্ত্র, চক্রান্ত, 

জফযদলস্ত  (        

              জ  

প্রয়মাজয) 

 

(ক) যকায এফং প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র উনিবন য়মাগী  চা ক্ষম ক্রকাযী এফং দযত্র দাতা ও যফযাকাযী 

(তায়দয প্রস্তুতকাযক, -ঠিকাদায, এয়জন্ট, ব্যলক্তফগ শ, যাভ শক  ও ক্ষফাদাতা) ফাআ যকালয 

তলফয়রয ধীয়ন ক্র কভ শকায়ে ও চুলক্ত ফাস্তফায়ন য়ফ শাচ্চ ভায়নয বনলতকতা ফজা যাখয়ফন। 

(খ) I TT এয উ-নুয়চ্ছদ  ৪.৩-এয  উয়েশ্য পূযণকয়ল্প লনয়ম্নাক্ত ত শ প্রদান কযা র0  

(গ) „„দুনীলতমূরক কভ শ‟‟ য়থ শ ক্র প্রলক্রা ফা চুলক্তম্পাদনকারীন ক্রকাযী কর্তশক ক্ষকান কায়জ, লদ্ধান্ত ফা 

দ্ধলত গ্রয়ণ প্রয়যালচত কযায উয়েয়শ্য, ক্রকাযী ফা ন্য ক্ষকান যকালয ফা ক্ষফযকালয কর্তশয়ক্ষয ক্ষকান 

কভ শকত শা ফা কভ শচাযীয়ক প্রতযক্ষ ফা য়যাক্ষবায়ফ উৎয়কাচ, চাকলয, মূেফান দ্রব্য ফা ক্ষফা ফা অলথ শক সুলফধা 

প্রদায়নয ক্ষকান প্রস্তাফ প্রদান ফা প্রদায়নয েীকায কযা ফা ক্রকাযী ক্ষকান কভ শকত শা ফা কভ শচাযী কর্তশক তা 

গ্রণ ফা চাওা বুঝায়ফ; 

(ঘ)   „„প্রতাযণামূরক কভ শ‟‟ য়থ শ ক্র কাম শক্রভ ফা চুলক্ত ফাস্তফান প্রলক্রা ক্ষকান  লদ্ধান্তয়ক প্রবালফত 

কযায জন্য ক্ষকান ব্যলক্ত কর্তশক ক্ষকান লভথ্যা লফবৃলত প্রদান ফা  াদৄবায়ফ ক্ষকান তথ্য ক্ষগান কযা বুঝায়ফ;   
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(ঙ)  „„চক্রান্তমূরক কভ শ‟‟ য়থ শ ক্রকাযীয জ্ঞাত ফা জ্ঞাতায়য, প্রকৃত ও ফাধ প্রলতয়মালগতায সুয়মাগ য়ত 

ক্রকাযীয়ক ফলিত কয়য দযত্র ফা প্রস্তাফ দালখয়রয ংখ্যা আচ্ছাভত হ্রা কযা ফা এয মূে 

প্রলতয়মালগতামূরক ন এভন ম শায় যাখায উয়েয়শ্য দুআ ফা তয়তালধক ব্যলক্তয ভয়ধ্য ক্ষকান চক্রান্ত ফা 

ক্ষমাগাজমূরক কাম শ বুঝায়ফ;  

(চ) „„জফযদলস্তমূরক কভ শ‟‟ য়থ শ ক্র কাম শক্রয়ভয পরাপর ফা চুলক্ত ফাস্তফান প্রবালফত কযায উয়েয়শ্য 

স্বাবালফক দযত্র দালখয়র ফাধা সৃলষ্ট কযা প্রতযক্ষ ফা য়যাক্ষবায়ফ ক্ষকান ব্যলক্ত ফা তায ম্পলিয 

ক্ষলতাধন কযা ফা ক্ষলতাধয়নয হুভলক প্রদান কযা বুঝায়ফ;   

(ছ) „„ফাধাদানমূরক কভ শ‟‟ (উনিবন য়মালগয ক্ষক্ষয়ত্র প্রয়মাজয) য়থ শ তদয়ন্তয াক্ষয প্রভাণ আচ্ছাপূফ শক নষ্ট কযা, 

লভথ্যা প্রলতনিব কযা, ফদয়র ক্ষপরা ফা লুলকয় ক্ষপরা, থফা তদন্তকাযীয লনকট লভথ্যা লফবৃলত ক্ষদা মায়ত 

ক্ষকান দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক ও ফাধাদানমূরক কায়ম শয লবয়মায়গয 

তদন্ত কাম শক্রভ ফাধাগ্রস্ত ; এফং/থফা হুভলক ক্ষদা, যানী কযা ফা ববীলত প্রদ শন কযা মায়ত ক্ষকউ 

তদন্তংলিষ্ট ক্ষকান তথ্য প্রকা না কয়য ফা তদন্তকাযী তদন্তকাজ না কয়যন। 

(জ) ক্রকাযী ফা প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র উনিবন য়মাগী মলদ      ,       ,     , চ   , জ       (        

              জ      জ ) কাম শ লনণ শ কয়য তয়ফ I TT এয উ-নুয়চ্ছদ  ৩.৩ নুমাী াফলরক 

প্রলকউলযয়ভন্ট অআন, লফলধ  এফং উনিবন য়মালগয গাআডরাআন নুযণ কয়য তায ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ।  

  

(ঝ) যকালয তলফয়রয ধীয়ন ক্ষকান ক্র প্রলক্রায দযত্র প্রলতয়মালগতা ং লনয়ত লগয় ফা চুলক্ত ফাস্তফান 

কযয়ত লগয় ক্ষকান দযত্রদাতা ফা যফযাকাযী (তায়দয প্রস্তুতকাযক, -ঠিকাদায,  এয়জন্ট, ব্যলক্তফগ শ, 

যাভ শক  ও ক্ষফাদাতা) মলদ ক্ষকায়না ধযয়নয দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক 

(ফা উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র ফাধাদানমূরক) কায়জ  জলড়ত ফয়র ক্রকাযী লনণ শ কয়য,       , ;  

 i . ক্রকাযী এফং/থফা উনিবন য়মাগী ংলিষ্ট দযদাতায়ক দযত্র কাম শক্রয়ভয যফতী ক্র কায়জ 

ংগ্রয়ণ ফালযত কযয়ফ; 

 i i . ক্রকাযী এফং/থফা উনিবন য়মাগী ংলিষ্ট দযদাতায য়ক্ষ প্রস্তালফত ক্ষময়কান সুালয ফালতর 

কযয়ফ; 

 i i i . ক্রকাযী এফং/থফা উনিবন য়মাগী তায়দয স্বী লফয়ফচনা ংলিষ্ট দযদাতায়ক লনলদ শষ্ট 

কায়রয জন্য ফা লনলদ শষ্ট ভয়য জন্য যফতী ক্ষম ক্ষকান ক্র কাম শক্রয়ভ ংগ্রয়ণয জন্য       ক্ষঘালণা 

কযয়ফ;   

 i v. উনিবন য়মাগী তায়দয লফদ্যভান ফলিত/য়মাগ্য নীলতভারা নুমাী ক্ষম ক্ষকান ভ ংলিষ্ট 

ঠিকাদায ফা ব্যলক্তয়ক প্রকায়শ্য ক্ষঘালণায ভাধ্যয়ভ লনলদ শষ্ট কার ফা লনলদ শষ্ট ক্ষভাদকায়রয জন্য (i .) উনিবন 

য়মাগী কর্তশক থ শানকৃত ক্ষকান চুলক্ত এফং (i i .) ভয়নালনত -ঠিকাদায, যাভ শক, প্রস্তুতকাযক, ফা 

ঠিকাদায ফা ক্ষফা প্রদানকাযীয়ক ক্ষকানবায়ফ উযুক্ত ওা যও নুযুক্ত ক্ষঘালণা কযয়ফ।    

 v. উনিবন য়মাগী মলদ লনণ শ কয়য ক্ষম তায়দয থ শায়ন ফাস্তফানাধীন ক্ষকান ক্রয় ফা ক্র চুলক্ত 

ফাস্তফায়ন ক্রকাযীয ক্ষকান প্রলতলনলধ থফা তায়দয ঋয়ণয ক্ষকান উকাযয়বাগী ক্ষকান প্রকায 

দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক (ফা উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র ফাধাদানমূরক) 

কায়ম শ জলড়ত য়য়ছ এফং এ ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযী উনিবন য়মাগীয কায়ছ য়ন্তালজনক প্রতীভান ওায 

ভয়তা ক্ষকান প্রলতকায়যয ব্যফস্থা ক্ষনলন, তায়র উনিবন য়মাগী ক্ষআ চুলক্তয নুকূয়র ফযােকৃত ঋয়ণয 

ংলিষ্ট ং ক্ষম ক্ষকান ভ ফালতর কযয়ফ। 

   4.1 দযত্রদাতায়দযয়ক াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট অআন ২০০৬, াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট লফলধভারা ২০০৮ এয 

দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক (ফা উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র ফাধাদানমূরক) 

ংস্থান এফং GCC নুয়চ্ছদ ৬-এ ফলণ শত ন্যান্য লফল ম্পলক শত ংস্থায়নয লফলয় ফগত য়ত য়ফ।  

4.2 অয়যা উয়িখ্য, এআ লরল নুযয়ণ, ক্র কাম শক্রয়ভয ক্ষময়কান ম শায় দযত্রদাতা, যফযাকাযী এফং 

তায়দয প্রস্তুতকাযক, -ঠিকাদায, এয়জন্ট, কভ শকত শা ও কভ শচাযী, যাভ শক, ক্ষফাদাতা, যকায এফং 

উনিবন য়মাগীয়ক দযত্র দালখর ও চুলক্ত ফাস্তফায়নয মাফতী লাফ, ক্ষযকড শ ও ন্যান্য নলথত্র 

লযফীক্ষণ কযয়ত নুভলত লদয়ফন এফং যকায এফং/থফা উনিবন য়মাগী কর্তশক লনয়ালজত লনযীক্ষকয়দয 

উনিবন য়মাগী কর্তশক থ শানকৃত ক্ষকান চুলক্ত ফা এয ফাস্তফায়নয ভ লনযীক্ষা কযায নুভলত  লদয়ফন।  
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৫. ক্ষমাগ্য দযত্রদাতা 5.1 এআ দযত্র অফান TDS-এ উলিলখত ক্ষদ ছাড়া কর ক্ষদয়য ক্ষমাগ্য দযত্রদাতায জন্য উন্মকু্ত। 

5.2 চুলক্ত ম্পাদয়ন দযত্রদাতায অআনগত ক্ষভতা থাকয়ত য়ফ। 

5.3 দযত্র অফায়নয প্রলত াড়া লদয় ালযযীক ফা অআনগতবায়ফ অগ্রী ব্যলক্ত, ফা ব্যলক্তফয়গ শয ভলষ্ট  ফা 

ক্ষকাম্পালন যকালয ক্র কাম শক্রয়ভ ংগ্রণ কযয়ত ায়য। 

5.4 দযত্রদাতা লনজ লনজ ক্ষদয়য অআন ও লফলধ ক্ষভাতায়ফক কয প্রদান কযা ও াভালজক লনযািা ফদান 

যাখায ফাধ্যফাধকতা পূযণ কযয়ত য়ফ।  

5.5 এআ দযত্র অফায়নয অওতা ণ্য যফযায়য জন্য ব্যফহৃত লফলনয়দ শন/ন্যান্য দলররত্র প্রণয়নয 

জন্য ক্রকাযী কর্তশক লনয়ালজত ফা তীয়ত লনয়ালজত য়য়ছন এভন যাভ শয়কয য়ে ফা তায লধর্ভক্ত 

ক্ষকান যাভ শয়কয য়ে দযত্রদাতা প্রতযক্ষ ফা য়যাক্ষবায়ফ যুু্ক্ত থাকয়ত াযয়ফন না।   

5.6 দযত্রদাতায স্বনায়ভ, ক্ষফনায়ভ ফা লবনিব ক্ষকান নায়ভ উনিবন য়মাগীয থ শায়ন ফাস্তফালত প্রকয়ল্পয 

উনিবন য়মাগীয গাআডরাআয়নয অয়রায়ক I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪.৪ এ ফলণ শত দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, 

চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক (ফা উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র ফাধাদানমূরক) কায়ম শয ধীন নুযুক্ত 

ক্ষঘাললত থাকয়ফ না।    

5.7 তীয়ত ক্ষকান যকালয ক্র কাম শক্রয়ভয ক্ষকান চুলক্ত ফাস্তফায়ন ত্রুটিপূণ শ ণ্য যফযা কযায কাযয়ণ 

দযত্রদাতায়ক যকালয ক্র কাম শক্রয়ভ ংগ্রণ কযায ক্ষক্ষয়ত্র ং গ্রয়ণ লনললদ্ধ থফা লফযত যাখা 

লন।   

৫.৮ দযত্রদাতা স্বচ্ছর, লজম্মাদায়যয ধীন, ক্ষদউলরা ফা  ক্ষদউলরা ফায  প্রলক্রাধীন য়ত াযয়ফন না, 

াভলকবায়ফ ব্যফা লযচারনা লফযত যাখা লন এফং উয়িলখত লযলস্থলতয কাযয়ণ অআনী 

কাম শক্রয়ভয অওতা ক্ষনআ।   

 

৫.৯ ফাংরায়দয়য যকালয ভালরকানাধীন ক্ষকান প্রলতষ্ঠানও দযয়ত্র ংগ্রণ কযয়ত াযয়ফ, মলদ তা 

অআনগত ও অলথ শকবায়ফ  স্বাত্বালত , ফালণলজযক অআয়নয ধীয়ন লযচালরত , এফং 

ক্রকাযীয ধীনস্ত ক্ষকান এয়জলি না ।  

 

৫.১০ ক্রকাযী  ক্ষমৌলক্তকবায়ফ নুয়যাধ কযয়র, দযত্রদাতা  ক্রকাযীয লনকট য়ন্তালজনক ক্রভাগত 

উযুক্ততায প্রভাণালদ দালখর কযয়ফ ।   

 

৫.১১ এ ফ উযুক্ততা দযত্রদাতায প্রস্তাফকৃত -ঠিকাদায়যয ক্ষক্ষয়ত্রও প্রয়মাজয য়ফ।  

৬.  উযুক্ত ণ্য ও 

ংলিষ্ট ক্ষফামূ  

6.1 এআ চুলক্তয ধীন যফযাতব্য কর ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা উযুক্ত, মলদ তা TDS-এ উলিলখত লনলদ শষ্ট 

উৎাদনকাযী ক্ষদয়য না । 

6.2 এআ নুয়চ্ছয়দয উয়েশ্য পূযণকয়ল্প, „„ণ্য‟‟ ফরয়ত ণ্যাভগ্রী, কাাঁচাভার, মন্ত্রালত, যঞ্জাভ  এফং লয়ল্পয 

প্ল্ান্ট ন্তর্ভশক্ত য়ফ এফং „„ংলিষ্ট ক্ষফা‟‟ ফরয়ত ফীভা , লযফন,  স্থান, এফং  চালুকযণ , প্রলক্ষণ এফং 

প্রাথলভক যক্ষণায়ফক্ষণ ন্তর্ভশক্ত য়ফ। 

এআ নুয়চ্ছয়দ, „„উৎাদনকাযী ক্ষদ‟‟ থ শ ক্ষআ ক্ষদ ক্ষমখায়ন ণ্য খলন ক্ষথয়ক ংগৃীত (          ), 

জন্মায়না, কৃললজাত, উৎালদত, প্রস্তুতকৃত ফা প্রলক্রাজাতকৃত1 থফা  প্রস্তুতকযণ, প্রলক্রাজাতকযণ, ফা 

ংয়মাজন প্রলক্রায ভাধ্যয়ভ উৎালদত নতুন ণ্য লয়য়ফ ফালণলজযকবায়ফ স্বীকৃত, মায উাদানগুয়রায এয 

মূর বফলষ্টয ক্ষথয়ক উয়িখয়মাগ্যবায়ফ অরাদা। 

6.3 দযত্রদাতায জাতীতা এফং ণ্য ফা ংলিষ্ট উৎাদনকাযী ক্ষদ ক্ষথয়ক য়জ দৃষ্ট ।   

৭. াআট লযদ শন 7.1 াআট লযদ শয়নয ব্য দযত্রদাতায়ক লনয়জ ফন কযয়ত য়ফ।  
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খ. দযত্র দলরর 

৮. দযত্র দলরর0 াধাযণ  8.1 এআ নুয়চ্ছয়দ দযত্র দলরয়রয তালরকা ক্ষদা য়য়ছ মা I TT নুয়চ্ছদ-১১ নুমাী জালযকৃত 

ংয়াধয়ন  য়ে লভলরয় ড়য়ত য়ফ।   

 ধ্যা ১ দযত্রদাতায প্রলত লনয়দ শনা (I TT) 

 ধ্যা ২ দযত্র উাি লট (TDS) 

 ধ্যা ৩ চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর (GCC)  

 ধ্যা ৪ চুলক্তয লফয়ল ত শাফলর (PCC) 

 ধ্যা ৫ দযত্র ও চুলক্তয পযভ 

 ধ্যা ৬ চালদা তপলর  (Schedul e of  Requi r ement s) 

 ধ্যা ৭ কালযগলয লফলনয়দ শ (Techni cal  Speci f i cat i ons) 

 ধ্যা ৮  নকা (Drawing) 

 

8.2  ক্রকাযী  দযত্র দলররমূয়য এফং ংলিষ্ট ংয়াধয়নয  ম্পূণ শতায লফলয় দাী য়ফ না, মলদ 

ক্ষগুয়রা যালয ক্রকাযী  ফা TDS এ উলিলখত এয়জয়ন্টয ভাধ্যভ ক্ষথয়ক না ক্ষকনা য় থায়ক।  

8.3 দযত্রদাতা কর লনয়দ শনা, পযভ, ত শাফরী এফং লফলনয়দ শ এফং দযয়ত্রয ংয়াধন  (মলদ থায়ক) 

মথামথবায়ফ যীক্ষা কযয়ফ।  

৯. দযত্র দলররমূয়য 

স্পষ্টীকযণ 

    

9.1 অগ্রী দযত্রদাতা দযত্র দলরর ম্পলক শত ক্ষকান স্পষ্টীকযয়ণয প্রয়াজন য়র TDS-এ উলিলখত ভয়য 

ভয়ধ্য ক্রকাযীয য়ে ক্রকাযীয ঠিকানা লরলখতবায়ফ ক্ষমাগায়মাগ কযয়ফ। 

 

9.2 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৯.১ এয উয়িলখত তালযয়খয য স্পষ্টীকযয়ণয অয়ফদন কযয়র ক্রকাযী জফাফ লদয়ত 

ফাধ্য থাকয়ফ না। 

9.3 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৯.১ এয অওতা দযত্র দলরয়রয স্পষ্টীকযয়ণয ক্ষকান অয়ফদন গ্রণ কযায যফতী 

াাঁচ (৫) কভ শলদফয়য ভয়ধ্য ক্রকাযী লরলখত জফাফ ক্ষদয়ফ। 

9.4 ক্রকাযী প্রশ্নকাযীয লযচ প্রকা না কয়য মালচত স্পষ্টীকযয়ণয লফফযণ জফায়ফয কল দযত্র দলরর 

ক্র কয়যয়ছ এভন কর দাযত্রদাতায কায়ছ াঠায়ফ।   

9.5 ক্রকাযী  মলদ স্পষ্টীকযয়ণয লযয়প্রলক্ষয়ত দযত্র দলরয়র ক্ষকান ংয়াধনী অনায প্রয়াজন ভয়ন কয়য 

তয়ফ I TT এয ধাযা ১১ এয কাম শলফলধ নুায়য কযয়ফ।   

 

১০.  প্রাক-দযত্র বা 10.1 TDS এ উয়িখ থাকা ায়য়ক্ষ দযত্র দলরর ংক্রান্ত ক্ষকান লফলয় স্পষ্টীকযয়ণয জন্য ফা ক্ষকান প্রয়শ্নয 

উিয ক্ষদফায জন্য ক্রকাযী TDS-এয ফলণ শত স্থান, তালযখ ও ভয় প্রাক-দযত্র বা কযয়ত াযয়ফ। এ 

ধযয়ণয বা নুলষ্ঠত য়র কর ম্ভাব্য দযত্রদাতায়দয এয়ত ংগ্রয়ণ উৎালত কযয়ত য়ফ।    

10.2 দযত্রদাতায প্রশ্ন লরলখতবায়ফ বায একলদন পূয়ফ শ ক্রকাযীয লনকট দালখর কযয়ত নুয়যাধ কযা র।   

10.3 উত্থালত প্রশ্ন ও  প্রদি উিয, বায য়যও মলদ ক্ষকান উিয প্রস্তুত কযা য় থায়ক তা , প্রাক 

দযত্র বায কাম শলফফযণী বা নুলষ্ঠত ফায যফতী াাঁচ কভ শলদফয়য ভয়ধ্য দযত্র দলরর ক্রকাযী 

কর দযত্রদাতায়দয, এভনলক মাযা বা উলস্থত লছর না তায়দযয়কও, াঠায়ত  য়ফ। প্রাক-দযত্র 

বায ক্ষপ্রলক্ষয়ত মলদ I TT  উ-নুয়চ্ছদ ৮.১ এয তপলরর্ভক্ত দযত্র দলরয়রয ংয়াধনী অনায 

প্রয়াজন  তয়ফ  প্রাক-দযত্র বায কাম শলফফযণীয ভাধ্যয়ভ না কয়য ক্রকাযী ক্ষকফরভাত্র I TT উ-

নুয়চ্ছদ ১১ নুমাী ংয়াধনী জালয কযয়ফ। 

10.4 প্রাক-দযত্র বা নুলস্থলত ক্ষকান দযত্রদাতায য়মাগ্যতা লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ না। 

 

১১. দযত্র দলরয়রয 11.1 দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভীভা উিীয়ণ শয পূয়ফ শ ক্ষময়কান ভ ক্রকাযী স্বতঃপ্রয়ণালদত য় ফা 

দযত্র ক্রকাযী ক্ষকান দযত্রদাতায স্পষ্টীকযয়ণয লরলখত অয়ফদয়নয লযয়প্রলক্ষয়ত লকংফা প্রাক-দযত্র 
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ংয়াধনী বায পরশ্রুলতয়ত ংয়াধনী জালয কযায ভাধ্যয়ভ দযত্র দলরর ংয়াধন কযয়ত াযয়ফ।  

11.2 I TT উ-নুয়চ্ছদ ১১.১ এয ধীয়ন ক্ষকান ংয়াধনী জালয য়র তা দযত্র দলরয়রয লফয়চ্ছদ্য ং 

ফয়র লফয়ফলচত য়ফ মায়ত জালযয তালযখ ও নম্বয থাকয়ফ এফং এ ধযয়ণয ংয়াধনী জালয কযায 

৫(াাঁচ) কভ শলদফয়য ভয়ধ্য দযত্র দলরর ক্রকাযী প্রয়তযক দযত্রদাতায লনকট     , ডাক ফা আ-

ক্ষভআয়রয ভাধ্যয়ভ ক্ষৌাঁছায়ত য়ফ মায়ত দযত্রদাতা ংয়াধনী নুায়য মথামথ ব্যফস্থা গ্রয়ণ ক্ষভ 

ন।  

11.3 ক্রকাযী ংলিষ্ট ংয়াধনীয ক্ষযপায়যি নম্বয ও তালযখ ওয়ফাআয়ট ও ক্ষনাটি ক্ষফায়ড শ, ক্ষমখায়ন 

I FT প্রথয়ভ প্রকা কযা য়লছর ক্ষখায়ন প্রকা কযা লনলশ্চত কযয়ফ। 

11.4 ংয়াধনী ক্ষভাতায়ফক ম্ভাব্য দযত্রদাতায়ক দযত্র প্রস্তুয়তয জন্য ক্ষমৌলক্তক ভ লদয়ত I TT উ-

নুয়চ্ছদ ৩৭.২ নুায়য ক্রকাযী লনজ লফয়ফচনা দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভীভা ফলধ শত কযয়ত 

াযয়ফ। 

11.5 মলদ দযত্র দালখয়রয ভীভায এক র্ততীাং ক্ষথয়ক কভ ফলষ্ট থায়ক এযকভ ভয়য ভয়ধ্য 

ংয়াধনী জালয কযা য় থায়ক, তায়র ক্রয়য চলদা ও ংয়াধনীয  ধযণ লফয়ফচনা কয়য দযত্র 

দালখয়রয ভ উযুক্ত ংখ্যক লদন ফলধ শত কযয়ফ। এ ধযয়ণয ভ ফলধ শতকযণ লতন কভ শলদফয়য কভ 

য়ফ না।      

 

গ. ক্ষমাগ্যতায লনণ শাক 

১২. াধাযণ লনণ শাক  12.1 দযত্রদাতায প্রয়াজনী ক্ষাগত এফং কালযগলয ক্ষমাগ্যতা ও দক্ষতা, অলথ শক াভথ শ, যঞ্জাভ ও 

ন্যান্য ক্ষবৌত সুয়মাগ-সুলফধা, ব্যফস্থানা ক্ষভতা, সুলনলদ শষ্ট লবজ্ঞতা, সুনাভ, এফং চুলক্ত ফাস্তফায়ন 

প্রয়াজনী ক্ষরাকফর থাকয়ত য়ফ, মা কৃতকাম শ/কৃতকাম শ ফায লনণ শাক লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ, 

এফং দযত্রদাতা এফ লনণ শাক পূযণ কযয়ত না াযয়র তায দযত্রয়ক গ্রণয়মাগ্য  লফয়ফচনা 

কযা য়ফ।  

12.2 I TT নুয়চ্ছদ-৫ নুমাী উযুক্ততায           প্রভায়ণয লতলযক্ত লয়য়ফ দযত্রদাতায়ক ফশ্যআ 

I TT নুয়চ্ছদ ১৩ ক্ষথয়ক ১৫ ম শন্ত লনণ শাকমূ পুযণ কযয়ত য়ফ।  

12.3 দযত্র অফায়ন ন্তর্ভশক্ত এক প্যায়কয়জয একালধক চুলক্তমূ/রটমূয়য জন্য এফং ন্যান্য স্বতন্ত্র 

একালধক চুলক্তমূ/রটমূয়য জন্য ক্ষমাগ্য ওায জন্য দযত্রদাতা ক্ষম ফ চুলক্তমূ/রটমূয় 

ংগ্রণ কয়যয়ছ ক্ষ ফ চুলক্ত/রয়টয ক্ষমাগ্যতায ক্ষভাট লনণ শাক নুমাী ফ শয়ভাট ম্পদ 

(Resour ce) তায়দয থাকয়ত  য়ফ। I TT উ-নুয়চ্ছদ  ১৪.১ (এ) এয াধাযণ লবজ্ঞতা ও I TT 

উ-নুয়চ্ছদ ১৪.১ (লফ) নুমাী সুলনলদ শষ্ট লবজ্ঞতা লবনিব প্রকৃলতয না য়র প্রয়তযক রয়টয জন্য 

অরাদাবায়ফ প্রয়াজন য়ফ না।  

১৩. ভাভরা/অআন ঘটিত 

আলতা  

13.1 ভাভরা/অআন ঘটিত আলতা I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৫.১(লফ) এ ফলণ শত অফলশ্যক লনণ শাক নুমাী  

য়ত য়ফ। 

১৪. লবজ্ঞতায লনণ শাক 14.1 চুলক্তয ধীয়ন ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য ক্ষমাগ্য ওায জন্য দযত্রদাতায়ক     ফশ্যআ 

লনয়ম্নাক্ত ন্যযনতভ যফযায়য লবজ্ঞতা থাকয়ত য়ফ0  

(ক)    ণ্য ও ংলিষ্ট  ক্ষফা যফযায় TDS এ উলিলখত ন্যযনতভ ফছয়যয াধাযণ লবজ্ঞতা থাকয়ত 

য়ফ; 

(খ)     প্রস্তালফত য়ণ্যয একআ ধযয়নয ণ্য ও ংলিষ্ট  ক্ষফা যফযায় TDS এ উয়িখ নুমাী 

লনলদ শষ্ট ভয়য ভয়ধ্য প্রলতটি লনলদ শষ্ট ন্যযনতভ মূেভায়নয চুলক্ত ন্তুলষ্টয য়ে ম্পনিব কযায 

সুলনলদ শষ্ট লবজ্ঞতা থাকয়ত য়ফ; এফং 

(গ)     TDS-এ উলিলখত ন্যযনতভ ণ্য যফযা এফং/থফা উৎাদন ক্ষভতা থাকয়ত য়ফ।   
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১৫. অলথ শক লনণ শাক 15.1 চুলক্তয ধীয়ন ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য ক্ষমাগ্য ওায জন্য দযত্রদাতায ফশ্যআ লনয়ম্নাক্ত 

ন্যযনতভ অলথ শক ক্ষভতা থাকয়ত য়ফ0    

(ক)   TDS এ উলিলখত ন্যযনতভ তযর ম্পয়দয রবযতা থ শাৎ, চরলত মূরধন ফা ফাংরায়দয়য ক্ষকান 

তপলরর্ভক্ত ব্যাংয়কয ঋণ প্রলতশ্রুলত ত্র মা ন্যান্য চুলক্তয জন্য প্রলতশ্রুত য়থ শয লতলযক্ত।  

(খ)    অআনী ভাভরামূয়য কর দাফীয  য়ন্তালজনক লনস্পলি  এফং দাযত্রদাতায অলথ শক 

ক্ষভতায উয এয ভাযত্মক ক্ষনলতফাচক প্রবাফ না থাকা।  চরভান কর ভাভরা 

দযত্রদাতায লফরুয়দ্ধ লনস্পলিয়মাগ্য লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ।  

১৬. -ঠিকাদায (গণ)  16.1 দযত্রদাতা ণ্য যফযায়য তালরকা একটি ং ফা য়ণ্যয অংলক যফযা -ঠিকাদায 

লনয়ায়গয ভাধ্যয়ভ ম্পনিব কযয়ত লবপ্রা ব্যক্ত কযয়ত ায়যন।  তয়ফ এয়ক্ষয়ত্র প্রস্তালফত -

ঠিকাদায এফং উয়িলখত যফযা উাদান সুলনলদ শষ্ট কযয়ত য়ফ।  

16.2 -ঠিকাদায লনয়াগ ব্যফস্থা লফলয় অযও লধক তথ্য ক্রকাযী জানয়ত চাআয়ত ায়য।  মলদ 

ক্রকাযী ক্ষকান -ঠিকাদাযয়ক তায উয ল শত যফযা কায়জয জন্য য়মাগ্য ফা নুযুক্ত ভয়ন 

কয়য, তায়র ক্রকাযী দযত্রদাতায়ক গ্রণয়মাগ্য ন্য -ঠিকাদায লনয়ায়গয প্রস্তাফ কযায জন্য 

নুয়যাধ কযয়ত ায়য।  

16.3 একজন -ঠিকাদায একালধক দযয়ত্র শুদৄ -ঠিকাদায লয়য়ফ ংগ্রণ কযয়ত াযয়ফ।  

ঘ.             

১৭. একটিভাত্র দযত্র  17.1  মলদ „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিয়ত এক ফা একালধক ণ্য ক্রয়য জন্য দযত্র অফান কযা , 

ক্ষয়ক্ষয়ত্র লনলদ শষ্ট অআয়টয়ভয অওতা ম্পূণ শ লযভাণ যফযায়য জন্য উক্ত অআয়টয়ভয প্রস্তাফ কযয়ত 

য়ফ এফং এযকভ প্রলতটি অআয়টয়ভয প্রস্তাফ লনয় একটি দযত্র গঠিত য়ফ।  একজন দযত্রদাতা মলদ 

একআ অআয়টয়ভয জন্য একালধক দযত্র দালখর কয়য ফা  ংগ্রণ কয়য, তায়র তায কর দযত্র 

ফালতর য়ফ।  

17.2 একটি রট/প্যায়কজ এয জন্য ণ্য যফযায়য দযত্র অফান কযা য়র, একটি রট/প্যায়কজ 

17.3   একটি দযত্র গঠন কযয়ফ এফং একজন দযত্রদাতা একটি  রট/প্যায়কয়জয জন্য একটিভাত্র দযত্র 

দালখর কযয়ত াযয়ফ। ক্ষকান দযদাতা একটি  রট/প্যায়কয়জয জন্য একালধক দযত্র দালখর কযয়র  তায 

কর দযত্র ফালতর য়ফ।  

17.4 „„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিয়ত কয়কটি রয়ট ণ্য ক্রয়য জন্য দযত্র অফান কযা য়র, এরূ প্রলতটি রট 

একটি দযত্র গঠন কযয়ফ।  একটি রয়টয জন্য একজন দযত্রদাতা একটিআ দযত্র দালখর কযয়ফ। 

ক্ষকান দযদাতা প্যায়কয়জয একটি রয়টয জন্য একালধক দযত্র দালখর কযয়র তায কর  দযত্র ফালতর 

য়ফ।  

১৮. দযত্র প্রস্তুয়তয  ব্য 18.1 দযত্র প্রস্তুত ও দালখর কযায মুদ ব্য দযত্রদাতা ফন কযয়ফ, এফং দযত্র প্রলক্রায পরাপর 

মা-আ ক্ষাক না ক্ষকন, ক্রকাযী এআফ খযয়চয দা-দালত্ব ক্ষনয়ফ না।  

১৯. দযত্র জালয ও লফক্র 19.1 লত্রকা দযত্র লফজ্ঞলি প্রকায়য তালযখ ক্ষথয়কআ অগ্রী দযত্রদাতা দযত্র দলরর লনধ শালযত মূয়ে 

ক্রয়য জন্য নুয়যাধ এফং আচ্ছা কযয়র তাৎক্ষলণকবায়ফ তায়দয লনকট দযত্র দলরর প্রালিাধ্য কযয়ত 

য়ফ।  

19.2 দযত্র দলরর লফক্রয়য ক্ষক্ষয়ত্র ক্ষকানরূ পূফ শত শ অয়যা কযা মায়ফ না এফং দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল 

লদয়নয পূয়ফ শয  লদন ম শন্ত দযত্র দলরর লফক্র কযা মায়ফ।  
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২০. দযয়ত্রয বালা 20.1 দযত্রটি আংয়যলজ বালা লরলখত য়ফ। দযত্র ম্পলক শত ক্ষমাগায়মাগ এফং ংলিষ্ট দলররয়ত্রয বালা 

আংয়যলজ থফা ফাংরা য়ত ায়য। দযয়ত্রয ং লয়য়ফ ক্ষম ভস্ত াক দলরর ফা ছাায়না দলরর 

ংযুক্ত য়ফ, ক্ষগুয়রা ন্য ক্ষকান বালায়তও য়ত ায়য, তয়ফ ত শ থায়ক ক্ষম  এয  ংলিষ্ট  ং আংয়যলজ 

ফা ফাংরা বালা ঠিকবায়ফ নুফাদ কয়য ংযুক্ত কযয়ত য়ফ। এ ক্ষক্ষয়ত্র দযয়ত্রয ব্যাখ্যা নুফালদত 

দলররয়ক নুযণী ও লনব শযয়মাগ্য য়ফ।  

20.2 দযয়ত্রয বালা নুফাদ কযায কর ব্য দযত্রদাতা ফন কযয়ফ এফং নুফায়দয ঠিকতায কর 

দা-দালত্বও তায।   

২১.  দযয়ত্রয উাদানমূ  21.1 দযদাতা কর্তশক প্রস্তুতকৃত দযয়ত্র লনয়ম্নাক্ত লফলমূ অফলশ্যকবায়ফ ন্তর্ভশক্ত থাকয়ফ0  

(ক)      I TT উ-নুয়চ্ছদ-২২.১ এ ফলণ শত  দযত্র দালখরত্র (পযভ ললজ৩-১); 

(খ)      I TT নুয়চ্ছদ-৫, ২৬ ও ২৭ এ ফলণ শত দযত্রদাতায তথ্যাফরী (পযভ ললজ৩-২); 

(গ)     I TT নুয়চ্ছদ -২২, ২৪ ও ২৫ এ ফলণ শত প্রলতটি রয়টয মূে তপলর (পযভ ললজ-৩-৪ এ এফং ললজ ৩-

৪লফ); 

(ঘ)      I TT নুয়চ্ছদ -৩১, ৩২ ও ৩৩ এ ফলণ শত দযত্র জাভানত; 

(ঙ)   I TT নুয়চ্ছদ -২৭.২ এ ফলণ শত পূযণকৃত লযপূণ শ লফলনয়দ শ এফং কভপ্ল্ায়ি লট (পযভ ললজ৩-৫)1 

(চ)      I TT নুয়চ্ছদ -২৩ এ নুভলত ক্ষদা য়র লফকল্প কালযগলয প্রস্তাফ; 

  (ছ)    I TT উ- নুয়চ্ছদ-৩৬.৩ এ ফলণ শত দযত্রদাতায য়ক্ষ দযয়ত্র স্বাক্ষয কযায জন্য লরলখত ক্ষভতা প্রদান 

ত্র;  

(জ)   বফধ ক্ষেড রাআয়ি;  

(ঝ)   I TT উ- নুয়চ্ছদ-৫.৪ এ ফলণ শত কয ও বযাট প্রদায়নয প্রভাণস্বরূ টিঅআএন নম্বয ও বযাট নদ 

ংক্রান্ত দলররালদ; 

(ঞ)  I TT ধাযা ২৬, ২৭ এফং ২৮ এ ফলণ শত দযত্রদাতায উযুক্ততায দলররত্র, ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায 

উযুক্ততা ও ংগলতপূণ শতায প্রভাণ এফং চুলক্তয অওতা ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা মথামথবায়ফ 

ম্পাদয়নয জন্য দযদাতায ন্যযনতভ ক্ষমাগ্যতা1  

(ট)  যকালয ভালরকানাধীন প্রলতষ্ঠায়নয ক্ষক্ষয়ত্র, I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫.৯ এ ফলণ শত অআনত ও অলথ শকবায়ফ স্ব-

ালত এফং লযচারনায ক্ষক্ষয়ত্র ফালণলজযক অআয়নয ায়থ ংগলতপূণ শ ওায প্রভাণ ; এফং 

(ঠ)    TDS এ ফলণ শত ন্যান্য দলররত্র। 

২২. দযত্র দালখর ও মূে 

তপলর 

22.1 দযত্রদাতায়ক দযত্র দালখরত্র (পযভ ললজ৩-১) ছয়কয ক্ষকায়না লযফত শন না কয়য চালদাকৃত 

তথ্য কর খালর স্থান ম্পূণ শবায়ফ পূযণ কয়য দালখর কযয়ত য়ফ, এফং এটি ম্পূণ শ থাকয়র 

দযত্র ফালতর য়ত ায়য ।  

22.2 দাযত্রদাতা ধ্যা ৫0 মূে তপলর-এ প্রদি পযভ(মূ) ব্যফায কয়য মূে তপলর দালখর 

কযয়ফন।  

22.3 মলদ দযত্র প্রস্তুয়তয ভ দযত্রদাতা একক মূে ফা ক্ষভাট মূয়ে ক্ষকান র্ভর কয়য এফং দযত্র 

দালখয়রয পূয়ফ শ তা ংয়াধন কযয়ত চান তায়র তা কযয়ত াযয়ফন, তয়ফ ংয়ালধত প্রলতটি স্থায়ন 

দযত্রদাতায ক্ষভতাপ্রাি ব্যলক্তয স্বাক্ষয ফশ্যআ থাকয়ত য়ফ।  

২৩. লফকল্প      23.1 TDS এ উয়িখ না থাকয়র ক্ষকান লফকল্প কালযগলয প্রস্তাফ লফয়ফচয য়ফ না।  

23.2  দালখরকৃত দযয়ত্র মূর কালযগলয লনণ শায়কয য়ে ংগলতপূণ শ মূোলত ফ শলনম্ন দযদাতায কালযগলয 

লফকল্প, মলদ থায়ক, তয়ফ তা ক্রকাযী লফয়ফচনা কযয়ফ।   

২৪. দযত্র মূে এফং 

মূেছাড়  

24.1 দযত্র দালখরয়ত্র (পযভ ললজ৩-১) এফং মূে তপলয়র (পযভ ললজ৩-৪এ ও ললজ৩-৪লফ) 

দযত্রদাতা কর্তশক উদ্বৃত মূে ও মূেছায়ড়য ক্ষক্ষয়ত্র লনয়ম্নাক্ত লফলমূ নুযণ কযয়ত য়ফ।   
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24.2 মূে তপলয়র প্রদি য়ণ্যয প্রলতটি অআয়টয়ভয একক মূে ংয়ক ও কথা উয়িখ কযয়ত য়ফ।  

24.3 TDS এয ফণ শনা নুায়য, „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিয়ত এক ফা একালধক অআয়টয়ভয জন্য, ফা 

একটি রট ফা „„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিয়ত কয়কটি রয়টয জন্য দযত্র অফান কযা য়চ্ছ। 

24.4 ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  -এ ন্তর্ভশক্ত কর অআয়টভ ও রটমূ পযভ ললজ৩-৪এ ও ললজ৩-

৪লফ এয মূে তপলয়র তালরকার্ভক্ত কয়য পৃথকবায়ফ মূে উদ্ধৃত কযয়ত য়ফ।   

24.5 I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৩ এয ফণ শনা নুমাী „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিয়ত এক ফা একালধক 

অআয়টয়ভয জন্য, ফা একটি রট/প্যায়কজ ফা „„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিয়ত কয়কটি রয়টয জন্য ক্ষম 

দযত্র অফান কযা য়য়ছ তায়ত প্রলতটি অআয়টয়ভয ম্পূণ শ লযভায়ণয জন্য দয উদ্ধৃত কযয়ত 

য়ফ1 ন্যথা দযত্র গ্রণয়মাগ্য লফয়ফলচত য়ফ।  

24.6 TDS এ লবনিব লকচৄ ফরা না থাকয়র একটি রট ফা „„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিয়ত অফান কযাএকালধক 

রয়টয দযয়ত্রয প্রলতটি রয়টয লনলদ শষ্ট অআয়টভমূয়য তবায়গয (১০০%) লফযীয়ত এফং ক্ষআ 

রয়টয প্রলতটি অআয়টয়ভয তবাগ (১০০%) লযভায়ণয মূে উদ্ধৃত কযয়ত য়ফ মা প্রস্তালফত রয়টয 

তবাগ (১০০%) মূয়েয ভান য়ফ।    

„„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিক একালধক রয়টয জন্য অফানকৃত দযয়ত্রয রয়টয ক্ষক্ষয়ত্র মলদ ক্ষআ রয়টয 

ভস্ত অআয়টয়ভয ন্তত অল (৮০) তাং অআয়টয়ভয  মূে উদ্ধৃত  কযা না  এফং, তা রট 

মূয়েয ন্তত ললি  (৬৫) তাং  না  তয়ফ দযত্র গ্রণয়মাগ্য লফয়ফলচত য়ফ।    

24.7 I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৬ এ লনলদ শষ্টকৃত একটি রট দযয়ত্র ক্ষভাট অআয়টয়ভয তকযা ায নুায়য 

মলদ ন্যযনতভ ংখ্যক অআয়টভ এয জন্য দযত্র দালখর না কযা  এফং দালখরকৃত অআয়টয়ভয দয 

I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৬ এ লনলদ শষ্টকৃত রয়টয ক্ষভাট মূয়েয ন্যযনতভ তকযা মূে না য়রও দযত্র 

গ্রণয়মাগ্য লফয়ফলচত য়ফ।  

24.8 I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৬ এয অওতা „„রট-ফাআ-রট‟‟ দযয়ত্র ক্রকাযী কর্তশক লচলিত ও TDS-এ 

লনলদ শষ্টকৃত ক্ষকান একটি লনলদ শষ্ট অআয়টয়ভয মূে ক্ষভাট রট মূয়েয িা তাংয়য ক্ষফল য়র ক্ষ 

অআয়টয়ভয দয উদ্ধৃত না কযয়র I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৬ এয ধীয়ন ন্যযনতভ অআয়টভ ংখ্যা দয 

উদ্ধৃত কযায ফাধ্যফাধকতা ারন কযয়রও দযত্র গ্রণয়মাগ্য লফয়ফলচত য়ফ।  

24.9 দযত্র দালখরয়ত্র (পযভ ললজ৩-১) উদ্ধৃত মূে ক্ষথয়ক প্রস্তালফত মূেছাড় ফাদ লদয় ক্ষম মূে, তা 

দযয়ত্রয ক্ষভাট মূে লয়য়ফ গণ্য য়ফ।  

24.10 I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.১২ নুায়য দযত্রদাতা ত শীন মূেছাড় এফং মূেছাড় প্রয়ায়গয দ্ধলত 

দযত্র দালখরয়ত্র উয়িখ কযয়ফন।  

24.11 দযত্রদাতা একালধক রট াওায  জন্য ত শীন মূেছায়ড়য প্রস্তাফ  লদয়ত চাআয়র  প্রলতটি রয়টয জন্য 

মূেছাড় থফা লফকল্প লয়য়ফ প্যায়কয়জয অওতাভূক্ত ক্ষম ক্ষকান রয়টয ভলষ্টয জন্য লনলদ শষ্ট কয়য উয়িখ 

কযয়ত য়ফ।  I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.১১ নুায়য মূেছাড় দালখর কযয়ত য়ফ, তয়ফ কর রয়টয 

দযত্র একয়ত্র দালখর এফং ক্ষখারা য়ফ তা লনলশ্চত কযয়ত য়ফ। 

24.12 দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল লদয়নয অঠা (২৮) লদন পূয়ফ শ ঠিকাদায কর্তশক চুলক্তয অওতা  ফা ন্য ক্ষকান 

ক্ষক্ষয়ত্র লযয়াধয়মাগ্য, কর প্রকায কয, শুল্ক, বযাট এফং ন্যান্য প্রয়দ ক্ষরলব দযত্রদাতা প্রচলরত 

একক দয়য ও ক্ষভাট দযত্র মূয়ে ন্তর্ভশক্ত কযয়ফন।  

24.13  চুলক্ত লস্থয মূয়ে য়ফ এফং এক্ষক্ষয়ত্র থ শননলতক এফং ফালণলজযক  লযফত শয়নয  ক্ষক্ষয়ত্র একক দয়যয 

লযফত শন নাও কযা ক্ষময়ত ায়য ।  

২৫. দযত্র  মুদ্রা 25.1 দযত্রদাতাকর্তশক দযত্র দালখরয়ত্র এফং দযত্র মূে তপলয়র প্রদি মূে ফাংরায়দয়য মুদ্রা (টাকা) 

উয়িখ কযয়ত য়ফ ।  
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২৬. দযত্রদাতায ক্ষমাগ্যতা 

প্রভায়ণয দলরর 

26.1 I TT ধাযা ৫ ক্ষভাতায়ফক একক দযত্রদাতা লয়য়ফ দযত্রদাতায ক্ষমাগ্যতা প্রভায়ণয জন্য লনয়ম্নাক্ত 

দলররত্র ফশ্যআ দালখর কযয়ত য়ফ0  

(ক) দযত্র দালখরয়ত্র  উযুক্ততা ম্পলক শত ক্ষঘালণা প্রদান কযা (পযভ ললজ৩-১); 

(খ) দযত্রদাতায তথ্য প্রদান কযা (পযভ ললজ৩-২) ;  

(গ)  -ঠিকাদায লনয়ায়গ  আচ্ছুক থাকয়র, -ঠিকাদায ম্পয়কশ পূণ শাে তথ্য প্রদান কযা (ললজ৩-

৩)। 

২৭.    ও             

          ও        

               

 

 

 

 

 

 

 

 

২৭.১ I TT ধাযা ৬ নুায়য দযত্রদাতায়ক মূে তপলর পযয়ভ ণ্য উৎাদনকাযী ক্ষদয়য ক্ষঘালণা  প্রদান 

কযয়ত য়ফ এফং চুলক্তয অওতা যফযা কযা য়ফ এভন কর ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায উৎাদনকাযী 

প্রলতষ্ঠান ও ক্ষদ ম্পয়কশ  প্রাভালণক দলররত্র দালখর কযয়ত য়ফ।    

27.2 দযত্র দলরয়রয য়ে ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায ভায়নয ংগলতপূণ শতা প্রভায়ণয জন্য দযত্রদাতায়ক 

দযয়ত্রয ং লয়য়ফ ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায নুয়চ্ছদ ৭, কালযগলয লফলনয়দ শ এয়ত কালযগলয লফলনয়দ শ 

ও ভায়নয য়ে ংগলতপূণ শতায প্রাভালণক দলররত্র দালখর কযয়ত য়ফ।   

27.3 ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায ভায়নয ংগলতপূণ শতা প্রভায়ণয জন্য য়ণ্যয ফণ শনা, নকা (Drawing) এফং তথ্য-

উাি লনয়ম্নাক্ত লফল দযত্র দলরয়রয য়ে ন্তর্ভশক্ত থাকয়ফ0  

           (ক) য়ণ্যয কাম শকালযতা ও তযাফশ্যক কালযগলয বফলষ্টয ম্পলক শত লফস্তালযত লফফযণ;  

           (খ) ক্রকাযীয কালযগলয লফলনয়দ শয় উয়িলখত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লফফযণ 

প্রদান এফং লফলনয়দ শ নুমাী  ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফামূয়য ফাস্তফ গ্রণয়মাগ্যতায প্রভাণ দালখর। 

২৮. দযত্রদাতায 

ক্ষমাগ্যতা প্রভায়ণয 

দলররত্র  

28.1 দযত্রদাতা দযত্রদাতায তথ্য (পযভ ললজ৩-২) পূযণ কয়য প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র লনয়ম্নাক্ত ক্ষমাগ্যতায 

প্রভাণস্বরু প্রয়াজনী প্রভাণত্র দালখর কযয়ফ0  

(ক)      I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৪.১(এ) নুমাী ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য াধাযণ  লবজ্ঞতা  প্রভায়ণয 

জন্য লনজ লনজ ক্ষদয়য লনভ নুমাী দযত্রদাতায লনফন্ধন/গঠনতন্ত্র/রাআয়ি এয ফছয;  

(খ)       I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৪.১(লফ) নুমাী যকালয ফা ক্ষফযকালয প্রলতষ্ঠায়ন ভ অকায ও ধযয়ণয ণ্য ও 

ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা য়ন্তালজনকবায়ফ ম্পনিব কযায সুলনলদ শষ্ট লবজ্ঞতা প্রভায়ণয জন্য ংলিষ্ট 

ক্রকাযী কর্তশক প্রদি ভালি  নদত্র ফা মথামথ প্রতযান ত্র ; 

(গ)      I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৪.১ (ল) নুমাী ন্যযনতভ ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা এফং/থফা উৎাদন 

ক্ষভতা প্রভায়ণয জন্য কাজ ভালিয নদত্র থফা ঠিকাদায এফং/থফা উৎাদনকাযীয 

ারনাগাতকৃত  ব্রলউয;  

(ঘ)     I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৫.১(এ) নুমাী এফং (পযভ ললজ৩-৮) এয লনধ শালযত ছয়ক ক্ষকান লযফত শন না 

কয়য এয়ত, ন্যযনতভ তযর ম্পয়দয ম শািতা ফা চরলত মূরধন মা লডট প্রলতয়ফদন ফা ব্যাংয়কয  

লফফযণী দ্বাযা প্রভালণত, ফাংরায়দয়য ক্ষম ক্ষকান তপললর ব্যাংক কর্তশক প্রভালণকৃত ঋণ সুলফধা প্রদ শন;  

(ঙ)      TDS এ লনলদ শষ্ট কয়য ক্ষদা এফং I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৫.১(এ) নুমাী চরভান ফা লফগত ফছয়যয দালফ 

ংক্রান্ত ভাভরায দযত্রদাতায ংলিষ্টতা, ংলিষ্ট ক্ষগণ এফং দালফয মূেভান লফলক তথ্যালদ, মা 

ক্ষরটায-ক্ষড প্যায়ড লফবৃলতয ভাধ্যয়ভ প্রভাণকৃত1 

(চ)        TDS এ ফরা ায়য়ক্ষ, দযত্রদাতা লনয়জ ণ্য প্রস্তুত ফা উৎাদন  না কযয়র, প্রস্তুতকাযীয  ক্ষভতা 

প্রদানত্র  (পযভ ললজ৩-৬) দালখর কযয়ফন1 

(ছ)     ক্ষরটায-ক্ষড প্যায়ড দযত্রদাতায ব্যাংক ফা ন্য ক্ষকায়না উৎ   য়ত  ক্ষযপায়যি চাওায ক্ষভতা ; এফং 

(জ)   TDS নুমাী দযত্রদাতায অলথ শক ংগলতয প্রলতয়ফদন, ক্ষমভন, লডট লযয়াট শ দ্বাযা প্রভাণকৃত রাব-

ক্ষলতয লফফযণী এফং লফগত ফছয়যয লডয়টড ব্যায়রি লট।  

২৯. দযয়ত্রয বফধতায 

ক্ষভাদ    

29.1 ক্রকাযী কর্তশক লনধ শালযত দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল তালযখ য়ত  TDS-এ উয়িলখত ক্ষভাদ ম শন্ত 

দযয়ত্রয বফধতায ক্ষভাদ ফরফৎ  থাকয়ফ। উয়িলখত বফধতায ক্ষভায়দয কভ বফধতায ক্ষভায়দয দযত্র 

গ্রণয়মাগ্য ফয়র লফয়ফলচত য়ফ।   
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৩০. দযয়ত্রয বফধতা এফং 

দযত্র জাভানয়তয ক্ষভাদ 

ফলধ শতকযন  

30.1 লফয়ল লযলস্থলতয়ত, দযত্র বফধতায ক্ষভাদকার উিীণ শ ফায পূয়ফ শআ ক্রকাযী দযয়ত্রয বফধতায ক্ষভাদ 

বৃলদ্ধ কযায জন্য I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪৭.২ নুায়য ক্ষম ফ দযত্রদাতা প্রাথলভক ফাছাআয় উিীণ শ 

য়য়ছন তায়দয কয়রয ম্মলত অফান কযয়ত ায়য;  

30.2 দযয়ত্রয বফধতায ক্ষভাদ বৃলদ্ধয নুয়যাধয়ত্র  দযয়ত্রয বফধতায ক্ষভায়দয নতুন তালযখ উয়িখ কযয়ত 

য়ফ;  

30.3 নুয়যাধ ও প্রলত উিয লরলখত য়ত য়ফ। I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩১ নুমাী প্রদি দযত্র জাভানয়তয 

বফধতায ক্ষভাদ দযয়ত্রয নতুন বফধতায ক্ষভাদ ক্ষল ফায তালযখ ক্ষথয়ক যফতী ২৮ (অঠা) লদন 

ম শন্ত ফলধ শত কযয়ত য়ফ। মলদ ক্ষকায়না দযত্রদাতা নুয়যায়ধ াড়া না ক্ষদ ফা নুয়যাধ প্রতযাখান কয়য  

তায়র তায দযত্র জাভানত ফালতর য়ফ না, তয়ফ তায দযত্র অয যফতী মূোয়নয জন্য লফয়ফচনা 

কযা য়ফ না। ক্ষম দযত্রদাতা নুয়যায়ধ ম্মত য়ফ তায দযত্র ংয়াধয়নয প্রয়াজন য়ফ না ফা 

তায়ক দযত্র ংয়াধয়নয নুভলত ক্ষদা য়ফ না।  

৩১. দযত্র জাভানত 31.1 ক্রকাযীয নুকুয়র  ফা ন্য ক্ষকান  লনয়দ শনা নুায়য দযত্রদাতা দযয়ত্রয ং লয়য়ফ TDS এ 

উয়িলখত লযভায়ণ দযত্র জাভানয়তয মূর কল (পয়টাকল ন) দালখর কযয়ফ।   

31.2 „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিয়ত এক ফা একালধক অআয়টভ এয জন্য দযত্র অফান কযা য়র 

অআয়টভমূয়য দযত্রদাতা উদ্ধৃত ক্ষভাট মূয়েয TDS এ উয়িখ নুমাী তকযা ায়য একটি দযত্র 

জাভানত অরাদা খায়ভ দালখর কযয়ত য়ফ।   

31.3 I TT ধাযা ৪২ নুমাী লফকল্প দযয়ত্রয ক্ষক্ষয়ত্র প্রলতস্থালত দযয়ত্র নতুন দযত্র জাভানত দালখর কযয়ত 

য়ফ।   

৩২. দযত্র জাভানয়তয 

ধযন 

32.1 দযত্র জাভানত লনম্নরূ য়ফ0  

(ক) দযত্রদাতায ছন্দ নুমাী  দযত্র জাভানত লনয়ম্নয ক্ষম ক্ষকান একটি য়ফ0 

i .  ব্যাংক ড্রাপট ফা ক্ষ ড শায, থফা 

i i . ধ্যা ৫ এয দযত্র এফং চুলক্তয পযয়ভ ফলণ শত (ললজ৩-৭) ছয়ক ক্ষকান লযফত শন ছাড়া 

ফাংরায়দয়য ক্ষময়কান তপললর ব্যাংয়কয আসুযকৃত প্রতযাাযয়মাগ্য ব্যাংক গ্যাযালন্ট।  

(খ)  I TT ধাযা ৩৫.১ এয ত শ নুমাী ক্রকাযীয লরলখত দাফীয ক্ষপ্রলক্ষয়ত ত্বয লযয়াধয়মাগ্য; এফং 

(গ)   I TT ধাযা ৩৫.১ এ ফলণ শত লযলস্থয়ত দযত্রদাতায কায়ছ মথামথ প্রলক্রা দালফ কযায জন্য দযয়ত্রয 

বফধতায ক্ষভায়দয ফ শয়ল তালযয়খয যফতী ২৮ (অঠা) লদন ম শন্ত বফধ থাকয়ফ।   

৩৩. দযত্র জাভানয়তয 

তযতা 

33.1 ক্রকাযী চাআয়র দযত্রদাতায দালখরকৃত দযত্র জাভানয়তয কৃলত্রভতা, জালযকাযী ব্যাংয়কয লনকট ত্র 

ভাযপত যীক্ষা ও মাচাআ কযয়ত াযয়ফ।   

33.2 মলদ ক্ষকান দযত্র জাভানয়তয লফশ্বায়মাগ্যতা প্রভাণ না াওা মা, তায়র I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪.৪ 

নুমাী ক্রকাযী দযত্রদাতায লফরুয়দ্ধ ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ত াযয়ফ।  

33.3 বফধ দযত্র জাভানত ছাড়া দযত্র দালখর কযা য়র তা ফালতর ফয়র গণ্য য়ফ।  

৩৪. দযত্র জাভানত ক্ষপযত  34.1 চুলক্ত স্বাক্ষয়যয পূয়ফ শ ক্ষকান দযত্রদাতায়ক দযত্র জাভানত ক্ষপযত ক্ষদওা মায়ফ না; 

34.2 কৃতকাম শ দযত্রদাতায়ক দযত্র জাভানত মথাীঘ্র ক্ষপযত লদয়ত য়ফ লকন্তু তা I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৯.১ 

নুমাী দযত্র বফধতায ক্ষভাদ ক্ষল ফায অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য ক্ষপযত লদয়ত য়ফ;  

34.3 কৃতকাম শ দযত্রদাতায দযত্র জাভানত কাম শ ম্পাদন জাভানত দালখর ও চুলক্ত স্বাক্ষয  ফায য ক্ষপযত 

ক্ষদা  য়ফ। 
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৩৫. দযত্র জাভানত 

ফায়জািকযণ  

৩৫.১  দযত্র জাভানত ফায়জাি কযা মায়ফ, মলদ দযত্রদাতা0 

(ক) I TT উ-নুয়চ্ছদ-২৯ এফং ৩০ নুমাী দযত্র উন্মুক্ত কযায য দযয়ত্রয বফধতায ক্ষভাদকায়রয 

ভয়ধ্য দযত্র প্রতযাায কয়য; থফা 

(খ) I TT উ- নুয়চ্ছদ-৬১.৩ নুমাী চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি গ্রয়ণ স্বীকৃলত জ্ঞান কয়য; থফা 

(গ) I TT উ- নুয়চ্ছদ-৬২.১ নুায়য কাম শ ম্পাদন জাভানত প্রদায়ন ব্যথ শ 1 থফা 

(ঘ) I TT উ- নুয়চ্ছদ-৬৭.২ নুায়য চুলক্ত স্বাক্ষয কযয়ত স্বীকৃলত জানা; থফা 

(ঙ)  I TT উ- নুয়চ্ছদ-৫১ এয অওতা দযত্র মূয়েয গালণলতক র্ভর ংয়াধন  গ্রণ না কয়য।   

৩৬.            ও 

          

৩৬.১  I TT ধাযা ২১ নুায়য দযত্রদাতা একটি (১) মূর দযত্র প্রস্তুত কযয়ফ এফং স্পষ্টবায়ফ „„মূর কল‟‟ 

েটি লরয়খ লচলিত কযয়ফ। এছাড়া TDS-এয লনয়দ শনা নুায়য দযত্রদাতা এআ দযয়ত্রয  কয়কটি 

নুলরল বতলয কযয়ফ এফং স্পষ্টবায়ফ  „„নুলরল‟‟ েটি লরয়খ লচলিত কযয়ফ। মলদ মূরকল  ও 

নুলরলয (কল) ভয়ধ্য ক্ষকান াভঞ্জস্য লযরলক্ষত , তায়র মূরটি  প্রাধান্য ায়ফ।   

৩৬.২  I TT ধাযা ২৩ ক্ষত লফকল্প দযয়ত্রয নুভলত ক্ষদওা য়র স্পষ্টবায়ফ „„লফকল্প‟‟ েটি লরয়খ লচলিত কযয়ফ 

য়ফ। 

৩৬.৩  দযয়ত্রয মূর ও প্রলতটি নুলরল য়ভাচনী কাzzলরয়ত লরখয়ত ফা টাআ কযয়ত য়ফ এফং 

দযত্রদাতায য়ক্ষ ক্ষভতাপ্রাি ব্যলক্ত দ্বাযা স্বাক্ষযকৃত য়ত য়ফ। দযয়ত্র স্বাক্ষয়যয ক্ষভতা প্রদানত্র 

দযত্র দালখরয়ত্রয য়ে ংযুক্ত থাকয়ত য়ফ (ললজ৩-১)। ক্ষভতাপ্রাি প্রয়তযক স্বাক্ষযকাযীয নাভ ও 

দফী স্বাক্ষয়যয লনয়চ টাআ ফা লপ্রন্ট কযা থাকয়ত য়ফ। মূর ও প্রলতটি নুলরলয প্রয়তযক পৃষ্ঠা ক্রভ 

নুায়য ক্রলভক ংখ্যা ফলয় ক্ষভতাপ্রাি স্বাক্ষযকাযীয স্বাক্ষয কযয়ত য়ফ, তয়ফ লযফত শনয়মাগ্য 

ছাায়না ক্ষকান দলরয়র স্বাক্ষয প্রয়াজন য়ফ না।  

৩৬.৪  ফায়কযয পাাঁয়ক ক্ষরখা ফাকয, আয়যজায লদয় মুয়ছ ক্ষপরা ং, ফা ওবায-যাআটিং গ্রণয়মাগ্য য়ফ মলদ 

এযকভ প্রলতটি ংলিষ্ট স্থায়ন ক্ষভতাপ্রাি স্বাক্ষযকাযীয স্বাক্ষয থায়ক।  

ঙ. দযত্র দালখর  

৩৭. খাভফন্ধকযণ, 

লচলিতকযণ ও দযত্র 

দালখর  

37.1 দযত্রদাতা মূরকল একটি খায়ভ এফং কর নুলরল (কল) ও লফকল্প মলদ I TT নুয়চ্ছদ ২৩ দ্বাযা 

নুভলত ক্ষদওা , অরাদা একটি খায়ভ বয়য খাভফন্ধ কযয়ফ, থফা অরাদা অরাদা খায়ভ বয়য 

ংলিষ্ট খায়ভয উয „„মূর‟‟, „„লফকল্প‟‟ (নুয়ভালদত য়র) এফং „„নুলরল‟‟ ে দ্বাযা লচলিত কয়য 

খাভফন্ধ কযয়ফ। এযয ফন্ধ কযা অরাদা অরাদা খাভ একয়ত্র একটি খায়ভ বয়য ক্ষটিও খাভফন্ধকযণ 

এফং লর কযয়ফ।  

৩৭.২    ক্ষবতয়যয অরাদা অরাদা ফন্ধ কযা খাভ ও ফাআয়যয  খায়ভ লনয়ম্নাক্ত লফল স্পষ্ট কয়য লরখয়ত য়ফ0  

(a) I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩৮.১ নুমাী ক্রকাযীয ঠিকানা;  

I TT উ-নুয়চ্ছদ ১.১ এয নুমাী দযয়ত্রয নাভ এফং দযয়ত্রয নম্বয; 

দযত্রদাতায নাভ ও ঠিকানা;  

I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪৪.১ নুমাী “দযত্র উন্মুক্ত কযায তালযখ ও ভয়য পূয়ফ শ খুরয়ফন না‟‟ এআ কথা 

স্পষ্ট লরয়খ লদয়ত য়ফ, 

 

TDS এয লনয়দ শনা ক্ষভাতায়ফক ন্য ক্ষকায়না লনলদ শষ্টকযণ লচি।  

 ৩৭.৩  খাভমূ মথামথবায়ফ লচলিতকযণ ও খাভফন্ধকযণ না য়র দযত্র ংক্রান্ত ক্ষকায়না তথ্য অয়গআ 
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প্রকালত ওায জন্য দযত্রদাতা এককবায়ফ ও ম্পূণ শ দাী থাকয়ফ।  

৩৭.৪   I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩৮.১ এ উলিলখত ঠিকানা ায়ত ায়ত, ডাক ফা কুযলযায ভাযপত দযত্র ক্ষৌাঁছায়ত 

য়ফ।  

৩৭.৫  নুয়যায়ধয লযয়প্রলক্ষয়ত ক্রকাযী দযত্র গ্রয়ণয প্রালিযলদ ভ ও তালযখ উয়িখপূফ শক দযত্র 

জভাদানকাযীয়ক প্রদান কযয়ফ।  

৩৮. দযত্র দালখয়রয 

ফ শয়ল ভ  

38.1 TDS এ উলিলখত ভ ও তালযয়খয ভয়ধ্য এফং TDS এ উলিলখত ঠিকানা ক্রকাযী লনকট দযত্র দালখর 

কযয়ত য়ফ।  

38.2 ক্রকাযী লনজ লফয়ফচনা  I TT ধাযা ৩৭.১ নুমাী  দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভ ফলধ শত কযয়ত ায়য, 

এফং এ ক্ষক্ষয়ত্র দযত্রত্রদাতা ও ক্রকাযীয  পূয়ফ শয  লধকায ও ফাধ্যফাধকতা ফলধ শত তালযখ  ম শন্ত 

ফরফৎ থাকয়ফ।   

38.3  একালধক স্থায়ন দযত্র দালখয়রয নুভলত ক্ষদওা য়র  দযত্র    খ    মূর এফং ন্যান্য স্থায়ন 

দযত্র দালখয়রয তালযখ ও ভ TDS নুমাী „„একআ য়ফ, ক্ষকায়নাবায়ফআ লবনিব য়ফ না‟‟। 

38.4 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩৮.৩ নুমাী একালধক স্থায়ন দযত্র দালখর য়র, ক্রকাযীয দালত্ব য়ফ I TT 

উ-নুয়চ্ছদ ৩৮.১ নুমাী একালধক ঠিকানা দালখরকৃত দযত্রমূ দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল 

ভয়য যফতী লতন (৩) ঘণ্টায ভয়ধ্য দযত্র দালখয়রয মূর ঠিকানা (স্থায়ন) ায়ত ায়ত ক্ষৌাঁছায়না ।  

৩৯. লফরম্ব দযত্র 39.1 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩৮.১ নুমাী ফ শয়ল ভয়য য়য ক্ষকায়না দযত্র দালখর য়র ক্রকাযী ক্ষটায়ক 

লফরম্ব দযত্র লয়য়ফ ক্ষঘালণা কযয়ফ এফং তা উন্মুক্ত না কয়যআ ংলিষ্ট দযত্রদাতায়ক ক্ষপযত ক্ষদয়ফ।  

৪০. দযত্র ংয়াধন, 

প্রলতস্থান থফা প্রতযাায  

40.1 দযত্রদাতা তায ক্ষভতাপ্রাি স্বাক্ষযকাযী কর্তশক  স্বাক্ষয কয়য  ও ঠিকবায়ফ খাভফন্ধ কয়য লরলখত 

অয়ফদয়নয ভাধ্যয়ভ দযত্র ংয়াধন, প্রলতস্থান ফা প্রতযাায কযয়ত াযয়ফ, এফং একটি ক্ষভতা 

প্রদান য়ত্রয  নুলরল অয়ফদনয়ত্রয য়ে ংযুক্ত কযয়ফ; তয়ফ ত শ থায়ক ক্ষম I TT উ-নুয়চ্ছদ 

৩৮.১ এ ফলণ শত দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভয়য পূয়ফ শআ এ ধযয়নয লরলখত এলপয়ডলবড কযা 

অয়ফদনত্র ক্রকাযীয কায়ছ ক্ষৌাঁছায়ত য়ফ।  

৪১. দযত্র ংয়াধন   41.1 দযত্রদাতা মূর দযত্র ক্ষপযত লনয়ত াযয়ফ না তয়ফ মূর দযয়ত্রয ংয়াধনী „„ংয়ালধত‟‟ লরয়খ 

লচলিতকযণ কয়য দালখর কযয়ত াযয়ফ।    

৪২. দযত্র প্রলতস্থান 

 

42.1 দযত্রদাতা মূর দযত্র ক্ষপযত লনয়ত াযয়ফ না,  তয়ফ “প্রলতস্থান” লরয়খ লচলিত কয়য  অয়যকটি  

দযত্র দালখর কযয়ত াযয়ফ।   

৪৩. দযত্র প্রতযাায  43.1 „„প্রতযাায‟‟ লচি ম্বলরত দযত্র প্রতযাাযয়ত্রয ভাধ্যয়ভ দযত্রদাতা দযত্র           কযয়ত 

াযয়ফ।  

   চ. দযত্র উন্মকু্তকযণ ও মূোন 

৪৪. দযত্র উন্মকু্তকযণ  44.1 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪৪.২ এ লবনিব লকচৄ না থাকয়র TDS এ উলিলখত দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভ 

উিীণ শ ওায ব্যফলত য়য লকন্তু যফতী এক ঘণ্টায ভয়ধ্যআ দযত্র দালখয়রয মূর স্থায়ন দযত্র 

উন্মুক্ত কযয়ত য়ফ।  

44.2 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩৮.৩ ও ৩৮.৪ নুায়য মলদ একালধক স্থায়ন দযত্র দালখয়রয নুভলত ক্ষদওা  

তায়র দযত্র দালখয়রয ন্যান্য স্থান(মূ) ক্ষথয়ক দালখরকৃত দযত্রমূ দযত্র দালখয়রয মূর স্থায়ন 

অনায ফব্যলত যযআ দযত্র উন্মুক্ত কযা য়ফ।  

44.3 দযত্র প্রকাশ্য  উন্মুক্তকযয়ণয ভ  দযয়ত্রয য়ে ংলিষ্ট ন এভন ব্যলক্তয়ক উলস্থত থাকয়ত 

নুভলত ক্ষদা য়ফ না। 
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44.4 দযত্রদাতায প্রলতলনলধ ংলিষ্ট দযত্রদাতা কর্তশক মথামথবায়ফ ক্ষভতাপ্রাি য়ত য়ফ।  দযত্রদাতা ফা 

তায ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধ দযত্র উন্মুক্তকযণ কাম শক্রয়ভ উলস্থত ক্ষথয়ক ম শয়ফক্ষণ কযয়ত াযয়ফন এফং 

লনয়জয়দয উলস্থলতয প্রভাণ লয়য়ফ ক্ষযলজস্ট্রায়য স্বাক্ষয কযয়ফন।  

44.5 মূর দযত্র প্রতযাায, প্রলতস্থান ফা ংয়াধন  লনধ শালযত দ্ধলতয়ত          কর্তশক কযা য়র, I TT 

উ-নুয়চ্ছদ ৪০.১ নুমাী দালখরকৃত দলররয়ত্রয লবলিয়ত দযত্র উন্মুক্তকযণ কলভটি (TOC) তায 

যীক্ষা এফং       মাচাআ কযয়ফ।   

44.6 ক্ষকফর ঠিক (ংয়াধন), (প্রলতস্থান), (লফকল্প), (মূর) লচলিত খাভগুয়রা                    

   , প্রলতটি দযত্র উয়ন্মাচয়ন লফস্তালযত কযণী লনয়ম্ন প্রদি য়রা0  

          (ক)    TOC এয ক্ষচাযা শন উচ্চস্বয়য প্রয়তযকটি দযত্র এফং দযত্র উন্মুক্তকযণ   লয়ট (TOS) 

ক্ষযকড শ াঠ কযয়ফন;  

(i ) দযত্রদাতায নাভ ও ঠিকানা;  

(i i ) প্রতযাাযকৃত, ংয়ালধত, প্রলতস্থালত ফা মূর  দযত্র লক না, তা উয়িখ কযয়ফন;   

(i i i ) দযত্র মূে;  

(i v) মূেছাড়0  

(v) লফকল্পমূ; 

(vi ) প্রয়াজনী দযত্র জাভানত অয়ছ লকংফা ক্ষনআ; এফং 

(vi i ) ক্রকাযীয লফয়ফচনা ন্য ক্ষকান লফস্তালযত লফফযণ ক্ষমৌলক্তক ভয়ন কযয়র;  

(লফ)     দযত্র উন্মুক্তকযয়ণয ভ  ক্ষকফরভাত্র উচ্চস্বয়য ক্ষঘাললত মূেছাড় এফং লফকল্পমূ মূোয়নয 

জন্য লফয়ফচনা ক্ষনা য়ফ;  

            (গ)      TOC এয দস্যযা মূর দযয়ত্রয প্রলতটি পৃষ্ঠা স্বাক্ষয কযয়ফ, তয়ফ লযফত শনী ছাায়না 

লফফযয়ণ স্বাক্ষয কযায প্রয়াজন ক্ষনআ।  

 44.7                         , TOC                                        

                                               ,       ও         খ          

             (TOS)            ।                                           

       ,                         ,                                       

                         । 

44.8  I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪৪.৭ নুমাী ক্ষযকয়ড শ দযত্রদাতায স্বাক্ষয না থাকায কাযয়ণ ক্ষযকয়ড শয   লফলফস্তু 

এফং কাম শকালযতা ফালতর য়ফ না।   

44.9 I TT ধাযা ৩৯ ক্ষভাতায়ফক লফরয়ম্ব প্রাি দযত্র ব্যতীত দযত্র উন্মুক্তকযণ ম শায় ক্ষকায়না দযত্র ফালতর 

য়ফ না।  

৪৫. দযত্র মূোন 45.1 ক্ষকফর দযত্র দলরয়র উলিলখত লনণ শায়কয লবলিয়ত দযত্রমূ যীক্ষা ও মূোন কযা য়ফ।   

45.2 কৃতকাম শ দযত্রদাতা লনণ শয়য  রয়ক্ষয দযত্র দলরয়রয চালদা নুমাী দালখরকৃত দযত্রমূ 

দযত্র মূোন কলভটি (TEC) যীক্ষা, মূোন, ও তুরনা কযয়ফন। 

৪৬. মূোন দ্ধলত 46.1 TEC মূোনকায়র একটি দযত্রয়ক গ্রয়মাগ্য লফয়ফচনা কযয়ফ মলদ তা দযত্র দলরয়র উলিলখত 

তযাফশ্যকী ত শালদ পূযণ কয়য দালখর কযা য় থায়ক। লনয়চয চাযটি ধা নুযণ কয়য দযত্র 

উন্মুক্তকযণ ম্পনিব ফায ব্যফলত য়যআ মূোন প্রলক্রা শুরু কযয়ত য়ফ0  
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 (ক) প্রাথলভক   চ  -  ছ   ; 

 (খ) কালযগলয যীক্ষা ও গ্রণয়মাগ্যতা লনণ শ; 

 (গ) অলথ শক মূোন ও দয়যয তুরনা; 

 (ঘ) ফ শলনম্ন মূোলত গ্রণয়মাগ্য দযয়ত্রয দালখর-উিয ক্ষমাগ্যতা মাচাআ।  

৪৭. প্রাথলভক   চ     ছ   47.1 I TT ধাযা ২১ এ উয়িলখত প্রয়দ দলররত্র নুমাী দালখরকৃত প্রলতটি দলরয়রয ম্পূণ শতা ফজা 

অয়ছ লকনা তা TEC যীক্ষা কযয়ফ;   

47.2 TEC দযয়ত্রয লনয়ম্নাক্ত দলররত্র ও তথ্যাফলর দযয়ত্রয য়ে প্রদান কযা য়য়ছ লকনা তা লনলশ্চত 

য়ফ। মলদ এগুয়রায ক্ষকায়নাটিয ঘাটলত থায়ক তায়র দযত্র ফালতর য়ফ;  

(ক) দযত্র দালখরত্র; 

(খ) মূে তপলর;  

(গ) দযত্রদাতায য়ক্ষ দযয়ত্র স্বাক্ষযকাযী ব্যলক্তয়ক লরলখত ক্ষভতাপ্রদান ত্র ; এফং 

(ঘ)  বফধ দযত্র জাভানত।   

৪৮. কালযগলয যীক্ষা ও 

গ্রণয়মাগ্যতা 

48.1 TEC, লতলযক্ত প্রাভাণ্য নলথত্র ফায়দ ক্ষকফর দযয়ত্রয উাদানমূয়য লবলিয়ত দযয়ত্রয 

গ্রণয়মাগ্যতা লনণ শ কযয়ফ।  

48.2  ক্ষম  দযত্র গুরুত্বপূণ শ লফচুযলত, অলিকয লফল ফা ঘাটলত ছাড়া  দযত্র দলরয়রয চালদায য়ে 

য়ফ শাতবায়ফ ংগলতপূণ শ ক্ষটি  গ্রণয়মাগ্য দযত্র।  ক্ষকান গুরুত্বপূণ শ লফচুযলত, অলিকয লফল ফা 

ঘাটলত ফরয়ত মা ক্ষফাঝায়ফ0  

(ক) চুলক্তয়ত লনলদ শষ্ট কযা ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা ম্পাদন, ব্যলি ফা ভানয়ক উয়িখয়মাগ্যবায়ফ 

প্রবালফত কয়য ; থফা 

(খ)   দযত্র দলরয়রয য়ে েলতপূণ শ ন এরূ ক্ষকান লফল ফা  চুলক্তয ধীয়ন ক্রকাযীয লধকায 

ফা দযত্রদাতায অআনগত ফাধ্যফাধকতায়ক উয়িখয়মাগ্যবায়ফ ীলভত কয়য;  থফা 

(গ) ক্ষকান ংয়াধন মা ন্যান্য গ্রণয়মাগ্য দযত্রদাতায প্রলতয়মালগতামূরক ফস্থানয়ক 

ন্যায্যবায়ফ প্রবালফত কয়য।  

            দযত্র মূোয়নয ভ লনয়ম্নাক্ত ংজ্ঞামূ প্রয়াগ য়ফ0  

          লফচুযলত থ শ দযত্র দলরয়র লনয়দ শলত চালদায ব্যলতক্রভ কযা; 

           

 অলিকয লফল থ শ দযত্র দলরয়র লনয়দ শলত চালদা ীভাফদ্ধ কযা ফা ম্পূণ শ গ্রয়ণ লফযতত থাকা 

ায়য়ক্ষ ত শাফরী ীলভত কযা ফা ম্পূণ শ চালদা পূযণ ক্ষথয়ক লফযত থাকা; এফং 

  

 ফাদ ক্ষদা লফল  থ শ দযত্র দলরয়র লনয়দ শলত চালদাভালপক কর তথ্য ফা দলররত্র  

             প্রদায়ন ম্পূণ শ ফা অংলক ব্যথ শ ওা। 

      

48.3 মলদ ক্ষকায়না দযত্র দলরয়রয ফাধ্যতামূরক চালদা পূযণ না কযায কাযয়ণ দযত্র গ্রণয়মাগ্য  লফয়ফলচত 

না , তায়য়র ক্ষটায়ক যফতীয়ত অয ক্ষকান লফচুযলত, অলিকয লফল, ফা ফাদ ক্ষদওা লফল 

দযদাতা কর্তশক ংয়াধন কয়য গ্রণয়মাগ্য কযা মায়ফ না।   

48.4 গ্রণয়মাগ্য দযয়ত্রয ক্ষকান ন্যন্যতভ ংখ্যা থাকয়ফ না।  

48.5 দািলযক        মূয়েয ক্ষচয় ক্ষফল ফা কভ ওায কাযয়ণ দযত্র স্বংলক্রবায়ফ ফাদ ড়য়ফ না।  
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48.6 লনয়ম্নাক্ত নুয়চ্ছয়দয ধাযাফালকতা নুমাী TEC প্রাভাণ্য দলররালদয ম শািতা ও তযতা  মাচাআ 

কযয়ফ0  

(ক) ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায উযুক্ততা লনণ শয়য জন্য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায মূে তপলর (পযভ 

ললজ৩-৪এ এফং ৪লফ)-এ উৎাদনকাযী ক্ষদ ংক্রান্ত ক্ষঘালণায ম্পূণ শতা মাচাআ। 

(খ) ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায ংগলত লনণ শয়য জন্য পূযণকৃত লফলনয়দ শ দালখর লট (পযভ ললজ৩-৫) 

এয প্রাভাণ্য দলররত্র  মাচাআ ও যীক্ষা। 

(গ) দযত্র দলরয়রয য়ে দযত্রদাতায ক্ষমাগ্যতায ংগলতপূণ শতা এফং ক্ষমাগ্যতায লনণ শায়কয ধ্যা-

„ল‟ ক্ষত লনয়দ শলত প্রলতটি ক্ষমাগ্যতায লনণ শাক দযদাতা পূযণ কয়য লকনা এতৎংক্রান্ত প্রাভাণ্য 

দলররত্রালদ মাচাআ ও যীক্ষা।  

48.7 দযত্র গ্রণয়মাগ্য য়র,  TEC দযয়ত্রয ডকুয়ভয়ন্টয়নয (Document at i on) প্রয়াজয়ন  ক্ষগৌণ ফা কভ 

গুরুত্বপূণ শ ংগলত ফা ফাদ ক্ষদা লফল  ংয়াধয়নয জন্য লনলদ শষ্ট ভয়য ভয়ধ্য প্রয়াজনী তথ্য ও 

দলররত্র দালখয়রয জন্য দযত্রদাতায়ক নুয়যাধ কযয়ত ায়য।  এ ধযয়ণয ফাদ ক্ষদা লফল পূযণকৃত 

মূে তপলয়রয ক্ষকান দয  ফা ক্ষকান  তযাফশ্যক লনণ শাক ম্পলক শত য়ত াযয়ফ না।  TEC‟  এ 

ধযয়নয নুয়যাধ ারন না কযায পয়র তায দযত্র গ্রণয়মাগ্য য়ত ায়য।   

 48.8 লনয়ম্নাক্ত লফলালদ থাকয়রও TEC একটি দযত্র গ্রণয়মাগ্য লফয়ফচনা কযয়ত ায়য;  

(ক)  দযত্র দলরয়র উয়িলখত কালযগলয লফলনয়দ শ, বফলষ্টয এফং ফালণলজযক ফা ন্য ক্ষকান ত শ ফা 

ফশ্যপূযণী য়ত শয থ শফ লযফত শন য়ফ না এভন ক্ষগৌণ ফা কভ গুরুত্বপূণ শ   ক্ষছাটখাট ও 

গুরুত্বপূণ শ লফচুযলত; থফা  

(খ) ক্ষকান ক্রটি ফা াফধানতাজলনত র্ভর, মা ংয়াধন কযা য়রও দযয়ত্রয মূখ্য উয়েশ্য/উাদান 

লযফলত শত য়ফ না।  

৪৯. দযয়ত্রয        49.1 দযত্র যীক্ষা ও মূোয়নয সুলফধায়থ শ TEC দযত্রদাতায়দয কায়ছ দযয়ত্রয ব্যাখ্যা চাআয়ত ায়য। TEC 

কর্তশক ব্যাখ্যা চাওায নুয়যাধ ও দযত্রদাতায উিয লরলখত য়ত য়ফ। দযয়ত্রয লফলফস্তু ফা ক্ষকান 

মূর লফল লযফলত শত য়ত ায়য এভন ক্ষকান লফলয় ব্যাখ্যা প্রদান কযায জন্য দযত্রদাতায়ক নুয়যাধ 

কযা মায়ফ না এভনলক এআ লফলয় ক্ষকান নুভলত প্রদান কযা মায়ফ না।    

49.2 I TT ধাযা ৫ নুায়য দযত্র মূোয়নয ভ ক্ষকায়না গালণলতক র্ভর মূোন কলভটি কর্তশক 

লযরলক্ষত য়র তায ংয়াধন ছাড়া দযত্র মূয়েয ক্ষকান লযফত শন কযায নুয়যাধ কযা মায়ফ না ফা 

নুভলত ক্ষদা মায়ফ না।  

49.3 TEC প্রাথলভকবায়ফ গ্রণয়মাগ্য দযত্রয়ক গ্রণয়মাগ্য কযায রয়ক্ষয ক্ষকান ব্যাখ্যা চাআয়ফ না এফং 

নুরূবায়ফ ংলিষ্ট দযত্রদাতায ব্যাখ্যাও দযয়ত্রয ংয়মাজন, লযফত শন ফা ংয়াধয়নয রয়ক্ষয 

য়ত াযয়ফ না।    

49.4 মলদ TEC এয লরলখত নুয়যায়ধয লযয়প্রলক্ষয়ত ক্ষকায়না দযত্রদাতা  লনধ শালযত তালযখ ও ভয়য 

ভয়ধ্য ব্যাখ্যা প্রদান না কয়য, তয়ফ ংলিষ্ট দযত্র মূোয়নয জন্য লফয়ফচনা কযা য়ফ না।   

৫০. তথ্য প্রকায় লনয়লধাজ্ঞা 50.1 দযত্র উন্মুক্তকযয়ণয য চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি জালয না কযা ম শন্ত, ক্ষকান দযদাতা দযত্র 

ম্পয়কশ স্পষ্টীকযয়ণয জন্য নুয়যাধ জ্ঞান কযা না য় থাকয়র ফা লবয়মাগ দালখয়রয জন্য 

অফশ্যক না য়র ংলিষ্ট ক্রকাযীয য়ে ক্ষকান ক্ষমাগায়মাগ কযয়ফ না।  

50.2 দযত্রদাতা ক্ষকানক্রয়ভআ দযত্র যীক্ষা ও মূোন প্রলক্রা ক্ষকানবায়ফ প্রবালফত কযায ক্ষচষ্টা কযয়ফ 

না।   

50.3 ক্ষকান দযত্রদাতা দযত্র মূোন ফা চুলক্ত ম্পাদন ংক্রান্ত ক্রকাযীয লদ্ধান্ত প্রবালফত কযায ক্ষচষ্টা 

কযয়র উক্ত দযত্র ফালতরক্রয়ভ অআয়নয ধাযা ৬৪(৫) এয ধীয়নও ব্যফস্থা গ্রণ কযা মায়ফ।   
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50.4 ক্ষকান ব্যাখ্যা প্রদায়নয নুয়যাধয়ত্র দযত্রদাতায়ক ক্ষগানীতা যক্ষায লফল এফং দযত্রদাতা উক্ত 

ক্ষগানীতা যক্ষা কযয়ত ব্যথ শ য়র তায দযত্র গ্রণয়মাগ্য লফয়ফচনা কযা য়ত ায়য তা স্মযণ 

কলযয় লদয়ত য়ফ ।   

৫১. গালণলতক    

ংয়াধন  

51.1 দযত্র গ্রণয়মাগ্য য়র, TEC লনম্নরূয় গালণলতক র্ভর ংয়াধন কযয়ফ0  

(ক) একক দয এফং একক দয ও লযভাণ গুণ কয়য প্রাি ক্ষভাট রাআন অআয়টয়ভয মূয়েয  ভয়ধ্য 

ংগলত য়র  একক দযয়ক ঠিক ধয়য ক্ষভাট রাআন অআয়টভ মূে ংয়াধন কযয়ত য়ফ। তয়ফ 

TEC মলদ ভয়ন কয়য ক্ষম একক দয়য দলভক ফায়ত সুস্পষ্ট র্ভর য়য়ছ, ক্ষয়ক্ষয়ত্র ক্ষভাট দয ঠিক 

ক্ষযয়খ একক দয ংয়াধন কযয়ত য়ফ; 

(খ) মলদ উ-ক্ষভাটমূয়য ক্ষমাগ-লফয়ায়গয র্ভয়রয পয়র ক্ষভাট মূে র্ভর য়য়ছ ফয়র ক্ষদখা মা, তায়র 

াফ-ক্ষটাটারমূ ঠিক ক্ষযয়খ ক্ষভাট মূে ংয়াধন কযয়ত য়ফ;  এফং 

(গ) মলদ কথা ও ংয়কয ভয়ধ্য ংগলত লযরলক্ষত , তায়র কথা ঠিক ফয়র গণ্য কযয়ত য়ফ, 

তয়ফ মলদ কথা লরলখত লাফ গালণলতক র্ভয়রয য়ে ম্পকশযুক্ত , তায়র উলযউক্ত (এ) এফং 

(লফ) নুায়য ংয়াধন কযয়ত য়ফ।  

51.2 TEC গালণলতক ত্রুটি ংয়াধয়নয য়য মথাীঘ্র ম্ভফ ংলিষ্ট দযত্রদাতায়ক ত্র দ্বাযা ফলত 

কযয়ফ। মলদ ংলিষ্ট দযত্রদাতা ংয়াধন গ্রণ না কয়য, তায়র তায দযত্র ফালতর য়ফ।  

৫২. অলথ শক মূোন  52.1 মূোয়নয এ            ক্ষম দযত্রমূ দযত্র দলরয়রয তযাফশ্যক লনণ শাক নুায়য গ্রণয়মাগ্য 

লফয়ফলচত য়য়ছ তায প্রয়তযকটি দযত্র TEC অলথ শক মূোন কযয়ফ।   

52.2 দযয়ত্রয অলথ শক মূোয়নয জন্য TEC লনয়ম্নাক্ত লফলগুলর লফয়ফচনা কযয়ফ0  

(ক) অআয়টভ(মূ) ফা রয়টয দযত্র মূে; 

(খ) I TT উ-নুয়চ্ছদ-৫১.২ নুায়য গালণলতক ত্রুটি ংয়াধন; 

(গ) প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র, I TT উ-নুয়চ্ছদ-২৩.৮ এয দ্ধলত নুায়য ভতুে রট মূে  লনণ শ 

(মলদ থায়ক); 

(ঘ) প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র, I TT উ-নুয়চ্ছদ-৫২.৬ নুায়য থ শননলতক উাদান  প্রয়াগ কয়য 

ভন্ব াধন (মলদ থায়ক) ; 

(ঙ) প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র, I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.১১ এফং ২৪.১২ নুায়য লনঃত শ মূেছাড় লফয়ফচনা 

লনয় একালধক রয়টয জন্য প্রস্তালফত মূেছাড় দ্ধলত প্রয়ায়গয ভাধ্যয়ভ ভন্ব াধন।   

52.3 দযত্র দলরয়রয চালদায লতলযক্ত ক্ষবলযয়ন (Var i at i on), লফচুযলত, লফকল্প ও ন্যান্য উাদান ফা 

ক্রকাযীয জন্য প্রতযালত রাব দযত্র মূোন লফয়ফচনা ক্ষনা য়ফ না; 

52.4 I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৩ এ উয়িখ থাকয়র, I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫২.৫ এয দ্ধলতগত লনয়দ শনা নুায়য 

TEC এক দযত্রদাতায়ক এক ফা একালধক রট যফযায়য ক্রায়দ লদয়ত াযয়ফ;  

52.5 ফ শলনম্ন মূোলত দয়যয রট ফা ভলন্বত রটমূ লনফ শাচন কযয়ত TEC লনয়ম্নাক্ত লফলমূ লফয়ফচনা 

ক্ষনয়ফ0  

(ক)  প্রয়মাজয প্রয়তযক অআয়টভ ফা রয়টয ফ শলনম্ন মূোলত দযত্র ; 

(খ) একক রট ফা লম্মলরত  রয়টয ক্ষভাট লনণ শায়কয য়ে ংগলতপূণ শ ময়থষ্ট ম্পদ (Resour ces); 

এফং  

(গ) প্রলত রয়টয ফা লম্মলরত রয়টয মূেছায়ড়য কাযয়ণ মূে হ্রা এফং দযয়ত্র      দযত্রদাতা 

কর্তশক উলিলখত মূেছায়ড়য ফাস্তফান দ্ধলত।  

 52.6 I TT ধাযা ২৪ নুমাী উদ্ধৃত দযত্র মূে ছাড়াও ক্রকাযী ন্যান্য উাদানও মূোয়নয জন্য 
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লফয়ফচনা লনয়ত ায়য। প্রয়মাজয য়র, ন্যান্য লনফ শালচত উাদায়নয মূে অলথ শক মূয়ে প্রকা কযয়ত 

য়ফ মায়ত দযত্রমূ তুরনা কযা জ । এআ উদানমূ, মূোন দ্ধলত এফং লনণ শাক TDS 

এ উয়িখ কযয়ত য়ফ। দযত্র মূোয়নয উয়েয়শ্য প্রয়াগয়মাগ্য অলথ শক উাদানমূ লনম্নরূ য়ফ0  

(ক) যফযা ও ম্পাদন কযায ভসূলচয লফচুযলত ভন্ব;  

(খ) গুরুত্বপূণ শ প্রলতস্থান  ং, লতঅফশ্যক খুচযা মন্ত্রাং এফং ক্ষফায মূে;  

52.7 I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৩.৮ নুায়য লফজী রয়ট ক্ষকান ক্ষকান অআয়টভ ফাদ ক্ষদওা য় থাকয়র এফং 

এয লযভাণ তকযা লফ বাগ (২০%) ফা এয কভ য়র, ক্রকাযী উক্ত ফাদ মাওা অআয়টভমূয়য 

জন্য ক্ষম গ্রণয়মাগ্য দযদাতা ফ শলনম্ন মূে প্রস্তাফ কয়যয়ছ, তায লনকট য়ত উক্ত অআয়টভমূ ক্র 

কযয়ত াযয়ফ।  

52.8 TEC মলদ ভয়ন কয়য ক্ষম দযত্র মূে াম্প্রলতক দািলযক প্রাক্কলরত মূয়েয ক্ষচয় উয়িখয়মাগ্যবায়ফ কভ, 

তায়র TEC, I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬২.১ এ উয়িলখত কাম শ ম্পাদন জাভানত এয লযভাণ বৃলদ্ধয 

সুালয কযয়ত ায়য, তয়ফ তা চুলক্ত মূয়েয  পঁলচ (২৫) তাংয়য ক্ষফল য়ফ না।  

৫৩. মূে লফীন অআয়টয়ভয 

মূে লনধ শাযণ  

53.1 রয়টয লবলিয়ত ক্ষকান ণ্য ক্রয়য ক্ষক্ষয়ত্র, I TT ধাযা ২৪ এ নুভলত ক্ষদা য়র ক্ষকান দযত্রদাতা কর্তশক 

I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.৭ এ ফলণ শত রটর্ভক্ত অআয়টভমূয়য ক্ষকফরভাত্র তকযায অল বাগ (৮০%) 

যফযায়য প্রস্তাফ ক্ষদা , তা য়র দযত্র মূোন কলভটি লফজী রট লনধ শাযয়ণয জন্য ক্ষম কর 

অআয়টয়ভয মূে প্রস্তাফ কযা  নাআ ক্ষআ কর অআয়টয়ভয জন্য ন্যান্য গ্রণয়মাগ্য দযত্রদাতাগয়ণয 

প্রস্তালফত গড় মূে ক্ষমাগ কয়য রয়টয ক্ষভাট মূে লাফ কযয়ফ।   

53.2 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫৩.১ নুায়য লফজী রয়ট ক্ষকান ক্ষকান অআয়টভ ফাদ ক্ষদা য় থাকয়র এফং এয 

লযভাণ তকযা লফ বাগ (২০%) এয কভ য়র, ক্রকাযী উক্ত ফাদ মাওা অআয়টভমূয়য জন্য ক্ষম 

গ্রণয়মাগ্য দযত্রদাতা ফ শলনম্ন মূে প্রস্তাফ কয়যয়ছ, তায লনকট য়ত উক্ত অআয়টভমূ ক্র কযয়ত 

াযয়ফ।   

৫৪. মূে তুরনা 54.1 I TT ধাযা ৫২ নুায়য TEC কর গ্রণয়মাগ্য দযয়ত্রয ভয়ধ্য মূে তুরনা কযায ভাধ্যয়ভ ফ শলনম্ন 

দযত্র লনণ শ কযয়ফ।  

54.2 ব্যলতক্রভ লযলস্থলতয়ত ফ শলনম্ন মূোলত দয়যয ভতায ক্ষক্ষয়ত্র, ক্ষম দযত্রদাতায ক্রকাযীয ধীন 

তীত যফযা ম্পাদয়নয ভান উৎকৃষ্টতয, তায়ক লনফ শাচন কযয়ত য়ফ, এফং ক্ষয়ক্ষয়ত্র ণ্য ফযায়য 

ক্ষভাদ, যফযাকৃত য়ণ্যয গুণগত ভান, লবয়মাগ ংক্রান্ত আলতা ও তীয়ত যফযা ম্পাদয়নয 

লনণ শাক লফয়ফচনা কযা ক্ষময়ত ায়য।  

54.3 ফ শলনম্ন মূোলত দয়যয ভতায ক্ষক্ষয়ত্র মলদ ক্ষকান দযত্রদাতাযআ ক্রকাযীয ধীন যফযা 

ম্পাদয়নয তীত লবজ্ঞতা না থায়ক, তা য়র য়ণ্যয চূড়ান্ত ব্যফাযকাযীয লনকট লধক সুলফধাজনক 

লফয়ফচনা I TT ধাযা ৫৫ নুায়য দালখর উিয-ক্ষমাগ্যতা লনধ শাযণ কয়য দযত্রদাতা লনফ শাচন কযয়ত 

য়ফ। 

54.4 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫৩.১, ৫৩.২ ও ৫৩.৩ নুায়য ক্ষকায়না ফস্থায়তআ রটালযয ভাধ্যয়ভ কৃতকাম শ 

দযত্রদাতা লনফ শাচন কযা মায়ফ না।  

৫৫.  ক্ষনয়গালয়ন 55.1 দযত্র মূোয়নয ভ ফা চুলক্ত প্রদায়নয ভ ফ শলনম্ন দযত্রদাতা ফা ন্য ক্ষকায়না দযত্রদাতায য়ে 

ক্ষনয়গালয়ন কযা মায়ফ না।  

৫৬. দালখর উিয ক্ষমাগ্যতা 56.1 I TT নুয়চ্ছদ-২৬ ও ২৮ নুমাী দযত্রদাতায দালখরকৃত উযুক্ততা ও ক্ষমাগ্যতায দলররত্র, I TT 

ধাযা ৪৯ নুমাী প্রয়দ প্রয়াজনী ব্যাখ্যা এফং I TT ধাযা ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নুমাী ক্ষমাগ্যতায 

লনণ শাক ংক্রান্ত প্রাভালণক দলররত্র যীক্ষায লবলিয়ত দালখর-উিয ক্ষমাগ্যতা লনণ শ কযয়ত য়ফ। 

উক্ত নুয়চ্ছদমূয় ন্তভূ শক্ত ক্ষনআ এভন ক্ষকায়না উাদান দযত্রদাতায ক্ষমাগ্যতা মূোয়ন ব্যফায 

কযা মায়ফ না।   
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56.2 ক্ষমাগ্যতা আলতফাচকবায়ফ লনণ শ কযা দযত্রদাতায়ক চুলক্ত প্রদায়নয ন্যতভ প্রধান ত শ। ক্ষমাগ্যতা 

ক্ষনলতফাচক লনণ শ য়র দযত্রদাতায দযত্র ফালতর য়ফ। ক্ষয়ক্ষয়ত্র মলদ চুলক্ত প্রদান কযয়ত  তয়ফ 

TEC য়ন্তালজনকবায়ফ চুলক্ত ম্পাদয়ন যফতী ফ শলনম্ন মূোলত দযত্রদাতায ক্ষভতা একআ 

দ্ধলতয়ত লনণ শ কযয়ফ।   

56.3 দযত্র দালখর-উিয ক্ষমাগ্যতা মাচাআ প্রলক্রায ং লয়য়ফ ফাস্তফানুগ ও মথামথ লফয়ফলচত য়র 

TEC দযত্র দলরয়র ফলণ শত তয়থ্যয ঠিকতা মাচআ কযায জন্য দযত্রদাতায কাম শার লযদ শন কযয়ত 

াযয়ফ। 

৫৭. ক্রকাযীয ক্ষম ক্ষকান 

দযত্র গ্রণ ফা ক্ষম ক্ষকান 

দযত্র ফা কর দযত্র 

ফালতয়রয লধকায 

57.1 ক্র চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি জালযয পূয়ফ শ  ক্রকাযী ক্ষম ক্ষকান ফা কর দযত্র গ্রয়ণয ফা ফালতয়রয 

লধকায ংযক্ষণ কয়য। ক্রকাযী কাম শার প্রধায়নয পূফ শ-নুয়ভাদন ায়য়ক্ষ সুলনলদ শষ্ট দ্ধলত নুযণ 

কয়য দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভয়য পূয়ফ শ ক্ষময়কায়না ভ ক্রকাযী ক্র প্রলক্রা ফালতর কযয়ত 

াযয়ফ; এফং এ জন্য ক্ষকান দযত্রদাতায লনকট ক্রকাযীয ক্ষকান দা ফত শায়ফ না ফা ক্রকাযী এ 

ধযয়নয ব্যফস্থা গ্রয়ণয কাযণ ম্পয়কশ দযত্রদাতায়দয জানায়ত ফাধ্য থাকয়ফ না।   

৫৮. কর দযত্র ফালতর 
58.1 উ-     -৫৭.২ এ ফলণ শত লযলস্থলতয়ত TEC এয সুালযয় ক্ষকফর ক্রকাযী কাম শার প্রধায়নয 

নুয়ভাদয়ন লনয়  ক্রকাযী কর দযত্র ফালতর কযয়ত ায়য ।  

58.2 কর দযত্র ফালতর কযা মায়ফ, মলদ - 

(ক) দািলযক প্রাক্কলরত ব্য ফাস্তফম্মত ওা য়ত্বও ফ শলনম্ন মূোলত দযত্র উক্ত প্রাক্কলরত ব্য 

য়ক্ষা লধক ; থফা 

(খ) ক্র প্রলক্রা কাম শকয প্রলতয়মালগতায বাফ থাকায প্রভাণ াওা মা ক্ষমভন, ম্ভাব্য কলত 

দযত্রদাতা কর্তশক ংগ্রণ না কযা; থফা 

(গ) ক্ষকান যফযায়য জন্য লনধ শালযত ভ ফাস্তফম্মত ও যুলক্তেত ওা য়ত্বও দযত্রদাতা তায 

প্রস্তায়ফ উক্ত লনধ শালযত ভয়য ভয়ধ্য তা ম্পনিব কযায প্রস্তাফ দালখর কযয়ত ক্ষভ না ; থফা  

(ঘ) কর দযত্র গ্রণয়মাগ্য  ; থফা 

(ঙ) াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট লফলধভারা ২০০৮ এয ১২৭ নং লফলধ নুায়য ক্র প্রলক্রায়ক গুরুতযবায়ফ  

ক্ষলতগ্রস্ত কয়য এরু  ক্ষাগত দাচযণ এয প্রভাণ াওা মা। 

58.3 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫৭.২ এ মা লকচৄআ থাকুক না ক্ষকন, ফ শলনম্ন মূোলত দয ফাজায মূয়েয  য়ে 

ংগলতপূণ শ য়র  উক্ত দযত্র ফালতর য়ফ না।  

৫৯. ফালতয়রয কাযণ 

         

59.1 ক্রকাযী কর্তশক দযত্র ফালতয়রয লদ্ধান্ত গ্রয়ণয য তৎযতায ায়থ াত (৭) কভ শলদফয়য ভয়ধ্য 

কর দযত্রদাতায়ক ক্ষনাটি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ফলত কযয়ফ  এফং  ক্ষকায়না দযত্রদাতায লরলখত 

নুয়যায়ধয  ক্ষপ্রলক্ষয়ত ক্রকাযী দযত্র ফালতয়রয কাযণ(মূ) দযত্রদাতায়ক ফলত কযয়ফ  তয়ফ 

কাযণ(মূ) এয ক্ষমৌলক্তকতা ব্যাখ্যা কযায প্রয়াজন ক্ষনআ। 

ছ. চুলক্ত ম্পাদন  

৬০. চুলক্ত ম্পাদয়নয লনণ শাক  60.1 ক্রকাযী ক্ষম দযত্রদাতায য়ে চুলক্ত ম্পাদন কযয়ফ মায দযত্র, দযত্র দলরর নুায়য গ্রণয়মাগ্য 

এফং ফ শলনম্ন মূোলত দযত্র লয়য়ফ লনলণ শত  এফং এছাড়া I TT নুয়চ্ছদ ৫৫ নুায়য দালখর-উিয 

ক্ষমাগ্যতায লফচায়য উিীণ শ ।  

 60.2 চুলক্ত ম্পাদয়নয ত শ লয়য়ফ দযত্রদাতায়ক দযত্র দলরয়র উয়িখ ক্ষনআ এভন ক্ষকায়না দা-দালত্ব 

ারন, মূে লযফত শন ফা ন্য ক্ষকানবায়ফ দযয়ত্রয ংয়াধন কযা মায়ফ না।  

৬১. ক্রকাযী কর্তশক লযভাণ 

তাযতয়েয লধকায  

61.1 চুলক্ত ম্পাদয়নয ভ ক্রকাযী কর্তশক নুয়ভালদত মূয়েয ভয়ধ্য ধ্যা ৬0 চালদা তপলর -এ 

লনলদ শষ্ট কযা মূর ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায প্রলতটি অআয়টয়ভয ংখ্যাগত লযভাণ বৃলদ্ধয ফা কভায়নায 

লধকায ক্রকাযী ংযক্ষণ কয়য।  তয়ফ, তশ থায়ক ক্ষম, এআ কভায়না ফা ফাড়ায়না TDS-এ লনধ শালযত 

তকযা লযভাণ  লতক্রভ কযয়ফ না  এফং প্রলত আউলনয়টয দয এফং দযত্র দলরয়রয ন্যান্য 
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তশাফরীয়ত ক্ষকায়নারূ লযফত শন কযা মায়ফ না।   

৬২. চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি 

জালয  

62.1 দযয়ত্রয বফধতায ক্ষভাদ ক্ষল ওায পূয়ফ শআ এফং নুয়ভাদনকাযী কর্তশক্ষ কর্তশক চুলক্ত ম্পাদন 

নুয়ভাদন াওায এক (১) িায়য ভয়ধ্যআ ক্রকাযী কৃতকাম শ দযত্রদাতা(য়দয)য়ক চুলক্ত 

ম্পাদয়নয ক্ষনাটি (NOA) জালয কযয়ফ।  

62.2 ংযুক্ত চুলক্তত্র নমুনা (পযভ ললজ৩-৯) নুমাী NOA এ লনম্নফলণ শত লফলয়য ফণ শনা থাকয়ফ0  

(ক) ক্রকাযী কর্তশক দযত্র গ্রণ কযা ংক্রান্ত তথ্য ; 

(খ) ক্ষম মূয়ে  চুলক্ত ম্পালদত য়চ্ছ; 

(গ) কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয লযভাণ এফং এয ছক ; 

(ঘ) ক্ষম ভয়য ভয়ধ্য            জ         খ        খ;  

(ঙ) ক্ষম ভয়য ভয়ধ্য চুলক্ত স্বাক্ষয য়ফ এয তালযখ। 

62.3 NOA জালযয াত (৭) কাম শ লদফয়য ভয়ধ্য কৃতকাম শ দযত্রদাতায়ক চুলক্ত ম্পাদয়নয লফলয় 

লরলখলতবায়ফ তায ম্মলত প্রদান কযয়ত য়ফ। 

62.4 „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিয়ত এক ফা একালধক অআয়টয়ভয জন্য দযত্র অফান কযা য়র,  ক্ষম 

কর অআয়টয়ভয জন্য কৃতকাম শ দযত্রদাতায়ক চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি প্রদান কযা য়য়ছ উক্ত কর 

অআয়টয়ভয জন্য তায য়ে একটি ভাত্র চুলক্ত ম্পাদন কযয়ত য়ফ।  

62.5 একক রয়টয জন্য দযত্র অফান কযা য়র, কৃতকাম শ দযত্রদাতায য়ে চুলক্তয়ত রয়টয ন্তর্ভশক্ত 

কর অআয়টভমূ ন্তর্ভশক্ত য়ফ এফং কর অআয়টভ রয়টয কৃতকাম শ দযত্রদাতায য়ে চুলক্ত 

স্বাক্ষলযত য়ফ।  

62.6 „„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিয়ত একালধক রয়টয জন্য দযত্র অফান কযা য়র, কৃতকাম শ দযত্রদাতায়ক 

রয়টয ক্ষম ফ অআয়টভমূয়য জন্য চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি প্রদান কযা য়য়ছ ক্ষ ফ অআয়টভ 

চুলক্তয়ত থাকয়ফ।  উক্ত অআয়টভমূয়য ভন্বয় প্রলত রয়টয জন্য কৃতকাম শ দযত্রদাতায য়ে চুলক্ত 

স্বাক্ষয কযয়ত য়ফ। 

62.7 অনুষ্ঠালনকবায়ফ চুলক্ত স্বাক্ষয না ওা ম শন্ত NOA একটি চুলক্ত লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ, মা কাম শ 

ম্পাদন জাভানত প্রদান এফং উব ক্ষ কর্তশক  চুলক্ত স্বাক্ষয়যয য ফাধ্যতামূরক য়ফ। 

৬৩. কাম শ ম্পাদন জাভানত 62.8 কৃতকাম শ দযত্রদাতা TDS এ ফলণ শত  লযভাণ থ শ কাম শ ম্পাদন জাভানত লয়য়ফ ফাংরায়দল মুদ্রা 

প্রদান কযয়ফ।  

62.9 চুলক্তয অওতা যফযা ম্পাদয়নয  ফাধ্যফাধকতা ারয়ন যফযাকাযী  ব্যথ শতায ক্ষক্ষয়ত্র ক্ষলতপূযণ 

লয়য়ফ ক্রকাযীয প্রথভ লরলখত দাফীয  ক্ষপ্রলক্ষয়ত ক্রকাযী ফযাফয কাম শ ম্পাদন জাভানত লনঃয়ত শ 

লযয়াধয়মাগ্য য়ফ।  

 63.1 I TT উ-     -৫.১০ ফলণ শত ক্ষকায়না যকালয ভালরকানাধীন প্রলতষ্ঠান কৃতকাম শ দযত্রদাতা 

লয়য়ফ লনফ শালচত য়র, I TT উ-     -৬২.১ নুায়য কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয লযফয়ত শ TDS 

এয লনয়দ শনা নুায়য লনযািা জাভানত প্রয়মাজয য়ফ।  

৬৪. কাম শ ম্পাদন জাভানত 

দালখয়রয ভীভা ও ছক  

64.1 ক্রকাযী ফযাফয কাম শ ম্পাদন জাভানত ক্রকাযীয লনকট গ্রণয়মাগ্য ফাংরায়দয়য ক্ষময়কায়না 

তপললর ব্যাংয়কয ব্যাংক ড্রাপট্, ক্ষ ড শায ফা প্রতযাাযয়মাগ্য লনঃত শ ব্যাংক গ্যাযালন্টয ভাধ্যয়ভ 

ছক নুমাী (পযভ ললজ৩-১১)  ক্ষকায়নারূ লযফত শন ছাড়া প্রদান কযয়ত য়ফ।  

 64.2 NOA প্রালিয ক্ষচৌে (১৪) লদয়নয ভয়ধ্য এফং অফশ্যকবায়ফ উক্ত ক্ষনাটিয় উয়িলখত তালযয়খয ভয়ধ্য 

কৃতকাম শ দযত্রদাতা(গণ) I TT উ-     -৬২.১ এ উয়িলখত লযভায়ণ চুলক্তয মথামথ 



 

    ৩  20 

ম্পাদয়নয জন্য কাম শ ম্পাদন জাভানত প্রদান কযয়ফ।  

৬৫. কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয 

বফধতা  

65.1 চুলক্তয অওতা যফযাকাযীয যফযা ম্পাদয়নয ক্ষল তালযখ এফং ওায়যলন্টয ক্ষভায়দযও 

যফতী অঠা (২৮) লদন ম শন্ত কাম শ ম্পাদন জাভানত বফধ থাকয়ত য়ফ।  

৬৬. কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয 

ঠিকতা মাচাআ 

66.1 কৃতকাম শ দযত্রদাতা কর্তশক দালখরকৃত ব্যাংক ড্রাপট্, ক্ষ ড শায ফা সুলনলদ শষ্ট ছয়ক ক্ষদা 

প্রতযাাযয়মাগ্য লন0ত শ ব্যাংক গ্যাযালন্ট প্রদানকাযী ব্যাংয়কয ংলিষ্ট াখা ফযাফয ক্রকাযী কাম শ 

ম্পাদন জাভানয়তয তযতা লনলশ্চত কযায জন্য  লরলখত ত্র ক্ষপ্রযণ কয়য মাচাআ কযয়ফ।  

৬৭. চুলক্ত স্বাক্ষয 67.1 চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি জালয কযায ভ ক্রকাযী তৎয়ে খড়া চুলক্ত ও চুলক্তয  গঠন ংক্রান্ত 

কর দলররত্র কৃতকাম শ দযত্রদাতা(গণ) ফযাফয ক্ষপ্রযণ কযয়ফ। 

67.2 চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি জালযয যফতী অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য কৃতকাম শ দযাত্রদাতা(গণ) এফং 

ক্রকাযী  চুলক্ত স্বাক্ষয কযয়ফ। 

67.3 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬২.১ নুায়য কৃতকাম শ দযত্রদাতা(গণ) কাম শ ম্পাদন জাভানত প্রদায়ন ব্যথ শ 

য়র, ফা I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬৬.২ নুায়য চুলক্ত স্বাক্ষয়য ব্যথ শ য়র, তা চুলক্ত ফালতর ও দযত্র 

জাভানত ফায়জায়িয কাযণ লয়য়ফ গণ্য য়ফ। ক্ষয়ক্ষয়ত্র TEC যফতী ফ শলনম্ন মূোলত গ্রণয়মাগ্য 

দযত্রদাতায়ক য়ন্তালজনকবায়ফ কাম শ ম্পাদয়ন ক্ষমাগ্য ফয়র লফয়ফচনা কযয়র ক্রকাযী তায য়ে 

চুলক্ত ম্পাদন কযয়ত ায়য।  

৬৮. চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি 

প্রকাকযণ   

68.1 ক্রকাযী এক ক্ষকাটি ফা তদুধ শ টাকায চুলক্তয NOA জালয কযায াত (৭) লদয়নয ভয়ধ্য তা 

ওয়ফাআয়ট প্রকায়য জন্য ললটিআউয়ক ফগত কযয়ফ এফং এআ ক্ষনাটি কভয়ক্ষ এক ভা 

ওয়ফাআয়ট থাকয়ত  য়ফ।   

68.2 এক ক্ষকাটিয কভ টাকায  চুলক্ত NOA কযা য়র ক্রকাযী তায ক্ষনাটি ক্ষফায়ড শ এফং প্রয়মাজয য়র 

ক্রকাযীয ওয়ফাআয়টয প্রকা কযয়ফ এফং এআ ক্ষনাটি কভয়ক্ষ এক ভা ব্যাতবায়ফ 

প্রদল শত য়ফ।  

৬৯. দযত্রদাতায়দয 

ফলতকযণ (debr i ef i ng) 

69.1 প্রয়তযক দযত্রদাতায লরলখত নুয়যায়ধয লযয়প্রলক্ষয়ত ক্রকাযী প্রয়তযক দযত্রদাতায য়ে 

ফলতকযণ বা ন্য ক্ষকায়না দযত্রদাতায তথ্য প্রকা না কয়য তায দালখরকৃত দযত্র গৃীত 

না ফায কাযণ, ংলিষ্ট দযয়ত্রয স্ট্যাটা ও দুফ শরতাগুয়রা ংয়ক্ষয় তুয়র ধযয়ফ ।  

69.2            ভ মূোন প্রলক্রায ক্ষগানীতা ফজা যাখয়ত য়ফ।   

৭০. যাডজুলডয়কটয  70.1 চুলক্তয অওতা, TDS এ উয়িলখত ঘণ্টা লবলিক ম্মানী ও লযয়াধয়মাগ্য ব্যলত থ শ প্রদায়নয 

য়ত শ ক্রকাযী TDS এ উয়িলখত  ব্যলক্তয়ক যাডজুলডয়কটয লয়য়ফ লনয়ায়গয প্রস্তাফ কযয়ফ।  

৭১. লবয়মাগ কযায লধকায 71.1 াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট অআন ২০০৬ ও াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট লফলধভারা, ২০০৮ নুায়য 

দযত্রদাতায লবয়মাগ কযায লধকায অয়ছ ।  
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ধ্যা ২. দযত্র উাি লট  

এখায়ন দযত্র উাি লট ম্পনিব কযায লনয়দ শনা প্রদি য়রা, প্রয়াজন নুায়য ংলিষ্ট I TT ধাযামূয়য জন্য ফাাঁকা ক্ষক্ষয ও 

অন্ডাযরাআন েফয়ন্ধ ক্ষনাট অকায়য উয়িখ কযা য়রা।  

I TT ধাযা দযত্রদাতায প্রলত লনয়দ শনায নুয়চ্ছদ মূয়য ংয়াধন ও ংয়মাজন  

ক. াধাযণ 

I TT ১.১ ক্রকাযী [ক্রকাযীয  নাভ লরখুন] 

 

দযয়ত্রয নাভ:  

 

 

দযত্র সূত্র: 

 

রট নম্বয(মূ): 

[য়নাট/দ্রষ্টব্য: মলদ একালধক রট , ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  এয ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায য়ে াভঞ্জস্য 

ক্ষযয়খ প্রলতটি রটয়ক অরাদা কয়য লচলিত কযয়ত য়ফ]  

I TT ৩.১ যকালয তলফয়রয উৎ 

[উৎ উয়িখ করুন, ফাংরায়দ যকায ফা য়থ শয ন্য ক্ষকায়না উৎ] 

I TT ৩.৩ উনিবয য়মাগীয নাভ 

[উনিবয য়মাগীয নাভ উয়িখ করুন] 

I TT ৫.১ লনয়ম্নাক্ত ক্ষদয়য দযত্রদাতাযা ক্ষমাগ্য লফয়ফলচত য়ফন না:  

[ক্ষদগুয়রায নাভ লরখুন] 

I TT ৬.১ লনয়ম্নাক্ত ক্ষদয়য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা উযুক্ত লফয়ফলচত য়ফ না: [ক্ষদগুয়রায নাভ লরখুন] 

খ. দযত্র দলরর 

I TT ৮.২ 
দযত্র দলরর আসুয কযায উয়েয়শ্য ক্রকাযীয প্রলতলনলধ/দিয লয়য়ফ লনয়ম্নাক্ত প্রলতষ্ঠান ক্ষভতাপ্রাি0 

প্রলতলনলধ/দিয়যয নাভ0 

ঠিকানা0 

ক্ষপান নং0 

পযাক্স নং0 

আ-ক্ষভআর0  

[মলদ প্রয়মাজয না , „„প্রয়মাজয ন‟‟ লরখুন। মলদ একালধক প্রলতলনলধ/দিয ক্ষভতাপ্রাি , ফ 

প্রলতলনলধ/দিয়যয নাভ ক্ষমাগায়মাগ ংক্রান্ত লফস্তালযত তথ্য উয়িখ করুন] 

I TT ৯.১ 
ক্ষকফর দযত্র দলরয়রয ব্যাখ্যায জন্য 0  

ক্রকাযীয ঠিকানা0 

দৃলষ্ট অকল শণ:  
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ঠিকানা0 

ক্ষপান নং0 

পযাক্স নং0 

আ-ক্ষভআর0  

এফং ক্রকাযীয লনকট ব্যাখ্যা চওায ফ শয়ল তালযখ [তালযখ উয়িখ করুন] 

I TT ১০.১ প্রাক-দযত্র বা নুলষ্ঠত য়ফ না। 

থফা 

প্রাক-দযত্র বা নুলষ্ঠত য়ফ লনয়ম্নাক্ত স্থান, তালযখ ও ভয় 

ঠিকানা:  

ভ ও তালযখ:  

 

[প্রয়াজনী ং ফাদ লদন]  

গ. ক্ষমাগ্যতায লনণ শাক 

I TT ১৪.১(এ) যফযাকাযী  লয়য়ফ ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়  দযত্রদাতায াধাযণ লবজ্ঞতায ন্যযনতভ ফছয 

[ংখ্যা লরখুন] ফছয।  

[কভয়ক্ষ লতন (৩) ফছয়যয লবজ্ঞতা ক্ষমৌলক্তক গণ্য কযা য়ফ; ংফাদয়ত্র I FT প্রকায়য তালযখ য়ত লছয়ন 

ফছয গণনা কযয়ত য়ফ।]  

I TT ১৪.১(লফ) 
 

একআ ধযয়নয ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য কভয়ক্ষ [ংখ্যা লরখুন]  টি চুলক্ত লফগত [ংখ্যা লরখুন] 

ফছয়যয ভয়ধ্য পরতায য়ে যফযাকাযী লয়য়ফ ভাি কযায ন্যযনতভ সুলনলদ শষ্ট লবজ্ঞতা, মায প্রলতটি 

চুলক্তয ন্যযনতভ মূে কভয়ক্ষ [ংখ্যা লরখুন] টাকা।  

 

 [চুলক্তয ন্যযনতভ ংখ্যা ণ্য ও ক্ষফায ধযন ও চুলক্তয অকায়যয উয লনব শয কযয়ফ, এফং যফযা খায়ত 

লবজ্ঞতায লবলিয়ত লফচায-লফয়িলণ কয়য ক্রকাযী লনধ শাযণ কযয়ফ। উদাযণস্বরূ, ফড় অকায়যয যফযা 

চুলক্তয ক্ষক্ষয়ত্র লফগত লতন ফা াাঁচ ফছয়য দুটি একআ ধযয়নয চুলক্ত [ক্ষমরূ প্রয়মাজয] য়ত ায়য। I FT প্রকায়য 

তালযখ য়ত লয়ছয়ন ফছয গণনা কযয়ত য়ফ।] 

[ন্যন্যতভ মূে প্রস্তালফত যফযায়য প্রাক্কলরত মূয়েয ৭০ ক্ষথয়ক ১০০ তাং ওা ফাঞ্ছনী] 

[দযত্র মলদ প্যয়কয়জয একালধক রয়টয জন্য য় থায়ক, তায়র প্যায়কয়জয প্রলতটি রয়টয জন্য পৃথকবায়ফ 

অফলশ্যক ক্ষমাগ্যতা উয়িখ কযয়ত য়ফ।]  

I TT ১৪.১(ল) 
ণ্য যফযা এফং/থফা উৎাদয়নয ন্যযনতভ ক্ষভতা লনম্নরূ0  

 [য়ণ্যয ধযন উয়িখ করুন] এফং [লযভাণ উয়িখ করুন] ফছয়য যফযা এফং/থফা উৎাদন ক্ষভতা  

[াধাযণত, প্রস্তালফত যফযায়য ভলযভাণ য়ফ। াধাযণ য়ণ্যয ক্ষক্ষয়ত্র প্রস্তালফত যফযায়য লযভায়ণয 

লদ্বগুণ য়ত ায়য] 

[দযত্র মলদ প্যয়কয়জয একালধক রয়টয জন্য য় থায়ক, তায়র প্যায়কয়জয প্রলতটি রয়টয জন্য পৃথকবায়ফ 

অফলশ্যক ক্ষমাগ্যতা উয়িখ কযয়ত য়ফ।] 

[তথ্য অফশ্যক না য়র/না থাকয়র “প্রয়মাজয ন” লরখুন] 

I TT ১৫.১(এ) 
দযত্রদাতায ন্যযনতভ জরবয ম্পদ, ক্ষমভন চরলত মূরধন ফা প্রাি ঋণ ফযায়েয ীভা [ংখ্যা লরখুন] টাকা।  

 

[প্রস্তালফত যফযায়য প্রাক্কলরত মূয়েয ন্যযনতভ ৮০ ক্ষথয়ক ১০০ বাগ য়ফ] 
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[দযত্র মলদ প্যয়কয়জয একালধক রয়টয জন্য য় থায়ক, তায়র প্যায়কয়জয প্রলতটি রয়টয জন্য পৃথকবায়ফ  

অফলশ্যক ক্ষমাগ্যতা উয়িখ কযয়ত য়ফ।]  

ঘ. দযত্র প্রস্তুত কযা 

I TT ২১.১(l ) দযয়ত্রয য়ে দযত্রদাতা লনয়ম্নাক্ত লতলযক্ত দলররত্র যফযা কযয়ফন0 

[দলররয়ত্রয তালরকা উয়িখ করুন, প্রয়মাজয য়র] 

I TT ২৩.১        নুভলত ক্ষদা য়ফ না।  

থফা 

       নুভলত ক্ষদা য়ফ।   

  

[প্রয়মাজয ং ফাদ লদন] 

I TT ২৪.৩ 

       

 

„„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিয়ত এক ফা একালধক অআয়টয়ভয জন্য দযত্র অফান কযা য়রা । 

থফা 

একক রয়টয জন্য দযত্র অফান কযা য়রা ।  

থফা 

„„রট-ফাআ-রট‟‟ এয লবলিয়ত কয়কটি রয়টয জন্য দযত্র অফান কযা য়রা ।  

[প্রয়মাজয ং ফাদ লদন] 

I TT ২৪.৬ 
 প্রলতটি রয়টয কভয়ক্ষ [% ংখ্যা লরখুন] অআয়টয়ভয এফং কভয়ক্ষ ক্ষভাট রট মূয়েয [% ংখ্যা লরখুন] এয 

য়ে াভঞ্জস্যপূণ শবায়ফ উদ্ধৃত মূে  য়ফ।  

[ক্ষনাট0 I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫৩.১ নুায়য, ফাদ ড়া অআয়টভমূয়য মূে ক্ষমাগ কযায ভাধ্যয়ভ লফজী রট 

দযত্র লনধ শাযণ কযায জন্য উদ্ধৃত মূে চালদা তপলর এয ক্ষভাট অআয়টভমূয়য কভয়ক্ষ তকযা অল 

(৮০%) বাগ এফং রয়টয প্রাক্কলরত মূয়েয কভয়ক্ষ তকযা পঁললি (৬৫%) বাগ য়ত য়ফ।]  

 

I TT ২৪.৮ 
লনয়ম্নাক্ত সুলনলদ শষ্ট অআয়টয়ভয মূে দযত্রদাতায়ক ফশ্যআ প্রস্তাফ কযয়ত য়ফ। 

  

[ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  নুায়য অআয়টয়ভয লযলচলত ও নাভ ন্তর্ভশক্ত করুন] 

[ক্ষকায়না অআয়টয়ভয  প্রাক্কলরত মূে রট মূয়েয তকযা িা (৫০%) বায়গয  লধক য়র তা উয়িখ 

করুন; মলদ একক ক্ষকান অআয়টয়ভয মূে রয়টয মূয়েয তকযা িা (৫০%) বায়গয  ক্ষফল না , তায়র 

„„প্রয়মাজয ন‟‟ লরখুন।] 

লনয়ম্নাক্ত লনলদ শষ্ট অআয়টভ প্রাক্কলরত রট মূয়েয তকযা িা (৫০%) বায়গয ক্ষফল মূে0 [ধ্যা ৬0 চালদা 

তপলর  এ ফলণ শত উক্ত অআয়টয়ভয লযলচলত ও নাভ লরখুন]; মলদ একক অআয়টয়ভয মূে রয়টয মূয়েয 

তকযা িা (৫০%) বায়গয  ক্ষফী  না , তয়ফ  [„„প্রয়মাজয ন‟‟ লরখুন]।  

I TT ২৮.১(আ) 
ভাভরায ভাধ্যয়ভ দালফ কযা লফলক তথ্যাফলর ফত শভান ফছয়যয ফা লফগত  [ফছয়যয ংখ্যা লরখুন] ফছয়যয য়ত 

য়ফ।  

 

[মত ফছয়যয াধাযণ লবজ্ঞতা অফশ্যক, তয়তা ফছয়যয য়ে ংগলতপূণ শ ওা উলচত] 

I TT ২৮.১(এপ) উৎাদনকাযীয ক্ষভতা প্রদানত্র প্রয়াজন ক্ষনআ। 
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থফা 

ধ্যা ৬0 চালদা তপলর নুায়য ফ অআয়টয়ভয জন্য উৎাদনকাযীয ণ্য যফযায়য ক্ষভতা প্রদানত্র  

অফশ্যক। 

থফা 

ধ্যা ৬0 চালদা তপলর নুায়য ফ অআয়টয়ভয ক্ষকফর লনয়ম্নাক্ত অআয়টভমূয়য জন্য উৎাদনকালযয 

ণ্য যফযায়য ক্ষভতা প্রদানত্র  অফশ্যক0 

 

[প্রয়মাজয ং ফাদ লদন; াধাযণত, জরবয, ক্ষরয়ব ভজুত, বতলয অআয়টয়ভয জন্য প্রস্তুতকাযীয ক্ষভতা 

প্রদানয়ত্রয প্রয়াজন  না] 

I TT ২৮.১(এআচ) 
প্রয়াজনী অলথ শক ফস্থা ংক্রান্ত প্রলতয়ফদন , মথা, রাব-ক্ষলতয লফফযণ,     লক্ষত         লফগত [ংখ্যা 

লরখুন] ফছয়যয য়ত য়ফ।  

 

[মত ফছয়যয াধাযণ লবজ্ঞতা অফশ্যক, তয়তা ফছয়যয য়ে ংগলতপূণ শ ওা উলচত] 

I TT ২৯.১ দযয়ত্রয বফধতায  ক্ষভাদ য়ফ [লদয়নয ংখ্যা উয়িখ করুন] লদন।  

[াধাযণত ৬০ ক্ষথয়ক ১২০ লদন; ক্রকাযী কাম শার প্রধান  ফা এয ক্ষভতাপ্রাি কভ শকত শা লফয়ল ক্রয়য ক্ষক্ষয়ত্র 

ক্ষভাদ কভ ফা ক্ষফল লনধ শাযণ কযয়ত ায়যন]। 

I TT ৩১.১ [সুলফধায়বাগীয নাভ লরখুন] ফযাফয প্রয়দ দযত্র জাভানত [টাকায লযভাণ লরখুন]। 

[দািলযক প্রাক্কলরত মূয়েয লতন (৩) তাংয়য ক্ষফল য়ফ না, তয়ফ „„রট-ফাআ-রট‟‟ লবলিক দযয়ত্রয এক 

রয়টয ফা একালধক রয়টয প্যায়কয়জয ক্ষক্ষয়ত্র টাকায লযভাণ লনলদ শষ্ট ংয়কয য়ফ]  

[প্যায়কয়জয একালধক রয়টয ক্ষক্ষয়ত্র, প্রলতটি রয়টয জন্য লবনিব লবনিব তকযা ায়যয লবলিয়ত দযত্র জাভানত 

লনধ শাযণ কযয়ত য়ফ মা পৃথকবায়ফ উয়িখ কযয়ত য়ফ]  

থফা  

[সুলফধায়বাগীয নাভ লরখুন] এয য়ক্ষ দযত্রদাতা কর্তশক প্রস্তলফত অআয়টভ(মূ) এয ক্ষভাট মূয়েয তকযা [ 

ংখ্যা লরখুন] বাগ  দযত্র জাভানত লদয়ত য়ফ।  

[কভয়ক্ষ দুআ (২) তাং, তয়ফ, „„অআয়টভ-ফাআ-অআয়টভ‟‟ লবলিক দযয়ত্রয ক্ষক্ষয়ত্র/ব্যলতয়যয়ক ফ শয়ক্ষয়ত্রআ 

দািলযক প্রাক্কলরত মূয়েয লতন (৩) তাংয়য ক্ষফল ন]  

 

I TT ৩১.২ 

I TT ৩৬.১ মূর দযয়ত্রয য়ে [ংখ্যা লরখুন]টি নুলরল দালখর কযয়ত য়ফ।  

 

[াধাযণত একটি নুলরল দযকায , প্রয়াজন য়র একালধক নুলরল দালখর কযয়ত ফরা ক্ষময়ত ায়য]  

ঙ. দযত্র দালখর  

I TT ৩৭.২  লবতয়যয ও ফাআয়যয খায়ভয গায় লনয়ম্নফলণ শত লতলযক্ত লযলচলতমূরক লচি থাকয়ত য়ফ0  

[সুলনলদ শষ্ট দযত্র প্রলক্রা লচলিত কযায জন্য ক্ষম লচিগুলর খাভমূয়য গায় থাকয়ত য়ফ ক্ষগুয়রায নাভ এফং/ 

থফা ংখ্যা এখায়ন লরখুন]  

I TT ৩৮.১ দযত্র দালখয়রয জন্য ক্রকাযীয ঠিকানা য়রা0 

দৃলষ্ট অকল শণ0 [ব্যলক্তয     নাভ ও দফী লরখুন] 
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ঠিকানা0 [তরা ও  কাভযা নম্বয উয়িখপূফ শক লফস্তালযত ঠিকানা লরখুন] 

দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভীভা 0  

ভ ও তালযখ0  

I TT ৩৮.৩ 
ক্ষকফর দযত্র দালখয়রয জন্য ক্রকাযীয ঠিকানা0  

[একালধক স্থায়ন দযত্র দালখয়রয ক্ষক্ষয়ত্র মূর স্থান ও ন্যান্য স্থান এয ঠিকানা  ভ ও তালযখ উয়িখ 

করুন] 

দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভীভা0 

ভ ও তালযখ0 

 

দৃলষ্ট অকল শণ0 [ব্যলক্তয পুয়যা নাভ ও দফী লরখুন] 

ঠিকানা0 (মূর স্থান)  [তরা ও  কাভযা নম্বয উয়িখপূফ শক লফস্তালযত ঠিকানা লরখুন] 

দৃলষ্ট অকল শণ0 [ব্যলক্তয পুয়যা নাভ ও দফী লরখুন] 

ঠিকানা0 (ন্যান্য স্থান)  [তরা ও  কাভযা নম্বয উয়িখপূফ শক লফস্তালযত ঠিকানা লরখুন] 

 

I TT ৩৮.৪ 
ন্যান্য স্থান ক্ষথয়ক মূর স্থায়ন  দযত্রমূ ায়ত ায়ত কয়য স্তান্তয কযায ফ শয়ল ভীভা0  

ভ ও তালযখ0 

 

[দযত্র দালখয়রয ফ শয়ল ভয়য যফতী লতন (৩) ঘণ্টায ভয়ধ্য ফশ্যআ উক্ত স্থানান্তয কযয়ত য়ফ] 

চ. দযত্র উন্মকু্তকযণ ও মূোন  

I TT ৪৪.১ দযত্র উন্মুক্তকযণ কযা য়ফ (ফ শদা মূর       ঠিকানা লরখুন )  

ঠিকানা0 [তরা ও  কাভযা নম্বয উয়িখপূফ শক লফস্তালযত ঠিকানা লরখুন] 

 

ভ ও তালযখ0  

I TT ৫২.৬ 
দযত্র মূোয়নয জন্য প্রয়মাজয থ শননলতক উাদান লনম্নরূ য়ফঃ  

(ক) যফযা ও কভ শ ম্পাদয়নয তপীয়রয  লফচৃযলতয  জন্য ভন্ব 

“ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  -এ লনলদ শষ্ট যফযা ও ম্পাদয়নয তপীয়রয ভয়য ভয়ধ্যআ দযয়ত্রয 

অওতার্ভক্ত ণ্য(মূ) যফযা কযয়ত য়ফ। অগাভ ম্পাদয়নয জন্য ক্ষকায়না সুলফধা  প্রদান কযা 

য়ফ না। মলদ চুলক্ত  ম্পাদয়নয জন্য দযয়ত্র লফরলম্বত ভয় ম্পাদয়নয  প্রস্তাফ কযা  তয়ফ তা 

গ্রণয়মাগ্য ভীভায ভয়ধ্য গ্রণ কযা য়ফ। লকন্তু প্রলতলদন লফরয়ম্বয জন্য দযত্র মূয়েয [তকযা 

ায লরখুন] তাং ায়য  দযত্র মূয়েয য়ে ক্ষমাগ কয়য ভন্বয়য ভাধ্যয়ভ মূোন কযয়ত য়ফ। 

ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  -এ লনধ শালযত তালযয়খয ক্ষচয় [য়ভাদ লনলদ শষ্ট কয়য লদন] এয ক্ষফল লফরয়ম্ব 

যফযায়য  প্রস্তাফ ক্ষদা য়র ক্ষআ দযত্র ফালতর য়ফ।” 

        [প্রয়মাজয না য়র ফাদ লদন] 

(খ)  গুরুত্বপূণ শ প্রলতস্থানী ে ,      শ্যক  লতলযক্ত মন্তাং  এফং ক্ষফায ব্য  

কাম শক্রয়ভয প্রাথলভক ম শায় [ক্ষভাদ লরখুন] লত ব্যফহৃত এফং উচ্চ মূয়েয কয়ম্পায়নন্ট ও খুচযা 

মন্ত্রাংয়য তালরকা [লনলদ শষ্ট কয়য লরখুন (লতলযক্ত মন্ত্রাং, টুর, গুরুত্বপূণ শ ংয়মাজন, নুলভত  

লযভাণ)]  দযত্রদাতা কর্তশক দালখরকৃত খুচযা মন্ত্রাংয়য  একক মূে য়ত  এআফ অআয়টভ ও 

লযভায়ণয খুচযা মন্ত্রাংমূয়য ক্ষভাট মূে লাফ কযয়ত য়ফ মা শুদৄ মূোয়নয জন্য দযত্র মূয়েয 

য়ে ক্ষমাগ কযয়ত য়ফ।  
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         [প্রয়মাজয না য়র ফাদ লদন] 

ছ. চুলক্ত ম্পাদন 

I TT ৬০.১ চুলক্ত ম্পাদয়নয ভ প্রলত অআয়টয়ভয লযভাণ য়ফ শাচ্চ [তকযা ায লরখুন ] তাং বৃলদ্ধ কযা ক্ষময়ত ায়য।  

চুলক্ত ম্পাদয়নয ভ প্রলত অআয়টয়ভয লযভাণ য়ফ শাচ্চ [তকযা ায লরখুন ] তাং হ্রা কযা ক্ষময়ত  

ায়য।  

[উব ক্ষক্ষয়ত্রআ য়ফ শাচ্চ ২০ তাং য়ফ]  

I TT ৬২.১ কাম শ ম্পাদন জাভানত  এয লযভাণ চুলক্তমূয়েয দ (১০) তাং য়ফ।  

I TT ৬৩.৩ চুলক্ত ম্পালদত য়র ফাস্তফান ভালিয য কৃতকাম শ দযত্রদাতায লযয়াধয়মাগ্য লফর ক্ষথয়ক দ তাং 

(১০) ায়য লনযািা জাভানত কত শন কযা য়ফ।  

I TT ৬৯.১ 
ক্রকাযী কর্তশক প্রস্তালফত যাডজুলডয়কটয য়ফন [নাভ ও ঠিকানা লরখুন]। তায ঘণ্টা প্রলত ম্মানী য়ফ [টাকায 

লযভাণ লরখুন ] টাকা এফং লযয়াধয়মাগ্য ব্যায়য লযভাণ য়ফ শাচ্চ [লযয়াধয়মাগ্য ব্যয়য প্রকৃলত  ও ীভা, 

মলদ প্রয়মাজয ] টাকা য়ফ।  

 

যাডজুলডয়কটয়যয জীফন বৃিান্ত0  

 

 [প্রয়মাজয তথ্য প্রদান করুন, ক্ষমভন লক্ষাগত ক্ষমাগ্যতা, লবজ্ঞতা, ফ, জাতীতা, এফং ফত শভান দফী; 

প্রয়াজয়ন লতলযক্ত পৃষ্ঠা ংযুক্ত করুন] 
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ধ্যা ৩. চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর (GCC) 

১. ংজ্ঞা 1.1 লফয়ল ত শাফলর ও এআ াধাযণ ত শাফলর ভন্বয় গঠিত চুলক্তয ত শাফরীয়ত লনয়ম্নাক্ত ে ও 

লবব্যলক্তমূ/উলক্তমূয়য এতদ্বাযা থ শ অয়যা কযা র। ক্ষভাটা যয়পয েগুলর দ্বাযা ংজ্ঞা 

লনরূয়ণ ব্যফায কযা য়য়ছ0    

(ক)  যাডজুলডয়কটয একজন লফয়লজ্ঞ য়ফন মায়ক GCC এয  উ-     -৪২.২ 

নুায়য ক্ষকান প্রকায লফয়যাধ লনষ্পলিয উয়েয়শ্য ক্রকাযী এফং ঠিকাদায ক্ষমৌথবায়ফ 

লনয়াগ ক্ষদয়ফ;  

(খ)   ম্পাদন তপীর থ শ চুলক্তয ত শাফলর নুায়য যফযাকাযী কর্তশক ংলিষ্ট ক্ষফাদান 

ম্পনিব কযা ক্ষফাঝায়ফ;  

(গ)   চুলক্তত্র থ শ ক্রকাযী ও যফযাকাযীয ভয়ধ্য চুলক্ত য়ত্রয দলরর এফং এয়ত উয়িলখত 

কর ংযুলক্ত, লযলষ্ট এফং ক্ষখায়ন ক্ষযপায কযা কর দলররালদ বুঝা; 

(ঘ)   চুলক্তত্র দলরর থ শ ক্ষম ক্ষকায়না ংয়াধনী চুলক্তয়ত্র তালরকার্ভক্ত দলররত্রালদ ; 

(ঙ)   চুলক্ত মূে থ শ চুলক্ত য়ত্র উলিলখত মূে এফং তঃয চুলক্তয ংস্থান নুমাী 

ভন্বকৃত মূে ক্ষফাঝায়ফ। ; 

(চ)  ব্য থ শ যফযায়য স্থান ফা তায ফাআয়য ঠিকাদায়যয কর ক্ষমৌলক্তকবায়ফ ব্যলত ফা 

ব্যলতব্য খযচ ক্ষফাঝায়ফ, মায ভয়ধ্য ওবাযয়ড, কয, শুল্ক, লপ , এরূ ক্ষরলব এফং 

নুরূ অনুলেক ব্য,  ব্যাংক ও আিুযয়যয়িয লপ্রলভাভ ন্তর্ভশক্ত থাকয়ফ।  

(ছ)   লদন থ শ লঞ্জকা লদন/লদফ ক্ষফাঝায়ফ, মলদ না সুলনলদ শষ্টবায়ফ কাম শ লদফ ফরা থায়ক; 

(জ) যফযা থ শ চুলক্তয়ত লনলত ত শাফলর নুায়য যফযাকাযী কর্তশক য়ণ্যয ভালরকানা 

ক্রকাযীয কায়ছ স্তান্তয কযা ক্ষফাঝায়ফ; 

(ঝ) বদফ দুঘ শটনা (Force Maj eure) থ শ যফযাকাযীয লনন্ত্রণ ফলভূ শত এভন ক্ষকান 

দৃষ্টপূফ শ ফা লনফাম শ ঘটনা ফা লযলস্থলত, মা তায়দয ফয়রা ফা ময়েয কাযয়ণ উদ্ভূত  

নাআ;                          ক্ষমভনঃ-যকায াফ শয়বৌভ ক্ষভতা প্রয়ায়গয ভাধ্যয়ভ 

ম্পালদত ক্ষকান কাজ, যুু্দ্ধ ফা লফপ্ল্ফ, লিকান্ড, ফন্যা, ভাভাযী, ংক্রাভক ক্ষযাগ, লনন্ত্রয়ণয 

জন্য অয়যালত লফলধ লনয়লধ, এফং ভারাভার লযফয়নয ক্ষক্ষয়ত্র অয়যালত লফলধ লনয়লধ, এফং 

ভারাভার লযফয়ণয ক্ষক্ষয়ত্র লনয়লধাজ্ঞা ফা GCC       ৩৬ নুমাী ন্যান্য লফল এয়ত 

ন্তর্ভশক্ত, তয়ফ ক্ষকফর এগুয়রায ভয়ধ্যআ ীলভত থাকয়ফ না ফা উয়ক্ষা কযা মা না, এ ধযয়নয 

লযলস্থলত ন্তর্ভশক্ত য়ত ায়য1 

(ঞ)   GCC থ শ চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর1  

(ট)  ণ্য থ শ কাাঁচাভার, উৎালদত ণ্যদ্রব্য ও মন্ত্রালত এফং কঠিন, তযর ও ফাফী 

অকায়য দ্রব্য, লফদুযৎ এফং ংলিষ্ট ক্ষফা, মলদ এয মূে য়ণ্যয মূে য়ক্ষা লধক 

না ।   

          (ঠ)  যকায থ শ গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দ যকায; 

(ড)  ক্রকাযী কাম শার প্রধান থ শ ক্ষকান ভন্ত্রণার ফা লফবায়গয  লচফ, যকালয লধদিয 

ফা লযদিয়যয  প্রধান, ফা প্রধান লনফ শাী; ফা ক্ষক্ষত্রভত, লফবাগী কলভনায, ক্ষডপুটি 

কলভনায, ক্ষজরা জজ, ফা দনাভ লনলফ শয়য়ল ক্ষকান স্থানী যকায প্রলতষ্ঠান, 

স্বাত্বালত ফা অধা-স্বাত্বালত প্রলতষ্ঠান ফা কয় শায়যন থফা ক্ষকাম্পানী অআয়নয 

ধীন লনগলভত (i ncor por at ed) ক্ষকান ংস্থায প্রধান লনফ শাী;  

          (ঢ)   ক্রকাযী থ শ যকালয তলফয়রয থ শ দ্ধাযা ক্ষকান ণ্য, কাম শ ফা ক্ষফা ক্রয়য জন্য 
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প্রালনক ও অলথ শক ক্ষভতাম্পনিব ক্রকাযী মায নাভ PCC-ক্ষত উয়িখ কযা য়য়ছ;   

          (ণ)  ংলিষ্ট ক্ষফা(মূ) থ শ চুলক্ত নুমাী ণ্য যফযায়য চুলক্তয লত ম্পলক শত ক্ষফা; 

(ত) PCC থ শ চুলক্তয লফয়ল ত শাফলর; 

(থ) -ঠিকাদায থ শ ক্ষময়কায়না স্বাবালফক ব্যলক্ত, যকালয ফা ক্ষফযকালয িা, থফা 

তায়দয ভন্বয়য গঠিত িা, মায়ক যফযাকাযী অংলক ণ্য যফযায়য জন্য ফা 

অংলক ংলিষ্ট ক্ষফা ফাস্তফায়নয জন্য চুলক্তয ভাধ্যয়ভ লনয়াগ কয়য;  

(দ) যফযাকাযী থ শ অআয়নয ধীয়ন ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য উয়েয়শ্য 

ক্রকাযীয লত চুলক্ত ম্পাদনকাযী ব্যলক্ত; 

(ধ) াআট থ শ PCC -ক্ষত উয়িলখত যফযায়য  স্থান;  

(ন) লরলখত থ শ মথামথবায়ফ স্বাক্ষযযুক্ত ায়ত লরলখত ফা মন্ত্রদ্বাযা মুলদ্রত ক্ষকান ক্ষমাগয়মাগ 

এফং মথামথবায়ফ প্রভাণীকৃত পযাক্স ফা আয়রকেলনক ক্ষভআয়রয ফাত শাও এয ন্তশর্ভক্ত য়ফ;   

২. ব্যাখ্যা  2.1 GCC এয             এক ফচন থ শ ফহুফচনও য়ফ, পুং লরে য়থ শ স্ত্রী লরে ফা লিফ লরেও 

ক্ষফাঝায়ফ, এফং লফযীত লদক ক্ষথয়কও এযকভ ক্ষফাঝায়ফ। GCC এয লয়যানাভমূয়ক এয ং 

লফয়ফচনা কযা য়ফ না ফা চুলক্তয ব্যাখ্যা কযয়তও লফয়ফচনা কযা য়ফ না। লবনিববায়ফ ংজ্ঞালত কযা 

না য়র েমূ আংয়যজী বালা তায স্বাবালফক থ শ ক্ষফাঝায়ফ।    

2.2 ম্পূণ শ চুলক্তত্র  

( ক্রকাযী এফং যফযাকাযীয ভায়ঝ চুলক্তটি ম্পূণ শ চুলক্তত্র গঠন কযয়ফ এফং GCC উ-      

৭.১ (i ) এয ধীন দলররত্র ব্যতীত, ম্পূণ শ চুলক্ত স্বাক্ষয়যয তালযয়খয পূয়ফ শ ক্ষদ্বয়য ভয়ধ্য কৃত 

কর ক্ষমাগায়মাগ, ক্ষনয়গালয়ন ও ভয়ঝাতা (য়ভৌলখক ফা লরলখত) ফালতর ফয়র গণ্য য়ফ।   

2.3 ংয়াধনী  

(  চুলক্তয ক্ষকানরূ ংয়াধনী ফা ন্য ক্ষকায়না তাযতে বফধ য়ফ না মলদ না লরলখত, তালযখ 

ম্বলরত, স্পষ্টবায়ফ চুলক্ত উয়িখ না কয়য  ও এয প্রয়তযক য়ক্ষয ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধগয়ণয 

স্বাক্ষযকৃত না ।  

2.4 স্বত্বতযগীন 

        (ক) GCC উ-     -২.৪(লফ) ায়য়ক্ষ, চুলক্তয ক্ষকায়না ত শ ারয়ন ক্ষকায়না য়ক্ষয 

ললথরতা, লফযত থাকা,  লফরম্ব, ফা স্বাবালক অনুকুে থফা এক ক্ষ অয়যক ক্ষয়ক 

ফলধ শত ভ নুয়ভাদন কযা আতযালদ চুলক্তয ধীন ক্ষ য়ক্ষয ন্য ক্ষকান লধকায়যয ক্ষলত, 

ফাধাগ্রস্থ, প্রবালফত, ীলভত কযয়ফ না;  ক্ষকায়না ক্ষ দ্বাযা ক্ষকান লফলয় ব্যালত ফা চুলক্তয 

বে যফতীয়ত ব্যাত ব্যালত ফা  চুলক্তবে  লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ না।    

        (খ) চুলক্তয অওতা ক্ষগয়ণয লধকায, ক্ষভতা ফা প্রলতকাযমূরক দয়ক্ষ ংক্রান্ত ব্যালত  

ফশ্যআ য়ত য়ফ লরলখত, তালযখ ম্বলরত ও ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধগণ কর্তশক স্বাক্ষযকৃত এফং 

ক্ষম লধকায়যয ক্ষক্ষয়ত্র ক্ষম ভাত্রা ব্যালত ক্ষদা য়চ্ছ তা লনলদ শষ্টবায়ফ উয়িখ কযয়ত য়ফ।  

2.5 লফলচ্ছনিবতা/লছনিবকযণ    

           মলদ চুলক্তয ক্ষকায়না ংস্থান  ফা ত শ লনললদ্ধ ফা কাম শকয ফা ফরফৎয়মাগ্য , তায়র এআ 

যলতকযণ, কাম শকযকযণ ফা ফরফৎয়মাগ্য ওা চুলক্তয ন্য ক্ষকায়না ংস্থান ফা য়ত শয 

কাম শকালযতা ফা প্রয়াগয়মাগ্যতায উয ক্ষকায়না প্রবাফ ক্ষপরয়ফ না।  

৩. ক্ষমাগায়মাগ ও ক্ষনাটি 

প্রদান 

3.1 চুলক্ত নুায়য ক্ষগয়ণয  ভয়ধ্য ক্ষমাগায়মাগ (এক ক্ষ কর্তশক ন্য ক্ষয়ক ক্ষনাটি, নুয়যাধ ফা  

ম্মলত ফা নুভলত প্রদান) য়ত য়ফ লরলখতবায়ফ PCC ক্ষত উয়িলখত ঠিকানা নুায়য।  

3.2 ক্ষনাটি প্রদায়নয তালযখ ফা ক্ষনাটিয় ফলণ শত কাম শকয তালযখ, ক্ষমটি ফ শয়ল ক্ষ তালযখ ক্ষনাটি 

কাম শকয়যয তালযখ লয়য়ফ গণ্য য়ফ।  
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3.3 এক ক্ষ ন্য ক্ষয়ক ক্ষনাটি প্রদান কয়য ক্ষনাটি প্রদায়নয ঠিকানা লযফত শন কযয়ত ায়য।   

৪.  লযচারন অআন 4.1 গণপ্রজাতন্ত্রী ফাংরায়দয়য অআন নুমাী চুলক্তটি লনলন্ত্রত ও লযচালরত য়ফ।   

৫. লযচারন বালা  5.1 চুলক্ত ত্রটি আংয়যজী বালা লরলখত য়ফ। ক্রকাযী ও যফযাকাযীয ভয়ধ্য চুলক্ত ংক্রান্ত 

লফলনভকৃত ক্ষমাগায়মাগ ও দলররত্র আংয়যলজ ফা ফাংরা বালা য়ত ায়য। চুলক্তয ভলথ শত 

দলররত্র এফং চুলক্তয ং ছাায়না ফণ শনা ন্য ক্ষকায়না বালা য়ত াযয়ফ, তয়ফ, তায য়ে 

ক্ষগুয়রায প্রালেক নুয়চ্ছদমূ আংয়যলজ বালা ঠিকবায়ফ নুফাদ কয়য লদয়ত  য়ফ এফং ক্ষ 

ক্ষক্ষয়ত্র চুলক্তয ব্যাখ্যা এআ নুফাদ প্রাধান্য ায়ফ।   

5.2 লযচারন ও লনন্ত্রয়ণয বালা নুফায়দয কর খযচ এফং উক্ত নুফায়দয লনর্ভশরতা লফলয় কর 

ঝ াঁলক যফযাকাযী ফন কযয়ফ।   

৬. দুনীলতমূরক, 

প্রতাযণামূরক, 

চক্রান্তমূরক ও 

জফযদলস্তমূরক কভ শ 

6.1 প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র যকায এফং উনিবন য়মাগী প্রতযাা কয়য ক্ষম যকায তলফয়রয ধীন ক্র 

কাম শক্রভ এফং চুলক্ত ফাস্তাফায়নয  ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযী এফং ঠিকাদায (তায়দয প্রস্তুতকাযী, -

ঠিকাদায, এয়জন্ট, ক্ষরাকজন,  যাভ শক এফং ক্ষফাদাতা) কয়রআ য়ফ শাচ্চ বনলতক ভান ফজা 

যাখয়ফ।   

6.2 GCC উ-নুয়চ্ছদ ৬.২ এয উয়েশ্য পূযণকয়ল্প লনম্নফলণ শত লফলগুয়রা লফয়ফলচত য়ফঃ  

(ক)   দুনীলতমূরক কভ শ য়থ শ ক্র প্রলক্রা ফা চুলক্তম্পাদনকারীন ক্রকাযী কর্তশক ক্ষকান 

কাম শ, নুসৃত অআন থফা লদ্ধান্ত ফা দ্ধলত গ্রয়ণ প্রয়যালচত কযায উয়েয়শ্য, 

ক্রকাযী ফা ন্য ক্ষকান যকালয ফা ক্ষফযকালয কর্তশয়ক্ষয ক্ষকান কভ শকত শা ফা 

কভ শচাযীয়ক প্রতযক্ষ ফা প্রতযক্ষবায়ফ উৎয়কাচ, চাকলয, মূেফান দ্রব্য ফা ক্ষফা ফা 

অলথ শক সুলফধা প্রদায়নয ক্ষকান প্রস্তাফ প্রদান ফা প্রদায়নয েীকায কযা ফা ক্রকাযী 

ক্ষকান কভ শকত শা ফা কভ শচাযী কর্তশক তা গ্রণ ফা চাওা বুঝায়ফ; 

(খ)   প্রতাযণামূরক কভ শ য়থ শ ক্র কাম শক্রভ ফা চুলক্ত ফাস্তফান প্রলক্রা ক্ষকান লদ্ধান্তয়ক 

প্রবালফত কযায জন্য ক্ষকান ব্যলক্ত কর্তশক ক্ষকান লভথ্যা লফবৃলত প্রদান ফা াদৄবায়ফ 

ক্ষকান তথ্য ক্ষগান কযা বুঝায়ফ; 

(গ)   চক্রান্তমূরক কভ শ য়থ শ ক্রকাযীয জ্ঞাত ফা জ্ঞাতায়য, প্রকৃত ও ফাধ 

প্রলতয়মালগতায সুয়মাগ য়ত ক্রকাযীয়ক ফলিত কয়য দযত্র ফা প্রস্তাফ দালখয়রয ংখ্যা 

আচ্ছাভত হ্রা কযা ফা এয ভাধ্যয়ভ মূে কৃলত্রভবায়ফ প্রলতয়মালগতামূরক ন এভন ম শায় 

যাখায উয়েয়শ্য দুআ ফা তয়তালধক ব্যলক্তয ভয়ধ্য ক্ষকান চক্রান্ত ফা ক্ষমাগাজমূরক কাম শ 

বুঝায়ফ;  

(ঘ)  জফযদলস্তমূরক কভ শ য়থ শ ক্র কাম শক্রয়ভয লদ্ধান্ত গ্রয়ণ ফা চুলক্ত ফাস্তফান প্রবালফত 

কযায উয়েয়শ্য স্বাবালফক দযত্র দালখয়র ফাধা সৃলষ্ট কযা প্রতযক্ষ ফা য়যাক্ষবায়ফ 

ক্ষকান ব্যলক্ত ফা তায ম্পলিয ক্ষলতাধন কযা ফা ক্ষলতাধয়নয হুভলক প্রদান কযা 

বুঝায়ফ;  

(ঙ)   ফাধাদানমূরক কভ শ (উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র প্রয়মাজয) য়থ শ তদয়ন্তয াক্ষয প্রভাণ 

আচ্ছাপূফ শক নষ্ট কযা, লভথ্যা প্রলতনিব কযা, ফদয়র ক্ষপরা ফা লুলকয় ক্ষপরা, থফা 

তদন্তকাযীয লনকট লভথ্যা লফবৃলত ক্ষদওা মায়ত ক্ষকান দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, 

চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক ও ফাধাদানমূরক কায়ম শয লবয়মায়গয তদন্ত কাম শক্রভ 

ফাধাগ্রস্ত ; এফং/থফা হুভলক ক্ষদা, যাণী কযা ফা ববীলত প্রদ শন কযা মায়ত 

ক্ষকউ তদন্তংলিষ্ট ক্ষকান তথ্য প্রকা না কয়য ফা তদন্তকাযী তদন্তকাজ না কয়যন। 
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 6.3 মলদ ক্ষকান ক্রকাযী লনণ শ কয়য ক্ষম যফযাকাযী ক্র প্রলতয়মালগতা ফা চুলক্ত ফাস্তফায়ন 

দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক (ফা উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র 

ফাধাদানমূরক) কায়জ জলড়ত ক্ষ ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযী যফযাকাযীয়ক ক্ষচৌে (১৪) লদয়নয ক্ষনাটি 

প্রদান, যফযাকাযীয়ক চুলক্তয য়ত শয অওতা চুলক্ত ফালতর কযয়ত াযয়ফ। এ ক্ষক্ষয়ত্র GCC‟  

     -৪০ প্রয়মাজয য়ফ এফং উ-নুয়চ্ছদ-৪০.১ নুায়য স্বংলক্রবায়ফ ফালতর ফয়র গণ্য 

য়ফ [স্বংলক্রবায়ফ ফালতর]।   

6.4 মলদ ক্রকাযী ফা উনিবন য়মাগী লনণ শ কয়য ক্ষম যফযাকাযী দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, 

চক্রান্তমূরক, জফযদলস্তমূরক (ফা উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র ফাধাদানমূরক) কায়ম শ জলড়ত, এ 

ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযী এফং/থফা উনিবন য়মাগী;  

       (এ)  উক্ত যফযাকাযীয়ক ংলিষ্ট ক্ষকান ক্র কাম শক্রয়ভ ংগ্রণ কযা য়ত লফযত যাখয়ফ; 

থফা 

       (লফ) উক্ত যফযাকাযীয়ক স্বী লফয়ফচনা বলফষ্যয়ত ন্য ক্ষকান ক্র কাম শক্রয়ভ, ক্ষকান 

লনলদ শষ্ট ক্ষভাদ ফা লনলদ শষ্ট ক্ষভায়দয জন্য, ংগ্রয়ণয য়মাগ্য ফয়র ক্ষঘালণা কযয়ফ।   

6.5 যফযাকাযী  দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চ      , জফযদলস্তমূরক কভ শ এফং াফলরক 

প্রলকউযয়ভন্ট অআন ২০০৬, াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট লফলধভারা ২০০৮ ও উনিবন য়মাগীয 

থ শানকৃত চুলক্তয ক্ষক্ষয়ত্র উনিবন য়মাগীয প্রলকউযয়ভন্ট গাআডরাআন ম্পয়কশ ফলত 

থাকয়ফ।  

6.6 যফযাকাযী (তায়দয উৎাদনকাযী, -ঠিকাদায, এয়জন্ট, ংলিষ্ট কত শকত শা ও কভ শচাযীগণ, 

যাভ শক এফং ক্ষফাপ্রদানকাযী) যকায এফং/থফা উনিবন য়মাগীয়ক যফযাকাযীয 

যাকাউন্ট ও ন্যান্য দলররত্র এফং আ-দযত্র দালখর ও চুলক্ত ম্পাদন ংক্রান্ত কর 

দলররত্র যীক্ষা কযায নুভলত  লদয়ফ, এফং মলদ প্রয়াজন  তায়র যকায এফং/থফা 

উনিবন য়মাগী কর্তশক লনয়াগকৃত লডটয দ্বাযা লডট কযায নুভলত লদয়ফন ।    

৭. চুলক্ত গঠয়নয দলররত্র 

ও দলররয়ত্রয 

গ্রালধকায 

7.1 চুলক্তয়ত লনিবয়ফলত লনয়ম্নাক্ত দলররত্রমূ লনয়ম্নয ক্রভ নুায়য গ্রগণ্য য়ফ0  

(ক) স্বাক্ষলযত চুলক্তত্র1 

(খ) চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি (NOA)1  

(গ) ম্পনিবকৃত দযত্র1 

(ঘ) চুলক্তয লফয়ল ত শাফলর (PCC)1 

(ঙ) চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর (GCC)1 

(চ) কালযগলয লফলনয়দ শ   1 

(ছ) নকা (Drawings)1 

(জ) মূে তপলর এফং চালদা তপলর ; 

(ঝ) PCC এ ফলণ শত ত্র ক্ষমাগায়মাগ ন্যান্য দলররত্র মা চুলক্তয ং য়ফ।   

৮. যফযায়য      8.1 PCC নুায়য ক্ষম ফ ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা কযয়ত য়ফ তা ধ্যা ৬0 চালদা 

তপলর এ লনিবয়ফলত কযয়ত য়ফ।  

8.2 চুলক্তয়ত লবনিব লকচৄ না থাকয়র  চুলক্তয যফযায়য লযয়য লনলদ শষ্টবায়ফ উলিলখত না থাকয়রও 

ক্ষ কর ণ্য ন্তর্ভশক্ত য়ফ মলদ চুলক্ত য়ত নুলভত  ক্ষম  তা ণ্য এফং ংলিষ্ট ক্ষফা 

যফযা ম্পনিব কযয়ত প্রয়াজনী; ধয়য ক্ষনা য়ফ এফ ণ্য চুলক্তয়ত্র সুষ্পষ্টবায়ফ 

ন্তর্ভশক্ত লছর।    

৯. স্বত্বলনয়াগ 

(Assi gnment ) 

9.1 ক্রকাযীয লরলখত পূফ শ নুয়ভাদন ছাড়া  যফযাকাযী  চুলক্তয ধীয়ন তায লধকায ফা 

ফাধ্যফাধকতা ম্পূণ শ ফা অংলকবায়ফ ন্যস্ত (assi gn) কযয়ত াযয়ফ না।  
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১০. উযুক্ততা 10.1 যফযাকাযী এফং এয  ঠিকাদায PCC ক্ষত ফলণ শত ক্ষদ  ছাড়া ক্ষময়কান ক্ষদয়য     য়ত 

াযয়ফ।  

10.2 PCC ক্ষত লনলদ শষ্ট কযা ক্ষদমূ ছাড়া চুলক্তয ধীয়ন যফযাকৃত কর ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায 

উৎ ক্ষময়কান ক্ষদয়য য়ত াযয়ফ।  

১১. ালযয়তাললক/ এয়জলি 

পী  

11.1 দযত্র ফা চুলক্তয়ত ংস্থান ছাড়া দযত্র ফা চুলক্তয়ত  ক্ষনআ এভন ক্ষকান পী, অনুয়তাললক, 

      উায, কলভন ফা ন্য ক্ষকান থ শ লযয়াধ ক্র কাম শক্রভ ফা চুলক্ত ফাস্তাফায়নয 

জন্য প্রদান ফা গ্রণ কযা মায়ফ না।    

১২. ক্ষগানীতায 

লফফফযণ 

12.1 ক্রকাযীয লরলখত পূফ শানুভলত ছাড়া চুলক্ত ম্পাদয়নয উয়েশ্য এফং দাফদ্ধতাব্যতীত, এআ 

চুলক্তত্র ফা এয ক্ষকায়না ংস্থান, ফা ক্ষকায়না লফলনয়দ শ, কভ শ লযকল্পনা, নকা (Drawing), 
ছক, নমুনা, ফা ক্রকাযীয দ্বাযা প্রদি ফা তায য়ক্ষ ক্ষদা ক্ষকান তথ্য যফযাকাযী প্রকা 

কযয়ত াযয়ফ না। চুলক্ত ম্পাদয়নয স্বায়থ শ/ত শকতায ায়থ মতটা তথ্য প্রকা কযা  

প্রয়াজন তা প্রকা কযা মায়ফ।  

12.2 মলদ ক্রকাযীয  প্রয়াজন , তায়র এআ চুলক্তত্র ছাড়া GCC নুয়চ্ছদ-১২.১ এ উয়িলখত 

ন্যান্য দলররত্র ক্রকাযীয ম্পদ য়ফ এফং চুলক্ত নুায়য যফযাকাযীয চুলক্ত ম্পাদন 

ম্পনিব ফায য  যফযাকাযী তা ক্রকাযীয লনকট ক্ষপযৎ লদয়ফ।   

১৩. ক্ষেডভাক শ, ক্ষয়টন্ট ও 

ক্ষভধাস্বি লধকায             

13.1 ক্রকৃত ণ্য ব্যফায়যয পয়র ক্ষভধাগ্বত্ব লধকায বে য়র ক্রকাযী দাী য়ফ না। ক্ষকায়না 

র্ততী ক্ষ ক্ষয়টন্ট, ক্ষেডভাক শ ফা আন্ডালস্ট্রার লডজাআন লধকায এয দালফয ক্ষক্ষয়ত্র 

যফযাকাযী ক্রকাযীয়ক ফশ্যআ ক্ষলতফন প্রলতশ্রুলত ও দামুক্ত যাখয়ফ এফং ক্ষেডভাক শ 

অআন ২০০৯ এফং প্যায়টন্ট ও লডজাআন অআন ১৯১১ রংঘন য়ফ না তা লনলশ্চত কযয়ফ।   

১৪. কলযাআট 14.1 যফযাকাযী কর্তশক ক্রকাযীয়ক প্রদি নকা (Drawing), দলররত্র এফং ন্যান্য ভারাভায়র 

ন্তর্ভশক্ত কর তথ্য-উায়িয কলযাআট যফযাকাযীয ধীনস্ত থাকয়ফ, থফা, ক্ষগুয়রা 

ক্রকাযীয়ক যালয প্রদান কযা য়র ফা  ভারাভায়র যফযাকাযী  র্ততী ক্ষ 

যফযাকাযীয ভাধ্যয়ভ প্রদান কযয়র তায কলযাআট উক্ত র্ততী য়ক্ষয লনকট থাকয়ফ।  

১৫.  ঠিকাদায  15.1 দযত্র দালখর কযায ভ চুলক্ত ব্যফস্থা ন্তর্ভশক্ত কযা না য়র চুলক্ত ফাস্তফায়নয ভ তা 

কযা গ্রণয়মাগ্য য়ফ না।  

15.2 ণ্যমূয়য ক্ষময়কায়না ংয়য জন্য চুলক্ত কযয়রও যফযাকাযী চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষকায়না 

ফাধ্যফাধকতা ফা দাফদ্ধতা ক্ষথয়ক ব্যালত ায়ফ না।   

15.3 চুলক্তয ম্পূণ শ দা-দালত্ব যফযাকাযীয উয ন্যস্ত থাকয়ফ এফং চুলক্তয ফাধ্যফধকতা -

ঠিকাদায়যয উয ন্যস্ত কযা মায়ফ না  এফং ক্ষকায়না ফাস্থায়তআ  চুলক্ত   ঠিকাদায়যয উয ন্যস্ত 

(assi gn) কযা মায়ফ না।  

15.4 -ঠিকাদাযগণ  GCC নুয়চ্ছদ-৬ এফং ১০ এয ংস্থান লযারন কযয়ফ।   

১৬. যফযাকাযীয দা-

দালত্ব 

16.1 GCC নুয়চ্ছদ-৮ এফং যফযা ও ম্পাদন তপলর এয ফণ শনা ও ব্যালি নুমাী যফযাকাযী 

চুলক্তত্র নুায়য কর ণ্য এফং ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা কযয়ফ মা GCC নুয়চ্ছদ-২১ এফং ২৩ 

এ চুলক্তয়ত্রয য়ে াভঞ্জস্য ক্ষযয়খ ফণ শনা কযা য়য়ছ।  

 

১৭. ক্রকাযীয দা-

দালত্ব 

17.1 চুলক্তম্পাদয়নয অফশ্যকতা নুায়য যফযাকাযীয স্থানী যকালয কর্তশক্ষ য়ত ক্ষকান 

নুভলতত্র (per mi t ), নুয়ভাদন (appr oval ) এফং ন্যান্য রাআয়ি এয প্রয়াজন য়র 

যফযাকাযী  মায়ত ভভয়তা দ্রুততায য়ে এফ প্রয়াজনীতা পূযণ কযয়ত ায়য 
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ক্ষজন্য ক্রকাযী যফযাকাযীয়ক য়ফ শাচ্চ য়মালগতা প্রদান কযয়ফ। তয়ফ, এফ 

নুভলতত্র এফং/থফা  রাআয়ি আতযালদয ব্য যফযাকাযী ফন কযয়ফ  

17.2 চুলক্তয়ত্রয লনয়দ শনা নুায়য চুলক্তয ংলিষ্ট নুয়চ্ছয়দয ধীয়ন যফযাকৃত ণ্য ও ক্ষফায 

জন্য ক্রকাযী চুলক্তয়ত্রয ংস্থান নুমাী লনলদ শষ্ট ভয় ও দ্ধলতয়ত যফযাকাযীয়ক মূে 

লযয়াধ  কযয়ফ।  

১৮. পুনযাবৃি (Change 

Order )           

              

    । 

18.1 GCC নুয়চ্ছদ ৩ নুমাী, চুলক্তয াধাযণ লযয়যয অওতা লনয়ম্নাক্ত এক ফা একালধক 

ক্ষক্ষয়ত্র লযফত শন অনয়নয উয়েয়শ্য, ক্রকাযী যফযাকাযীয়ক ক্ষনাটি প্রদান কযয়ত ায়য0  

(ক) ক্রকাযীয জন্য চুলক্তয ধীনস্থ লফয়লবায়ফ উৎালদত ণ্য ক্ষকাথা ক্ষডলরবালয ক্ষদা 

য়ফ তায ড্রআং, লডজাআন থফা ক্ষস্পললপয়কন1 

(খ) ক্ষভাড়কজাতকযণ দ্ধলত; 

(গ) ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য স্থান(মূ); এফং 

(ঘ) যফযাকাযী প্রদি ংলিষ্ট ক্ষফামূ।  

18.2 ব্যলতক্রলভ  লযলস্থলতয়ত, আয়তাভয়ধ্য প্রলতয়মালগতায লবলিয়ত ক্র কযা য়য়ছ এরূ ণ্য, 

ক্রকাযী ওায়যলন্ট ক্ষভায়দয ভয়ধ্য পুনযা ক্রায়দ ফা লতলযক্ত যফযায়য অয়দ জালয 

কযয়ত ায়য, তয়ফ ত শ থায়ক ক্ষম তখনও মাচাআয় য য়ণ্যয মূে ক্রকাযীয লনকট 

ফয়চয় সুলফধাজনক ।   

১৮.৩     GCC উ-নুয়চ্ছদ ১৮.১ ও ১৮.২ নুায়য যফযাকাযী ক্ষকায়না ফস্থায়তআ ণ্য ও 

ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা শুরু কযয়ফন না, মতক্ষণ না নুয়ভাদনকাযী কর্তশক্ষ ফা প্রয়মাজয 

ক্ষক্ষয়ত্র যফতী ধায়য উচ্চতযকর্তশক্ষ কর্তশক নুয়ভালদত ।  

১৯. পুনযাবৃি অয়দ 

প্রদান, থফা লতলযক্ত 

যফযায়য অয়দ প্রদান 

১৯.১     GCC উ-নুয়চ্ছদ ১৮.১ নুমাী লযফত শয়নয পয়র ব্য ফা চুলক্তয ধীন যফযা 

ম্পাদয়নয ভয়য হ্রা ফা বৃলদ্ধ ক্ষয়র চুলক্তমূে ফা যফযা ম্পাদন তপীর ফা প্রয়মাজয 

ক্ষক্ষয়ত্র উবয়যআ ন্যাংগত ভন্ব কযয়ত য়ফ।    

২০. ক্ষভাড়কজাতকযণ ও 

দলররত্র 

২০.১  লফদ্যভান  লল্প ভান ও চুলক্তয লনয়দ শনা নুমাী যফযাকাযী  ণ্য এভনবায়ফ 

ক্ষভাড়কজাতকযণ কযয়ফন মায়ত চূড়ান্ত যফযায়য স্থান ম শন্ত লযফয়নয ভ ক্ষকায়না 

প্রকায ক্ষক্ষলত ফা ভান-ফনলত না । ক্ষভাড়কজাতকযণ মথামথ ভায়নয য়ত য়ফ ক্ষমন 

তা ভবায়ফ নাড়াচাড়া, চযভ অফাওা, রফণাক্ততা, বৃলষ্ট, ও উন্মুক্ত ংযক্ষণজলনত ক্ষলত 

নী । ক্ষভাড়কজাতকযণ খাাঁচা/ফাক্স য়ত য়ফ ঠিক অকায ও ওজয়নয মায়ত 

প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র দূযফতী  গন্তব্যস্থয়র ণ্য ক্ষৌাঁয়ছ ক্ষদা মা। তয়ফ বাযী ওজন স্থানান্তয়যয 

সুলফধাম্পনিব যঞ্জাভ কর স্থায়ন না থাকায লফলটি লফয়ফচনা ক্ষযয়খ ক্ষভাড়কজাত কযয়ত 

য়ফ।    

২০.২    প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র PCC-এয লনলদ শষ্ট লতলযক্ত অফশ্যকতা  GCC উ-নুয়চ্ছদ ২০.১ লনয়দ শলত 

লফয়ল অফশ্যকতা এফং ক্রকাযীয যফতী লনয়দ শ ক্ষভাতায়ফক ক্ষভাড়কজাতকযণ, লচলিতকযণ 

ও প্রাভাণ্য তথ্য ক্ষভাড়য়কয  লবতয়য ও ফাআয়য ংযুক্ত কযয়ত য়ফ।  

২০.৩     ফালয়যয ক্ষভাড়য়ক, ক্ষভাড়য়কয ক্ষবতয়যয প্রকৃত উকযণ ম্বলরত  „„ক্ষভাড়কজাতকৃত উকযয়ণয 

তালরকা‟‟ লরখয়ত য়ফ।  

২১. যফযা ও দলররত্র  21.1 GCC নুয়চ্ছদ ১৮ নুায়য এফং ধ্যা ৬0 চালদা তপলর এয লনয়দ শনা নুমাী ণ্য ও 

ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা ম্পনিব কযয়ত য়ফ। ক্ষম কর দলরর যফযাকাযীয়ক দালখর কযয়ত 

য়ফ তা PCC ক্ষত উয়িখ কযয়ত য়ফ। 

২২. গ্রণয়মাগ্যতা   ২২.১    GCC নুয়চ্ছদ ২৯ ও ৩০ নুমাী যফযায় ক্ষকায়না ত্রুটি, লযফয়নয ভ ক্ষক্ষলত ফা 

যফযা ম্পাদয়নয ক্ষকান লনণ শাক ারয়ন ব্যথ শতা লচলিত ও তায প্রলতয়ফদন 

যফযাকাযীয়ক না প্রদান কযা য়র, ক্রকাযী চূড়ান্ত গন্তয়ব্য ণ্য গ্রণ কযায যফতী 

ক্ষচৌে (১৪) কভ শ লদফয়য ভয়ধ্য গ্রণ-নদ বতলয কযয়ফ। এয়ক্ষয়ত্র চুলক্তয ক্ষম ংয়য 
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যফযা গ্রণয়মাগ্য য়য়ছ ক্ষকফর ক্ষ ংয়য জন্য গ্রণ-নদ জালয কযা য়ফ। ফলষ্ট 

যফযা GCC নুয়চ্ছদ ২০ ও ৩০ নুায়য যফযাকাযী ক্রটি এফং/ফা ংলগত 

ংয়াধন কযায যআ ক্ষকফর  গ্রণ-নদ জালয  কযা য়ফ। ।  

২২.২    ক্রকাযী ক্ষমৌলক্তক লফয়ফচনা কযয়র, কালযগলয লযদ শন এফং গ্রণ কলভটি (TI AC) গঠন 

কযয়ফ। এ কলভটি য়ণ্যয যফযা গ্রয়ণয চলি (২৪) ঘণ্টায ভয়ধ্য লযদ শন ও গ্রণ-

নদ প্রদায়নয প্রলক্রা শুরু কয়য মত তাড়াতালড় ম্ভফ তা ক্ষল কযয়ফ।  

২৩. চুলক্তমূে ২৩.১      চুলক্তমূে PCC এ উয়িখ নুমাী য়ফ এফং চুলক্তয ংস্থান নুমাী ক্ষময়কায়না ংয়মাজন ও 

ভন্ব ফা লফয়ায়জান ায়য়ক্ষ চুলক্তমূে লনধ শালযত য়ফ।  

 ২৩.২     চুলক্তয ধীয়ন যফযাকাযী কর্তশক যফযাকৃত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা প্রদায়নয জন্য ধাম শকৃত 

মূে GCC উ-নুয়চ্ছদ ২৩.১ এ ফলণ শত মূে ক্ষথয়ক লবনিব য়ফ না, তয়ফ GCC নুয়চ্ছদ ১৮ 

নুায়য ক্ষবলযয়ন, ফা পুনযাবৃি ক্রায়দ ফা লতলযক্ত যফযায়য ক্রায়দ লদয়র উক্ত 

মূে লযফত শন য়ত ায়য।  

২৪. লযফন  24.1 চুলক্তয ধীয়ন ফযাকাযীয়ক ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  এ উয়িলখত স্থান মা াআট 

লয়য়ফ ংজ্ঞালত  ক্ষখায়ন  ণ্য লযফন কয়য লনয়ত  য়ফ। এয়ক্ষয়ত্র ফীভা, ন্যান্য 

অনুলালেক  ব্য, এফং স্থাী গুদাভজাতকযয়ণয ব্য থাকয়র, তা যফযাকাযীয়ক ফন 

কযয়ত য়ফ।  

২৫. মূে লযয়ায়ধয 

ত শাফরী 

25.1 প্রয়মাজয য়র প্রদি লগ্রভ থ শ  চুলক্তমূে  PCC এ ফলণ শত দ্ধলতয়ত লযয়াধ কযয়ত য়ফ।  

25.2 যফযাকাযীয়ক মূে লযয়ায়ধয জন্য ক্রকাযী ফযাফয লরলখত নুয়যাধ জানায়ত য়ফ। এয 

য়ে সুলনলদ শষ্ট যফযাকৃত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা প্রদায়নয সুলনলদ শষ্ট লফফযণ চারান, GCC 

নুয়চ্ছদ ২১ ও ২২ এ উয়িলখত দলররত্র এফং চুলক্তয়ত্র উয়িলখত ন্যান্য ফাধ্যফাধকতা ম্পনিব 

কযায দলররত্র দালখর কযয়ত য়ফ।  

25.3 য়ণ্যয যফযা লনলশ্চত ফায য ক্রকাযী কর্তশক মতদ্রুত ম্ভফ থ শ লযয়াধ কযয়ফ লকন্তু 

ক্ষকানক্রয়ভআ যফযাকাযীয  চারান ফা মূে লযয়ায়ধয নুয়যাধ গ্রণ কযায য PCC ক্ষত 

উয়িলখত ভয়য য়য ন।  

25.4 যফযাকাযীয প্রাপ্য থ শ ফাংরায়দল টাকা লযয়াধ  কযয়ত য়ফ।  

25.5 GCC উ-নুয়চ্ছদ-২৫.৩ নুমাী মলদ ক্রকাযী লনধ শালযত ংলিষ্ট তালযয়খয ভয়ধ্য যফযাকাযীয 

ক্ষকান াওনা লযয়াধ কযয়ত ব্যথ শ , তয়ফ ক্রকাযী PCC ক্ষত উয়িলখত ায়য াওনা পূণ শ 

লযয়ায়ধয প্রকৃত তালযখ ম শন্ত লফরয়ম্বয জন্য যফযাকাযীয়ক তায াওনা টাকায উয 

প্রয়মাজয সুদ প্রদান কযয়ফ।  

২৬. ফীভা  26.1 চুলক্তয ধীয়ন যফযাকাযীয়ক যফযায়য জন্য লনলদ শষ্টকৃত য়ণ্যয পূণ শ ফীভা কযয়ত য়ফ। ণ্য 

উৎাদন ফা প্রস্তুতকযণ, ক্র, লযফন, গুদাভজাতকযণ এফং যফযা ক্রকাযী কর্তশক ণ্য 

গ্রণ ম শন্ত ক্ষক্ষলত ফীভা ন্তর্ভশক্ত থাকয়ফ।  

২৭. কয ও শুল্ক  27.1 ফাংরায়দয়য ক্ষবতয়য ফা ফাআয়য প্রয়মাজয ফ ধযয়নয কয, কাস্ট্ভ শুল্ক, বযাট এফং ন্যান্য 

ক্ষরলব লযয়ায়ধয ম্পূণ শ দাদালত্ব যফযাকাযীয ।  

২৮. কাম শ ম্পাদন 

জাভানত 

28.1 কাম শ ম্পাদন জাভানত আসুকাযী ব্যাংয়কয লফযীয়ত ক্ষকান দাফীয লফলয় ক্রকাযী তা 

যফযাকাযীয়ক ক্ষনাটিয়য ভাধ্যয়ভ ফগত কযয়ফ।  

 28.2 মলদ ক্ষচৌে (১৪) লদন ফা তায ক্ষফল ভ ধয়য লনয়চয ক্ষকায়না ঘটনা ঘয়ট, ক্রকাযী তায 

লফযীয়ত জাভানত দালফ কযয়ত ায়য0  

          (ক) যফযাকাযী চুলক্তয ত শ বে কয়যয়ছ এফং এ লফলয় ক্রকাযী যফযাকাযীয়ক 

মথামথবায়ফ ক্ষনাটি প্রদান কয়যয়ছ; এফং 
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          (খ) যফযাকাযী ক্রকাযীয়ক প্রয়দ াওনা লযয়াধ কয়যলন এফং ক্রকাযী এ লফলয় 

যফযাকাযীয়ক মথামথবায়ফ  ক্ষনাটি লদয়য়ছ।  

 28.3  GCC উ-নুয়চ্ছদ-২৮.২ এ ফলণ শত লযলস্থলতয়ত চুলক্তয ধীয়ন কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয 

ম্পূণ শ থ শ ফা তায লধক লযভাণ থ শ ক্রকাযীয়ক ক্ষলতপূযণ লয়য়ফ প্রদান কযয়ত 

যফযাকাযী ফাধ্য থাকয়ফ। ক্ষয়ক্ষয়ত্র ক্রকাযী লনযািা জাভানয়তয পূণ শ থ শ নগদান 

কযয়ত াযয়ফ। 

28.4 কাম শ ম্পাদন জাভানত নগদান কযায ক্ষকায়না কাযণ না ঘটয়র, GCC নুয়চ্ছদ ৩১ নুমাী 

যফযা  ম্পাদন, গ্রণ-নদ প্রদান এফং ওায়যলন্ট ক্ষভাদ ক্ষল ফায যফতী য়ফ শাচ্চ 

অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য ক্রকাযী যফযাকাযীয়ক জাভানয়তয থ শ ক্ষপযত ক্ষদয়ফ। এআ চুলক্তয 

ধীয়ন ক্রকাযীয প্রাপ্য থ শ ছাড়া ক্রকাযী জাভানত ক্ষথয়ক ক্ষকায়নালকচৄ দালফ কযয়ত াযয়ফ 

না।  

 28.5 GCC নুয়চ্ছদ-৩১ নুায়য ওায়যলন্ট ক্ষভাদ ক্ষল ফায য়যআ ক্ষকফর কাম শ ম্পাদন জাভানত 

ক্ষপযত ক্ষদা মায়ফ, এআ য়ত শ ক্ষম যফযাকৃত য়ণ্যয প্রকাশ্য ও সুি ক্ষকায়নাযকভ ত্রুটি ক্ষনআ এফং 

চুলক্তয কর ত শ ম্পূণ শ পূযণ য়য়ছ।  

(ক)  প্রকাশ্য ত্রুটি থ শ ক্ষক্রতায কায়ছ াধাযণ ক্ষচায়খ ধযা ড়া দৃশ্যভান ত্রুটি। এয়ক অাত ফা 

সুস্পষ্ট ত্রুটিও ফরা মা। 

(i ) ক্ষমভন, ক্ষম ফরয়ন ক্ষরয়খ না ক্ষটা প্রকাশ্য ত্রুটিযুক্ত।  

(খ) সুি ত্রুটি থ শ াধাযণ দৃলষ্টয়ত মা ক্ষক্রতায ক্ষচায়খ দৃশ্যভান ন। সুি ত্রুটি „„দৃশ্য‟‟ থফা 

তাৎক্ষলণকবায়ফ লচলিত কযা মা না।  

(i i ) ক্ষমভন, ক্ষম ফরয়ন লদয় ১.৫ লকয়রালভটায লরখয়ত াযায কথা, তা লদয় মলদ 

০.৭৫ লকয়রালভটায ভাত্র ক্ষরখা মা, তায়র ক্ষটায়ত সুি ত্রুটি অয়ছ ফয়র প্রলতভান 

।  

 28.6 য়ণ্যয ত্রুটি ম্পয়কশ যফযাকাযীয়ক ফগত কযায য GCC উ-নুয়চ্ছদ-৩১.৭ নুায়য 

লনধ শালযত ভকায়রয ভয়ধ্য যফযাকাযী ক্রটি ংয়াধন না কযয়র, ক্রকাযী চুলক্ত ও অআনী 

লধকায়যয ফয়র জাভানত নগদান কযয়ফ।  

২৯. কালযগলয লফলনয়দ শ ও 

ভান  

29.1 এআ চুলক্তয ধীন যফযাকৃত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা ধ্যা ৭ এয কালযগলয লফলনয়দ শ এফং 

প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র ধ্যা ৮ এয নকা (Drawing) লফলনয়দ শ নুমাী য়ত য়ফ।  

29.2 মলদ সুলনলদ শষ্ট ভান লনধ শাযণ কযা না থায়ক, উক্ত য়ণ্যয জন্য মথামথ ণ্য উৎাদনকাযী ক্ষদয়য 

লনব শযয়মাগ্য ভায়নয য়ে েলতপূণ শ য়ফ। এআ ধযয়নয ভান ংলিষ্ট প্রলতষ্ঠায়নয ফ শয়ল 

ংস্কযয়ণয য়ফ।  

29.3 GCC নুয়চ্ছদ ১৮ ায়য়ক্ষ ক্রকাযী ফা তায়দয য়ক্ষ প্রস্তুতকৃত ও যফযাকৃত লডজাআন, 

উাি, নকা (Drawing), লফলনয়দ শ ফা ন্যান্য দলরর, থফা ংয়াধনীয দা স্বীকায না 

কযায লধকায যফযাকাযীয থাকয়ফ এফং যফযাকাযী তা লরলখতবায়ফ ক্রকাযীয়ক 

জানায়ফ।  

29.4 মখন ক্ষকান চুলক্তয়ত যফযা ম্পাদন ংক্রান্ত ক্ষকাড ও ভান এয উয়িখ থায়ক তায ংস্কযণ 

ফা ংয়ালধত ংস্কযণ য়ফ উক্ত য়ণ্যয কালযগলয লফলনয়দ শয় ফলন শত ক্ষকাড ও ভান।  চুলক্ত 

ফাস্তফায়নয ভ, ক্ষকায়না ক্ষকাড ও ভায়নয  ক্ষকায়না ধযয়নয লযফত শন  ক্ষকফরভাত্র ক্রকাযীয 

নুয়ভাদয়নয য  তা প্রয়াগ কযয়ত য়ফ এফং এয়ক্ষয়ত্র GCC নুয়চ্ছদ ১৮ লফয়ফচনা লনয়ত 

য়ফ। 

৩০. লযদ শন ও যীক্ষা 30.1 চুলক্তয়ত ফলণ শত লফলনয়দ শয়য য়ে ংগলত লনলশ্চত কযয়ত ক্রকাযী য়ণ্যয ভান যীক্ষা কযায 

লধকায যয়য়ছ। ক্রকাযী কী ধযয়নয যীক্ষা কযয়ফ এফং ক্ষকাথা কযয়ফ তা PCC এফং 

কালযগলয লফলনয়দ শয় উয়িখ যয়য়ছ। চুলক্তয লনয়দ শনা নুমাী ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায ভান 
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যীক্ষা যফযাকাযী লনজ খযয়চ ফন কযয়ফ এফং ক্রকাযীয উয ক্ষকান ব্য ফত শায়ফ না।  

30.2 যফযাকাযী য়ণ্যয ভান যীক্ষায পরাপয়রয প্রলতয়ফদন ক্রকাযীয লনকট  ক্ষযণ কযয়ফ।  

30.3 ক্রকাযী ম্পূণ শ লনজ খযচ য়ণ্যয ভান লযদ শন কযয়ত ফলস্থ এয়জন্ট লনয়াগ কযয়ত 

াযয়ফ।  

30.4 ক্রকাযী ফা তায প্রলতলনলধ GCC নুয়চ্ছদ-৩০.১ নুায়য যীক্ষা উলস্থত থাকয়ত 

এফং/থফা লযদ শন কযয়ত াযয়ফ তয়ফ এয মাফতী থ শ ও ব্য ক্রকাযী ফন কযয়ফ।   

 30.5 যফযাকাযী মখন এ ধযয়নয যীক্ষা ও লযদ শয়নয জন্য প্রস্তুত য়ফ তখন ক্ষমৌলক্তবায়ফ 

ভ ও স্থান জালনয় ক্রকাযীয়ক যুলক্তযুক্ত ভ পূয়ফ শ অগাভ ক্ষনাটি ক্ষপ্রযণ কযয়ফ। 

ক্রকাযী ফা প্রলতলনলধ মায়ত যীক্ষা এফং/থফা লযদ শন কযয়ত ায়য, ক্ষজন্য 

যফযাকাযী প্রয়াজনী ংলিষ্ট র্ততী ক্ষ ফা প্রস্তুতকাযীয নুভলত ফা ম্মলত গ্রণ 

কযয়ফ।  

30.6 চুলক্ত নুমাী অফশ্যক না য়রও, চুলক্তয ধীন কালযগলয লফলনয়দ শ, ক্ষকাড এফং ভান 

নুায়য য়ণ্যয বফলষ্টয এফং ম্পাদন মাচাআ কযায জন্য প্রয়াজনী যীক্ষা এফং/থফা 

লযদ শন কযায জন্য ক্রকাযী যফযাকাযীয়ক ফরয়ত াযয়ফ। তয়ফ, এ ধযয়নয যীক্ষা ও 

লযদ শন কাম শক্রয়ভয ব্য চুলক্তমূয়ে ংয়মাজন  কযয়ত য়ফ । এছাড়া, মলদ এআ ধযয়নয 

যীক্ষা এফং/থফা  লযদ শন প্রস্তুতকযণ এফং/থফা চুলক্ত ম্পাদন এয গ্রগলত ফা 

যফযাকাযীয ফাধ্যফাধকতা ারয়ন ফাধাগ্রস্ত কয়য, তায়র যফযা ও চুলক্ত ম্পাদন 

তপীয়রয এফং ন্য ফাধ্যফাধকতায লফলয় যফযাকাযীয়ক মথামথ ছাড় লদয়ত য়ফ।    

30.7 ক্ষম ভস্ত ণ্য যীক্ষা এফং/থফা লযদ শয়ন উিীণ শ য়ত ব্যথ শ য়ফ ফা লফলনয়দ শয়য য়ে 

েলতপূণ শ য়ফ না ক্রকাযী ক্ষ ফ ণ্য ফা তায ংলফয়য়লয যফযা ফালতর কযয়ত 

াযয়ফ। ক্রকাযীয ক্ষকান ব্য লনফ শা ব্যলতয়যয়ক যফযাকাযী ফালতরকৃত ণ্য ফা তায 

ংলফয়ল চুলক্ত নুমাী ংয়াধন, প্রলতস্থান, লযফত শন কযয়ফ এফং  ক্রকাযীয ক্ষকান 

ব্য লনফ শা ব্যলতয়যয়ক GCC উ-নুয়চ্ছদ ৩০.৫ নুায়য ক্ষনাটি প্রদান কযতঃ 

যফযাকাযী পুনযা যীক্ষা এফং/থফা লযদ শয়নয ব্যফস্থা গ্রণ কযয়ফ।   

30.8 যফযাকাযী ম্মলত প্রদান কযয়ছ ক্ষম ণ্য ফা য়ণ্যয ংলফয়ল যীক্ষা এফং/থফা 

লযদ শন কাম শক্রয়ভয ফাস্তফান, এআ কাম শক্রয়ভ ক্রকাযী ফা দালত্বপ্রাি প্রলতলনলধয উলস্থলত, 

ফা GCC উ-নুয়চ্ছদ ৩০.২ নুায়য প্রলতয়ফদন  জালযয কাযয়ণ যফযাকাযীয  চুলক্ত 

নুমাী ওায়যলন্ট ফা ন্যান্য ফাধ্যফাধকতায দা ক্ষথয়ক মুক্ত য়ফ না।  

৩১. ওায়যলন্ট  ৩১.১   যফযাকাযী লনশ্চতা প্রদান কযয়ছ ক্ষম GCC নুয়চ্ছদ ১৮ নুায়য নকা এফং/থফা 

ভারাভার লফলয় ক্রকাযীয ন্য ক্ষকান লনয়দ শনা না থাকয়র, যফযাকৃত কর ণ্য নতুন, 

ব্যফহৃত, ফয়চয় াম্প্রলতক ভয়ডর, লডজাআন ও উকযয়ণ প্রস্তুতকৃত য়ফ।  

৩১.২    যফযাকাযী অযও লনশ্চতা লফধান কযয়ছ ক্ষম, ফাংরায়দয়য লফদ্যভান ফস্থা স্বাবালফক 

ব্যফায়যয পয়র নকা, ভারাভার, ফা কালযগয়যয বনপুণ্য ফা যফযাকাযীয ক্ষকান কাম শ ফা 

ক্ষকান লকচৄ ফাদ ক্ষদায কাযয়ণ এআ চুলক্তয অওতা যফযাকৃত য়ণ্যয ক্ষকান ত্রুটি থাকয়ফ 

না।   

৩১.৩  যফযাকাযী, উৎাদক, ফা লযয়ফক কর্তশক য়ণ্যয উৎাদনকারীন ত্রুটি ংয়াধয়নয 

লনশ্চতা লফধায়নয জন্য যফযাকাযীয়ক কভ শ ম্পাদন ম্পনিব ফায যফতী কভয়ক্ষ লতন 

(৩) ভা     যঞ্জাভালদয ক্ষক্ষয়ত্র এক (১) ফছয ফা PCC লনয়দ শলত ভ ম শন্ত ওায়যলন্ট 

লদয়ত য়ফ।  

৩১.৪     যফযাকাযী কর্তশক যফযা ম্পাদন ফায য যফযা চারান দালখরকযয়ণয ভাধ্যয়ভ 

যফযা প্রদান  ও ক্রকাযী কর্তশক যফযা চারায়নয গ্রণ-নদ প্রদায়নয লদন ক্ষথয়ক 

ওায়যলন্টয ক্ষভাদ শুরু য়ফ।  

31.5 লফলবনিব অআয়টভ ও রয়টয ওায়যলন্ট ক্ষভাদ লবনিব লবনিব য়ত ায়য। অয়গ যফযাকৃত য়ণ্যয 
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ওায়যলন্ট ক্ষভাদ য়য যফযাকৃত য়ণ্যয ওায়যলন্ট ক্ষভায়দয অয়গআ ক্ষল য়ফ।  

31.6 এআ ওায়যলন্টয অওতা ক্ষকায়না দালফ কযয়ত য়র ক্রকাযী দ্রুততভ ভয় যফযাকাযীয়ক 

লরলখত ক্ষনাটি প্রদান কযয়ফ।  

31.7 এ ধযয়নয ক্ষনাটি াফায য PCC এ লনয়দ শলত ভয়য ভয়ধ্য দ্রুততায য়ে ক্রকাযীয ক্ষকান 

ব্য লনফ শা ব্যলতয়যয়ক যফযাকাযী ংলিষ্ট ণ্য ফা তায ং লফয়ল ক্ষভযাভত ফা ফদর কয়য 

ক্ষদয়ফন।  

৩২. যফযা ও 

ম্পাদয়নয তপীর এয 

বৃলদ্ধ  

32.1 চুলক্তয লনয়দ শনা নুায়য ক্রকাযী কর্তশক লনধ শালযত ভয়য ভয়ধ্যআ ফশ্যআ যফযাকাযীয়ক 

ণ্য যফযা ফা ক্রকৃত য়ণ্যয ক্ষফা যফযা ম্পনিব কযয়ত য়ফ।  

32.2 মলদ GCC নুয়চ্ছদ ২১ এ উয়িলখত ভয়য ভয়ধ্য ণ্য যফযা ও ংলিষ্ট ক্ষফা প্রদান ম্পনিব 

কযয়ত যফযাকাযী ফা তায ঠিকাদায ক্ষকান ফাধায ম্মুলখন , তায়র যফযাকাযী 

ত্ত্বয তা লরলখতবায়ফ ক্রকাযীয়ক জানায়ফ। এয়ক্ষয়ত্র কাযণমূ স্পষ্টবায়ফ উয়িখ কযয়ত 

য়ফ এফং প্রতযালত লফরলম্বত ভ উয়িখ কযয়ত য়ফ। ক্রকাযী লনধ শাযণ কযয়ফ ভ 

ফাড়ায়না য়ফ লক না থফা ফাড়ায়না য়র কতটা ভ ফাড়ায়না য়ফ। ফয়ক্ষয়ত্র মূর 

যফযায়য তালযখ ক্ষল ওায পূয়ফ শআ ভ ফলধ শত কযায জন্য নুয়যাধ কযয়ত ফ।   

৩২.৩   ক্রকাযী যফযাকাযীয ক্ষনাটি প্রালিয একু (২১) লদয়নয ভয়ধ্য লযলস্থলত মূোন কযয়ফ 

এফং লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ ছাড়া (LD) ক্ষমৌলক্তক কাযণ থাকয়র ভ ফলধ শত কযয়ত ায়য।   

32.4 ক্রকাযী মূর চুলক্ত-ক্ষভায়দয য়ফ শাচ্চ লফ (২০%) তাং ভ ফলধ শত কযয়ত ায়য এফং 

লফ  তাংয়য ক্ষফল ভ ফলধ শত কযয়ত য়র ক্রকাযী কাম শার প্রধান (HOPE) ফা তায 

ক্ষভতাপ্রাি কভ শকত শায নুয়ভাদন প্রয়াজন য়ফ। এয়ক্ষয়ত্র GCC নুয়চ্ছদ ৪১ নুায়য ভ 

ফলধ শতকযণ চুলক্ত ংয়াধন কয়য            কযয়ফ।  

32.5 মলদ GCC নুয়চ্ছদ-৩২ নুায়য যফযা ও চুলক্ত ম্পাদয়নয ভ ফলধ শতকযয়ণয ম্মলত 

ক্ষদা না , তায়র GCC নুয়চ্ছদ ৩৬ নুায়য বদফ দুঘ শটনায (For ce Maj eur e) ক্ষক্ষত্র 

ব্যতীত,  যফযা কাম শম্পাদন লফরয়ম্বয জন্য GCC নুয়চ্ছদ ৩৩ নুায়য 

যফযাকাযীয়ক লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ লদয়ত য়ফ।  

৩৩. লফরম্বজলনত 

ক্ষলতপূযণ (Li qui dat ed 

Damage-LD) 

33.1 GCC উ-নুয়চ্ছদ-৩৭ এয ত শাফরীয ক্ষক্ষত্র ব্যতীত, মলদ যফযাকাযী  চুলক্তয ভীভায 

ভয়ধ্য ফা ফলধ শত ভীভায ভয়ধ্য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা ম্পনিব কযয়ত ব্যথ শ ন, 

তায়র ক্রকাযী চুলক্তমূে য়ত প্রলতলদন লফরয়ম্বয জন্য PCC লনয়দ শনা নুায়য 

যফযাকৃত ণ্য ফা চুলক্তয ভীভায ভয়ধ্য ফা ফলধ শত ভীভায য যফযাকৃত ফা 

অংলক যফযাকৃত য়ণ্যয চুলক্ত মূয়েয তকযা ায়য লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ কত শন 

কযয়ফ। ক্ষলতপূযয়ণয ক্ষভাট লযভাণ PCC লনধ শালযত লযভায়ণয ক্ষফল য়ফ না। যফযাকাযীয 

াওনা  থ শ  ক্ষথয়ক কত শন কয়য ক্রকাযী এআ লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ অদা কযয়ত 

াযয়ফ। ক্ষলতপূযণ প্রদায়নয কাযয়ণ যফযাকাযী তায দা-দালত্ব ক্ষথয়ক ব্যালত ায়ফ 

না।  

৩৪. দায়য ীভাফদ্ধতা 34.1 যাধমূরক ফয়রা ফা আচ্ছাকৃত দাচযণ এয ক্ষক্ষত্র ব্যতীত,  

(ক)   চুলক্ত ফা টট শ (t or t ) ফা ন্যবায়ফ ক্ষকায়না য়যাক্ষ ফা পরস্বরূ ক্ষলত ফা 

ব্যফাযজলনত ক্ষলত, উৎাদনজলনত ক্ষলত, ফা রাব ফা সুয়দয ক্ষলতয ক্ষক্ষয়ত্র 

যফযাকাযী  ক্রকাযীয লনকট দাী থাকয়ফ না; তয়ফ তা লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ 

লযয়ায়ধ যফযাকাযীয ফাধ্যফাধকতায ক্ষক্ষয়ত্র  প্রয়মাজয য়ফ না।  

(খ)    চুলক্ত ফা টট শ ফা ন্যবায়ফ ক্রকাযীয লনকট যফযাকাযীয ফ শয়ভাট দা চুলক্তমূয়েয 

ক্ষফী য়ফ না, তয়ফ এআ ীভাফদ্ধতা ত্রুটিপূণ শ ণ্য ক্ষভযাভত ফা ফদয়র ক্ষদায ব্যয়য 

ক্ষক্ষয়ত্র প্রয়াগ য়ফ না, থফা ক্ষয়টন্ট বয়েয ক্ষক্ষয়ত্র যফযাকাযী কর্তশক 

ক্রকাযীয়ক প্রয়দ ক্ষলতপূযণ দায়নয ক্ষক্ষয়ত্র প্রয়াগ য়ফ না।  

৩৫. অআনী লযফত শয়নয 35.1 চুলক্তয়ত ন্য লকচৄ না থাকয়র, চুলক্ত স্বাক্ষয়যয য়য মলদ ফাংরায়দয়য ক্ষকায়না অআন, লফলধ, 
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জন্য াভঞ্জস্যলফধান  

(Change i n 

l egi sl at i on) 

ধ্যায়দ, অয়দ ফা অআয়নয ভত ক্ষজাযায়রা উ-অআন ফরফৎ, ক্ষঘালণা, যলতকযণ ফা 

লযফত শয়নয (ব্যাখ্যা ফা প্রয়ায়গয জন্য ক্ষম কর লযফত শন ন্তর্ভশক্ত কযা প্রয়াজন ফয়র 

মথায়মাগ্য কর্তশক্ষ ভয়ন কযয়ফন) পয়র চুলক্তয়ত উয়িলখত ণ্য যফযায়য তালযখ 

এফং/থফা চুলক্তমূয়ে প্রবাফ ক্ষপয়র, তায়র যফযা তালযখ এফং/থফা চুলক্তমূে মতটুকু 

প্রবালফত ততটুকু বৃলদ্ধ ফা হ্রা কযয়ত য়ফ। তয়ফ, পূয়ফ শ ক্ষমটাআ ফরা ক্ষাক না ক্ষকন,  GCC 

নুয়চ্ছদ ২৩ নুায়য চুলক্তমূে ভন্ব কযা য়র, এ ধযয়নয ফলধ শত ফা হ্রাকৃত মূে অরাদা 

কয়য প্রয়দ য়ফ না।   

৩৬. বদফ দুঘ শটনা (For ce 

Maj eur e) 

36.1 লনম্নরূ ব্যলতক্রলভ ঘটনা ফা লফয়ল লযলস্থলত বদফ দুঘ শটনা লয়য়ফ গণ্য য়ফ তয়ফ শুদৄ এয়তআ 

ীভাফদ্ধ থাকয়ফ না0  

(i) যুদ্ধ,         (যুদ্ধ ক্ষঘাললত ক্ষাক ফা না ক্ষাক), অগ্রান, লফয়দল ত্রুয়দয কভ শকাে;  

(ii) যফযাকাযীয কভ শকত শা ও কভ শচাযী ছাড়া য কায়যা লফয়দ্রা, ন্ত্রা, লংতা, 

লফপ্ল্ফ, ক্ষনা র্ভযত্থান, গণতালন্ত্রক ক্ষভতা দখর, থফা গৃযুদ্ধ;  

(iii) যফযাকাযীয কভ শকত শা ও কভ শচাযীগয়ণয ছাড়া ফাআয়যয যায ব্যলক্তয়দয াোভা, 

অয়ন্দারন, লফশৃঙ্খরা, যতার, রক-অউট ; 

(iv) ঠিকাদায়যয ব্যফাম শ ক্ষগারাফারুদ, লফয়ফাযক, ক্ষতজলি লফলকযণ ব্যতীত যুয়দ্ধয 

ক্ষগারাফারুদ, লফয়ফাযক দ্রব্য, অয়ানজলনত লফলকযণ ফা ক্ষতজলিতা দ্বাযা দুললতকযণ, 

এফং   

(v) প্রকৃলতক দুয়ম শাগ, মথা, াআয়িান, ালযয়কন, টাআপৄন, সুনালভ, ঝড়-জয়রাচ্ছা, ফন্যা, 

ভূলভকম্প, ভূলভধ্ব, লিকাে, ভাভাযী,  ক্ষযাগ ংক্রভয়ণয প্রায ফয়ন্ধ গৃীত 

দয়ক্ষ থফা অয়িলগলয উদগীযয়ণয ঘটনা;  

(vi) বাড়া ফালণজয জাাজ চরাচয়রয যাষ্ট্রী লনয়লধাজ্ঞা;  

(vii) যকায়যয াফ শয়বৌভ ক্ষভতা কৃত কাম শ।  

36.2 ক্রকাযী কাম শার প্রধান বদফ দুঘ শটনায                                     

            এফং ক্ষ ক্ষপ্রলক্ষয়ত GCC উনুয়চ্ছদ ৩৯.২ নুায়য ক্রকাযী বদফ দুঘ শটনায 

জন্য যফযা অয়দ স্থলগত কযয়ত াযয়ফন।  

৩৭. বদফ দুঘ শটনায 

ক্ষনাটি  

37.1 বদফ দুঘ শটনায কাযয়ণ মলদ ক্ষকায়না ক্ষ চুলক্তয মূর ফাধ্যফাধতা ারন ফাধাগ্রস্ত  ফা য়ফ, 

তায়র এ ব্যাায়য ফলত ফায ক্ষচৌে (১৪) লদয়নয ভয়ধ্য য ক্ষয়ক ংলিষ্ট ঘটনা ফা 

লযলস্থলত মা বদফ দুঘ শটনা সৃলষ্ট য়ফ ক্ষ ম্পয়কশ ক্ষনাটি প্রদান কযয়ফ, এফং ক্ষ ক্ষক্ষয়ত্র 

ফাধ্যফাধকতা ারন ফাধাগ্রস্ত য়চ্ছ ফা য়ফ তা সুস্পষ্টবায়ফ উয়িখ কযয়ত য়ফ।  

37.2 এ নুয়চ্ছয়দ মা লকচৄআ থাকুক না ক্ষকন, চুলক্তমূে লযয়ায়ধ বদফ দুঘ শটনা প্রয়মাজয য়ফ না এফং 

এ ক্ষক্ষয়ত্র ক্ষকান য়ক্ষয ওয দা ফত শায়ফ না।  

 

৩৮. লফরম্ব হ্রায় কযণী 38.1 চুলক্ত নুমাী কাম শ ম্পাদয়ন বদফ দুঘ শটনা জলনত লফরম্ব কভায়নায জন্য প্রয়তযক ক্ষআ ফ শদা 

যুলক্তেত প্রয়চষ্টা চারায়ফ।  

38.2 বদফ দুঘ শটনায প্রবাফ ফন্ধ য়র এক ক্ষ অয়যক ক্ষয়ক ক্ষনাটি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ফগত 

কযয়ফ।  

৩৯. বদফ দুঘ শটনায 

লযণাভ/ফান 

(Consequences) 

39.1 বদফ দুঘ শটনায পয়র চুলক্ত ম্পাদয়ন লফরম্ব ফা চুলক্তয ফাধ্যফাধকতা ারয়ন ব্যথ শ য়র 

যফযাকাযী  তায জন্য দাী য়ফ না এফং তায জাভানত ফায়জাি য়ফ না, লফরম্বজলনত 

ক্ষলতপূযণ লদয়ত য়ফ  না ফা  চুলক্ত ফালতর য়ফ না।  

 39.2 চুলক্তয ংজ্ঞানুায়য বদফ দুঘ শটনায কাযয়ণ ক্রকাযী লরলখত অয়দ জালযয ভাধ্যয়ভ     জ  

       লনলদ শষ্ট ক্ষভায়দয জন্য ম্পূণ শ ফা অংলক যফযা ফা চুলক্ত ফাস্তফান স্থলগত কযয়ত 

ায়য।  
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39.3 স্থলগতায়দ প্রতযাায ফা স্থলগতায়দয়য ক্ষভাদ ক্ষল য়র যফযা কাজ পুনযা শুরু কযা 

মায়ফ। তয়ফ, GCC নুয়চ্ছদ ৪০ নুায়য ক্রকাযী চুলক্ত ফালতর কযয়র যফযা পুনযা শুরু 

কযা মায়ফ না।  

39.4 GCC উ-নুয়চ্ছদ ৩৭.১ নুায়য ক্ষনাটি প্রালিয য চুলক্তয ংস্থান নুায়য ক্রকাযী এ 

ভস্ত লফলয় লদ্ধান্ত গ্রণ কযয়ফ।  

 

৪০. চুলক্ত ফালতর 

চুলক্ত বয়েয কাযয়ণ ফালতর 

৪০.১     ক্রকাযী, চুলক্তবয়েয কাযয়ণ ক্ষময়কান প্রলতকায নুন্ধান না কয়য যফযাকাযীয়ক অঠা 

(২৮) লদয়নয লরলখত ক্ষনাটি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ম্পূণ শ ফা অংলক চুলক্ত ফালতর কযয়ত 

ায়য, মলদ0  

 

i . চুলক্ত ক্ষভায়দয ভয়ধ্য ফা GCC নুয়চ্ছদ ৩২ এয অয়রায়ক চুলক্তয়ত ফলণ শত ভয়য ভয়ধ্য ফা 

ক্রকাযী কর্তশক ফলধ শত ভয়য ভয়ধ্য যফযাকাযী অংলক ফা ম্পূণ শ ণ্য যফযায় ব্যথ শ 

; থফা  

 

i i . যফযাকাযী চুলক্তয ন্য ক্ষকায়না ফাধ্যফাধকতা পূযয়ণ ব্যথ শ ; থফা  

 

i i i . GCC নুয়চ্ছদ ৬ এয ংজ্ঞা নুায়য চুলক্তয জন্য প্রলতয়মালগতা ং লনয়ত ফা চুলক্ত 

ফাস্তফায়ন ক্রকাযীয লফয়ফচনা ক্ষকায়না দুনীলতমূরক, প্রতাযণামূরক, চক্রান্তমূরক, 

জফযদলস্তমূরক (ফাধাদানমূরক, উনিবন য়মাগীয ক্ষক্ষয়ত্র) কায়জ যফযাকাযী লরি য় 

থায়ক; থফা  

 

i v. মলদ লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযয়ণয ক্ষভাট লযভাণ GCC উ-নুয়চ্ছদ ৩৩ নুায়য ক্ষলতপূযণ 

য়ফ শাচ্চ লযভায়ণয ;  

৪০.২     মলদ ক্ষমৌলক্তক কাযয়ণ GCC নুয়চ্ছদ ৪০.১ নুায়য ক্রকাযী অংলক ফা ম্পূণ শ চুলক্ত ফালতর 

কযয়র, ক্রকাযীয স্বী লফয়ফচনা মথামথ ত শাফলর এফং ক্ষমৌলক্তক দ্ধলতয লবলিয়ত 

যফযাকৃত ফা ম্পালদত একআ ধযয়নয ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা ক্র কযয়ত াযয়ফ এফং 

এয়ক্ষয়ত্র প্রয়মাজয লতলযক্ত ব্য যফযাকাযী ফন কযয়ফ। তয়ফ, চুলক্তয ক্ষম ং ফালতর 

লন যফযাকাযী তা ম্পাদন ব্যাত যাখয়ফ।  

 স্বচ্ছরতায কাযয়ণ ফালতর 

যফযাকাযী অদালরক লফচায়যয অওতা ক্ষকাট শ কর্তশক চূড়ান্ত বায়ফ ক্ষদউলরা ফা স্বচ্ছর ক্ষঘাললত য়র, 

ক্রকাযী চুলক্ত ফালতর কযয়ফ। এয়ক্ষয়ত্র চুলক্ত ফালতয়রয কাযয়ণ যফযাকাযী ক্ষকান ক্ষলতপূযণ ায়ফ 

না। উয়িখ্য, এ ধযয়নয ভালি যফতীয়ত ক্ষকান কাম শ থফা প্রলতকাযয়ক ক্ষলতগ্রস্থ থফা প্রবালফত 

কযয়ফ না মা দ্বাযা ক্রকাযী এফং যফযাকাযীয ক্ষলত য়ফ না।  

 
সুলফধা লফয়ফচনা ফালতরকযণ 

40.4 যফযাকাযীয়ক অঠা (২৮) লদয়নয লরলখত ক্ষনাটি প্রদায়নয ভাধ্যয়ভ ক্রকাযী লনজস্ব 

সুলফধায জন্য ক্ষম ক্ষকান ভয় অংলক ফা ম্পূণ শ চুলক্ত ফালতর কযয়ত ায়য। ফালতয়রয 

ক্ষনাটিয় স্পষ্টবায়ফ ফরয়ত য়ফ ক্ষম ক্রকাযীয সুলফধায জন্য চুলক্ত ফালতর কযা য়য়ছ, চুলক্তয 

ক্ষকান ংয়য ম্পাদন ফালতর কযা য়য়ছ এফং ফালতর কাম শকয ফায তালযখ উয়িখ কযা 

থাকয়ফ।  

40.5   যফযাকাযী চুলক্ত ফালতয়রয ক্ষনাটি গ্রণ কযায যফতী অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য ক্ষম ফ 

ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা কযা য়য়ছ ফা ম্পাদন কযা য়য়ছ ফা যফযা ফা 

ম্পাদয়ন প্রস্তুত তা চুলক্তয য়ত শ ও মূয়ে ক্রকাযী গ্রণ কযয়ফ। ক্ষমফ ণ্য এখয়না বতলয 

লন এফং/থফা যফযা কযায জন্য প্রস্তুত লন, ক্ষগুয়রায ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযী লনয়ম্নাক্ত 

লদ্ধান্ত লনয়ত ায়য0  
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(ক) চুলক্তয ত শ ও মূয়ে ংলক ণ্য যফযা এফং/থফা ম্পাদন ফাস্তফান কয়য লনয়ত 

ায়য; এফং/থফা 

(খ) ফলষ্ট চুলক্ত ফালতর কযা এফং অংলক যফযাকৃত ণ্য, পূয়ফ শ ক্র কযা ভারাভার ও  

খুচযা মন্ত্রাংয়য  জন্য ম্মত মূে লযয়াধ কযা।    

 40.6 ণ্য যফযা ও  ম্পাদয়নয ভীভা উিীণ শ ওা, লফয়যায়ধয ক্ষৌাদ্যশপূণ শ লভভাংা 

অযম্ভ ওা, যাডজুলডয়কন এফং লনলদ শষ্ট ত শাফলরয ধীয়ন ালর (Ar bi t r at i on) 

প্রলক্রা চরভান থাকা আতযালদ কাযয়ণ চুলক্ত ফালতর           য়ফ না।  

৪১. চুলক্ত ংয়াধন 41.1 চুলক্তয ংয়াধনীয়ত াধাযণত মূর চুলক্তমূে, যফযা ও ম্পাদয়নয তপলর এফং চুলক্তয 

ধীন ন্য ক্ষকায়না লযফত শয়নয ন্যাংগত ভন্ব ন্তশর্ভক্ত য়ফ।  

41.2 অলথ শক ক্ষভতা  শণ অয়দ ফা ংলিষ্ট ক্ষভতায উ- শণ (sub-del egat i on) ংক্রান্ত 

নুয়ভা            লযফত শন ংয়মাজন কয়য ক্রকাযী চুলক্ত ংয়াধন কযয়ফ, এফং তা 

চুলক্তয মূর ত শাফলরয়ত ন্তর্ভশক্ত কযয়ফ।  

৪২. লফয়যাধ লনষ্পলি 42.1 ক্ষৌাদ্যশপূণ শ লনষ্পলি 

(ক) চুলক্ত এফং এয ব্যাখ্যায ক্ষক্ষয়ত্র উদ্ভুত ক্ষময়কায়না লফয়যায়ধয ক্ষৌাদ্যশপূণ শ লনস্পলিয জন্য 

ক্রকাযী এফং যফযাকাযী উবআ য়ফ শাচ্চ প্রয়চষ্টা চারায়ফ।   

 42.2 পারা/লভভাংা (Adj udi cat i on) 

(ক) মলদ ক্রকাযী এফং যফযাকাযী উবআ াব্যস্ত  ক্ষম লফয়যায়ধয অয়া লভভাংা 

দু‟য়ক্ষয ভয়ধ্য ম্ভফ ন, তায়র ভতয়বয়দয লফলয় লরলখত ক্ষমাগায়মায়গয ক্ষচৌে (১৪) 

লদয়নয ভয়ধ্য লফয়যায়ধয লফল যাডজুলডয়কটয ফযাফয উস্থান কযয়ত য়ফ; 

(খ) PCC ক্ষত উয়িলখত যাডজুলডয়কটযয়ক উব ক্ষ ক্ষমৌথবায়ফ লনয়াগ কযয়ফ। মলদ 

লনয়ায়গয ক্ষক্ষয়ত্র উব য়ক্ষয ভয়ধ্য ভতয়বদ , তায়র PCC নুায়য ক্ষভতাপ্রাি 

লনয়াগকাযী কর্তশক্ষ ক্ষময়কায়না ক্ষ ক্ষথয়ক নুয়যাধত্র াফায ক্ষচৌে (১৪) লদয়নয ভয়ধ্য 

যাডজুলডয়কটয লনয়াগ ক্ষদয়ফ; 

(গ) যাডজুলডয়কটয়যয লনকট লফয়যায়ধয লফল াঠায়নায যফতী অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য 

তায লদ্ধান্ত লরলখতবায়ফ উব ক্ষয়ক জালনয় ক্ষদয়ফন; 

(ঘ) যাডজুলডয়কটয়যয কর ম্মানী (লপ ও পুন0বযণয়মাগ্য ব্য) যফযাকাযী প্রদান 

কযয়ফ, এফং ক্রকাযী লনলভত চরলত লফয়রয ভাধ্যয়ভ য়ধ শক ব্য যফযাকাযীয়ক 

লযয়াধ কযয়ফ;  

(ঙ) মলদ যাডজুলডয়কটয দতযাগ কয়যন ফা ভাযা মান থফা মলদ উব ক্ষ ভয়ন কয়য ক্ষম 

যাডজুলডয়কটয চুলক্ত নুায়য ঠিক দালত্ব ারন কযয়ছন না, তায়র ক্রকাযী ও 

যফযাকাযী উবয় ক্ষমৌথবায়ফ নতুন যাডজুলডয়কটয লনয়াগ ক্ষদয়ফ। মলদ নতুন 

লনয়য়গয ক্ষক্ষয়ত্র উব য়ক্ষয ভয়ধ্য ভতয়বয়দ , তায়র PCC নুায়য ক্ষভতাপ্রাি 

লনয়াগকাযী কর্তশক্ষ ক্ষময়কায়না ক্ষ ক্ষথয়ক নুয়যাধত্র াফায ক্ষচৌে (১৪) লদয়নয ভয়ধ্য 

যাডজুলডয়কটয লনয়াগ ক্ষদয়ফ;  

42.3 ালরল (Ar bi t r at i on) 

(ক) GCC নুয়চ্ছদ ৪২.১ ফা ৪২.২ নুায়য উব ক্ষ লফয়যায়ধয লফলয় প্রথভ লরলখত 

ক্ষমাগায়মায়গয তালযয়খয যফতী অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য মলদ লফয়যায়ধয লনষ্পলিয়ত 

উনীত য়ত না ায়য, তয়ফ ক্ষময়কায়না ক্ষ য ক্ষয়ক GCC উ-নুয়চ্ছদ ৪২.৩(লফ) 

নুায়য ালর অযম্ভ কযায আচ্ছা প্রকা কয়য ক্ষনাটি ক্ষপ্রযণ কযয়ত াযয়ফ;  

(খ) PCC ক্ষত উয়িলখত স্থায়ন ফত শভায়ন ফরফৎ ফাংরায়দয়য ালর অআন (২০০১ ায়রয 

অআন নং ১) নুায়য ালর নুলষ্ঠত য়ফ। 
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ধ্যা ৪0 চুলক্ত য়ত্রয লফয়ল ত শাফলর 

চুলক্ত য়ত্রয লফয়ল ত শাফরী পূযয়ণয  জন্য ংলিষ্ট  GCC নুয়চ্ছদমূয়য জন্য প্রয়াজনী লনয়দ শনা ক্ষনাট ফাাঁকা ক্ষয়য ক্ষদওা য়রা। 

GCC নুয়চ্ছদ 
চুলক্তয াধাযণ ত শাফরীলয উলিলখত নুয়চ্ছদমূয়য ংয়াধন ও ংয়মাজন 

GCC ১.১ (এন) ক্রকাযী য়চ্ছ  [ক্রকাযীয পূণ শ নাভ লরখুন]। 

GCC ১.১ (এ) যফযায়য াআটমূ/স্থানমূ [নাভ ও স্থানমূয়য, ফস্থানমূয়য লফস্তালযত তথ্য লরখুন]  

GCC ৩.১ ক্ষনাটি প্রদায়নয জন্য ক্রকাযীয লফস্তালযত ঠিকানা লনম্নরূ য়ফ0  

দৃলষ্ট অকল শণ0 

ঠিকানা0 

ক্ষপান নং0  

পযাক্স নং0 

আ-ক্ষভআর0 

ক্ষনাটি -প্রদায়নয জন্য যফযাকাযীয লফস্তালযত ঠিকানা লনম্নরূ য়ফ0 

দৃলষ্ট অকল শণ0 

ঠিকানা0 

ক্ষপান নং0  

পযাক্স নং0 

আ-ক্ষভআর0 

GCC ৭.১ (অআ) লনয়ম্নাক্ত দলররত্রও চুলক্ত য়ত্রয ং লয়য়ফ লফয়ফলচত য়ফ0 [দলররয়ত্রয নাভ লরখুন] 

GCC ৮.১ ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  এ যফযায়য লযয লনলদ শষ্ট  কযা থাকয়ফ।  

থফা 

[চুলক্ত ম্পাদয়নয ভ, ক্রকাযী যফযা লযয়য ক্ষকান লযফত শন অনয়র তা থ্যা-৬0 চালদা 

তপলয়রয ক্ষপ্রক্ষাট সুলনলদ শষ্টবায়ফ দযত্র দলরয়র উয়িখ কযয়ফ। উদাযণস্বরূ, চুলক্ত ম্পাদয়নয ভ 

I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬১.১ নুায়য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায লযভাণ বৃলদ্ধ ফা হ্রা কযয়ত য়ত ায়য।]  

GCC ১০ 
লনয়ম্নাক্ত ক্ষদমূ এয নাগলযক ফা লনফন্ধনকৃত য়র, যফযাকাযী ফা -ঠিকাদায লয়য়ফ ক্ষমাগ্য য়ফ না0  

[প্রয়মাজয য়র, ক্ষদ(মূ) এয নাভ উয়িখ করুন] 

যফযায়য জন্য লনধ শালযত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফামূ লনয়ম্নাক্ত ক্ষদ(মূ) এ উৎালদত য়ত াযয়ফ না0 

[প্রয়মাজয য়র, ক্ষদ(মূ) এয নাভ লরখুন] 

GCC ২০.২ প্যায়কয়জয ক্ষবতয ও ফাআয়যয  ক্ষভাড়কজাতকযন, লচলিতকযণ এফং দরীরকযণ লনম্নরূ য়ফ0 [য়ম ধযয়নয 

ক্ষভাড়কজাতকযণ এফং ক্ষভাড়য়কয উয়য লচলিতকযণ, প্রয়াজনী কর দলররালদ তায লফস্তালযত লফফযণ 
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লনিবয়ফ করুন] 

ক্ষভাড়য়কয ফাআয়যয লদয়ক ন্যযনতভ চাযটি ায় ক্ষম ফ তথ্য স্পষ্ট দৃশ্যভান থাকয়ফ তা লনম্নরূ য়ফ0 

 

ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা  

যফযাকাযীয নাভ 

চুলক্তয লফফযণ 

চূড়ান্ত গন্তব্যস্থর/যফযায়য স্থান 

ক্ষভাট ওজন 

প্যায়কয়জয ক্ষভাট ংখ্যায প্যায়কজ নম্বয 

ভারাভায়রয ংলক্ষি লফফযণ 

উঠা-নাভ ংক্রান্ত লফয়ল লনয়দ শনা (মলদ থায়ক) 

নাড়াচাড়া/স্থানান্তয ংক্রান্ত লফয়ল লনয়দ শনা (মলদ থায়ক) 

[উয়য উলিলখত তথ্যালদ ক্রকাযী প্রলত ক্ষক্ষয়ত্র ম শায়রাচনায লবলিয়ত প্রয়াজন নুায়য ংয়াধন কযয়ফ] 

GCC ২১.১ যফযাকাযী লনম্নরূ দলররত্র দালখর কযয়ফ0  

[প্রয়াজনী লফস্তালযত দলরর যুক্ত করুন] 

যফযাকাযী কর্তশক লনম্নরূ ডকুয়ভন্টমূ দালখর কযয়ফ-  

ক. য়ণ্যয লফফযণ, লযভাণ, একক মূে, ক্ষভাট লযভাণ উয়িখ কযা যফযাকাযীয চারায়নয (i nvoi ce) 

কল; 

খ. যফযা ক্ষনাট, ক্ষযরওয় যলদ, ফা োক যলদ; 

গ.            /যফযাকাযীয ওায়যলন্ট নদ (মলদ থায়ক); 

ঘ. ভয়নালনত লযদ শন ংস্থা (থফা ক্রকাযী) কর্তশক প্রদি লযদ শন নদ এফং/ থফা যফযাকাযীয  

কাযখানা লযদ শন প্রলতয়ফদন (মলদ থায়ক); 

ঙ. মূর উৎাদনকাযী ক্ষদয়য নদ, মলদ থায়ক।  

[উয়য উলিলখত তথ্যালদ ক্রকাযী প্রলত ক্ষক্ষয়ত্র ম শায়রাচনায লবলিয়ত প্রয়াজন নুায়য ংয়াধন কযয়ফ] 

GCC ২৩.১ মূর চুলক্ত মূে0 [NOA এয লযভাণ উয়িখ করুন] 

GCC ২৫.১ এআ চুলক্তয ধীয়ন যফযাকাযীয়ক লনম্নরূ দ্ধলত এফং য়ত শ মূে লযয়াধ কযা য়ফ0 

 (ক) গ্রীভ থ শ প্রদান  

      চুলক্তত্র স্বাক্ষয কযায যফতী লত্র (৩০) লদয়নয ভয়ধ্য যফযাকাযীয়ক গ্রীভ [ংখ্যা লরখুন] টাকা 

থ শ  লযয়াধ কযা য়ফ। 

[গ্রীভ থ শ প্রদায়নয ংস্থান থাকয়র, দযত্র দলরয়র (ললজ৩-১২) প্রদি প্রতযাাযয়মাগ্য ও লনঃত শ 

ব্যাংক গ্যাযালন্টয মূর পযভ (কল ন) দালখয়রয ভাধ্যয়ভ ভলযভাণ থ শ দাফীয লবলিয়ত গ্রীভ থ শ 

প্রদান কযা য়ফ। উক্ত ব্যাংক গ্যাযালন্টয ক্ষভাদ ণ্য যফযায়য তালযখ ম শন্ত বফধ থাকয়ফ। 

সুালযকৃত য়ফ শাচ্চ লগ্রভ থ শ য়ফ মূর চুলক্তমূয়েয  ১০ তাং। ] 

[প্রয়মাজয না য়র ফাদ লদন] 
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খ. যফযা এফং গ্রণ  

GCC নুয়চ্ছদ ২১ এফং ২২ নুমাী [ংখ্যা লরখুন] টাকা প্রদান কযা য়ফ। 

[গ্রীভ থ শ প্রদায়নয ংস্থান থাকয়র ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায মূর চুলক্তমূয়েয ৯০ তাং এফং গ্রীভ 

প্রদায়নয ংস্থান না থাকয়র  ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায ১০০ তবাগ  মূর চুলক্তমূে প্রদান কযা য়ফ]  

[ক্ষকান সুলনলদ শষ্ট ক্রয়য ক্ষক্ষয়ত্র যফযাকাযী এআ দ্ধলত ও ত শ ংয়াধন কযয়ফ] 

GCC ২৫.৩ যফযাকাযী কর্তশক চারান ফা মূে লযয়ায়ধয নুয়যাধত্র দালখর ও ক্রকাযী কর্তশক তা গ্রণ কযায 

]লদয়নয ংখ্যা লরখুন[ লদয়নয ভয়ধ্য মূে লযয়াধ  কযয়ত য়ফ। 

[ক্রকাযী লনজস্ব মূোয়ে্য লবলিয়ত লদয়নয ংখ্যা লনধ শাযণ কযয়ফ] 

GCC ২৫.৫ ক্ষদয়য প্রচলরত ফালণলজযক ঋয়ণয সুয়দয ায প্রয়মাজয য়ফ। 

থফা, 

[„„প্রয়মাজয ন‟‟ লরখুন] 

[প্রয়মাজয না য়র ফাদ লদন] 

GCC ৩০.১ লযদ শন ও যীক্ষা (Test ) য়ফ0 [লযদ শন ও যীক্ষায দ্ধলত, স্থান, ভ, যীক্ষায ধযন উয়িখ করুন 

ণ্য0 

যীক্ষায ধযন0 

ভ ফা ভাআরপরক0 

স্থান0 

দ্ধলত0  ]  

[ক্রতব্য য়ণ্যয ধযয়নয উয লনব শয কয়য লফয়ল লযদ শন এফং/থফা       যীক্ষা লযচারনায 

প্রয়াজন য়ফ। লফয়ল কয়য ক্ষম ক্ষক্ষয়ত্র ংলিষ্ট প্রকয়ল্পয লনলদ শষ্ট উয়েয়শ্যয জন্য ণ্য লফয়লবায়ফ লডজাআন 

কযা য়র ফা  য়ণ্যয প্রকৃলত লফয়ফচনা প্রাথলভক ম শায় লনলদ শষ্ট কালযগলয লফলনয়দ শ ও চালদায লযচারন 

(Compl i ance) লনলশ্চত কযা অফশ্যক। এ ধযয়নয লফয়ল লযদ শন এফং/থফা যীক্ষা অফশ্যক য়র, 

PCCক্ষত যীক্ষায লফয়ল দ্ধলত, এফং ভ থফা ভাআরপরক এফং লযদ শন এফং/থফা যীক্ষায স্থান 

লনলদ শষ্টবায়ফ উয়িখ কযয়ত য়ফ।]  

GCC ৩১.৩ ওায়যলন্টয ক্ষভাদ য়ফ0 [ভায়য ংখ্যা লরখুন] 

GCC ৩১.৭ ক্ষকান ধযয়নয ক্রটি য়র ওায়যলন্টয অওতা ক্রকাযীয ক্ষনাটি প্রদায়নয [লদয়নয ংখ্যা লরখুন] লদয়নয ভয়ধ্য 

যফযাকাযী তা ংয়াধন/য়ভযাভত কযয়ফ।   
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GCC ৩৩.১ 

 

যফযা এফং ম্পাদন তপলয়রয ভয়য ভয়ধ্য ফা ম্পাদয়নয ফলধ শত ভয়য ভয়ধ্য যফযা ম্পনিব কযা 

লন ফা উক্ত ভয়য য়য যফযা কযা য়য়ছ এফ ণ্য ফা অংলক য়ণ্যয চুলক্তমূয়েয উয প্রলতলদন 

এক (১%) তাং এয [০.০৫ এফং ০.১০ এয ভয়ধ্য লরখুন] ায়য লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ য়ফ। 

 চুলক্তমূয়েয উয়যাক্ত GCC উ-নুয়চ্ছদ ৩৩.১ প্রয়ায়গয লনয়দ শনা 

লনয়ম্নাক্ত সূত্র নুায়য লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযয়ণয লযভাণ লনধ শালযত য়ফ  

T = V x Px n 

এখায়ন, 

T   =    ক্ষভাট লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযণ 

  V =  যফযা ও ম্পাদয়নয তালযখ উিীণ শ ফায য ফা যফযা ও ম্পাদয়নয ফলধ শত ভয়য য়য  

যফযাকৃত ণ্য ফা যফযাকৃত ণ্য ফা অংলক য়ণ্যয চুলক্তমূে  

P   = প্রলতলদন লফরয়ম্বয জয়ন্য লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযয়ণয তকযা ায  

  n   =            ও                                                      ,        

         ও                                                              

                ,            জ ।           

 

যফযাকৃত ণ্য ফা অংলক য়ণ্যয ফ শালধক লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযয়ণয লযভাণ য়ফ ম্পূণ শ ণ্য ও 

ংলিষ্ট ক্ষফায চূড়ান্ত চুলক্তমূয়েয [দ (১০) ≤ংখ্যা লরখুন] তাং। 

GCC ৪২.২ (লফ) এফং 

(আ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্ষমৌথবায়ফ উব ক্ষ কর্তশক লনয়াগকৃত যাডজুলডয়কটয0  

নাভ0 

ঠিকানা0 

ক্ষপান নং0 

পযাক্স নং0 

আ-ক্ষভআর0  

যাডজুলডয়কটয লনয়ায়গয ক্ষক্ষয়ত্র উব য়ক্ষয ভতনদ্বততা ক্ষদখা লদয়র আলিটিউট প আলঞ্জলনায, 

ফাংরায়দ (I EB) এয ক্ষপ্রলয়ডন্ট যাডজুলডয়কটয লনয়াগকাযী কর্তশক্ষ য়ফ।  

GCC ৪২.৩ (লফ) ালর   ঘ   য়ফ0 [ফস্থান ও ক্ষজরা স্থায়নয নাভ ন্তর্ভশক্ত করুন]  
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ধ্যা ৫0 দযত্র ও চুলক্তয পযভমূ 

 

 

পযভ  লয়যানাভ 

 দযত্র পযভ [Forms] 

ললজ৩ - ১ দযত্র দালখরত্র 

ললজ৩ - ২ দযত্রদাতায তথ্য লট  

ললজ৩ - ৩ -ঠিকাদায়যয তথ্য (প্রয়মাজয য়র) 

ললজ৩ -৪এ  য়ণ্যয মূে তপলর 

ললজ৩ -৪লফ    ংলিষ্ট ক্ষফায মূে তপলর 

ললজ৩ - ৫ কালযগলয লফলনয়দ শ [Speci f i cat i ons] দালখর ও         [Compl i ance] লট 

ললজ৩ - ৬               ক্ষভতাপ্রদান ত্র 

ললজ৩ - ৭ দযত্র জাভানয়তয [Tender  Secur i t y] ব্যাংক গ্যাযালন্ট ( খ              জ         ) 

ললজ৩ - ৮ ব্যাংক  ঋয়ণয [Li ne of  Cr edi t ] েীকায ত্র (মখন এআ দ্ধলত প্রয়মাজয কযা য়ফ) 

 চুলক্ত পযভ 

ললজ৩ - ৯ চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি (NOA) 

ললজ৩ - ১০ চুলক্তত্র দলরর 

ললজ৩ - ১১ কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয [PG] ব্যাংক গ্যাযালন্ট ( খ              জ         )  

ললজ৩ - ১২ গ্রীভ লযয়ায়ধয ব্যাংক গ্যাযালন্ট (প্রয়মাজয য়র) 

 

পযভ ললজ৩ - ১ ক্ষথয়ক ললজ৩ - ৮ ম শন্ত  দযয়ত্রয ং এফং I TT নুয়চ্ছদ ২১ এয ফণ শনা নুমাী এগুয়রা পূযণ  

কযয়ত য়ফ। 

 

GCC নুয়চ্ছদ ৭ নুমাী পযভ ললজ৩-৯ ক্ষথয়ক পযভ ললজ৩-১২ ম শন্ত চুলক্তয ং লয়য়ফ গণ্য য়ফ।  
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দযত্র দালখর ত্র (পযভ ললজ ৩ - ১) 

 [এআ ত্র পূণ শরূয় ম্পনিবকৃত ও ক্ষভতাপ্রাি ব্যলক্ত কর্তশক স্বাক্ষলযত য়ত য়ফ এফং দযদাতায ক্ষরটায ক্ষড প্যায়ড ক্ষদা ফািণী]  

 

প্রলত0 

[ক্রকাযীয ঠিকানা]  

তালযখ0 31/05/2022 

দযত্র অফান নং (I FT)0 I FT নং_______________ 

দযত্র প্যায়কজ নং0 প্যায়কজ নং ___________ 

রট নং0 (প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র) রট নং _______________ 

 অভযা, লনম্ন স্বাক্ষযকাযী, দযত্র দলরয়রয ায়থ ংগলত ক্ষযয়খ লনয়ম্নাক্ত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য উয়েয়শ্য 

দযত্র দালখর কযলছ, মথা0  

 

I TT নুয়চ্ছদ ২৪ ও ২৫ নুায়য অভায়দয দযয়ত্রয জন্য লনয়ম্নাক্ত মূে প্রয়মাজয য়ফ0  

দযত্র মূে0 

(I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৪.০৯ এফং ২৫.১) 

 

টাকা.__________________________ 

 [ংয়ক] 

 

টাকা.__________________________ 

 [কথা] 

গ্রীভ থ শ প্রদান (প্রয়মাজয য়র)0  

[দযত্র মূয়েয তকযা লায়ফয লবলিয়ত লযভাণ উয়িখ করুন]  

(GCC উ-নুয়চ্ছদ ২৫.১) 

টাকা.__________________________ 

 [ংয়ক] 

 

টাকা.__________________________ 

 [কথা] 

এফং অভযা পযভ ললজ৩ - ১২ নুযণ কয়য মথালনয়ভ একটি গ্রীভ থ শ প্রদায়নয গ্যাযালন্ট দালখর কযফ।  

I TT নুয়চ্ছদ ২৪ নুায়য, অভায়দয দযয়ত্রয জন্য লনয়ম্নাক্ত মূেছাড় প্রয়মাজয য়ফ0  

(I TT উ নুয়চ্ছদ ২৪.১১ এফং ২৫.১ নুমাী অভায়দয দযয়ত্র 

লনয়ম্নাক্ত মূে ছাড় প্রয়মাজয য়ফ) 

টাকা.__________________________ 

 [ংয়ক] 

 

টাকা.__________________________ 

 [কথা] 

       জ      জ                   ছ                                 । 

 

       চ               schedul e of  r equi r ement s  

                              ছ               ও   

           জ     । 

 

 

এআ ত্র স্বাক্ষয ও অভায়দয দযত্র দালখয়রয ভাধ্যয়ভ অভযা অযও লনশ্চতা লদলচ্ছ ক্ষম,  

 

ক) অভায়দয দযয়ত্রয ক্ষভাদ দযত্র উাি লয়ট উয়িলখত ক্ষভাদ ম শন্ত বফধ থাকয়ফ (I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৯.১) এফং 

উক্ত ক্ষভাদ ম শন্ত অভযা অফদ্ধ থাকফ এফং ক্ষভাদ উিীণ শ ওায পূয়ফ শ ক্ষম ক্ষকান ভ অভায়দয দযত্র গ্রণ কযা 

মায়ফ; 
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খ) দযত্র জাভানত লয়য়ফ দযত্র উাি লট (I TT নুয়চ্ছদ ৩১) এ উয়িলখত লযভায়ণ [য় ড শায/ব্যাংক ড্রাফ্ট/ব্যাংক 

গ্যাযালন্ট] ংযুক্ত কযা র এফং এয  বফধতা দযত্র ক্ষভাদ উিীয়ণ শয তালযয়খয যফতী অঠা (২৮) লদন ম শন্ত ফরফৎ 

থাকয়ফ; 

 

গ) মলদ অভায়দয দযত্র গৃীত ,      দযত্র উাি লট (I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬৩.১) এ উয়িলখত লযভাণ ও দযত্র 

উাি লট (I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬৩(১) এ উয়িলখত দ্ধলতয়ত কাম শ ম্পাদন জাভানত প্রদায়ন প্রলত্রতলতফদ্ধ এফং এটিয 

বফধতা কাম শ ম্পাদন ম্পনিব কযায ফাধ্যফাধকতা ক্ষল তালযয়খয যফতী অঠা (২৮) লদন ম শন্ত ফরফৎ থাকয়ফ; 

 

ঘ) অনায়দয কর্তশক [তালযখ লরখুন] তালযয়খ জালযকৃত দযত্র দলরর, দযত্রদাতায়দয প্রলত লনয়দ শনা (I TT নুয়চ্ছদ ১১) 

নুায়য জালযকৃত দযত্র দলরর [নং [নম্বয লরখুন] এয ংয়াধনী [প্রলতটি ংয়াধনী জালযয তালযখ ও নম্বয উয়িখ 

করুন থফা মলদ ক্ষকান ংয়াধনী না থায়ক তয়ফ এআ ফাকযটি ফাদ লদন] অভযা যীক্ষা কয়যলছ এফং অভায়দয ক্ষকান 

অলিয লফল ক্ষনআ;  

       

ঙ) দযত্র প্রলক্রায পয়র চুলক্তয ক্ষম ক্ষকান ংয়য জন্য অভায়দয এফং প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র অভায়দয -ঠিকাদায়যয I TT 

উ-নুয়চ্ছদ ৫.১ ক্ষভাতায়ফক দযত্র ংগ্রয়ণ ফালযত লন এভন ক্ষদয়য নাগলযকয়ত্বয উযুক্ততা যয়য়ছ; 

 

চ) একক দযত্রদাতা লায়ফ অভযা এআ দযত্র দালখর কযলছ; 

 

ছ) অভযা যকালয ভালরকানাধীন িা এফং I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫.৯ এয চালদা অভযা পূযণ কলয                              

(প্রয়মাজয না য়র ফাদ লদন);   

 

জ) অভযা ক্ষঘালণা কযলছ ক্ষম, I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫.৫ নুায়য এআ দযয়ত্রয লডজাআন, লফলনয়দ শ, এফং ন্যান্য দলররত্র 

প্রস্তুতকাযী  ক্ষকান যাভ শক ফা ন্য ক্ষকান িায য়ে অভায়দয ক্ষকানরূ প্রতযক্ষ ফা য়যাক্ষ ম্পকশ ক্ষনআ এফং 

তীয়তও লছর না;  

 

ঝ) অভযা, প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র ংলিষ্ট -ঠিকাদায আয়তাপূয়ফ শ ফাংরায়দয়য অআন ফা যকালয প্রলফধান, জালতংয়ঘয 

লনযািা লযলয়দয লদ্ধায়ন্তয প্রলতারয়নয জন্য ফাংরায়দ যকায ফা উনিবন য়মাগী কর্তশক দুনীলতমূরক, 

প্রতাযণামূরক, লড়মন্ত্রমূরক, জফযদলস্তমূরক (           জ                                              , 

                   জ      জ ) কায়ম শয জন্য I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫.৬ ক্ষভাতায়ফক য়মাগ্য ক্ষঘাললত আলন; 

 

ঞ) লধকন্তু, উলযউক্ত কাম শকরা ম্পলক শত I TT উ-নুয়চ্ছদ ৪.২ লফলয় অভযা ফগত অলছ এফং এআ দযত্র 

প্রলতয়মালগতা ং ক্ষনওা  ফা চুলক্ত ফাস্তফায়নয ক্ষক্ষয়ত্র এ ধযয়নয কায়ম শ লরি না ওায েীকায কযলছ; 

 

ট) I TT উ-নুয়চ্ছদ ১৬.১ এয ধীয়ন অভযা একটি কাম শক্রভ ফা অংলক যফযায়য জন্য অভযা লনয়ম্নাক্ত -

ঠিকাদায(গণ) এয য়ে উচুলক্ত কযয়ত আচ্ছুক;  

 

ণ্য যফযা ফা ংলিষ্ট ক্ষফায প্রকৃলত  -ঠিকাদায়যয নাভ ও ঠিকানা 

  

ঠ) অভযা লনশ্চতা লদলচ্ছ ক্ষম, পূয়ফ শ অভায়দয খাযাবায়ফ চুলক্ত ম্পাদয়নয  ক্ষকান নলজয ক্ষনআ, ক্ষমভন, যফযা লযতযাগ 

কযা, মথামথবায়ফ চুলক্ত ম্পাদন  না কযা, তযালধক লফরম্ব কযা ফা I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫.৮ ক্ষভাতায়ফক অলথ শক াভথ শ 

না থাকা এফং দযত্রদাতায উাি লট (পযভ ললজ৩ - ২) এ উয়িলখত লফলয়য ফাআয়য অভায়দয লফরুয়দ্ধ ক্ষকান 

ভাভরা ক্ষনআ ফা তীয়ত লছর না;  

 

ড) এআ দযত্র প্রলক্রা অভযা একালধক দযয়ত্র ংগ্রণ কলয নাআ।  অভযা জালন ক্ষম অনুষ্ঠালনক চুলক্ত প্রস্তুত ও 

ম্পনিব না ওা ম শন্ত চুলক্ত ম্পাদয়নয লরলখত ক্ষনাটি অভায়দয ফশ্য ারনী চুলক্তয়ত অফদ্ধ কযয়ফ;  

 

ঢ) অভযা জালন ক্ষম I TT নুয়চ্ছদ ৫৭.১ নুায়য দযত্রদাতায লনকট ক্ষকান দা ব্যলতয়যয়ক অলন ক্ষময়কান দযত্র গ্রণ 

ফা ফালতর কযায, দযত্র প্রলক্রা ফালতর কযায, থফা কর দযত্র ফালতর কযায লধকায ংযক্ষণ কয়যন।   
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স্বাক্ষয0 [দযত্রদাতায ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয  স্বাক্ষয] 

নাভ0  [স্বাক্ষযকাযীয পূণ শ নাভ ও জাতী লযচত্র নম্বয] 

    : [স্বাক্ষযকাযীয দফী] 

          জ  ও                           জ                 

 

                        [মলদ একালধক স্বাক্ষযকাযী , তায়র একালধক  ফক্স যুক্ত করুন এফং নুরূবায়ফ স্বাক্ষয করুন]  

 

 

 

 

ংযুলক্ত ১0  I TT উ-নুয়চ্ছদ ৩৬.৩ ক্ষভাতায়ফক স্বাক্ষযকাযী(গণ)য়ক দযত্রদাতা কর্তশক স্বাক্ষয কযায ক্ষভতা প্রদায়নয 

লরলখত ক্ষভতা  শন ত্র। 
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দযত্রদাতায তথ্য লট (পযভ ললজ ৩-২) 

 

[লনয়চয লনয়দ শনা নুযণ কয়য দযত্রদাতা এআ পযভ পূযণ কযয়ফ। এয ক্ষকান লযফত শন কযা মায়ফ না  এফং এয ক্ষকান 

প্রলতস্থান গ্রণয়মাগ্য য়ফ না।] 

 

দযত্র অফান লফজ্ঞলি নং0 [I FT নং] তালযখ [দযত্র দালখয়রয তালযখ 

উয়িখ করুন] 

দযত্র প্যায়কজ নং0 [প্যায়কজ নং]   

রট নং (প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র) [রট নং]   

 

১. দযত্রদাতায         তথ্য [I TT নুয়চ্ছদ ৫ ও ২৬] 

১.১ দযত্রদাতায বফধ লয়যানাভ  নাভ0  

১.২ লনফন্ধনকাযী ক্ষদয় দযত্রদাতায বফধ ঠিকানা 
 

১.৪ দযত্রদাতায লনফন্ধয়নয ফছয  

1.5 দযত্রদাতায বফধ ভম শাদা [ংলিষ্ট ফক্স পূণ শ করুন] 

 ভালরকানা  

 ংীদালযত্ব  

 লরলভয়টড দা ংলিষ্ট   

 যকালয ভালরকানাধীন প্রলতষ্ঠান  

 ন্যান্য 

[প্রয়মাজয য়র লফস্তালযত লরখুন] 

 

১.৬ দযত্রদাতায ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয তথ্য 
 

 নাভ 
 

 জাতী লযচত্র নম্বয 
 

 ঠিকানা 
 

 ক্ষপান/পযাক্স নম্বয 
 

 আ-ক্ষভআর 
 

১.৭ ভাভরা ংক্রান্ত লফফযণ [I TT নুয়চ্ছদ ১৩] 

 ক. লভভাংলত ভাভরা ক্ষনআ             ≥ [লভভাংলত ভাভরা না থাকয়র টিক লচি লদন] 

খ. লভভাংলত ভাভরা 

ফছয লফয়যায়ধয লফল লনষ্পনিব দালফয থ শমূে 

টাকা 

লনট মূয়েয (Net  Wor t h) 

এয তকযা ায়য লনষ্পনিব 

দালফয লযভাণ  

১.৮ দযত্রদাতা ায় ফলণ শত কর মূর দলরয়রয [I TT নুয়চ্ছদ ৫ ও ২৬ এয ধীন চালত কর দলরর] 
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পয়টাকল ংযুক্ত কযয়ফ 

ক্ষদী দযত্রদাতায জন্য লনয়চয দুআ তথ্য প্রয়মাজয  

১.৯ দযত্রদাতায মূে ংয়মাজন কয (VAT) 

লনফন্ধন নম্বয  

 

১.১০ দযত্রদাতায            (E TI N) নম্বয  

[I TT উ-নুয়চ্ছদ ৫.১ ক্ষভাতায়ফক, লফয়দল দযত্রদাতা ক্ষমাগ্যতা             লরলখত উস্থান কযয়ফন মায়ত তাযা 

দযয়ত্রয ভানদন্ড পূযণ কয়য] 

2. দযত্রদাতায ক্ষমাগ্যতায তথ্য [I TT নুয়চ্ছদ ২৮]  

২.১ ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায় দযত্রদাতায াধাযণ লবজ্ঞতা [লবজ্ঞতায ফছয ংখ্যা লরখুন]  

২.২ নুরূ ণ্য যফযা য়ন্তালজনকবায়ফ ম্পাদয়নয সুলনলদ শষ্ট লবজ্ঞতা 

চুলক্ত ত্র নং 

  

চুলক্তয নাভ 

 

[  ফছয] এয [য়যপায়যি নম্বয] 

 

[নাভ লরখুন] 

চুলক্ত স্বাক্ষয়যয তালযখ 

চুলক্ত ম্পাদয়নয তালযখ 

ক্ষভাট চুলক্তমূে 

[তালযখ] 

[তালযখ] 

[য়থ শয লযভান লরখুন] 

ক্রকাযীয নাভ 

ঠিকানা 

ক্ষপান/পযাক্স 

আ-ক্ষভআর 

 

ক্রকাযীয ক্রতব্য ণ্যয 

প্রয়াজনীতায তুরনা  

াদৃশ্যতায যুলক্তংগত ংলক্ষি 

লফফযণ  

 

 

 

 

 

 

[প্রস্তালফত যফযায়য তুরনা আায ভরূতায ভথ শয়ন ক্ষমৌলক্তকতা লরখুন] 

২.৩ য়ণ্যয যফযা এফং/থফা উৎাদন ক্ষভতা0 

ফছয লযভাণ য়ণ্যয ধযন 

   

২.৪ রবয তাযে ম্পদ 

নং থ শায়নয উৎ                  
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-ঠিকাদায়যয তথ্য [       জ ৩-৩] 

 

[প্রয়তযক -ঠিকাদায কর্তশক ক্ষরটায ক্ষড প্যায়ড এআ পযভ পূযণ          ] 

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং (I FT)0 [ I FT নং] 

দযত্র প্যায়কজ নং0 [প্যায়কজ নং] 

রট নং (প্রয়মাজয য়র) [ রট নং] 

 

১. -ঠিকাদায়যয ক্ষমাগ্যতায তথ্য [I TT নুয়চ্ছদ ৫ ও ২৬]  

১.১ ব্যলক্তয জাতীতা ফা ক্ষম ক্ষদয় লনফন্ধনকৃত  

১.২ -ঠিকাদায়য বফধ লয়যানাভ  

১.৩ -ঠিকাদায়যয লনফলদ্ধত ঠিকানা  

১.৪ -ঠিকাদায়যয বফধ ভম শাদা [ংলিষ্ট ফক্স পূণ শ করুন] 

 ভালরকানা  

 ংীদালযত্ব  

 লরলভয়টড দাফদ্ধ ংলিষ্ট   

 যকালয ভালরকানাধীন প্রলতষ্ঠান  

 ন্যান্য 

[লফস্তালযত লরখুন] 

 

১.৫ -ঠিকাদায়যয লনফন্ধয়নয ফছয 

১.৬ -ঠিকাদায়যয ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয 

লফফযণ 

 

 নাভ জাতী লযচত্র নম্বয   

 ঠিকানা  

 ক্ষপান/পযাক্স নম্বয  

 আ-ক্ষভআর  

১.৭ -ঠিকাদাযয়ক ায় ফলণ শত কর মূর 

দলরয়রয পয়টাকল ংযুক্ত কযয়ত য়ফ 

[য়মাগ্যতায প্রভাণস্বরূ I TT নুয়চ্ছদ ৫ ও ২৬ এয ধীন 

প্রয়মাজয কর দলরর] 

ক্ষদী -ঠিকাদায়যয জন্য লনয়চয দুআ তথ্য প্রয়মাজয  

১.৮ -ঠিকাদায এয মূক (VAT) লনফন্ধন 

নম্বয  

 

১.৯ -ঠিকাদায এয            (e  
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TI N) নম্বয  

[I TT উ নুয়চ্ছদ ৫.১ ক্ষভাতায়ফক, লফয়দল -ঠিকাদা    ক্ষমাগ্যতা প্রভায়ণয কাম শকয লরলখত ক্ষঘালণা দালখর কযয়ফ] 

২. চুলক্তয অওতা কযণী প্রধান কাম শ(মূ) [I TT উ-নুয়চ্ছদ  ১৬.১] 

২.১ কাম শক্রয়ভয উাদান কাম শক্রয়ভয ংলক্ষি লফফযণ 

   

   

২.২      প্রস্তালফত -ঠিকাদায নুরূ ক্ষমফ চুলক্ত ফাস্তফান কয়যয়ছ তায তালরকা 

 চুলক্তয নাভ ও 

ফাস্তফায়নয ফছয 

 

চুলক্ত মূে [ ছ                        ] 

ক্রকাযীয নাভ   

ক্ষমাগায়মাগকাযী ব্যলক্ত ও 

তায ঠিকানা 

  

ক্ষম ধযয়নয কাম শ ফাস্তফান 

কয়যয়ছ তায লফফযণ 
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য়ণ্যয মূে তপলর (ললজ৩-৪এ) 

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং  তালযখ  

দযত্র প্যায়কজ নং  প্যায়কয়জয লফফযণ [ধ্যা ৬ নুমাী লফফযণ লরখুন] 

দযত্র রট নং  রয়টয লফফযণ [ধ্যা ৬ নুমাী লফফযণ লরখুন] 

 

ক0 য়ণ্যয মূে (খুচযা যঞ্জাভ (spare part s), মলদ থায়ক) এফং যফযা তপলর 

 

১ ২ ৩ 4 5 6  7 

অআয়টভ 

নং 

অআয়টয়ভয লফফযণ লযভায়য 

একক 

প্রয়াজনী 

আউলনট 

ংখ্যা 

একক মূে 

 

চালদা তপলর  

ক্ষভাতায়ফক 

যফযা স্থান 

চালদা 

তপলর  

ক্ষভাতায়ফক 

প্রস্তালফত 

যফযা 

ক্ষভাদ 

 

    ( ক্ষনাট ১) ( ক্ষনাট ২)  

ক্ষনাট ১0 দযত্রদাতা কর্তশক মূর ণ্য ফা কাম শক্রয়ভয একক মূে ও উদ্ধৃত মূয়ে দযত্রদাতায রাব, ওবাযয়ড,         জ     

(VAT) এফং অনুলালেক ক্ষফায ব্য ব্যাংক লপ্রলভাভ ও আিয়ুযি (মা প্রয়মাজয) ন্যান্য কর ব্য ন্তর্ভশক্ত কযয়ত য়ফ, 

এফং চূড়ান্ত গন্তয়ব্য ফা যফযা স্থায়ন যফযায়য ক্ষভাট মূে ধাম শ কয়য দযত্র মূে উদ্ধৃত কযয়ত য়ফ।  

 ক্ষনাট ২0 ধ্যা ৬0 চালদা তপলর  এ উযুক্ততায লনলযয়খ ফলণ শত লফস্তালযত লনয়দ শনা নুমাী দযত্রদাতাযা এফ করাভ পূযণ 

কযয়ফ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষয0 [দযত্রদাতায য়ক্ষ ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয স্বাক্ষয] 

নাভ0 [জাতী লযচত্র স্বাক্ষযকাযীয পূণ শ নাভ] 

ক্ষভতা ফয়র [স্বাক্ষযকাযীয দফী] 

দযত্রদাতায য়ক্ষ দযত্র স্বাক্ষয কযায জন্য  মথামথবায়ফ ক্ষভতাপ্রাি।  
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ংলিষ্ট ক্ষফায মূে তপলর (পযভ ললজ ৩-৪লফ)  ১ 

দযত্র লফজ্ঞলিয নং  তালযখ0  

দযত্র প্যায়কজ নং0  প্যায়কয়জয লফফযণ [ধ্যা ৬ নুমাী লফফযণ লরখুন] 

দযত্র রট নং0  রয়টয লফফযণ [ধ্যা ৬ নুমাী লফফযণ লরখুন] 

 

খ. ংলিষ্ট ক্ষফায মূে (অনুলালেক ক্ষফায মূে, মলদ থায়ক) এফং ম্পাদন তপলর 

`i`vZvi D×„Z `i 
`i`vZv wbgœwjwLZ QK Abyhvqx Zvi cÖwZôv‡bi wbR¯^ †jUvi †nW c¨v‡W `icÎ AvnŸvb Kvix‡K m‡¤̂vab 

c~e©K `icÖ¯Íve `vwLj Ki‡eb t (`ic‡Îi mwnZ `icÖ¯Ív‡ei wmwW/wWwfwW †cÖiY Avek¨K) 

c¨v‡KR bs t 06 msMÖn I mieivn (cwienb) Gi wmwWDj (2022-2023)   
 

µwgK bs msMÖn I mieivn (cwienb) Gi weeiY wnmv‡ei GKK `ig~j¨ 
As‡K K_vq 

1 2 3 4 5 
 nvmcvZv‡ji iæMx‡`i wPwKrmv †mevq wewfbœ gvjvgvj Avbv †bIqvi 

Rb¨ UªvK/wcKAvc/KvfvW© f¨vb fvov I †jevi PvR© Avjv`vfv‡e 
D‡jøL Ki‡Z n‡e|  

   

01| ‡ZRMuvI mvZiv¯Ív hvIqv Avmv †`o Ub ÿgZv m¤úbœ KvfvW© f¨vb/ 
wcKAvc fvov 

cÖwZ wUªc   

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
02| Rb¯^v¯’¨ BÝwUwUDU, gnvLvjx hvIqv Avmv wcKAvc fvov cÖwZ wUªc   

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
03| wmGgGmwW, ‡ZRMuvI nB‡Z BwWwmGj JlacÎ Avbvi Rb¨ cuvP Ub 

ÿgZv m¤úbœ UªvK fvov 
cÖwZ wUªc 

 
  

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
04| ewmjv, †KivbxMÄ, XvKv nB‡Z M¨vm wmwjÛvi Avbvi Rb¨ wcKAvc 

/KvfvW© f¨vb fvov 
cÖwZ wUªc   

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
05| wegvb e›`i ‡_‡K fvox hš¿cvwZ Avbvi Rb¨ eo UªvK Gi fvov cÖwZ wUªc   

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
06| wewR †cÖm nB‡Z KvMR I wewfbœ dg© Avbvi Rb¨ eo UªvK fvov cÖwZ wUªc   

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
07| evsjv‡`‡ki †h †Kvb ¯’vb nB‡Z fvox I nvjKv gvjvgvj Avbvi 

Rb¨ eo UªvK (cuvP Ub ÿgZv m¤úbœ) fvov   
cÖwZ wKt wgt   

D‡jøwLZ gvjvgvj DVv‡bv I bvgv‡bvi †jevi PvR© cÖwZ wUªc   
‡gvU=   

 

ক্ষনাট ১0 দযত্রদাতা কর্তশক প্রয়তযকটি মূর ণ্য ফা কাম শক্রয়ভয একক মূে ও উদ্ধৃত মূয়ে দযত্রদাতায রাব, ওবাযয়ড,    

     জ     (VAT) এফং      চ জ    অনুলালেক ক্ষফায ব্য এফং ব্যাংক লপ্রলভাভ ও আিয়ুযি (মা প্রয়মাজয) 

ন্যান্য কর ব্য ন্তর্ভশক্ত কযয়ত য়ফ, এফং চুড়ান্ত গন্তয়ব্য  ফা যফযা স্থায়ন যফযায়য ক্ষভাট মূে ধাম শ কয়য দযত্র মূে 

উদ্ধৃত কযয়ত য়ফ।  

ক্ষনাট ২0 ধ্যা ৬0 চালদা তপলর এ ফলণ শত লফস্তালযত লনয়দ শনা নুমাী উযুক্ততায লনলযয়খ দযত্রদাতাযা এফ করাভ পূযণ 

কযয়ফ। 
 

স্বাক্ষয0 [দযত্রদাতায য়ক্ষ ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয স্বাক্ষয] 

নাভ0 [জাতী লযচত্র স্বাক্ষযকাযীয পূণ শ নাভ] 

ক্ষভতাফয়র [স্বাক্ষযকাযীয দফী] 

দযত্রদাতায  য়ক্ষ দযত্র স্বাক্ষয কযায জন্য  মথামথবায়ফ ক্ষভতাপ্রাি। 
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         (speci f i cai ons)    খ  ও             (Compl i ance sheet ) (ললজ৩-৫)  

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং0  তালযখ0  

দযত্র প্যায়কজ নং0  প্যায়কজ 

লফফযণ0 

[ধ্যা ৬ এয উয়িখ 

নুমাী লফফযণ লরখয়ত 

য়ফ] 

দযত্র রট নং0  রট লফফযণ0 [ধ্যা ৬ এয উয়িখ 

নুমাী লফফযণ লরখয়ত 

য়ফ] 

 

অআয়টভ 

নং 

ণ্য ফা ংলিষ্ট ক্ষফায নাভ উৎাদনকাযী 

ক্ষদ 

ক্ষভক ও ভয়ডর 

(মখন প্রয়মাজয) 

পুণ শাে কালযগলয লফলনয়দ শ এফং ভান  

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

 য়ণ্যয জন্য    ক্ষনাট ১ 

     

     

 ংলিষ্ট ক্ষফায জন্য    

     

     

 

[প্রয়াজন নুায়য দযত্রদাতা কর করাভ পূযণ কযয়ফ] 

 

 

স্বাক্ষয0 [দযত্রদাতায য়ক্ষ ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয স্বাক্ষয] 

নাভ0 [জাতী লযচত্র স্বাক্ষযকাযীয পূণ শ নাভ] 

ক্ষভতা [স্বাক্ষযকাযীয দফী] 

দযত্রদাতায য়ক্ষ দযত্র স্বাক্ষয কযায জন্য  মথামথবায়ফ ক্ষভতাপ্রাি। 
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                              (পযভ ললজ ৩-৬)  

 

[লনয়ম্নাক্ত লনয়দ শনা ক্ষভাতায়ফক দযত্রদাতা উৎাদনকাযীয়ক লদয় এআ পযভ পূযণ কযায়ফ। এআ ক্ষভতা  শণ ত্র উৎাদনকাযীয 

ক্ষরটায ক্ষড প্যায়ড লদয়ত য়ফ এফং উৎাদনকাযীয য়ক্ষ মথামথ ক্ষভতাপ্রাি ব্যলক্তয স্বাক্ষযকৃত য়ত য়ফ।]  

 

 [I TT উ-নুয়চ্ছদ ২৮(১)(এপ) এয ধীয়ন  TDS এয লনয়দ শনা ক্ষভাতায়ফক দযত্রদাতা এটা দযয়ত্র ন্তর্ভশক্ত কযয়ফ]  

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং 

 

তালযখ 

দযত্র প্যায়কজ নং 

 

 

দযত্র রট নং (মখন প্রয়মাজয)  

প্রাক 

[ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা] 

 

 

 

ক্ষময়তু অভযা [উৎাদনকাযীয পূণ শনাভ লরখুন] 

মাযা [ক্ষম ধযয়নয ণ্য বতলয  তা লরখুন] এয লপলার প্রকৃত প্রস্তুতকাযক এফং মায কাযখানা যয়য়ছ [উৎাদনকাযীয কাযখানায 

পূণ শ ঠিকানা] এআ ভয়ভ শ 

 

[দযত্রদাতায পূণ শ নাভ]    অভায়দয কাযখানা প্রস্তুতকৃত লনয়ভাক্ত ণ্যমূ [য়ণ্যয নাভ ও ংলক্ষি লফফযণ] যফযায়য ক্ষভতা 

 শন কযলছ।  

 

অভযা, চুলক্তয াধাযণ ত শাফরীয (GCC) নুয়চ্ছদ ৩১ ক্ষভাতায়ফক উয়যাক্ত দযত্রদাতায/অভায়দয প্রস্তালফত য়ণ্যয পূণ শ গ্যাযালন্ট ও 

ওায়যলন্ট লনলশ্চত কযলছ।  

 

স্বাক্ষয0 [উৎাদনকাযীয য়ক্ষ ক্ষভতাপ্রাি ব্যলক্তয স্বাক্ষয] 

 

নাভ0 [উৎাদনকাযীয য়ক্ষ ক্ষভতাপ্রাি ব্যলক্তয পূণ শ নাভ] 

 

ঠিকানা0 [পযাক্স ও আ-ক্ষভআর  পূণ শ ঠিকানা] 

 

দফী0 [দফী লরখুন] 

 

তালযখ0 [স্বাক্ষয কযায তালযখ] 
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দযত্র জাভানয়তয [Tender  Securi t y] ব্যাংক গ্যাযালন্ট (পযভ ললজ৩ - ৭) 

[I TT নুয়চ্ছদ ৩১ ও ৩২ নুমাী ফাংরায়দয়য ক্ষকান তপললর ব্যাংক কর্তশক দযত্র জাভানত প্রদায়নয জন্য এআ ছক ব্যফহৃত য়ফ] 

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং 

 

তালযখ 

দযত্র প্যায়কজ নং 

 

 

দযত্র রট নং (মখন প্রয়মাজয)  

     

[ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা] 

 

 

 

 

দযত্র গ্যাযালন্ট নং0 [নাম্বায লরখুন]  

অভযা ফগত য়লছ ক্ষম, [দযত্রদাতায নাভ] (যফতীয়ত „„দযত্রদাতা‟ লয়য়ফ ফলত) উয়যাক্ত দযত্র লফজ্ঞলি („„I FT‟‟) 

নুায়য [ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায লফফযণ] যফযা কযায উয়েয়শ্য অনায ফযাফয [দযত্র দালখয়রয তালযখ] তালযয়খ দযত্র দালখর 

কযয়ত আচ্ছুক।   

 

লধকন্তু, অভযা ফলত য়লছ ক্ষম, অনায ত শানুায়য দযত্র জাভানত এয জন্য দযত্রটি ফশ্যআ ব্যাংক গ্যাযালন্ট দ্বাযা ভলথ শত 

য়ত য়ফ।  দযত্রদাতায নুয়যায়ধয ক্ষপ্রলক্ষয়ত অভযা [ব্যাংয়কয নাভ লরখুন],  এআভয়ভ শ দযত্রদাতা চুলক্তয ফাধ্যফাধকতা বে কয়যয়ছ 

ংক্রান্ত প্রলতয়ফদন  অনায প্রথভ লরলখত দাফীয প্রালিয ক্ষপ্রলক্ষয়ত ক্ষকান ক্ষদাল ধযা ফা লফয়ক্ষ যুলক্ত প্রদান ব্যলতয়যয়ক অনায়ক 

প্রতযাাযয়মাগ্যবায়ফ লনঃত শবায়ফ ক্ষম ক্ষকান লযভাণ টাকা তয়ফ [টাকায লযভাণ-ংয়ক ও কথা লরখুন] টাকায ক্ষফী ন লযয়াধ 

কযায লেকায কযলছ মলদ         : 

ক. দযত্র উন্মকু্তকযয়ণয য দযত্র জাভানয়তয ক্ষভায়দয ভয়ধ্য দযত্র প্রতযাায কয়য ; ফা 

খ. I TT ক্ষভাতায়ফক লনলদ শষ্ট ভয়য ভয়ধ্য চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি (NOA) গ্রয়ণ স্বীকৃলত জানা; ফা 

গ. NOA ক্ষত উয়িলখত ভয় কাম শ ম্পাদন জাভানত লদয়ত ব্যথ শ ; ফা 

ঘ. NOA ক্ষত উয়িলখত ভয়য ভয়ধ্য চুলক্তত্র স্বাক্ষয কযয়ত স্বীকৃলত জানা; ফা 

ঙ. I TT ক্ষভাতায়ফক দযত্র মূয়েয গালণলতক র্ভর ংয়াধন গ্রণ কযয়ত স্বীকৃলত জানা।  

 

এআ গ্যাযালন্টয ক্ষভাদ উিীণ শ য়ফ0 

ক. মলদ দযত্রদাতা একজন পর দযত্রদাতা , দযত্রদাতা I TT নুমাী কাম শ ম্পাদন জাভানত প্রদান কয়য থায়ক এফং অভযা 

দযত্রদাতায য়ে অনায চুলক্ত ম্পাদয়নয নুলরল প্রাি আ;  

 

খ. মলদ দযত্রদাতা পর দযত্রদাতা না , এফং দযত্র বফধতায ক্ষভাদ [দযত্র বফধতায ক্ষভাদ উিীয়ণ শয তালযখ] উিীণ শ ফায 

অঠা (২৮) লদন য।  

 

       ,           উয়িলখত ঠিকানা উয়যায়িলখত ক্ষভাদ উিীয়ণ শয তালযয়খয ভয়ধ্য থফা তায পূয়ফ শ এআ গ্যাযালন্টয ধীয়ন 

অভায়দয লনকট ফশ্যআ জাভানত প্রদায়নয দালফ াঠায়ত য়ফ।   

 

 

স্বাক্ষয 

 

 

 লর 
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ব্যাংয়কয ঋয়ণয েীকায ত্র (Li ne of  Credi t ) (পযভ ললজ ৩ - ৮) 

 

[I TT নুয়চ্ছদ ১৫.১(এ) ও ২৮.১(লড) ক্ষভাতায়ফক ফাংরায়দয়য ক্ষময়কান তপললর ব্যাংক এয ঋয়ণয জন্য এআ ছক ব্যফহৃত য়ফ] 

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং 

 

তালযখ 

দযত্র প্যায়কজ নং 

 

 

দযত্র রট নং (মখন প্রয়মাজয)  

প্রাক 

[ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা] 

 

 

 

ঋণ েীকায নং0 [নম্বয লরখুন]  

 

অভযা ফগত য়লছ ক্ষম, [দযত্রদাতায নাভ] (যফতীয়ত „„দযত্রদাতা‟ লয়য়ফ ফলত) উয়যাক্ত দযত্র লফজ্ঞলি („„I FT‟‟) 

নুায়য [ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায লফফযণ] যফযা কযায উয়েয়শ্য অনায ফযাফয দযত্র দালখর কযায লবপ্রা অয়ছ।  

 

অভযা অযও ফগত অলছ ক্ষম, অনায ত শানুায়য ব্যাংকঋয়ণয েীকায য়ত্রয ভাধ্যয়ভ দযত্রদাতায অলথ শক ক্ষভতা, থ শাৎ 

                  লনশ্চতা লফধান কযয়ত য়ফ।  

 

ত্র দযত্রদাতায অয়ফদয়নয ক্ষপ্রলক্ষয়ত ও তায য়ে ফয়ন্দাফয়স্তয ভাধ্যয়ভ অভযা [ব্যাংয়কয নাভ ও ঠিকানা] এআ ভয়ভ শ ম্মত য়লছ 

এফং েীকায কযলছ ক্ষম [দযত্রদাতায নাভ ও ঠিকানা] ক্ষক মলদ লনয়ম্নাক্ত ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা [ণ্য ও ক্ষফায নাভ লরখুন] যফযায়য 

চুলক্ত প্রদান কযা  শুদৄ উক্ত চুলক্তয জন্য তায়ক ঘূণ শাভান ঋণ [কথা ও ংয়ক লরখুন] প্রদান কযা য়ফ। ক্রকাযী গ্রণয়মাগ্যতায 

নদ জালয না কযা ম শন্ত অভযা এআ ঘূণ শাভান ঋণ ফজা যাখফ ।  

 

উলস্থত াক্ষীগয়ণয ম্ময়ুখ লদ্ধান্ত ক্ষভাতায়ফক ব্যাংক এয ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধ এআ েীকাযয়ত্র স্বাক্ষয ও লর প্রদান কয়যয়ছ।  

 

 

 

স্বাক্ষয 

 

 

 লর 
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চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি (NOA)  (ললজ ৩ - ৯) 

 

চুলক্ত নং0 তালযখ0  

 

প্রাক0 

 

[যফযাকাযীয নাভ] 

 

 

 

এআ ভয়ভ শ ফগত কযা মায়চ্ছ ক্ষম, [ংয়ক ও কথা লরখুন] টাকা মূয়েয [চুলক্তয নাভ] এয জন্য ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযায়য 

উয়েয়শ্য [তালযখ লরখুন] তালযয়খ দালখরকৃত অনায দযত্র দযত্রদাতায প্রলত লনয়দ শনা ক্ষভাতায়ফক ঠিককযণ ও ংয়াধন 

ায়য়ক্ষ [ক্রকাযীয নাভ] কর্তশক নুয়ভালদত য়য়ছ।  

 

তএফ, অনায়ক লনম্নরূ দয়ক্ষমূ গ্রণ কযায নুয়যাধ কযা মায়চ্ছ0  

i . I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬২.৩ ক্ষভাতায়ফক এআ ক্ষনাটি জালয কযায াত (৭) কাম শ লদফয়য ভয়ধ্য অলন চুলক্ত 

ম্পাদন ক্ষনাটি গ্রণ কয়যয়ছন ভয়ভ শ লরলখতবায়ফ জানায়ফন  

i i . I TT নুয়চ্ছদ ৬৩.২ ক্ষভাতায়ফক, কাম শ ম্পাদন জাভানত লায়ফ [ংয়ক ও কথা লরখুন] টাকা লনলদ শষ্ট ছয়ক 

চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি গ্রয়ণয ক্ষচৌে (১৪) লদয়নয ভয়ধ্য দালখর কয়যন লকন্তু (সুলনলদ শষ্ট তালযখ উয়িখ করুন) 

তালযখ লতক্রভ না কয়য।  

i i i . I TT নুয়চ্ছদ ৬৭.২ ক্ষভাতায়ফক, চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি জালযয অঠা (২৮) লদয়নয ভয়ধ্য লকন্তু (সুলনলদ শষ্ট তালযখ 

উয়িখ    ) তালযখ লতক্রভ না কয়য চুলক্ত স্বাক্ষয কযয়ফন।  

 

ক্ষকফর উয়যাক্ত কাম শক্রভ ম্পনিব কযায য  অলন ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা ফাস্তফান কযা শুরু কযয়ত াযয়ফন। 

নুগ্রপূফ শক নুধাফন কযয়ফন ক্ষম, এআ চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি চুলক্তয গঠন বতলয কযয়ফ মা অনায জন্য ফাধ্যতামূরক য়ফ।  

 

অভযা ক্ষনাটিয়য য়ে খড়া চুলক্তত্র এফং ন্যান্য কর দলরয়রয নুলরল অনায মে ম শয়ফক্ষণ ও স্বাক্ষয়যয জন্য ংযুক্ত 

কযলছ।  

 

  

 

স্বাক্ষয 

  

[ক্রকাযীয নাভ] এয য়ক্ষ স্বাক্ষয কযায জন্য 

[ক্রকাযীয নাভ] দ্বাযা ক্ষভতাপ্রাি  

  

তালযখ0 
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চুলক্তত্র দলরর (পযভ ললজ৩ - ১০) 

[এখায়ন Pr ocur i ng Ent i t y             ] 

 

এআ চুলক্ত ত্র খানা এক য়ক্ষ [ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা] এফং ন্য য়ক্ষ [যফযাকাযীয নাভ ও ঠিকানা] [   ] লদয়ন [ভা] [ফছয] 

এয [তালযখ] তালযয়খ ম্পালদত   0  

  খ    Suppl i er              ] 

 

ক্ষময়তু ক্রকাযী সুলনলদ শষ্ট ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা, মথা, [ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায লফফযণ] এয জন্য দযত্র অফান কয়যলছর এফং উক্ত 

ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা কর্তশক যফযায়য উয়েয়শ্য দালখরকৃত [দযত্রদাতায নাভ] এয [ংক ও কথা লরখুন] টাকা মূয়েয 

(“চুলক্তমূে” লয়য়ফ লবলত কযা য়ফ) দযত্র গৃীত য়য়ছ। 

 

এআ চুলক্তয়ক লনম্নরূয় াক্ষ প্রদান লয়য়ফ লফয়ফচনা কযয়ত য়ফ0  

 

১.  চুলক্তয াধাযণ ত শাফলরয়ত ব্যফহৃত োফরী ও ব্যাখ্যা নুায়য এআ চুলক্তয োফরীয একআ ধযয়নয থ শ বুঝায়ফ। 

২.  চুলক্তটি গঠয়ন লনয়ম্নাক্ত দলররালদ লনয়ম্নয ক্রভানুায়য গ্রগন্য 0  

 (ক)   স্বাক্ষযকৃত চুলক্তত্র পযভ 

 (খ)   চুলক্ত ম্পাদয়নয ক্ষনাটি (NOA) 

 (গ)      কৃত দযত্র 

 (ঘ)   চুলক্তয লফয়ল ত শাফলর (PCC) 

 (ঙ)    চুলক্তয াধাযণ ত শাফলর (GCC) 

 (চ)  কালযগলয লফলনয়দ শ     

 (ছ)   নকা (Drawings) 

 (জ) মূে তপলর এফং চালদা তপলর       

 (ঝ)  PCC                                             ,                 । 

 

৩. ক্রকাযী কর্তশক যফযাকাযীয়ক প্রয়দ মূে লযয়াধ লফয়ফচনা, ফ শয়তাবায়ফ চুলক্তয ংস্থান ক্ষভাতায়ফক যফযাকাযী 

লেকায কযয়ছ ক্ষম ক্রকাযীয়ক ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা এফং ক্ষময়কান ত্রুটি ংয়াধন কযয়ফ।  

৪. যফযাকাযী কর্তশক চুলক্ত ক্ষভাতায়ফক ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা ও প্রয়াজনী ক্ষভযাভত/ত্রুটি ংয়াধন কাম শ ম্পনিবকযণ 

লফয়ফচনা, ক্রকাযী লেকায কযয়ছ ক্ষম যফযাকাযীয়ক চুলক্তমূে ফা চুলক্ত ক্ষভাতায়ফক প্রয়দ ন্যান্য মূে চুলক্তয লফধান 

নুায়য  ভয় ও দ্ধলতয়ত প্রদান কযয়ফ। 

াক্ষীগয়ণয ম্মুয়খ ক্ষগণ উয়য উয়িলখত চুলক্ত স্বাক্ষয়যয লদন, ভা, ফছয়য ফাংরায়দয়য অআন নুমাী চুলক্ত ম্পাদয়নয  তালযখ 

লয়য়ফ গণ্য য়ফ।  

 

 

 ক্রকাযীয য়ক্ষ ঠিকাদায়যয য়ক্ষ 

স্বাক্ষয   

নাভ   

দফী   

উলস্থত ব্যলক্তয নাভ   

ঠিকানা   
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কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয [PG] ব্যাংক গ্যাযালন্ট (পযভ ললজ৩ - ১১) 

 

[I TT উ-নুয়চ্ছদ ৬৩.১ নুমাী ফাংরায়দয়য ক্ষকান তপললর ব্যাংক এআ ছক ব্যফায কয়য কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয ব্যাংক 

গ্যাযালন্ট প্রদান কযয়ফ]  

 

চুলক্ত নং 

 

তালযখ 

 

 

 

প্রাক 

 

[ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা] 

 

 

 

কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয ব্যাংক গ্যাযালন্ট নং0 [নম্বয লরখুন] 

 

অভযা ফগত য়লছ ক্ষম [যফযাকাযীয নাভ] (যফতীয়ত „„যফযাকাযী” লয়য়ফ লফত) চুলক্ত নং [চুলক্তয সূত্র নং] (যফতীয়ত 

„„চুলক্ত” লয়য়ফ লফলত) এয ধীন [ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায লফফযণ] যফযায়য দালত্বপ্রাি য় [চুলক্ত ম্পাদয়নয তালযখ]  তালযয়খ 

ংগীকায কয়যয়ছন।  

 

অভযা অযও ফগত অলছ ক্ষম,         তশাফরী ক্ষভাতায়ফক চুলক্তটি ফশ্যআ কাম শ ম্পাদন জাভানয়তয ব্যাংক গ্যাযালন্ট দ্বাযা 

ভলথ শত য়ত য়ফ।  

 

যফযাকাযীয নুয়যাধক্রয়ভ, অভযা [ব্যাংক এয নাভ] এখায়ন উয়িলখত টাকায দাফীয স্বয়ক্ষ প্রভান ফা কাযণ দ শায়না ব্যলতয়যয়ক 

যফযাকাযী চুলক্তয ফাধ্যফাধকতা বে কয়যয়ছ ংক্রান্ত প্রলতয়ফদন অনায প্রথভ লরলখত দাফীয প্রালিয ক্ষপ্রলক্ষয়ত ক্ষকান তক শ ফা 

লফয়ক্ষ যুলক্ত প্রদান ব্যলতয়যয়ক অনায়ক প্রতযাাযয়মাগ্যবায়ফ লনঃত শবায়ফ ক্ষম ক্ষকান লযভাণ টাকা তয়ফ [টাকায লযভাণ - ংয়ক 

ও কথা উয়িখ করুন] টাকায ক্ষফী ন লযয়াধ কযায লেকায কযলছ।  

 

এআ গ্যাযালন্ট [গ্যাযালন্টয বফধতায তালযখ] তালযখ ম শন্ত বফধ থাকয়ফ। তএফ উয়য উয়িলখত দিয়য উক্ত তালযয়খ ফা তায পূয়ফ শ এআ 

গ্যাযালন্টয ধীয়ন লযয়ায়ধয দাফী অভায়দয লনকট প্রাি য়ত য়ফ । 

  

 

 

[ব্যাংক এয ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয স্বাক্ষয] 

 

স্বাক্ষয 

 

লর 
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লগ্রভ থ শ লযয়ায়ধয ব্যাংক গ্যাযালন্ট (পযভ ললজ৩ - ১২) 

 

[GCC উ নুয়চ্ছদ ২৬.১ নুমাী ফাংরায়দয়য ক্ষকান        ব্যাংক এআ পযয়ভট ব্যফায কয়য গ্রীভ লযয়ায়ধয ব্যাংক 

গ্যাযালন্ট প্রদান কযয়ফ]  

 

চুলক্ত নং 

 

তালযখ 

 

 

 

প্রলত0 

 

[ক্রকাযীয নাভ ও ঠিকানা] 

 

 

 

গ্রীভ লযয়ায়ধয ব্যাংক গ্যাযালন্ট নং0 [নম্বয লরখুন] 

 

অভযা ফগত য়লছ ক্ষম [যফযাকাযীয নাভ] (যফতীয়ত „„যফযাকাযী” লয়য়ফ      ত) চুলক্ত নং [চুলক্তয সূত্র নং] (যফতীয়ত 

„„চুলক্ত” লয়য়ফ লফলত) এয ধীন [ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায লফফযণ] যফযায়য দালত্বপ্রাি য় [চুলক্ত ম্পাদয়নয তালযখ]  তালযয়খ 

েীকাযফদ্ধ য়য়ছন। 

 

অভযা অযও ফগত য়লছ, চুলক্তয লফয়ল ত শ [PCC] এয ২৫.১ নুয়চ্ছদ ক্ষভাতায়ফক চুলক্তয ধীন গ্রীভ লযয়াধ 

প্রতযাাযয়মাগ্য  ও লনঃত শ ব্যাংক গ্যাযালন্ট দ্বাযা ভলথ শত য়ত য়ফ।   

 

যফযাকাযীয নুয়যাধক্রয়ভ, অভযা [ব্যাংক এয নাভ] এখায়ন উয়িলখত টাকায দাফীয স্বয়ক্ষ প্রভান ফা কাযণ দ শায়না ব্যলতয়যয়ক 

যফযাকাযী চুলক্তয ফাধ্যফাধকতা বে কয়যয়ছ ংক্রান্ত প্রলতয়ফদন অনায প্রথভ লরলখত দাফীয প্রালিয ক্ষপ্রলক্ষয়ত ক্ষকান     ফা 

লফয়ক্ষ যুলক্ত প্রদান ব্যলতয়যয়ক অনায়ক প্রতযাায়মাগ্যবায়ফ লনঃত শবায়ফ ক্ষম ক্ষকান লযভাণ টাকা তয়ফ [টাকায লযভাণ - ংয়ক ও 

কথা উয়িখ করুন] টাকায ক্ষফী ন লযয়াধ কযায লেকায কযলছ।  

 

এছাড়াও অভযা ম্মত যয়লছ ক্ষম ক্রকাযী এফং যফযাকাযীয ভয়ধ্য চুলক্তয ত শাফরীয়ত ফা চুলক্তয ন্য ক্ষকান দলররয়ত্র ক্ষকান 

লযফত শন, ংযুলক্ত ফা ন্য ক্ষকান ংয়াধন,  অভায়দযয়ক ব্যাংক গ্যাযালন্টয ধীন ক্ষকান দা য়ত ব্যালত ক্ষদয়ফ না  এফং এআ ভয়ভ শ 

অভযা এ ধযয়নয ক্ষকান লযফত শন, ংযুলক্ত ফা ন্য ক্ষকান ংয়াধন ংক্রান্ত ক্ষনাটিয়য ব্যালত লদলচ্ছ।  

 

এআ গ্যাযালন্ট [গ্যাযালন্টয বফধতায তালযখ] তালযখ ম শন্ত বফধ থাকয়ফ। তএফ উয়য উয়িলখত দিয়য উক্ত তালযয়খ ফা তায পূয়ফ শ এআ 

গ্যাযালন্টয ধীয়ন লযয়ায়ধয দাফী অভায়দয লনকট প্রাি য়ত য়ফ । 

 

[ব্যাংক এয ক্ষভতাপ্রাি প্রলতলনলধয স্বাক্ষয] 

 

 

স্বাক্ষয 

 

লর 
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ধ্যা ৬ : চ            (Schedul e of  Requi rement s) 

 

দযত্র লফজ্ঞলি নং0  তালযখ0  

দযত্র প্যায়কজ নং0    

রট নং (মখন প্রয়মাজয য়ফ)0    

    

ক. য়ণ্যয তালরকা এফং যফযা তপলর  

 

এআ ংয় ণ্য তালরকা এফং যফযা তপলর এফং ংলিষ্ট ক্ষফায তালরকা এফং ম্পাদন তপলর যয়য়ছ এফং ক্রকাযীয়ক 

প্রলতটি সুলনলদ শষ্ট ক্রয়য জন্য ফশ্যআ তকশতায য়ে প্রস্তুত কযয়ত য়ফ।  

ক্রকাযী দ্রুত লযফত শনয়মাগ্য এফং/থফা দুষ্প্রাপ্য মন্ত্রাংয়য যফযা ীলভত য়র তা এআ চালদা তপলর  এ ন্তশর্ভক্ত কযয়ত 

ায়য। এটি ময়ন্ত্রয ব্যাত ব্যফায ফা লযচারনা লনলশ্চত কযয়ফ। 

 

য়ণ্যয তালরকা ও যফযা তপলর নুমাী পযভ ললজ৩ - ২ পূযণ কযায ভ, দযত্রদাতা প্রলতটি রয়টয লফযীয়ত প্রলতটি অআয়টয়ভয 

জন্য মূে ও চুলক্তয়ত ফলণ শত যফযা তালযখ প্রস্তাফ কযয়ফ এফং প্রলতটি রট অরাদা অরাদাবায়ফ ক্ষদখায়ফ ক্ষমবায়ফ ণ্য তালরকা ও যফযা 

তপলয়র লনধ শালযত যয়য়ছ। 

 

অআয়টভ 

নং 

অআয়টয়ভয লফফযণ  লযভায়য 

একক 

প্রয়াজনী 

একয়কয ংখ্যা 

যফযায়য স্থান প্রয়াজনী ভ 

(িা লয়য়ফ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
যফযা য়ত শয ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযীয প্রালধকায0  [য়নাট ১] 

 

রট নং ১0 [লফফযণ লরখুন]  

 
[রয়টয কর  অআয়টভ এয জন্য 

মতগুয়রা ালয (য়যা) প্রয়াজন, যুক্ত 

করুন] 

    

রট নং ২0 [লফফযণ লরখুন] 

 
[রয়টয কর  অআয়টভ এয জন্য 

মতগুয়রা ালয (য়যা) প্রয়াজন, যুক্ত 

করুন] 

    

 

ক্ষনাট ১0 চুলক্ত স্বাক্ষয়যয তালযখ ক্ষথয়কআ যফযায়য ক্ষভাদ অযম্ভ । 
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খ. ংলিষ্ট ক্ষফায তালরকা ও ম্পাদয়নয  তপলর  

 

ংলিষ্ট ক্ষফা ম্পয়কশ ক্ষনাট  

 

এআ ংলিষ্ট ক্ষফায তপলর  এ ক্রকাযী ণ্য চূড়ান্ত গন্তয়ব্য ক্ষৌাঁয়ছ ক্ষদায জন্য প্রয়াজনী বযন্তযীণ লযফন ও ন্যান্য 

ক্ষফা ব্যতীত স্পষ্টবায়ফ ংলিষ্ট/অনুলালেক ক্ষফা সুলনলদ শষ্টবায়ফ উয়িখ কযয়ফ। লফয়লবায়ফ এ ধযয়নয ক্ষফা লনম্নরূ য়ত ায়য 

তয়ফ এয়তআ ীভফদ্ধ থাকয়ফ না0  

(ক) কাম শস্থয়র ংয়মাজন ম্পাদয়নয বনপুণ্য ফা তদাযলক এফং/থফা যফযাকৃত ণ্য ব্যফায চালুকযণ; 

(খ) ংয়মাজয়নয জন্য  প্রয়াজনী টুর/মন্ত্রালত এফং/থফা যফযাকৃত য়ণ্যয যক্ষণায়ফক্ষণ; 

(গ) যফযাকৃত প্রয়মাজয প্রলতটি য়ণ্যয মথাথ শ আউলনয়টয জন্য লফস্তালযত লযচারনা এফং যক্ষণায়ফক্ষণ োনুার প্রদান;  

(ঘ) সুলনলদ শষ্ট ভ লনয়দ শনা ক্ষভাতায়ফক ক্ষভাদ ম শন্ত যফযাকৃত য়ণ্যয ব্যফায, ফা তত্ত্বাফধান এফং/থফা ক্ষভযাভত কযা, 

তয়ফ ত শ থায়ক ক্ষম এআ ক্ষফায কাযয়ণ যফযাকাযী চুলক্তয ওায়যলন্ট ফাধ্যফাধকতা ক্ষথয়ক লযত্রান ক্ষদয়ফ না;  

(ঙ) যফযাকৃত ণ্যয ংয়মাজন, চালুকযণ, ব্যফায, যক্ষণায়ফক্ষণ, এফং/থফা ক্ষভযাভত লফলয় ণ্য স্থায়নয স্থায়ন 

এফং/থফা যফযাকাযীয প্ল্ায়ন্ট ক্রকাযীয কভ শকত শা ও কভ শচালযয়দয প্রলক্ষণ প্রদান।  

 

পযভ ললজ৩ - ২ পূযণ কযায ভ, দযত্রদাতা প্রলতটি রয়টয লফযীয়ত প্রলতটি অআয়টয়ভয ফা ক্ষফায জন্য মূে ও যফযা তালযখ প্রস্তাফ 

কযয়ফ  

 

অআয়টভ 

নং 

ংলিষ্ট ক্ষফায লফফযণ যফযায়য  

একক 

প্রয়াজনী 

একয়কয ংখ্যা 

ক্ষফা প্রদায়নয 

স্থান 

ক্ষফা প্রদায়নয 

প্রয়াজনী ভ 

(লদন/তালযখ) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

 
যফযা য়ত শয ক্ষক্ষয়ত্র ক্রকাযীয প্রালধকায 0  [য়নাট ১] 

 

রট নং ১0 [লফফযণ লরখুন] 

 
[রয়টয ভস্ত একক অআয়টভ এয জন্য 

মতগুয়রা ালয (য়যা) প্রয়াজন, যুক্ত 

করুন] 

[য়নাট ১] [য়নাট ২]   

রট নং ২0 [লফফযণ লরখুন] 

 
[রয়টয ভস্ত একক অআয়টভ এয জন্য 

মতগুয়রা ালয (য়যা) প্রয়াজন, যুক্ত 

করুন] 

    

 

ক্ষনাট ১0 চুলক্ত স্বাক্ষয়যয তালযখ ক্ষথয়কআ যফযায়য ক্ষভাদ অযম্ভ য়ফ। 

 

ক্ষনাট ২0 যফযায়য পৃথক একক যয়য়ছ লকনা ও ক্ষ ক্ষক্ষয়ত্র একয়কয লযভাণ লফলয় ক্রকাযী ফশ্যআ লদ্ধান্ত গ্রণ কযয়ফ। ন্যথা 

উব করায়ভ এক (১) ফা করাভ ৪ এ „ক্ষথাক‟ লরখয়ত য়ফ।  
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ধ্যা ৭. কালযগলয লফলনয়দ শ (Techni cal  Speci f i cat i ons) 

 

 

নকা (Drawing) লফলয় ক্ষনাট 

 

[য়ণ্যয কালযগলয লফলনয়দ শন প্রস্তুয়তয ভ ক্রকাযী াফলরক প্রলকউযয়ভন্ট লফলধভারা, ২০০৮ এয লফলধ-২৯ নুযণ কযয়ফ।] 

[ক্রকাযীয চালদা ক্ষভাতায়ফক দযত্রদাতাকর্তশক ফাস্তফম্মত ও প্রলতয়মালগতামূরক দযত্র প্রদায়নয পূফ শত শ লয়য়ফ একটি 

সুলনলদ শষ্ট ও স্পষ্ট লফলনয়দ শ থাকা। প্রলতয়মালগতামূরক দযয়ত্রয জন্য লফলনয়দ শ ফশ্যআ ম্ভাব্য ব্যাক প্রলতয়মালগতা লনলশ্চত 

কযায সুয়মাগ সৃলষ্টয জন্য প্রস্তুত কযয়ত য়ফ, এফং একআয়ে ওাক শোনল, উকযণ, এফং ক্রতব্য ণ্য ও ক্ষফায 

কাম শকালযতা মূয়য প্রতযালত ভান ম্পয়কশ সুস্পষ্ট লফফযণও এয়ত থাকয়ত য়ফ। ক্ষকফর এটা কযা য়রআ ক্রয়য স্বচ্ছতা, 

জ         , কাম শকালযতা,    চ   এফং ক্রয়য লভতব্যলতায উয়েশ্য ফাস্তফালত য়ফ, দযয়ত্রয গ্রণয়মাগ্যতা লনলশ্চত 

য়ফ, এফং দযত্র মূোন ও দালখর-উিয ক্ষমাগ্যতা মূোন জ য়ফ। লফলনয়দ শয় এটা উয়িখ কযয়ত য়ফ ক্ষম ণ্য ও 

ংলিষ্ট কর অআয়টভ, উকযণ এফং অনুলেক ফস্তু য়ফ নতুন, ব্যফহৃত এফং লত াম্প্রলতক ভয়ডয়রয, এফং ক্ষগুয়রায 

লডজাআন ও উাদান  লত াম্প্রলতক ংস্কযয়ণয য়ফ]  

 

ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফামূ লনম্নরূ কালযগলয লফলনয়দ শ নুায়য য়ফ0  

 

অআয়টভ 

নং 

অআয়টভ ফা ংলিষ্ট ক্ষফায 

নাভ 

কালযগলয লফলনয়দ শ ও লনণ শাক  

১ ২ ৩ 

রট নং ১0 [লফফযণ লরখুন] 

 
[রয়টয কর একক 

অআয়টভ এয জন্য মতগুয়রা 

ালয (য়যা) প্রয়াজন, যুক্ত 

করুন] 

[ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা প্রস্তুত ও যফযায় নুসৃত ঠিক কালযগলয লফলনয়দ শ এফং 

ক্ষময়কান জাতী ফা অন্তজশালতক ভান, উৎাদনকাযী কর্তশক নুসৃত য়ফ। ক্রকাযী 

লযষ্কায বালা ফশ্যআ ব্যাখ্যা কযয়ফ। ক্রকাযী লক লক লযদ শন এফং/থফা 

যীক্ষা কযয়ফ এফং তা ক্ষকাথা কযয়ফ ক্ষফ কালযগলয লফলনয়দ শয় লনলদ শষ্ট কযা 

থাকয়ফ।]  

রট নং ২0 [লফফযণ লরখুন] 

 
[রয়টয কর একক 

অআয়টভ এয জন্য মতগুয়রা 

ালয (য়যা) প্রয়াজন, যুক্ত 

করুন] 
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ধ্যা ৮. নকা (Drawing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ক্রকাযীয য়ে ক্ষমাগায়মায়গয পূণ শ ঠিকানা  (য়পান, পযাক্স, আয়ভআর ) লরখুন] 

 

 

নকা (Drawing) লফলয় ক্ষনাট 

 

[এখায়ন াআট প্ল্ান নকা (Drawing)মূয়য তালরকা ংযুক্ত কযয়ত য়ফ থফা ংযুলক্ত লয়য়ফ অরাদা ক্ষপাল্ডায়য 

লদয়ত য়ফ। নকা (Drawing)মূয় স্পষ্টবায়ফ নম্বয, তালযখ এফং প্রয়মাজয ক্ষক্ষয়ত্র ংয়াধনী নম্বয থাকয়ত য়ফ]  
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পযয়ভট 

ক্ষরায়গা  

[ক্রকাযীয ায়থ ক্ষমাগায়মায়গয পূণ শ লফফযণ লনিবয়ফলত করুন] 

চুলক্ত ংয়াধন 

 

চুলক্ত নং  

ংয়াধনী নং  

নুয়ভাদন সূত্র নং  

 

[ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফায নাভ লরখুন] যফযায়য জন্য [ক্রকাযীয নাভ] এফং [যফযাকাযীয অআনানুগ নাভ লরখুন] ভয়ধ্য এফং তায়দয 

দ্বাযা ম্পালদত চুলক্ত নং [ংখ্যা/ার লরখুন] লনম্নরূয় ংয়ালধত য়রা0  

১. GCC নুয়চ্ছদ [নুয়চ্ছদ নং             ], এআ ভয়ভ শ ংয়ালধত য়রা     _____  

             

           

২. GCC নুয়চ্ছদ [নুয়চ্ছদ নং             ], এআ ভয়ভ শ ংয়ালধত য়রা      

           

 _________________________________________________________________ 

এফং নুরূ। 

এআ ংয়াধনী কাম শক্রয়য তালযখ য়চ্ছ [কাম শকয তালযখ লরখুন] তালযখ   ফা ফাস্তফায়নয ক্ষপ্রলক্ষয়ত মা য়ক্ষাকৃত যফতীয়ত 

ঘয়টয়ছ।  

মূর চুলক্তয যায ত শাফরী ম্পূণ শরূয় চালু ও কাম শকয থাকয়ফ 

এআ ংয়াধনী, পৃষ্ঠা ংখ্যা [পৃষ্ঠা ংখ্যা লরখুন] এফং ংযুলক্ত ংখ্যা [ংযুলক্ত ংখ্যা লরখুন], লনম্ন স্বাক্ষযকাযীগণ লনলশ্চত কযয়ছ ক্ষম,  

মূর চুলক্তয ধীয়ন এআ ংয়াধনী ম্পাদন কযায জন্য ক্ষভতাপ্রাি য়য়ছন।  

াক্ষীগয়ণয ম্মুয়খ বায়রাবায়ফ য়ড় ও বুয়ঝ, ক্রকাযী ও যফযাকাযী এআ ংয়াধনী স্বাক্ষয কয়যয়ছন।  

[যফযাকাযীয ক্ষভতাপ্রাি স্বাক্ষযকাযী]       [ক্রকাযীয ক্ষভতাপ্রাি স্বাক্ষযকাযী] 

    

স্বাক্ষয  স্বাক্ষয 

    

দফী                                        তালযখ  দফী                                        তালযখ 

 

পযয়ভট 
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পযয়ভট (ছক) 

ক্ষরায়গা 

ভারাভার গ্রণ নদ ত্র 

                           খ  

 

০১ ক্রকাযীয লফস্তালযত তথ্য  

 (এ) লফবাগ  :  

 (লফ) ায়ক শর/লধদিয :  

 (ল) ক্ষজান/ির :  

 (লড) ন্যান্য (লনলদ শষ্ট কয়য লরখুন) :  

০২ যফযায়য নাভ :  

০৩ চুলক্ত নং :  

০৪ যফযাকাযীয বফধ লয়যানাভ :  

০৫ যফযাকাযীয য়ে ক্ষমাগায়মায়গয লফস্তালযত লফফযণ :  

০৬ যফযাকাযীয ক্ষেড রাআয়ি/তালরকার্ভলক্ত/লনফন্ধন তথ্যাফলর :  

০৭ তালযখ NOA এয সূত্র (চুলক্ত ম্পাদন ক্ষনাটি) :  

০৮ NOA নুমাী মূর চুলক্ত মূে :  

০৯ যফযায়য লবলিয়ত চূড়ান্ত চূলক্ত মূে :  

১০ মূর চুলক্তয ক্ষভাদ 

(এ) অযয়ম্ভয তালযখ :  

(লফ)        তালযখ :  

১১ প্রকৃত যফযায়য ক্ষভাদ 

(এ) প্রকৃত অযয়ম্ভয তালযখ :  

(লফ) প্রকৃত ভালিয তালযখ :  

১২ যফযায়য ক্ষভাদ ফলধ শতকযয়ণয লদন/ভা  :  

১৩ লফরয়ম্ব যফযায়য কাযয়ণ লফরম্বজলনত ক্ষলতপূযয়ণয লযভাণ (LD) :  

১৪ লফয়ল ক্ষনাট (মলদ থায়ক) :  

 

এআ ভয়ভ শ তযন কযা মায়চ্ছ ক্ষম, চুলক্তয ংস্থান নুমাী এফং কর লযকল্পনা, লডজাআন, নকা (Drawing), লফলনয়দ শ এফং 

লনয়দ শনা নুমাী তৎ ংলিষ্ট ংয়াধনী য়ফ শাতবায়ফ ও কয়ঠাযবায়ফ প্রলতারন কয়য এফং ক্রকাযী/দালত্বপ্রাি 

প্রয়কৌরী/ন্যান্য (লনলদ শষ্ট করুন) লফচুযলত ন্তুলষ্টয য়ে  চুলক্তয ধীন কর ণ্য ও ংলিষ্ট ক্ষফা যফযা কযা য়য়ছ। লযদ শন ও 

যীক্ষায ভ লচলিত কর ত্রুটি/       ংয়াধন কযা য়য়ছ ফা ংলিষ্ট ণ্য মথামথবায়ফ প্রলতস্থান কযা য়য়ছ।  

 

                                                                                              

___________________________________ 

নদ প্রদান কর্তশয়ক্ষয নাভ, দফী ও স্বাক্ষয  

নুগ্র কয়য     পৃষ্ঠা     
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যফযা ম্পয়নিবয লফস্তালযত লফফযণ 

 

 যফযাকাযী0 [অআনগত বফধ লয়যানাভ লনিবয়ফ করুন]  

নং যফযায়য প্রধান অআয়টভমূ  ক্ষভাট মূে 

(চুলক্তকৃত মুদ্রা) 

                  

   

   

 

 ঢীকা0 প্রলতটি মূে ফশ্যআ ক্ষভাট মূয়েয য়ে ংগলতপূণ শ য়ত য়ফ।  

 

 

 

 

-ঠিকাদায 

[প্রয়মাজয না য়র লযায করুন] 

 

-ঠিকাদায0 [অআনগত বফধ লয়যানাভ লনিবয়ফলত করুন] 

 

নং                          অআয়টভ/কাম শক্রভমূ 

                [-ঠিকাদায়যয প্রদি তথ্যাফলরয়ত প্রদি সূত্র]  

মূে 

(চুলক্ত মুদ্রা) 

   

   

 

 

 

_________________________________________________ 

নদ প্রদান কর্তশয়ক্ষয নাভ, দফী ও স্বাক্ষয  
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MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 
cwiPvjK I Aa¨vc‡Ki Kvh©vjq 

RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb 
‡k‡i evsjv bMi, XvKv-10207| 

      m¦viK bs- wb‡Uvi/GgGmAvi †UÛvi/2022-2023/ 3716                                                   ZvwiL t07/11/2022Bs 
Db¥y³ `icÎ weÁwß  

 
 

¯^v/ 
Aa¨vcK Wvt ‡gvt Avãyj Mwb ‡gvjøvn& 

cwiPvjK I Aa¨vcK 
     wb‡Uvi, XvKv-1207| 

01 gš¿Yvjq/wefvM ¯^v ’̄¨ I cwievi Kj¨vY gš¿Yvjq| 
02 cÖwZôv‡bi bvg RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb, ‡k‡i evsjv bMi, XvKv| 
03 µqKvix/msMÖnKvixi bvg cwiPvjK I Aa¨vcK| 

04 `icÎ weÁwßÕi ¯^viK bs-       m¦viK bs-wb‡Uvi/GgGmAvi †UÛvi/2022-2023/3716;       ZvwiL t07/11/2022Bs 
05 `icÎ weµq c×wZ Db¥y³ `icÎ c×wZ| 
06 ev‡RU Ges Znwe‡ji Drm  wRIwe/ivR¯^/DbœqY/†h ‡Kvb ai‡bi A_© eivÏ Znwej|  

07 `ic‡Îi c¨v‡KR bs c¨v‡KR bs t 01-Ab¨vb¨ JlacÎ, c¨v‡KR bs t 02-mvwR©K¨vj hš¿cvwZ, c¨v‡KR bs t 03-wj‡bb mvgMÖx, c¨v‡KR bs t 04-MR, 
e¨v‡ÛR I Zzjv, c¨v‡KR bs t 05-‡KwgK¨vjm, wi-G‡R›U I G·-‡i wdj¥ Ges c¨v‡KR bs t 06-msMÖn I mieivn (cwienb)| 

08 `icÎ µ‡qi me©‡kl ZvwiL I mgq 05-12-2022 Bs          `ycyi 2.00 NwUKv ch©šÍ  
09 `icÎ Rgv ‡`Iqvi me©‡kl ZvwiL I mgq 06-12-2022 Bs          mKvj- 11.00 NwUKv ch©šÍ 
10 `icÎ ev· †Lvjvi ZvwiL I mgq 06-12-2022 Bs          mKvj- 11.15 NwUKv  
11 `icÎ (wmwWDj) cÖvwßi ¯’vb, †kl ZvwiL  

I mgq 
RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôv‡bi I‡qe mvBU (www.nitorbd.org)| `icÎ weÁwß cÖKv‡ki ci †n‡Z 
05-12-2022 Bs ZvwiL †ejv 2.00 wgt ch©šÍ| I‡qe mvBU e¨wZZ Ab¨ †Kv_vI wmwWDj cvIqv hvB‡e bv|   

12 `icÎ Rgv ‡`Iqvi ¯’vb  (01)  RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb, ‡k‡i evsjv bMi, XvKv-Gi Kvh©vjq Ges 
(02)  Dc-cywjk Kwgkbvi (‡ZRMvu), XvKv †g‡UªvcwjUb cywjk, 22/5, wLjRx †ivW, †gvnv¤§̀ cyi, XvKv|    

13 `icÎ ev· †Lvjvi ¯’vb   Dc- cwiPvjK, RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb-Gi Awdm Kÿ| 
14 `icÎ (wmwWDj) `wj‡ji Z_¨vw`  ‡UÛvi `wj‡ji (wmwWDj)kZ©vbyhvqx/Pvwn`vbyhvqx cÖ‡qvRbxq `wjjcÎ `ic‡Îi mv‡_ Aek¨B `vwLj Kwi‡Z nB‡e Ges KZ…©c¶ 

Pvwnev gvÎ `wjjc‡Îi g~jKwc †`LvB‡Z eva¨ _vwK‡eb| 
15 `icÎ `vZvi ‡hvM¨Zv cªK„Z ̄ ^bvgab¨ wVKv̀ vi/mieivnKvix/Drcv̀ bKvix/Drcv̀ bKvixi ‣ea cÖwZwbax/Jla cÖ ‘̄ZKvix cÖwZôvb| 

16 
 

c¨v‡KR bs gvjvgvj mvgMÖxi bvg ‡UÛvi WKz‡g‡›Ui (wmwWDj)  
g~j¨ (A‡dir †hvM¨) 

‡UÛvi wmwKDwiwU mieivn m¤úv`‡bi mgqmxgv 

c¨v‡KR bs t 01 Ab¨vb¨ JlacÎ (bb-BwWwmGj) UvKv-3,000/- UvKv-20,00,000/- 30 ‡k Ryb/2023 
c¨v‡KR bs t 02 mvwR©K¨vj hš¿cvwZ UvKv-3,000/- UvKv-20,00,000/- H 
c¨v‡KR bs t 03 wj‡bb mvgMÖx UvKv-3,000/-   UvKv-3,00,000/- H 
c¨v‡KR bs t 04 MR, e¨v‡ÛR I Zzjv UvKv-3,000/- UvKv-20,00,000/- H 
c¨v‡KR bs t 05 ‡KwgK¨vjm, wi-G‡R›U I G·-‡i wdj¥ UvKv-3,000/- UvKv-20,00,000/- H 
c¨v‡KR bs t 06 msMÖn I mieivn (cwienb) UvKv-1,000/- UvKv-25,000/- H 

17 `icÎ wmwWD‡ji g~j¨ I 
`icÎ RvgvbZ Rgv 

wmwWD‡ji g~j¨ cwiPvjK I Aa¨vcK, RvZxq A‡_©v‡cwWK nvmcvZvj I cybe©vmb cÖwZôvb, XvKv-Gi eive‡i evsjv‡`k e¨vsK/†mvbvjx 
e¨vsK Õ†K †UªRvix Pvjv‡bi gva¨‡g †KvW bs- 1   2711  0000  2366  Lv‡Z UvKv Rgv w`qv Pvjv‡bi g~jKwc `ic‡Îi (wmwWDj) 
mwnZ `vwLj Kwi‡Z nB‡e| `icÎ Rvgvb‡Zi UvKv cwiPvjK  I Aa¨vcK, wb‡Uvi, XvKv-Gi AbyK~‡j ‡c-AWv©i/e¨vsK WªvdU/e¨vsK 
MÖ¨vivw›U AvKv‡i Rgv w`‡Z nB‡e|   

18 we‡kl wb‡ ©̀kvejx (K) weÁvcb`vZv mKj `icÎ MÖnY I evwZ‡ji ¶gZv msi¶Y K‡ib Ges me©wbgœ `i MÖn‡Y eva¨ b‡nb|  
(L) ÔcvewjK cÖwKDi‡g›U G¨v± 2006, cvewjK cÖwKDi‡g›U †i¸‡jkb-2008Õ Ges me©‡kl cvewjK cÖwKDi‡g›U(ms‡kvab) AvBb-

2016 Gi mKj aviv-Dcaviv Aek¨B cvjbxq| 
(M) `ic‡Îi mv‡_ cÖ‡qvRbxq bgybv (‡hgbt  c¨v‡KR bs t 02, 03 I 04) Rgv w`‡Z n‡e|  
(N) `i`vZv cÖwZôvb GKwU c¨v‡KR A_ev wfbœ wfbœ c¨v‡K‡R `icÎ `vwLj Ki‡Z cvi‡eb| 

19 `icÎ AvnŸvbKvix Awd‡mi 
mwnZ †hvMv‡hv‡Mi gva¨g  

Tel: 55058902, Fax: 55058903, e-mail-nitor@hospi.dghs.gov.bd 

20 `ic‡Îi mwVK ‡gqv` Kvj 30 ‡k Ryb/2023|  

http://www.nitorbd.org)|/

