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অধ্যোে-১ 

আউটস্োর্ সিং এর মোধ্যসম জনবল রনসেোসগর রনরমসে দরপসত্রর ্োধোরে েতসোবলী 

 
 

জ্বোলোরন ও খরনজ ্ম্পদ রবভোসগর অধীন েোইসরোকোব সন ইউরনট এর দদনরিন কোজ পররচোলনোর জন্য 

এেোরকরিেন অপোসরটর/প্রসজক্টর অপোসরটর ০১ (এক) জন, ্েকোরী ইসলকরিরেেোন ০১ (এক) জন, বোতসোবোেক ০১ 

(এক) জন, রনরোপেো প্রেরী ০৪ (চোর) জন এবিং পররচ্ছন্নতো কমী ০২ (দুই) জন সহ য়মাট ০৯ জন আউটস্োর্ সিং এর 

মোধ্যসম  জনিল রনসেোসগর রনরমসে দরপসত্রর ্োধোরে েতসোবলী রননরূপিঃ 
 

১.১। দরপসত্র অিংেগ্রেসের জন্য আগ্রেী প্ররতষ্ঠোনসক রনসনোক্ত ছক বমোতোসবক তোসদর স্ব স্ব প্ররতষ্ঠোসনর প্যোসি 

্ীলগোলো অবস্থোে দরপত্র প্রস্তোব মেোপররচোলক, েোইসরোকোব সন ইউরনট, ১৫৩ পাইওচনোর য়রাড, য়সগুনিাচগিা, ঢাকা -

১০০০  বরোবসর দোরখল করসত েসব। অ্ম্পূে স দরপত্র বকোন প্রকোর রবসবচনো ছোড়োই ্রো্রর বোরতল বসল গণ্য েসব।  
 

১.২। ্রবরোেকৃত জনবল চুরক্তকোলীন ্মসে ্োব সক্ষরেকভোসব অরপ সত কোসজ রনসেোরজত থোকসব। প্রসেোজসন অরি্ 

চলোকোলীন ্মসের আসগ/পসর এবিং ্রকোরর/্োপ্তোরেক ছুটির রদসনও দোরেত্ব পোলন করসত েসব।  
 

১.৩। কোর্ সোসদে প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোনসক রবরধ বমোতোসবক েোইসরোকোব সন ইউরনট এর ্িংরেষ্ট খোত্মূসে বরোদ্দকৃত অথ স েসত 

রবল পররসেোধ করো েসব এবিং প্ররতষ্ঠোনসক প্রসদে মোর্ক রবল েসত রবরধ বমোতোসবক ্রকোর রনধ সোররত আেকর, 

ভযোট ও অন্যোন্য চোজস (প্রসর্োজয বক্ষসত্র) কতসন করো েসব।  
 

১.৪। কোর্ সোসদে প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোসনর জনবল কম সস্থসল গরেোরজর থোকসল অনুপরস্থতকোলীন ্মসের জন্য আনুপোরতক েোসর 

ববতন বকসট রোখো েসব।  
 

১.৫। বরে সত জনবল চুরক্তকোলীন ্মসে কর্তসপসক্ষর রনকট েসত দরপসত্র প্রস্তোরবত ববতন-ভোতো ব্যতীত অন্য বকোন 

রকম সুসর্োগ-সুরবধো প্রোপ্য েসবন নো। 
 

১.৬। ব্বো মূসল্যর অথ স রনসেোরজত জনবসলর ব্যোিংক রে্োসব জমো করসত েসব।  
 

১.৭। রনব সোরচত প্ররতষ্ঠোন ্রবরোেকৃত জনবসলর রনসেোগকোরী কর্তসপক্ষ েসবন।  
 

১.৮। অসুস্থতো বো অ্দোচরসের কোরসে বকোন জনবলসক প্রতযোেোর করোর প্রসেোজন বদখো রদসল তোর ্মোন অথবো 

অরধক বর্োগ্যতোর জনবল রদসে প্রতযোেোর করো র্োসব। তসব বকোন জনবলসক প্রতযোেোসরর পূসব স তোর রনেন্ত্রেকোরী 

কম সকতসোর রলরখত অনুমরত রনসত েসব।  
 

১.৯। চুরক্তর বমেোদ প্রোথরমক ভাবি ্সব সোচ্চ ১ (এক) বছর। তসব কোসজর মোন ্সন্তোষজনক েসল আউটস্োর্ সিং এর 

মোধ্যসম জনবল ্রবরোসের নীচিমালা ২০১৮ অনুযােী ক্রেকারীর সাবে য়সিা সরিরাহকারীর চুরক্ত সম্পাদন,  চুরক্তর 

য়মোদ ও নবোেনসীমা,  য়সিা ক্রেকারী- য়সিা সরিরাহকারীর প্রচিষ্ঠান- য়সিা প্রদান কারী সম্পকক, য়সিা ক্রেকারী- 

য়সিা প্রদান কারী সম্পকক পািচলক প্রচকউরবমন্ট আইন ২০০৬  ও পািচলক প্রচকউরবমন্ট চিচিমালা ২০০৮ দ্বারা 

চনি কাচরি হবি ।  
 

১.১০। চূড়োন্তভোসব রনব সোরচত প্ররতষ্ঠোনসক েোইসরোকোব সন ইউরনসটর পক্ষ বথসক কোর্ সোসদে প্রদোন করো েসব এবিং 

রনব সোরচত প্ররতষ্ঠোনসক রনজ উসযোসগ ্িংগৃেীত ৩০০/- (রতনেত) টোকো মূল্যমোসনর নন-জুরিরেেোল স্ট্যোসম্প জনবল 

্রবরোসের চুরক্তপত্র ্ম্পোদন করসত েসব।  
 

১.১১। জনবল ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোসনর ্োসথ ্ম্পোরদত চুরক্ত কর্তসপক্ষ বকোন কোরে দে সোসনো ব্যরতসরসক বো ্িংগত  

বকোন কোরে বদরখসে ১ (এক) মোস্র বনোটিসে বোরতল করসত পোরসব।  
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১.১২। রনব সোরচত প্ররতষ্ঠোসনর ্োসথ চুরক্ত স্বোক্ষসরর পূসব স ্রবরোেকৃত জনবসলর জনপ্ররত ১ (এক) বছসরর ববতসনর 

১০% েোসর রনরোপেো জোমোনত বপ-অি সোসরর মোধ্যসম মেোপররচোলক, েোইসরোকোব সন ইউরনট বরোবর জমো রদসত েসব।  
 

১.১৩। আউটস্োর্ সিং পদ্ধরতর মোধ্যসম ব্বো গ্রেসের বক্ষসত্র  য়সিা প্রদানকারীর  মাচসক য়সিা মুল্য ও প্রবণাদনা এিং  

য়সিা সরিরাহকারী প্রচিষ্ঠাবনর নূন্যিম কচমশন  অে ক চিভাগ কর্তসক ্মে ্মে জোররকৃত রনসদ সেনো অনুযােী 

চনি কাচরি হবি ।   
 

১.১৪। ্রবরোেকৃত বকোন জনবসলর রবরূসদ্ধ বকোন প্রকোর চুররর অরভসর্োগ বো অরির্েোল বগোপনীে তথ্য প্রকোসের 

অরভসর্োগ উঠসল কর্তসপক্ষ এবিং ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোসনর প্ররতরনরধর ্মন্বসে তদন্ত করমটি গঠন করো েসব। তদন্ত 

করমটি কর্তসক অরভসর্োগ প্রমোরেত েসল ্রবরোেকৃত জনবসলর আইনোনুগ দোে্ে ্কল দোে ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোন 

বেন করসব।  
 

১.১৫। ্রবরোেকৃত জনবসলর ছুটির প্রসেোজন েসল কর্তসপসক্ষর বো দোরেত্বপ্রোপ্ত কম সকতসো েসত ছুটি রনসত েসব।  
 

১.১৬। ্কল পসদ প্রোথীসদর বে্্ীমো ১৮ েসত ৬০ বছর পর্ সন্ত।  
 

১.১৭। দরপসত্র বর্ ্কল রবষে উসেখ বনই ব্্ব রবষসে েোইসরোকোব সন ইউরনট কর্তসপসক্ষর র্দ্ধোসন্তই চূড়োন্ত বসল গণ্য 

েসব।   
 

১.১৮। জনবল ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোসনর বিি ্োইস্ন্স, ভযোট বররজসনেন এবিং আেকর ্নোক্তকরে নম্বর (TIN) 

েোলনোগোদ থোকসত েসব এবিং জনবল ্রবরোসের য়েবত্র ন্যযনতম ০৩ (চিন) বছসরর অরভজ্ঞতো থোকসত েসব।   

 

১.১৯। রবজ্ঞরপ্তসত বর্ ্কল রবষে উয়েখ বনই ব্ই ্ব রবষে দরপসত্রর র্রিউসল বদওেো আসছ। 

 

১.২০। দরপত্র ্িংক্রোন্ত বর্সকোন তথ্য অরি্ চলোকোলীন ্মসে জোনো র্োসব। 

 

১.২১। আউটস্োর্ সিং এর মোধ্যসম জনবল ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোনসক পৃথকভোসব করমেন/্োরভ স্  চোজস অবশ্যই উয়েখ 

করসত েসব। 
 

১.২২। বকোন কোরে দে সোসনো ব্যরতসরসক দরপত্র রবজ্ঞরপ্ত বোরতসলর েমতো কর্তসপে ্িংরেে কসরন।  

 

১.২৩। রনব সোরচত জনবল ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোসনর ্োসথ চুরক্ত ্ম্পোদসনর ্মে পদ ্িংখ্যো কম/সবেী েসত পোসর।  

 

১.২৪। অথ স মন্ত্রেোলসের এ ্িংক্রোন্ত রবরধমোলো ্কল প্রস্তোবকোরী প্ররতষ্ঠোন কর্তসক অনু্রেপূব সক প্রস্তোব দোরখল করসত 

েসব। 
 

১.২৫। জনবল রনব সোচসনর য়েবত্র জ্বোলোরন ব্ক্টসরর কোসজ অরভজ্ঞ ব্যরক্তসদর অগ্রোরধকোর প্রদোন করো েসব। 

 

১.২৬। মূল্যোেসনর পর বর্ প্ররতষ্ঠোসনর প্রস্তোব বর্োগ্য বসল রবসবরচত েসব বকবলমোত্র ব্ প্ররতষ্ঠোসনর প্রোথীসদর বর্োগ্যতো 

ও অরভজ্ঞতো র্োচোইসের জন্য পরীক্ষোে িোকো েসব। পরীক্ষোর তোররখ ও ্মে পরবতীসত জোনোসনো েসব। পরীক্ষোে 

অিংেগ্রেসের জন্য প্রোথীসদর বকোন টিএ/রিএ প্রদোন করো েসব নো। 
 

১.২৭। আউটস্োর্ সিং পদ্ধরতসত রনসেোরজত বকোন কম সচোরীর অদেতোর কোরসে বকোন েচি েসল জনবল ্রবরোেকোরী 

প্ররতষ্ঠোনসক তোর দোে বেন করসত েসব।  
 

১.২৮। আউটস্োর্ সিং এর মোধ্যসম জনবল ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোসনর ্সে ্ম্পোরদত চুরক্ত বর্ বকোন পে ১ (এক) 

মোস্র বনোটিে রদসে বোরতল করসত পোরসব। 
 

১.২৯। েতসোবলীর বোইসরর বকোন রবষসে রনষ্পরের জন্য প্রচরলত ্রকোরর রবরধ-রবধোন অনু্রে করো েসব।  

১.৩০। আউটস্োর্ সিং প্রচক্রোে সংগৃচহি য়সিা প্রদানকারীর য়সিা মুল্য য়সিা প্রদানকারীর চনজ নামীে ব্াংক চহসাবি 

য়সিা ক্রেকারী কর্তকক প্রবদে হবি।    



পাতা | 3  

 

অধ্যোে-২ 
                                                 

                                          দরপ্রস্তোবকোরী প্ররতষ্ঠোসনর জন্য ্োধোরে েতসোবলী 

 
 

দরপত্রটির জন্য রননবরে সত ্োধোরে েতসোবলী ্কল দরপ্রস্তোবকোরী প্ররতষ্ঠোসনর উপর বোধ্যতোমূলকভোসব প্রসর্োজয েসব। 
 

২.১। দরপত্র প্রস্তুতকরেিঃ 

      দরপত্রদোতো তোর দরপত্র প্রস্তুতকোসল বর্ খরচ েসব তো রতরন রনসজই বেন করসবন এবিং দরপসত্রর িলোিল  

      র্োই বেোক নো বকন, েোইসরোকোব সন ইউরনটসক খরসচর জন্য দোেী করো র্োসব নো।  
 

২.২। দরপসত্রর ্িংসেোধেী ্িংক্রোন্তিঃ  

        েোইসরোকোব সন ইউরনসটর রনজ প্রসেোজসন অথবো বকোন দরপত্র দোতোর অনু্ন্ধোসনর জবোসব দরপত্র তির্সলর      

        ্িংসেোধনী জোরী করসত পোরসব। বর্ বকোন ্িংসেোধনী জোরী েসল ্কল দরপত্রদোতোসক রলরখতভোসব অবরেত   

        করো েসব এবিং ব্ই ্িংসেোধনী গ্রেে তোসদর উপর বোধ্যতোমূলক েসব।  
 

২.৩। দরপত্র দোরখসলর বেষ ্মে ্িংক্রোন্তিঃ  

       দরপত্র রবজ্ঞরপ্ত/তির্সল উসেরখত দরপত্র দোরখসলর রনরদ সষ্ট ্মে দরপত্র দোরখল কসরসত েসব।   

 

২.৪। দরপত্র বদরীসত দোরখল ্িংক্রোন্তিঃ 

      দরপত্র রবজ্ঞরপ্ত/তির্সল উসেরখত (েোইসরোকোব সন ইউরনট কর্তসক পরবতীসত ্িংসেোরধত, র্রদ েে) দরপত্র  

      দোরখসলর রনরদ সষ্ট ্মে ও তোররসখর পসর দরপত্র গেে করো েসব নো।  
 

২.৫। দরপত্র বখোলোর ্মে ্িংক্রোন্তিঃ 

       দরপত্র রবজ্ঞরপ্তসত উসেরখত (র্ো পরবতীসত রলরখতভোসব বরধ সত েসত পোসর) তোররখ ও ্মসে দোরখলকৃত ্কল   

       প্রস্তোসবর খোম বখোলো েসব।  
 

২.৬। দরপত্র দোরখল ্িংক্রোন্তিঃ 

      ক) দরপত্র প্রস্তসবর ্োসথ অবশ্যই অধ্যোে-৪ র্থোর্থ ও পূে সোেভোসব পূরে কসর জমো রদসত েসব।  

      খ)  দরপত্র প্রস্তোসব অত্র দরপত্র তির্সলর অধ্যোে-৩ র্থোর্থভোসব পূরেপূব সক অন্যোন্য প্রসেোজনীে কোগজপত্র  

           ্ে  ্ীল গোলোকৃত খোসম জমো রদসত েসব।  

      গ)  খোসমর উপর দরপত্র প্রস্তোবকোরী প্ররতষ্ঠোসনর নোম ও ঠিকোনো এবিং প্রস্তোসবর রবষে স্পষ্টোক্ষসর উসেখ  

           থোকসত েসব।  

      ঘ) দরপত্র তির্সলর ্কল ্োরভ সস্র জন্য একই প্ররতষ্ঠোন এেোরকরিেন অপোসরটর/প্রসজক্টর অপোসরটর,    

           বোতসোবোেক, রনরোপেো প্রেরী ও পররচ্ছন্নতো কমী ্রবরোসের জন্য দরপ্রস্তোব জমো রদসত েসব।  

      ঙ)  দরপ্রস্তোসবর দুইটি অিংে থোকসব র্থো ‘‘কোররগরী প্রস্তোব’’ ও ‘‘আরথ সক প্রস্তোব’’। ‘‘কোররগরী প্রস্তোব’’-এর  

           মসধ্য অধ্যোে-৪ ব্যরতত দরপসত্রর জন্য আবশ্যকীে ্কল কোগজপত্র জমো রদসত েসব। ‘‘আরথ সক  

           প্রস্তোব’’-এর মসধ্য অধ্যোে-৪ র্থোর্থভোসব পূরে কসর জমো রদসত েসব।  
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অধ্যোে-৩ 

 

দরপ্রস্তোসব অতযোবশ্যকীে কোগজ/দরললপত্রোরদ এবিং রনসদ সেোবলী 

 
রননবরে সত কোগজ/দরললোরদ ্ঠিকভোসব প্রস্তুত/প্রেেন কসর দরপত্র বো প্রস্তোব দোরখল করসত েসব। ব্যথ স েসল দরপত্র বো 

প্রস্তোব বোরতল বসল গণ্য েসব।   

 

৩.১। আউটস্োর্ সিং এ জনবল ্রবরোসের বর্োগ্যতোর বিি লোইস্ন্স  দোরখল করসত েসব।   

৩.২। ভযোট বররজসনেন ্োটি সরিসকট দোরখল করসত েসব।  

৩.৩। েোল্সনর আেকর পররসেোধ ্নদপত্র দোরখল করসত েসব।  

৩.৪। দরপসত্রর ্োসথ দরদোতো প্ররতষ্ঠোনটির ০২ (দুই) বৎ্সরর অরিট ররসপোট স দোরখল করসত েসব।  

৩.৫। দরপত্র ক্রসের মূল রেীদ দোরখল করসত েসব।  

৩.৬। দরপত্র জোমোনত বোবদ মেোপররচোলক, েোইসরোকোব সন ইউরনট এর অনুকূসল ২৫,০০০/- (পঁরচে েোজোর)  

        টোকোর বপ-অি সোর/ব্যোিংক রোিট/ব্যোিংক গ্যোরোরন্ট দোরখল করসত েসব।  

৩.৭। ব্যোিংক েসত আরথ সক স্বচ্ছলতোর ্নদপত্র দোরখল করসত েসব।  

৩.৮। দরপ্রস্তোব দোতো বকোম্পোনী বর্ ্কল ্রকোরী/আধো্রকোরী/স্বোেত্বেোর্ত/সব্রকোরর প্ররতষ্ঠোসন জনবল 

্রবরোে কসরসছন ব্ ্ব প্ররতষ্ঠোন েসত প্রোক অরভজ্ঞতোর ্নদপত্র দোরখল করসবন।  

 

***সূরচপত্র থোকসত েসব র্োসত উসেখ থোকসত েসব ৩.১-৩.৮ বকোন বকোন পৃষ্ঠোে রসেসছ (মোরকসিং ট্যোগ ্ে) অন্যথোে 

১০ নম্বর বকসট বদেো েসব।  
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্রবরোেকৃত জনবসলর রেক্ষোগত ও অন্যোন্য বর্োগ্যতোিঃ 

 
ক্রিঃ 

নিং 

পসদর নোম ব্বোর 

কযোটোগরর 

পদ 

্িংখ্যো 

বে্্ীমো রেক্ষোগত বর্োগ্যতো ও অরভজ্ঞতো 

০১। এেোরকরিেন 

অপোসরটর/প্রসজক্টর 

অপোসরটর 

কযোটোগরর-২ ০১ ্ব সরনন ১৮ বছর 

্সব সোচ্চ ৬০ বছর 

ক) ন্যযনতম এসএ্র্ (রবজ্ঞোন) বো 

্মমোসনর পোে; 

খ) এেোরকরিেন অপোসরটর/প্রসজক্টর 

অপোসরটর করার জ্ঞোন ্ম্পন্ন েসত েসব।     

০২। ্েকোরী ইসলকরিরেেোন কযোটোগরর-৪ ০১ ্ব সরনন ১৮ বছর 

্সব সোচ্চ ৬০ বছর 

ক) ন্যযনতম এসএ্র্ (রবজ্ঞোন) বো 

্মমোসনর পোে; 

খ) ইসলকরিরেেোন কাবজ জ্ঞোন ্ম্পন্ন 

েসত েসব।    

০৩। বোতসোবোেক কযোটোগরর-৫ ০১ ্ব সরনন ১৮ বছর 

্সব সোচ্চ ৬০ বছর 

ক) ন্যযনতম এ্এ্র্ বো ্মমোসনর পোে; 

খ) বোতসোবোেক পসদ ০৫ (পাঁচ) বছসরর  

অরভজ্ঞতো ্ম্পন্ন প্রোথীসদর অগ্রোরধকোর 

বদেো েসব। 

০৪। রনরোপেো প্রেরী কযোটোগরর-৫ ০৪ ্ব সরনন ১৮ বছর 

্সব সোচ্চ ৬০ বছর 

ক) ন্যযনতম অষ্টম বেেী বো ্মমোসনর 

পোে; 

খ) রনরোপেো প্রেরী রে্োসব ০৫ বৎ্সরর 

অরভজ্ঞতো ্ম্পন্ন প্রোথীসদর অগ্রোরধকোর 

বদেো েসব। 

০৫। পররচ্ছন্নতো কমী কযোটোগরর-৫ ০২ ্ব সরনন ১৮ বছর 

্সব সোচ্চ ৬০ বছর 

ক) ন্যযনতম অষ্টম বেেী বো ্মমোসনর 

পোে; 

খ) পররস্কোর পররচ্ছনতোর কোসজ অরভজ্ঞতো 

্ম্পন্ন প্রোথীসদর অগ্রোরধকোর বদেো েসব। 

 
রবিঃদ্রিঃ উপসরোক্ত রেক্ষোগত বর্োগ্যতো ও অরভজ্ঞতো ্ম্পন্ন জনবলসক বম রখক পরীক্ষোর জন্য প্রথসম বপ্ররে করসত েসব 

এবিং ঠিকোদোর প্ররতষ্ঠোন কর্তসক ্রবরোেকৃত জনবসলর প্রসতযক প্রোথীর েোইসরোকোব সন ইউরনট কর্তসক বম রখক পরীক্ষো 

গ্রেে করো েসব এবিং বম রখক পরীক্ষোে উেীে স প্রোথীগে বর্োগ্য বঘোরষত েসল রনসেোগ প্রদোসনর বর্োগ্য েসব এবিং 

ঠিকোদোর প্ররতষ্ঠোন শুধুমোত্র তোসদরসকই রনসেোগ প্রদোন করসত পোরসব।  
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অধ্যোে-৪ 
 

দরদোতোর উদ্ধৃত দর (আরথ সক প্রস্তোব) 

 

 
ক্রিঃ 

নিং 

পসদর নোম ব্বোর 

কযোটোগরর 
পদ 

্িংখ্যো 

মোর্ক 

জনপ্ররত 

ব্বোমূল্য 

(্োকুসল্য ববতন) 

ভযোট@১৫% 

ও 

আেকর@৩%  

 

্োরভ স্  চোজস  

(*) 

বমোট দর  

(এক বৎ্সরর জন্য) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১. এেোরকরিেন 

অপোসরটর/প্রসজক্টর 

অপোসরটর 

কযোটোগরর-২ 

 

০১ ১৮,৬১০.০০ ৩৩৫০.০০   - 

২. ্েকোরী 

ইসলকরিরেেোন 

কযোটোগরর-৪ 

 

০১ ১৭,৯১০.০০ ৩২২৪.০০   - 

৩. বাতত াবাহক কযোটোগরর-৫ 

 

০১ ১৭,৬১০.০০ ৩১৭০.০০   - 

৪. রনরোপেো প্রেরী কযোটোগরর-৫ 

 

০৪ ১৭,৬১০.০০ ১২৬৮০.০০   - 

৫. পররচ্ছন্নতো কমী কযোটোগরর-৫ 

 

০২ ১৭,৬১০.০০ ৬৩৪০.০০   - 

 

* দরপত্র বো প্রস্তোবদোতো প্ররতষ্ঠোসনর দরপত্র মূল্যোেসন ৭ নিং কলোসম প্রস্তোরবত েতকরো ্োরভ স্  চোজস প্ররতষ্ঠোসনর স্ব 

স্ব বক্ষসত্র আরথ সক প্রস্তোব রে্োসব গণ্য করো েসব।   
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অধ্যোে-৫ 

 
দরপত্র মূল্যোেসন নম্বর বন্টন 

 
েোইসরোকোব সন ইউরনসটর দরপত্র মূল্যোেসনর বক্ষসত্র বমোট ১০০ নম্বসরর মসধ্য কোররগরী প্রস্তোসব ৮০ নম্বর এবিং আরথ সক 

প্রস্তোসব ২০ নম্বর থোকসব। বমোট ১০০ নম্বসরর মসধ্য ্সব সোচ্চ পসেন্ট প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন ১ম ্িল দরদোতো রেস্সব 

রবসবরচত েসবন। রননরলরখত রবষে্মূে ্ঠিকভোসব প্রস্তুত/প্রেেন/উপস্থোপন/দোরখল অনুর্োেী বোছোই ও ্সরজরমসন 

তদোররক পূব সক উক্ত রবষে্মূসের রবপরীসত নম্বর প্রদোন বো নম্বর কতসন করো েসব এবিং এ রবষসে েোইসরোকোব সন 

ইউরনসটর র্ন্ধোন্তই চূড়োন্ত বসল রবসবরচত েসব।  

 
কোররগরর অবস্থোনগত বমোট নম্বর-৭০   

 
৫.১। জ্বোলোরন ও খরনজ ্ম্পদ রবভোসগর ্রকোরী প্ররতষ্ঠোসন জনবল ্রবরোসের জন্য-১০ নম্বর।  

 
৫.২। অন্যোন্য ্রকোরী প্ররতষ্ঠোসন জনবল ্রবরোসের জন্য-১০ নম্বর।    

 

৫.৩। জ্বোলোরন ও খরনজ ্ম্পদ রবভোসগর আওতোধীন কসপ সোসরেসন জনবল ্রবরোসের জন্য- ১০ নম্বর।  

 
৫.৪। জ্বোলোরন ও খরনজ ্ম্পদ রবভোসগর আওতোধীন বকোম্পোনীসত জনবল ্রবরোসের জন্য-১০ নম্বর।  

 
৫.৫। অন্যোন্য ্রকোরী প্ররতষ্ঠোসনর আওতোধীন কসপ সোসরেসন জনবল ্রবরোসের জন্য- ১০ নম্বর।   

 
৫.৬। অন্যোন্য ্রকোরী প্ররতষ্ঠোসনর আওতোধীন বকোম্পোনী/ কর্তসপসক্ষর জনবল ্রবরোসের জন্য-১০  নম্বর।     

 
৫.৭। বব্রকোরর প্ররতষ্ঠোসন জনবল ্রবরোসের জন্য-১০ নম্বর। 

 

[৫.১-৫.৭ পর্ সন্ত প্ররতটি বক্ষসত্র ১টি কসর ্সব সোচ্চ ্মসের জন্য জনবল ্রবরোেকৃত প্ররতষ্ঠোসনর অরভজ্ঞতোর ্নদ/ 

িকুসমন্ট রদসত েসব। ্বগুসলো অরভজ্ঞতো থোকসল ্সব সোচ্চ ৭টি অরভজ্ঞতোর িকুসমন্ট জমো রদসত েসব। অরভজ্ঞতোর 

্নসদ ৫.১, ৫.২, ৫.৩, ৫.৪, ৫.৫, ৫.৬, ৫.৭ কথোগুসলো বড় কসর রলসখ রদসত েস ব]।  

 

[প্ররতটিসক্ষসত্র ্সব সোচ্চ অরভজ্ঞতো দোরখলকোরী প্ররতষ্ঠোন ্সব সোচ্চ নম্বর প্রোপ্ত েসবন এবিং অন্যোন্য দোরখলকোরী প্ররতষ্ঠোন 

আনুপোরতক েোসর নম্বর প্রোপ্ত েসবন]। 

 

আরথ সক অবস্থোনগত নম্বরিঃ- ৩০  
 

৫.৮। ্ব সরনন দরদোতো ৩০ পসেন্ট লোভ করসবন এবিং পরবতী দরদোতোর ক্রম রনধ সোরসে উদ্ধৃত দর অনুর্োেী 

আনুপোরতক েোসর পসেন্ট প্রোপ্ত েসবন।   

 
     ্ব সরনন উদ্ধৃত দর 

দরদোতোর আরথ সক প্রস্তোসব প্রোপ্ত নম্বর=--------------------- x ৩০  

     দরদোতোর উদ্ধৃত দর
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অধ্যোে-৬ 
 

দরপত্রদোতোর ্ম্মরতপত্র 

 
 

(্কল দরপত্র দোতোসক এই িম সটি অবশ্যই পূরে করসত েসব; নো করসল বো অ্্ম্পূে স থোকসল দরপত্র বোরতল বসল 

গণ্য েসব) 

 

দরপত্রদোতোর ্ম্মরতপত্র 
 

আরম/আমরো উপসরোক্ত দরপত্র তির্লভুক্ত ্মস্ত েতস্ মূে স্বজ্ঞোসন পসড় ও বুসে রনসে এবিং রবনো আপরেসত বমসন 

রনসে আমোর/আমোসদর পক্ষ েসত রনসন স্বোক্ষর করলোম।  
 

 

ব্যোিংক রোিট/সপ-অি সোর নিং-----------------------------তোররখ------/---------/----------ররিঃ, ব্যোিংসকর নোম 

------------------------------------েোখো-----------------------টোকোর পররমোে -------------------/----- 

(টোকো -----------------------------------------------মোত্র) আসন সষ্টমোরন রে্োসব এতদ্সে ্িংযুক্ত করো েসলো। 

 

 

 

দরপত্রদোতো প্ররতষ্ঠোসনর স্বেোরধকোরী/প্ররতরনরধর স্বোক্ষর 

এবিং প্ররতষ্ঠোসনর ্ীল 

 
 

 

নোমিঃ------------------------------------------------- 

প্ররতষ্ঠোসনর নোম ও ঠিকোনোিঃ----------------------------- 

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

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

বিোনিঃ ----------------------------------------------- 

িযোক্স নিং -------------------------------------------- 

ই-বমইলিঃ-------------------------------------------- 

 

প্ররতষ্ঠোসনর ্ীলসমোেরিঃ   
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অধ্যোে-৭ 

 
দরদোতোর মূল্যোেন ও কোর্ সবন্টন 

 
৭.১।   দরদোতোর মূল্যোেন ্িংক্রোন্তঃ   

 

৭.১.১  পোবরলক প্ররকউরসমন্ট আইন ২০০৬  ও পািচলক প্রচকউরবমন্ট চিচিমালা ২০০৮ দ্বারা চনি কাচরি হবি ।  
 

 ৭.১.২ দরপত্র ্মূে পসেন্ট বন্টন অনুর্োেী মূল্যোেসনর রভরেসত ্সব সোচ্চ পসেন্ট প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন ১ম দরদোতো রেসবসব 

রবসবরচত েসবন এবিং Frame work Contract এ ্ই-স্বোক্ষসরর জন্য তোর বরোবসর অরভপ্রোে পত্র জোরী করো েসব। 

রনধ সোররত েতস ্মূে পোলন কসর এবিং রনধ সোররত ্মসের মসধ্য ১ম ্িল দরদোতো জনবল ্রবরোসে ব্যথ স েসল তোর 

দোরখলকৃত রনরোপেো জোমোনত বোসজেোপ্ত করো েসব এবিং ২ে ্সব সোচ্চ পসেন্ট প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোনসক তোর উদ্ধৃত একক দসর 

চুরক্ত করোর জন্য অরভপ্রোে পত্র জোরী করো েসব।  র্রদ ‘২ে ্সব সোচ্চ পসেন্ট প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন’ তোর উদ্ধৃত দসর কোজ 

করসত রোজী নো েন, তো েসল তোর দরপত্র জোমোনত বোসজেোপ্ত করো েসব এবিং ৩ে দরদোতো বরোবর তোর উদ্ধৃত দসর 

কোজ করোর জন্য অরভপ্রোে পত্র জোরী করো েসব। র্রদ ৩ে ্সব সোচ্চ পসেন্ট প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন তোর উদ্ধৃত দসর কোজ করসত 

রোজী নো েন, তোেসল তোর দরপত্র জোমোনত বোসজেোপ্ত করো েসব এবিং পুরনোে দরপত্র আহ্বোন করো েসব। 

 

৭.২।   রমথ্যো তথ্য বো কোগজপত্র প্রদোসন বো তথ্য জোরলেোরত করসে েোরস্ত প্রদোন ্িংক্রোন্তিঃ  
 

বকোন দরদোতো বো প্রস্তোবকোরী তোর দরপ্রস্তোসবর ্োসথ র্রদ রমথ্যো বো জোরলেোরতমূলক তথ্য বো কোগজপত্র জমো বদন 

তোেসল তোর দরপত্র বোরতল বসল গন্য েসব এবিং র্রদ পরবতী বর্সকোন ্মে রমধ্য বো জোরলেোরতমূলক বসল প্রমোরেত 

েে, তসব ঠিকোদোসরর ্োসথ চুরক্ত বোরতল করো েসব, তোর কোর্ স ্ম্পোদন /জোমোনত বোসজেোপ্ত করো েসব এবিং তোর 

রবরুসদ্ধ অন্যোন্য আইনোনুগ কোর্ সক্রম গ্রেে করো েসব। এছোড়ো উক্ত ঠিকোদোর প্ররতষ্ঠোন েোইসরোকোব সন ইউরনসটর পরবতী 

বর্ বকোন দরপত্র কোর্ সক্রসম পরবতী ০৫ (পাঁচ) বছসরর জন্য অিংেগ্রেে করসত পোরসবন নো।   

 

৭.৩।   অরভজ্ঞতোর ্নদপত্রিঃ   

 

দরপত্রদোতো কর্তসক দরপসত্রর ্োসথ পূব স-অরভজ্ঞতোর ্নদপসত্রর ্তযোরেত িসটোকরপ দোরখল করসত েসব। ্নদপত্র 

ব্যরতত বকোন পূব স-অরভজ্ঞতো মূল্যোেনকোসল রবসবচনোে বনেো েসব নো। ্নদপসত্র কোর্ সোসদে প্রদোসনর তোররখ, জনবসলর 

্িংখ্যো, ্ম্পকীত তথ্য্মূে পররস্কোরভোসব উসেখ করসত েসব। দোরখলকৃত ্নদপত্রগুরলর মূল করপ ্িংরিষ্ট কোসজর 

কোর্ সোসদে প্রদোনকোরী কর্তসপসক্ষর একজন ন্যযনতম রনব সোেী অরি্োর বো ্মপদমর্ সোদোর কম সকতসো কর্তসক স্বোক্ষররত েসত 

েসব এবিং তো বর্ বকোন ১ম বেেীর কম সকতসো কর্তসক ্তযোরেত েসত েসব। ্নদপসত্রর ভোষোে উক্ত রবে্মূে 

পররস্কোরভোসব বরে সত থোকসল এতদরবষসে েোইসরোকোব সন ইউরনট রনসজর র্দ্ধোন্ত গ্রেে করসব এবিং রবি িকুসমন্ট্ 

মূল্যোেসন বকোন নম্বর বর্োগ েসব নো। েোইসরোকোব সন ইউরনট দপ্তর পরবতীকোসল বর্ বকোন ্মে বর্ বকোন ্নদপসত্রর 

মূল করপ বদখসত চোওেোর অরধকোর ্িংরক্ষে কসর। র্রদ বকোন ্মে বর্ বকোন ্নদপসত্রর উৎ্ বো প্ররতপোয রবষে 

অ্তয বসল রচরিত বো প্রমোরেত েে তসব েোইসরোকোব সন ইউরনট ্িংরিষ্ট দরপ্রস্তোবকোরীসক বোরতল বো অসর্োগ্য বসল 

রবসবচনো করোর অরধকোর ্িংরক্ষে কসর এবিং ্িংরিষ্ট দরদোতো প্ররতষ্ঠোনসক কোসলো তোরলকোভুক্ত করো ছোড়োও তোর 

রবরুসদ্ধ অন্যোন্য আইনোনুগ ব্যবস্থো গ্রেে করসত পোরসবন।  
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৭.৪।   দরপত্র্মূসের তুলনোমূলক মূল্যোেন প্ররক্রেো ্িংক্রোন্তিঃ 
 

 

৭.৪.১.     কোররগরী প্রস্তোব রবসবচনোে --------৭০---------পসেন্ট এবিং আরথ সক প্রস্তোব ----৩০----- পসেন্ট থোকসব।   
 

৭.৪.২.    ্কল দরদোতো প্ররতষ্ঠোনসক তোসদর প্রোপ্ত বমোট নম্বসরর রভরেসত ক্রমোনুর্োেী ্োজোসনো েসব। ্বসচসে ববরে       

বমোট নম্বর প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন ১ম ্িল দরদোতো রেস্সব রবসবরচত েসব। একইভোসব রিতীে ্সব সোচ্চ নম্বর প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন 

রিতীে ্িল দরদোতো, র্ততীে ্সব সোচ্চ নম্বর প্রোপ্ত প্ররতষ্ঠোন র্ততীে ্িল দরদোতো ইতযোরদ বসল রবসবরচত েসব।    

 

৭.৪.৩.   দুই বো তসতোরধক দরদোতো প্ররতষ্ঠোন র্রদ আরথ সক ও কোররগরী প্রস্তোব রমরলসে ্মোন নম্বর প্রোপ্ত েন ব্সক্ষসত্র  

আরথ সক প্রস্তোব মূল্যোেসন ্সব সোচ্চ নম্বর প্রোপ্ত দরদোতো প্ররতষ্ঠোনসক অগ্রোরধকোর বদেো েসব।  

 

৭.৪.৪. ্সব সোচ্চ পসেন্ট প্রোপ্ত দরদোতো প্ররতষ্ঠোন স্বেিংরক্রেভোসব ‘‘্িল দরদোতো’’ রে্োসব গণ্য করো েসব এবিং উক্ত 

দরদোতো কর্তসক উদ্ধৃত একক দসরর রভরেসত প্ররতষ্ঠনটিসক কোজ করোর জন্য রনব সোচন করো েসব এবিং ্িংরিষ্ট 

দরদোতোর রনকট েসত রলরখত ্ম্মরত প্রোরপ্ত স্বোসপসক্ষ একই দসর ন্যযনতম ১ (এক) বৎ্র বো ্সব সোচ্চ ২ (দুই) বৎ্র 

্মেব্যোরপ কোজ করোর জন্য Framework Contract রভরেসত চুরক্ত করো েসব।  

 

৭.৪.৫. ১ম ্িল দরদোতো বকোন কোরসে কোজ করসত অসর্োগ্য রবসবরচত েসল বো অপোরগতো প্রকোে করসল রিতীে 

্িল দরদোতোসক তোর উদ্ধৃত দসরর রভরেসত কোজ করোর জন্য অনুসরোধ জোনোসনো েসব। এভোসব ্িল দরদোতো  

রনব সোরচত নো েওেো পর্ সন্ত প্ররক্রেোটি চলমোন রোখোর এখরতেোর েোইসরোকোব সন ইউরনট কর্তসপক্ষ ্িংরক্ষে কসর।  

  

৭.৫।   দরপত্র ্িংক্রোন্ত ক্ষমতোিঃ 
 

 েোইসরোকোব সন ইউরনট কর্তসপক্ষ বকোন কোরে দে সোসনো ব্যরততই দরপসত্রর দরপসত্রর রকছু অিংে রবসলোপ বো 

্ম্পূে স দরপত্র বোরতল করে বো কোসজর স্বোসথ স বর্ বকোন ্মন্বে রবসবচনো করোর ক্ষমতো ্িংরক্ষে কসর।  
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অধ্যোে-৮ 
 

অন্যন্য েতসোবলী  
 

৮.১। কোর্ স-্ম্পোদন জোমোনত জমো প্রদোন ্িংক্রোন্ত।    
 

্িল ্রবরোেকোরী প্ররতষ্ঠোনসক কোর্ স-্ম্পোদন জোমোনত রে্োসব ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ টোকো মোত্র) জমো রদসত 

েসব। বোিংলোসদসের বর্ বকোন তির্রল ব্যোিংক েসত ব্যোিংক রোিট/সপ-অি সোর/ব্যোিংক গ্যোরোরন্ট আকোসর ‘‘েোইসরোকোব সন 

ইউরনট’ এর অনুকূসল এই রনরোপেো জোমোনত জমো রদসত েসব। ব্যোিংক রোিট/সপ-অি সোর/ব্যোিংক গ্যোরোরন্টর মূল করপ 

জমো রদসত েসব, িসটোকরপ বকোনক্রসমই গ্রেেসর্োগ্য েসব নো। েোইসরোকোব সন ইউরনট প্রসেোজনসবোসধ উক্ত ব্যোিংক 

রোিট/সপ-অি সোর/ব্যোিংক গ্যোরোরন্টর ্তযতো র্োচোইসের অরধকোর ্িংরক্ষে কসর। পরবতীসত বর্ বকোন ্মে উক্ত 

ব্যোিংক রোিট/সপ-অি সোর/ব্যোিংক গ্যোরোরন্ট ্ঠিক নে বসল প্রমোরেত েসল কোর্ সোসদে বোরতল ও ঠিকোদোসরর রবরুসদ্ধ 

েোইসরোকোব সন ইউরনট বর্ বকোন আইনগত ব্যবস্থো গ্রেসের অরধকোর ্িংরক্ষে কসর। জমোকৃত অথ স ্ম্পূে সরূসপ 

লভযোিংেমুক্ত েসব। ্িংরিষ্ট ঠিকোদোসরর ্োসথ ্ম্পোরদত চুরক্তর বমেোদ বেষ েবোর পর রকিংবো চুরক্তর কোর্ সকোররতো 

বেষ েবোর পর ও তদ্মসে ঠিকোদোর বরোবসর েোইসরোকোব সন ইউরনসটর বকোনরূপ দোবী/পোওনো নো থোকসল এবিং 

ঠিকোদোসরর রলরখত আসবদন প্রোরপ্ত স্বোসপসক্ষ ঠিকোদোর/ঠিকোদোসরর ক্ষমতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধর রনকট উক্ত জোমোনসতর 

ব্যোিংক রোিট/সপ-অি সোর/ব্যোিংক গ্যোরোরন্ট বিরৎ প্রদোন করো েসব।  

 

৮.২।   দরপত্র জোমোনত বিরৎ প্রদোনিঃ  
 

অ্িল দরপত্রদোতো প্ররতষ্ঠোন্মূে ‘‘রনব সোচন তোরলকো’’ প্রকোসের পর দরপত্র জোমোনত বিরৎ পোসবন। ্িল 

দরপত্রদোতোর বক্ষসত্র ্িংরিষ্ট ঠিকোদোসরর রনকট েসত ‘‘রনরোপেো জোমোনত’’ প্রোরপ্তর পর দরপত্র জোমোনত বিরৎ 

বদওেো েসব। দরপত্র তির্সল স্বোক্ষরকোরী দরপত্রদোতো প্ররতষ্ঠোসনর কম সকতসো কর্তসক তোসদর ছোপোসনো রচঠির প্যোসি 

আসবদসনর রভরেসত দরপত্র জোমোনত ঠিকোদোরসক অথবো তোর ক্ষমতোপ্রোপ্ত প্ররতরনরধসক েোসত েোসত েস্তোন্তর করো 

েসব।  
 

৮.৩।   ঠিকোদোর কর্তসক ঠিকোদোসরর ্রবরোেকৃত জনবসলর Monthly Take off Salary প্রদোনিঃ  
 

প্ররত মোস্র ১-৫ তোররসখর মসধ্য ঠিকোদোর রনজ দোরেসত্ব ঠিকোদোসরর ্রবরোেকৃত জনবসলর ব্যোিংক একোউসন্ট  

Monthly Take off Salary প্রদোন করসবন। র্রদ উরেরখত ্মসের মসধ্য Monthly Take off Salary প্রদোন 

করসত ব্যথ স েে তোেসল ঠিকোদোর প্ররতষ্ঠোসনর ্োসথ অরি্ কর্তসপক্ষ চুরক্ত বোরতল করোর ক্ষমতো রোসখ।  

 

৮.৪।   রবল পররসেোধিঃ  
 

ঠিকোদোসরর রনকট েসত রবল প্রোরপ্ত স্বোসপসক্ষ ্কল বক্ষসত্রই প্রসর্োজয আেকর ও ভযোট এবিং অন্য বকোন দবধ কতসন 

র্রদ থোসক তো কতসন কসর মোর্ক রভরেসত এবিং প্রধোন রে্োব রক্ষে কম সকতসোর কোর্ সোলসের বচসকর মোধ্যমম রবল 

পররসেোধ করো েসব। Frame Work Contract অনুর্োেী ঠিকোদোসরর উপর অরপ সত দোরেত্ব বো কতসব্য প্ররতপোলসন 

্ম্পূে স বো আিংরেকভোসব অক্ষম বো ব্যথ স প্রমোরেত েসল মোর্ক Service Charge েসত ৩০% - ৪০% টোকো কতসন 

করো র্োসব। এই অনুসচ্ছসদর আসলোচয রবষেটি ৫নিং অনুসচ্ছসদর আওতোভুক্ত নে। এ ব্যোপোসর েোইসরোকোব সন ইউরনসটর 

র্দ্ধোন্তই চূড়োন্ত বসল রবসবরচত েসব।  
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৮.৫।   রবসরোধ রমমোিং্োিঃ  

 

এই দরপত্র রবষেক র্োবতীে রবষেোবলী জ্বোলোরন ও খরনজ ্ম্পদ রবভোগ, েোইসরোকোব সন ইউরনট এর মেোপররচোলক 

অথবো তোর মসনোনীত প্ররতরনরধ এবিং দরদোতো ঠিকোদোসরর মসধ্য ্ীমোবদ্ধ থোকসব এবিং দরপত্রদোতো/ঠিকোদোসরর মসধ্য 

এই ক্রে ্িংক্রোন্ত বকোন রববোদ/রবতকস উত্থোরপত েসল রবষেটি েোইসরোকোব সন ইউরনট অথবো উভে পসক্ষর মসনোনীত এক 

বো একোরধক ‘‘আররবসিটর’’ এর মোধ্যসম রনষ্পরের পদসক্ষপ গ্রেে করো র্োসব। ‘‘আররবসিটর’’ ব্যথ স েসল 

েোইসরোকোব সন ইউরনট ববোি স গঠন কসর রবষেটি ববোসি সর রনকট বপ্রররত েসব এবিং ববোসি সর র্দ্ধোন্তই চূড়োন্ত বসল 

রবসবরচত েসব।  
 

৮.৬।   চুরক্ত বোরতল ্িংক্রোন্ত ক্ষমতোিঃ  
 

েোইসরোকোব সন ইউরনসটর কর্তসপক্ষ বর্ বকোন ্মে বকোনরূপ কোরে দে সোসনো ব্যরতসরসকই বর্ বকোন ঠিকোদোসরর ্োসথ 

চুরক্ত বোরতল করোর অরধকোর ্িংরক্ষে কসর।  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


