
পরূ্ত  কার্তাদেশ সংশাদ ধন করর্: কাদের পররমাণ ও গহৃীর্ েদরর পররবর্ত ন সংক্রান্ত। 

পাবরিক প্ররকউরদমন্ট আইন, ২০০৬ এর যর্ ধারায় উক্তরূপ কার্তধারার যর্ রবধানআদে র্াহা 
রনদয় বরণতর্ হইি : ধারা-৪৯ পবূতশর্ত  রহসাদব যকানাদ  যনগাদ রসদয়শন বা েরপত্র সংশাদ ধন না 
করা।  

(১) ধারা-৪৮ এর অধীন দরপত্র মূল্যায়ননর সময় দরপত্র মূল্যায়ন কমমটি এই মনমে মনমিয়তা 
মিধান কমরনি যেন  

(ক) িটারীর মাধযদম যকানাদ  েরপত্র োর্া রনধতাররর্ না হন :  

তনি শতে  থানক যে, মামসক দরপত্র পদ্ধমতর মাধযনম অমধক ২ (দইু) যকাটি টাকার অভ্যন্তরীন 
কােেক্রনমর যেনত্র সিেমনন ম মলূ্যাময়ত দনরর েমতা লইনল্ সিেমনন ম মলূ্যাময়ত দরদাতা মনণযেনয়র ্নয 
মিনশষ যেত্র মলসানি ল্টারীর প্রয়ান গ মিনিচনা করা োইনি; এিং  

(খ) সিেমনন ম মূল্যাময়ত দরপত্রদাতা িা অনয যকানান  দরপত্রদাতার সমলত যকানান  মননগামসনয়শন 
করা না লয় :  

তনি শতে  থানক যে, েমদ অমধক পমরমানণয যকানান  মিভ্া্য (divisible) পণযয (Commodities) 

ক্রনয়র যেনত্র সিেমনন ম যরসপমিভ্ দরপত্রদাতা, দরপত্র আহ্বাননর সময় আংমশক পণযয সরিরাল কমরিার 
শতে  থামকনল্, দরপত্র দমল্নল্ উমিমখত সমুদয় পণযয সরিরানলর ্নয দরপত্র দামখল্ না কনর, তালা 
লইনল্ প্রথনম উক্ত সিেমনন ম দরপত্রদাতানক তৎকততে ক প্রদত্ত দনর দরপত্র দমল্নল্ উমিমখত সমুদয় পণযয 
সরিরানলর ্নয দরপত্র দামখল্ না কনর, তালা লইনল্ প্রথনম উক্ত সিেমনন ম দরপত্রদাতানক তৎকততে ক 
প্রদত্ত দনর দরপত্র দমল্নল্ উমিমখত সমুদয় পণযয সরিরানলর প্রস্তাি (Offer) যদওয়া োইনি এিং উক্ত 
প্রস্তানির মভ্মত্তনত উক্ত দরপত্রদাতা সমূ্পণযে পণযয সরিরাল কমরনত অপরাগত প্রকাশ কমরনল্ উক্ত 
দরপত্র। দমল্ল্ অনেুায়ী অিমশষ্টপমরমাণয তথয সংগ্রনলর ্নয পেোয়ক্রনম যরমপমিভ্ দরদাতাগণযনক 
সিেমনন ম দরপত্রদাতার উদ্বতত্ত দনর উলা সরিরানলর ্নয প্রস্তাি। যদওয়া োইনি।  

(২) উপ-দফা (১) (খ) এ োলা মকছুই থাকুক না যকন, যরসপমিভ্ সিেমনন ম দায় পমরিতে ননর 
মিষনয় যকানান  যনগান মসনয়শন করা োইনি না এিং যে পমরমাণয পণযয সরিরানলর ্নয দরপত্র 
আহ্বান করা লইয়ানছ, উক্ত উপ-ধারার শতে াংনশ িমণযেত পদ্ধমত অনুসরণযক্রনম উলার অমধক পমরমাণয 
পণযয সরিরাল ল্ওয়া োইনি না।।  

(৩) দরপত্র মলূ্যায়ন কমমটি, চুমক্ত সম্পাদননর শতে  মলসানি, যকানান  দরপত্র দাতানক দরপত্র দমল্নল্ 
অন্তভু্ে ক্ত লয় নাই এমন যকানান  দাময়ত্ব পাল্ন এিং দরপনত্র উমিমখত মূল্য পমরিতে ন িা দরপনত্রর 
অনয যকাননা শতে  সংনশাধননর ্নয মননদেশ মদনত পামরনি না। 

 


