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সরোসতর ক্রয় পদ্ধতি।  

(১) ক্রয়কারী দরপত্র প্রক্রক্রয়া বা অন্য ককান্াে  ক্রয় পদ্ধক্রি প্রয়াে গ বযিীি, সরাসক্রর ক্রয় পদ্ধক্রি 
প্রয়াে গ কক্ররয়া একটি উৎস হইেি পণ্য ও সংক্রিষ্ট কসবা, বা কার্য ও ক ৌি কসবা ক্রয় কক্ররেি 
পাক্ররেব, িেব ককান্াে  অবস্থােিই অবাধ প্রক্রির্াে ক্রগিা এডাইবার বা ককান্াে  ক্রন্ক্রদযষ্ট বযক্রি, 

সরবরাহকারী ও ঠিকাদােরর প্রক্রি ববষম্য সৃক্রষ্ট বা আন্ুকূল্য প্রদর্যেন্র উেেের্য এই পদ্ধক্রি প্রয়াে গ 
করা র্াইেব ন্া।  

(২) সরাসক্রর ক্রয় পদ্ধক্রিেি অবাধ প্রক্রির্াে ক্রগিার সুফল্ পাওয়া র্ায় ন্া র্া স্বচ্ছিার অ াব থােক 
বা অগ্রহর্াে গয এবং প্রিারণ্াম্লূ্ক িৎপরিােক উৎসাক্রহি করা হইেি পাের ক্রবধায় ক্রয়কারী 
কার্যাল্য় প্রধান্ এই পদ্ধক্রির প্রয়াে গ কে া ােব ক্রন্য়ন্ত্রণ্ কক্ররেবন্।  

(৩) এই ক্রবক্রধম্াল্ায় বক্রণ্যি পক্ররক্রস্থক্রিেিই কর্ন্ এই পদ্ধক্রির প্রয়াে গ সীক্রম্ি থােক এবং ইহার 
ককান্াে  অপবযবহার ন্া হয়, িাহা ক্রন্ক্রিি করার জন্য সরাসক্রর ক্রয় পদ্ধক্রি প্রয়াে েগর ক্রসদ্ধান্ত 
ক্রয়কারী কার্যাল্য় প্রদান্ বা িৎকিৃয ক ক্ষম্িাপ্রাপ্ত কম্যকিয া কিৃয ক অন্ুম্াে ক্রদি হইেি হইেব :  

িেব র্িয  থােক কর্, ক্রবক্রধ-৮১ এবং ক্রবক্রধ-৮২ এ বক্রণ্যি ক্রয় পদ্ধক্রির কক্ষেত্র বােজট বরাে এবং 
বােজট ক্রব াজন্ অন্মু্াে দন্ সােপেক্ষ, ক্রয়কারী কার্যল্য় প্রধান্ বা িৎকিৃয ক ক্ষম্িাপ্রাপ্ত কম্যকিয ার 
অন্ুম্াে দন্ প্রয়াে জন্ হইেব ন্া।  

(৪) বযক্রিক্রম্ী কক্ষেত্র, ককান্াে  ম্লূ্ চুক্রির বযাক্রপ্ত ম্াে িােবক কাজ জরুরী ক্র ক্রিেি সম্াপ্ত করা 
আবর্যক হইেল্, কর্ অন্ুম্াে দন্কারী কিৃয পক্ষ ম্ূল্ চুক্রি সম্পাদেন্র অন্ুম্াে দন্ প্রদান্ কক্ররয়াক্রিল্, 

উহার পরবিী উচ্চির পর্যােয়র কিৃয পেক্ষর অন্মু্াে দন্ক্রেম্ িফক্রসল্-২ এ বক্রণ্যি ম্ূল্সীম্ার উেধযর 
ক ক্ররেয়র্ন্ অর্য ার বা অক্রিক্ররি কার্যােদর্ বা পুন্রাবৃি ক্রয়ােদর্ অথবা অক্রিক্ররি পণ্য সরবরােহর 
আেদর্ প্রদান্ করা র্াইেব।  

বযাখ্যা : ম্লূ্ অন্ুম্াে দন্কারী কিৃয পক্ষ ক্রয়কারী হইেল্, ক্রয়কারী কার্যাল্য় প্রধান্ এবং ক্রয়কারী 
কার্যাল্য় প্রধান্ ম্লূ্ অন্ুম্াে দন্কারী কিৃয পক্ষ ও সক্রচব পর্যােয়র ক্রন্েয় হইেল্, ম্ন্ত্রণ্াল্য় বা ক্রব ােগর 
সক্রচব এবং অন্ুরূপ ােব পরবিী পর্ােয়র কিৃয পক্ষ িফক্রসল্-২ এ বক্রণ্যি ম্লূ্যসীম্ার উেধযর 
ক ক্ররেয়র্ন্ অর্য ার বা অক্রিক্ররি কার্ােদর্ বা পুন্রাবি ক্রয়ােদর্ বা অক্রিক্ররি পণ্য সরবরােহর 
আেদর্ অন্ুম্াে র্" 
কক্ররেব। 

 


