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াধাযণ ফীভা কর পারযন-এয ‘কাযী ব্যফস্থাক’, ‘জুতনয়য তপায’  ‘উচ্চভান কাযী’ রদ তনরয়ারগয তনতভরে 

প্রাথীরদয এভততকউ  তরতখত যীক্ষা গ্রণ এফং পরাপর তাতরকা যফযা কযায জন্য দযত্র দাতখর। 

 

: ০২ : 
 

দযত্রদাতারদয প্রতত তনরদ পনা 

 

১। যমাগ্যতা  তবজ্ঞতা ১.১ স্বনাভধন্য যকাযী/যফযকাযী তফশ্বতফদ্যারয়/প্রতক্ষণ আনতিটিউট/তক্ষা প্রততষ্ঠান মারদয তফগত 

৫(াঁচ) ফছরযয ভরে (যটন্ডায দাতখররয তাতযখ রত) একক অরয়াজরন  এক যরন 

যকাযী/অধা-যকাযী/স্বায়োতত ংস্থা থফা ব্যাংক/অতথ পক প্রততষ্ঠারন কভরক্ষ ১০,০০০ জন 

প্রাথীয তনরয়াগ যীক্ষা গ্রণ  পরাপর তাতরকা ততযীয তবজ্ঞতা থাকরত রফ। 

১.২ উরযাক্ত ১.১ নং ক্রতভরকয চাতদা নুমায়ী রতালজনকবারফ ম্পাতদত কারজয তবজ্ঞতায 

স্বরক্ষ ংতিষ্ট প্রততষ্ঠারনয উযুক্ত কর্তপক্ষ কর্তপক আস্যুকৃত নদত্র দযরত্রয ারথ দাতখর কযরত 

রফ। 

১.৩ কাররা তাতরকাভূক্ত প্রততষ্ঠান দযরত্র ংগ্ররণ রমাগ্য তররফ গণ্য রফ। 

২। যমাগ্যতা  তবজ্ঞতায 

প্রাভাণ্য দতররাতদ 

২.১ যমাগ্যতা  তবজ্ঞতায প্রভাণস্বরূ তনরনাক্ত কাগজত্রাতদয তুাতয়ত কত দাতখর কযরত রফঃ 
 

ক) উচ্চতক্ষা প্রততষ্ঠান/প্রতক্ষণ আনতিটিউট গঠরনয জন্য যকারযয ংতিষ্ট কর্তপরক্ষয 

নুরভাদনত্র (াফতরক তফশ্বতফদ্যাররয়য যক্ষরত্র প্ররমাজু নয়); 

খ) অয়কয (টি.অআ.এন.)  বুাট তনফন্ধন নম্বরযয াটি পতপরকট, ট্যাক্স ব্যাততপ্রাপ্ত প্রততষ্ঠান রর 

তায ারনাগাদ প্রতুয়নত্র; 

গ) চাতদানুমায়ী তবজ্ঞতায নদত্র (কাম পারদ/চুতক্তরত্রয কত ংযুক্ত কযরত রফ)। 

৩। তনরয়াগ যীক্ষা তযচারনায় 

কযণীয় তফলয়মূ 

৩.১ াধাযণ ফীভা কর পারযরনয কাযী ব্যফস্থাক, জুতনয়য তপায  উচ্চভান কাযী রদ 

যাতয তনরয়ারগয উরেরে ংতিষ্ট দগুররারত মথাক্ররভ ২৪,২২৭ জন, ৩৮,০৪১ জন এফং 

২১,৬৩২ জন ফ পরভাট কভ/যফী ৮৩,৯০০ (ততযাত াজায নয়ত) জন অরফদনকাযী প্রাথীয       

২ ঘন্টা ব্যাী (এভততকউ- ৩০ তভতনট  তরতখত- ১ ঘন্টা ৩০ তভতনট) ২০০ নম্বরযয (এভততকউ-৫০ 

 তরতখত-১৫০) ফাছাআ যীক্ষা ২ তদরন ৩ যরন ঢাকা তটি কর পারযনদ্বরয়য ভরে ফতস্থত 

যীক্ষা যকরে গ্রণ কযরত রফ। 

৩.২ তরতখত যীক্ষায প্রশ্নরত্রয ভরেআ উেয প্রদারনয ব্যফস্থা গ্রণ কযরত রফ থ পাৎ উেয প্রদারনয 

প্ররয়াজনীয় স্থান খাতায় থাকরত রফ। 

৩.৩ তরতখত যীক্ষায প্রশ্নরত্রয Content এফং নম্বরযয তফবাজন তকরূ রফ তা াধাযণ ফীভা 

কর পারযরনয ারথ অররাচনাক্ররভ তনধ পাযণ কযতঃ প্রশ্নত্র প্রণয়ন কযরত রফ। 

৩.৪ তরতখত যীক্ষায প্রশ্নত্র  উেযত্র যগানীতায ারথ মুদ্রণ করয যীক্ষা যকরে যফযা কযরত 

রফ। 

৩.৫ াধাযণ ফীভা কর পারযরনয ারথ অররাচনা করয তরতখত যীক্ষায তাতযখ  ভয় তনধ পাযণ কযরত 

রফ। 

৩.৬ াধাযণ ফীভা কর পারযন কর্তপক যীক্ষায তাতযখ, ভয়  যকে তফলরয় তফজ্ঞতপ্ত প্রকারয তনতভরে 

যীক্ষায যকে তনধ পাযণপূফ পক নুরষ্ঠয় যীক্ষায ন্যুনতভ ০৪ প্তা পূরফ প প্রাথীরদয যযার নম্বয 

উরেখপূফ পক ীট প্ল্ুান  ন্যান্য প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ ংস্থায প্রান তফবাগ, প্রধান কাম পারয়, 

ঢাকা-এ যফযা কযরত রফ। 

৩.৭ তরতখত যীক্ষায উেযত্র াধাযণ ফীভা কর পারযন-এয প্রতততনতধরদয উতস্থততরত Coding কযায 

য মূল্যায়ন কযরত রফ। মূল্যায়রনয য Coded পরাপর যপ্রযণ কযরত রফ। যফতীরত াধাযণ 

ফীভা কর পারযরনয প্রতততনতধরদয উতস্থততরত Decoding করয যভধাক্রভ  যযার নম্বয নুমায়ী 

০২ (দুআ) যট পরাপর তাতরকা (াড প কত  পট কত) এফং ংতিষ্ট তরতখত যীক্ষায 

উেযত্রমূ, াতজযা তট  যীক্ষায য চাতদা যভাতারফক ব্যফহৃত প্রশ্নত্র ংস্থায যডপুটি 

যজনারযর ম্যারনজায, প্রান তফবাগ, প্রধান কাম পারয়, ঢাকা এয তনকট যপ্রযণ কযরত রফ। 

পরাপররয াড প কত ফেআ বুক ফাআতন্ডং অকারয যফযা কযরত রফ। 

৩.৮ প্রশ্নত্র প্রণয়ন, উেযত্র মূল্যায়ন  পরাপর প্রস্তুত যীক্ষা গ্রণ ংক্রাত মাফতীয় কাম পক্ররভয 

যক্ষরত্র করঠায যগানীয়তা নুযণ কযরত রফ।   

৩.৯ তরতখত যীক্ষায যকেমূ ফেআ ঢাকা তটি কর পারযনদ্বরয়য ভরে ফতস্থত রত রফ। 

 

 

দযত্রদাতায স্বাক্ষয, ীর  তাতযখ  য পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য  
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: ০৩ : 

৪। দযত্র দতরর ংরাধন ৪.১ দযত্র তফজ্ঞতপ্ত জাযীয য দযত্র তফজ্ঞতপ্ত এফং/থফা দযত্র দতরররয যকারনা বাষ্য ফা তপ 

ঙ্গততপূণ প/ম্পূণ প/তফরযাধপূণ প ায়া যগরর ফা যম যকারনা বাষ্য তযফতপন/তযভাজপন 

/ংরাধরনয প্ররয়াজন রর াধাযণ ফীভা কর পারযন কর্তপক্ষ স্ব-উরদ্যারগ ফা ংতিষ্ট যকারনা 

রক্ষয নুরযাধক্ররভ তা কযরত াযরফ। 

  ৪.২ উক্তরূ ংরাধরনয জন্য প্ররয়াজরন দযত্র দাতখররয  যখারায তাতযখ যুতক্তঙ্গত ভাত্রায় ফতধ পত 

কযা মারফ। 

৫। দয উদ্ধৃতত ৫.১ দযত্রদাতারক ‘ংরমাজনী-ক’ নুমায়ী উদ্ধৃত দরযয তনধ পাতযত পযভ পূযণপূফ পক দয দাতখর কযরত 

রফ।   

৫.২ উদ্ধৃত দয রত যকাযী তফতধ যভাতারফক প্ররমাজু যক্ষরত্র কয, বুাট আতুাতদ কতপন কযা রফ। 

৬। দরযয যভয়াদ ৬.১ দযত্র যখারায তাতযখ রত দযরত্রয তফধতায (Tender Validity) যভয়াদ রফ ১২০ (একত 

তফ) তদন। 

  ৬.২ ৪.২ নং ক্রতভক নুমায়ী দযত্র দাতখর  যখারায ভয় ফতধ পত কযা রর দযরত্রয তফধতায 

(Tender Validity) যভয়াদ ঐ একআ ভাত্রায় ফতধ পত ফরর গণ্য রফ। 

৭। দযত্র প্রস্তুতকযণ  দাতখর ৭.১ তফস্তাতযত তনরদ পনা  তপাফরী ম্বতরত দযত্র দতরর াধাযণ ফীভা কর পারযরনয রয়ফাআট: 

www.sbc.gov.bd এ ায়া মারফ। দযত্রদাতারক দযত্র তফজ্ঞতপ্ত  দযত্র দতররর মাতচত 

প্ররয়াজনীয় তথ্যাতদ মথামথবারফ তিরফতত/পূযণকযতঃ প্রতত পৃষ্ঠায় ীর স্বাক্ষয কযরত রফ। 

  ৭.২ দযরত্র যকারনা প্রকায তযফতপন/তযভাজপন কযা রর তা দযত্রদাতায স্বাক্ষরয প্রতুাতয়ত রত 

রফ; তরফ যকারনা প্রকায ঘলা-ভাজা, উতযতরখন, প্রতুাতয়ত তযফতপন আতুাতদ গ্রণরমাগ্য রফ 

না। 

  ৭.৩ উন্মুক্ত দযত্র দ্ধততরত অগ্রী দযদাতাগণরক াধাযণ ফীভা কর পারযরনয রয়ফাআট 

(www.sbc.gov.bd) যথরক উদ্ধৃত দরযয তনধ পাতযত পযভ  দযত্র ততডউর Download করয 

পূযণপূফ পক যমাগ্যতা  তবজ্ঞতা ংতিষ্ট মাফতীয় কাগজত্রাতদয তুাতয়ত কত অগাভী           

০৩-০১-২০১৯ তাতযরখয ভরে ংস্থায যজনারযর ম্যারনজায (চরতত দাতয়ত্ব), থ প  দাফী তফবাগ 

ভরাদরয়য তপ করক্ষ (াধাযণ ফীভা কর পারযন, প্রধান কাম পারয় (৫ভ তরা), ৩৩, তদরকুা 

ফা/এ, ঢাকা) যতক্ষত যটন্ডায ফারক্স দাতখর কযরত রফ। 

৮। দযত্র যখারা ৮.১ তনধ পাতযত ভরয়য ভরে দাতখরকৃত দযত্রমূ ০৩-০১-২০১৯ তাতযখ দুপুয ১২:৩০ ঘটিকায় 

দযত্রদাতা ফা তারদয প্রতততনতধরদয উতস্থততরত (মতদ যকউ উতস্থত থারকন) দযত্রমূ ংস্থায 

যজনারযর ম্যারনজায (চরতত দাতয়ত্ব), থ প  দাফী তফবাগ ভরাদরয়য তপ করক্ষ (াধাযণ ফীভা 

কর পারযন, প্রধান কাম পারয় (৫ভ তরা), ৩৩, তদরকুা ফা/এ, ঢাকা) যখারা রফ। 

৯। দযরত্র ঙ্গতত, ভুর  

ক্রটি-তফচুুতত 

৯.১ দযরত্রয যভৌতরক তফলয়ফস্তুরক তযফতপন করয না এরূ যকারনা যগৌণ ঙ্গতত, ভুর ফা ক্রটি-তফচুুতত 

থাকরর এ তফলরয় ংতিষ্ট দযত্রদাতায তনকট স্পষ্টীকযণ (Clarification) চায়া মারফ এফং 

দযত্রদাতারক তনধ পাতযত ভরয়য ভরে প্ররয়াজনীয় প্রাভাণ্য কাগজত্রাতদ Clarification 

দাতখর কযরত রফ। মথামথবারফ Clarification প্রদারন ব্যথ প রর দযত্র ফাততর ফরর গণ্য রফ। 

১০। উদ্ধৃত দরযয গাতণততক 

ংরাধনী 

১০.১ উদ্ধৃত দরয গাতণততক ভুর (যরখায ভুর, যমাগ-তফরয়াগ, গুণ-বাগ এয ভুর) থাকরর তা ংরাধন 

কযতঃ শুদ্ধ দয তনধ পাযণ কযা মারফ। এতদ্তফলযয় প্রতকউযরভন্ট যযগুররন্স এয তনরদ পনা নুসৃত 

রফ। 

১১। দযত্র মূল্যায়ন দ্ধতত ১১.১ দযত্র তফজ্ঞতপ্ত  দযত্র দতররর মাতচত যমাগ্যতা  তবজ্ঞতায তবতেরত যমাগ্য দযত্রদাতা মূল্যায়ন 

কযা রফ। 

  ১১.২ যমাগ্যতা  তবজ্ঞতায স্বরক্ষ তফধ প্রাভাণ্য দতররাতদ দাতখর না কযরর উক্ত যমাগ্যতা  তবজ্ঞতা 

মূল্যায়রন তফরফচনা কযা রফ না। 

  ১১.৩ যমাগ্য মূল্যাতয়ত দযত্রদাতারদয ভরে তরতখত  এভততকউ যীক্ষায জন্য যভাট উদ্ধৃত দরযয 

তবতেরত মূল্যায়নপূফ পক কৃতকাম প দযদাতা তনফ পাচন কযা রফ। াধাযণ ফীভা কর পারযন কর্তপক্ষ 

ফ পতনন দযত্র গ্ররণ ফাে নয় এফং যকান কাযণ দ পারনা ব্যততরযরক যম যকান দযত্র গ্রণ ফা কর 

দযত্র ফাততর কযায ক্ষভতা ংযক্ষণ করয। 
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: ০৪ : 

 

১২। ম্পূণ প দযত্র ১২.১ তননতরতখত কাযরণ দযত্র ম্পূণ প ফরর গণ্য রফঃ 

ক) দযত্র  ংযুক্ত দতররাতদরত দযদাতায স্বাক্ষয প্রততষ্ঠারনয ীররভায না থাকরর। 

খ) দযরত্র দরযয উরেখ না থাকরর। 

গ) দয ংরক  কথায় উরেখ না কযরর। 

ঘ) প্রতুাতয়ত তযফতপন ফা তযভাজপন, উতযতরখন, কাটাকাটি/ঘলা-ভাজা থাকরর। 

ঙ) দয ফরফৎ থাকায যভয়াদ কভ রর। 

চ) দযত্র তপযুক্ত রর। 

ছ) ১.২ এফং ২.১ ক্রতভরক ফতণ পত দতররাতদ দাতখর না কযরর। 

জ) ১০নং ক্রতভক নুমায়ী গাতণততক ংরাধনী গ্ররণ স্বীকৃতত জানারর। 

ঝ) দযত্র ংতিষ্ট যকারনা কাগজ জার ফা ভুয়া প্রভাতণত রর। 

১৩। যাি-যকায়াতরতপরকন ১৩.১ প্ররয়াজনীয় যক্ষরত্র কৃতকাম প দযদাতায দযরত্র ফতণ পত তথ্যাতদ এফং ব্যফস্থানা াভথ্যপ রযজতভরন 

মাচাআ কযতঃ ঠিক  রতালজনক ায়া াররক্ষ কাম পারদ প্রদান কযা রফ। 

১৪। যনাটিতপরকন ফ এয়াড প ১৪.১ কৃতকাম প দযদাতায দয গ্ররণয তফলরয় যনাটিতপরকন ফ এয়াড প আস্যু কযা রফ। 

১৫। কাম পারদ ১৫.১ যনাটিতপরকন ফ এয়াড প প্রাতপ্তয য দযদাতা প্রততষ্ঠান কাজ কযরত ম্মতত জ্ঞান কযরর 

কাম পারদ প্রদান কযা রফ। কাম পারদ প্রদারনয তাতযখ রত ৬০ তদরনয ভরে কাজ ম্পাদন কযরত 

রফ। 

১৬। যকাযী প্রজ্ঞান ১৬.১ তনরয়ারগয জন্য এভততকউ  তরতখত যীক্ষা অরয়াজরনয যক্ষরত্র বতফষ্যরত যকায কর্তপক যকারনা 

তফতধভারা/প্রজ্ঞান জাযী কযা রর কর্তপরক্ষয পূফ পানুরভাদনক্ররভ/তনরদ পক্ররভ তা দযদাতা 

প্রততষ্ঠানরক যভরন চররত রফ। 

১৭। তগ্রভ প্রদান ১৭.১ অংতক ব্যয় তনফ পারয জন্য কাম পারদ প্রাপ্ত প্রততষ্ঠারনয চাতদায যপ্রতক্ষরত উদ্ধৃত দরযয ফ পাতধক 

৬০% (বুাট  ট্যাক্স) ম পত তগ্রভ প্রদান কযা যমরত ারয। 

১৮। তফর প্রদান  ১৮.১ তরতখত যীক্ষায় উস্থত প্রাথীয ংখ্যা এফং মূল্যায়নরমাগ্য উেযরত্রয ংখ্যায তবতেরত স্থায়ী 

খযরচয ারথ (Fixed Cost) তযফতপনীর খযচ (Variable Cost) তাফায়ন পূফ পক চূড়াত 

তফর প্রদান কযা রফ। চূড়াত তফর প্রদারনয ভয় পূরফ প প্রদে তগ্রভ (মতদ থারক) ভন্বয় কযা রফ। 

১৯। ন্যান্য তফলরয় তনস্পতেকযণ ১৯.১ কাম পারদ প্রদারনয য তনধ পাতযত কাজটি ম্পি কযায যক্ষরত্র উরযয ১নং রত ১৮নং ক্রতভরক 

ফতণ পত তফলরয়য ফাআরয ন্য যকারনা/নতুন তফলরয়য ফতাযণা রর যরক্ষরত্র উবয়  রক্ষয 

অররাচনাক্ররভ তনস্পতে/তনস্পি কযা মারফ। যকারনা তফলরয়য তনস্পতে না কযা যগরর যরক্ষরত্র 

াধাযণ ফীভা কর পারযরনয তদ্ধাতআ চূড়াত ফরর গণ্য রফ। 

২০। কর দযত্র গ্রণ ফা 

ফাততরকযণ 

২০.১ যকারনা কাযণ দ পারনা ব্যততরযরকআ াধাযণ ফীভা কর পারযন কর্তপক্ষ যম যকারনা দযত্র ম্পূণ প ফা 

অংতকবারফ গ্রণ ফা ফাততর থফা কর দযত্র ফাততর কযায তধকায ংযক্ষণ কযরফ। 
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