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২৫তভ ঢাকা অন্তজজাততক ফাতিজয মভরা (তিঅআটিএপ)-২০২০
যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযা
ঢাকা-১২১৫।
www. epb.gov.bd/ Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB

নতি নং-২৬.০২.০০০০.০৫৫.৫৩.১৫৯.১৪/

তাতযখঃ ১৩/১০/২০১৯ তরঃ।

২৫তভ তিঅআটিএপ-২০২০ এ প্যাতবতরয়ন/রযস্টুরযন্ট/স্টর/স্ন্যাক্  ব্যি এয মে ফযারেয

দযত্র/অরফদনত্র অফান।
ফাতিজয ভন্ত্রিারয়  যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযায মমৌি উরযারগ ঢাকায মরয ফাংরা নগরয ফতিত ফঙ্গফন্ধু অন্তজজাততক
রেরন মকরেয তিভ ার্শ্জি খাতর জায়গায় অগাভ ০১ মিরক ৩১ জানুয়াতয, ২০২০ ভয়কারর ২৫তভ ঢাকা
অন্তজজাততক ফাতিজয মভরা (তিঅআটিএপ)-২০২০ নুতিত রফ। উক্ত মভরায তনরেফতি জত তফতবন্ন কযাটাগতযয মে ফযাে
মরত অগ্র মদত-তফরদত, যকায  মফযকায ংিা/পাভজ, মকাম্পান  ব্যতক্তভাতরকানাধ ন প্রততিারনয তনকট রত
অরফদনত্র/দযত্র অফান কযা মারে।
অরফদনত্র প্রাতপ্তয িান/ভাধ্যভঃ তফস্তাতযত তথ্যাতদ জানরত যপ্তাতন উন্নয়ন ব্যযরযায রয়ফ াআট www.
epb.gov.bd
Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB তবতজট কযায
জন্য নুরযাধ জানারনা ররা। অগ্র প্রততিানমূ তনধ জাতযত ভয় ভায ভরধ্য ন-রাআরন epbditf2020@gmail.com মভআরর অরফদন/দযত্র দাতখর কযরত াযরফ িফা উতিতখত রয়ফ াআট রত
জ ত পুযি করয তফজ্ঞতপ্ত /অরফদন পযরভ উতিতখত ঠিকানায় জভা তদরত াযরফ।
অরফদনত্র/ততিউর িাউনররাি করয ািক

(ক) প্যাতবতরয়ন/স্টর/রযস্টুরযরন্টয মেি , প্ররতং তপ, যয়যাতি/বাড়ায ায (িান য়  তফরদত) :
ক্রতভক
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প্যাতবতরয়ন, স্টর, মযস্টুরযরন্টয
কযাটাগয /প্রকৃতত/নাভ
াধাযি প্যাতবতরয়ন (GP)
ংযতেত প্যাতবতরয়ন (RP)
তপ্রতভয়ায প্যাতবতরয়ন (PP)
তফরদত প্যাতবতরয়ন (FP)
াধাযি তভতন প্যাতবতরয়ন (GMP)
ংযতেত তভতন প্যাতবতরয়ন (RMP)
তপ্রতভয়ায তভতন প্যাতবতরয়ন (PMP)
তফরদত তভতন প্যাতবতরয়ন (FMP)
মযস্টুরযন্ট (Restaurant)
তপ্রতভয়ায স্টর (PS)

াআজ/অকায

অরফদনত্র প্ররতং (বযাট
ট্যাে) (টাকায়/িরারয)
টাঃ ২১,৭০০/টাঃ ২১,৭০০/-

বাড়া/যয়যারটিয মলায মযট
(ফ জতনে মূল্য) (টাকায়/িরারয)
টাঃ ১১,৫০,০০০/টাঃ ১১,৫০,০০০/- (তনতদ জষ্ট)

(৫০³× ৫০³)
(৫০³× ৫০³)
টাঃ ২১,৭০০/টাঃ ১৭,৫০,০০০/(৫০³× ৫০³)
ভাঃ িঃ ৪৩০.০০
ভাঃ িঃ ১৫,৭৫০ (তনতদ জষ্ট)
(৫০³× ৫০³)
টাঃ ১৬,৫০০/টাঃ ৬,৫০,০০০/(২৫³× ২৫³)
টাঃ ১৬,৫০০/টাঃ ৬,৫০,০০০/- (তনতদ জষ্ট)
(২৫³× ২৫³)
টাঃ ৯,০০,০০০/টাঃ ১৬,৫০০/(২৫³× ২৫³)
ভাঃ িঃ ৮,৪০০ (তনতদ জষ্ট)
ভাঃ িঃ ৩০০.০০
(২৫³× ২৫³)
টাঃ ১৭,১০০/টাঃ ১৩,৬০,০০০/(৫০³×৫০³)
টাঃ ৮,৭৫০/টাঃ ৪,৬০,০০০/(১৮³ × ২০³)
টাঃ ৯,০০,০০০/টাঃ ১৬,৫০০/(২৫³× ২৫³)
ভাঃ িঃ ১৬০.০০
ভাঃ িঃ ৬,০০০ (তনতদ জষ্ট)
তফরদত তপ্রতভয়ায স্টর (FPS)
(১৮³× ২০³)
টাঃ ৮,৭৫০/টাঃ ২,২০,০০০/- (তনতদ জষ্ট)
াধাযি স্টর (GS)
(১৫³× ২০³)
টাঃ ৮,৭৫০/টাঃ ২,৬০,০০০/- (তনতদ জষ্ট)
ফুি স্টর (FS)
(১৫³ × ২০³)
িান য় অরফদনকায গি কর্তজক অরফদনরত্রয ারি মম কর কাগজত্র দাতখর/ংর্যক্ত কযরত রফঃ
আ-মভআরর অরফদরনয মেরত্র প্ররতং তপ, তনযাত্তা জাভানত এয তিরাতজট তি, ারনাগাদ মেি রাআরন্স, বযাট
জ
মযতজরেন াটিতপরকট,
টিঅআএন ম্বতরত ২০১৮-১৯ কয ফছরযয অয়কয ভাভরা তনষ্পতত্তয নদত্র, ারনাগাদ ব্যাংক
ররবতন্স নদ, মচম্বায/এরাতরয়ন দস্য নদত্র (প্ররমাজয মেরত্র) প্রভৃততয স্ক্যান কত ংর্যক্ত কযরত রফ। রয়ফ
াআট মিরক িাউনররািকৃত ািকজ ত অরফদনরত্রয মেরত্র উক্ত কর প্ররয়াজন য় কাগজরত্রয কত দযত্র/অরফদনরত্রয
ারি ংর্যক্ত কযরত রফ। অরফদনত্র ফাছাআ এয ভরয় কর কাগজরত্রয মূর কত দাতখর কযরত রফ।
তফরদত অরফদনকায রদয মম কর কাগজত্র  তথ্য-প্রভািাতদ অরফদনরত্রয ারি দাতখর/ংর্যক্ত কযরত রফঃ
তফরদত অরফদনকায গিরক ন-রাআন দ্ধততরত অরফদন কযরত রফ। মতদ মকান কাযরি ন-রাআরন অরফদন কযা
ম্ভফ না য় তারর িাউনররািকৃত অরফদন পযভ পূযিপূফ জক কর প্ররয়াজন য় কাগজরত্রয কত ংর্যক্ত করয
পযাে/কুযতযয়ায াতবজ/িাকরমারগ অরফদন মপ্রযি কযা মারফ;
প্ররতযক অরফদনকায রক তায অরফদনরত্রয ারি অরফদনত্র প্ররতং তপ, তনযাত্তা জাভানত জভা এয তিরাতজট তি
ংতিষ্ট মদর ফতিত ফাংরারদ দূতাফা িফা ফাংরারদর ফতিত স্ব-স্ব মদরয দূতাফারয সুাতয অরফদন কযরত রফ।
প্রদতজতব্য দ্রব্যাতদ প্রচতরত তনয়রভ শুল্ক  কয তযরাধ করয অভদান কযা মারফ িফা এ তফলরয় শুল্ক  কয
কর্তজে কর্তজক তনধ জাতযত ন্য মম মকান ব্যফিা প্ররমাজয রফ;
মম কর মদর ফাংরারদ তভন মনআ িফা ঢাকায় ঐ ফ মদরয তভন মনআ ম ফ মদরয অরফদনকায গিরক তনজ
মদরয যকায/রচম্বায/রেি ফতিয ভাধ্যরভ অরফদন মপ্রযি/দাতখর কযরত রফ।
ংযতেত প্যাতবতরয়ন/স্টর ফযাে ম্পতকতজঃ
যকায /অধাযকায /স্বায়ত্বাতত ংিা/প্রততিান/ব্যাংক, ব্যফায় তভতত, তফরদত প্রততিান, ভতরা উরযাক্তা
প্রভৃততয নুকূরর ফযাে প্রদারনয জন্য মভরা ভারে তকছু ংখ্যক প্যাতবতরয়ন, তভতন-প্যাতবতরয়ন  স্টর ংযতেত
িাকরফ। াধাযি অরফদনকায প্রততিান/ব্যতক্ত এ কর ংযতেত প্যাতবতরয়ন, তভতন-প্যাতবতরয়ন  স্টররয জন্য
অরফদন কযরত াযরফ না। এ কর ংযতেত প্যাতবতরয়ন/স্টর এয জন্য উরয উতিতখত প্রততিান এয তনকট মিরক
অরফদনত্র দাতখর কযা রর মগুররা য ো ন তযো করয তারদয নুকূরর মলায মূরল্য ফযাে কযা রফ।
তফরদত প্রততিারনয তনকট মিরক ম জাপ্ত অরফদনত্র ায়া না মগরর মগুররা িান য় অরফদনকায প্রততিানমূরয
ভরধ্য ফযাে কযা রফ তকনা, ম তফলরয় মভরা তচফাররয়য তদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফরর গণ্য রফ।
াধাযি তজাফর ঃ
ংযতেত প্যাতবতরয়ন, ংযতেত তভতন প্যাতবতরয়ন, াধাযি স্টর, ফুি স্টর, তফরদত প্যাতবতরয়ন, তফরদত তভতন প্যাতবতরয়ন
এফং তফরদত তপ্রতভয়ায স্টর ব্যত ত ন্যান্য প্যাতবতরয়ন, তভতন-প্যাতবতরয়ন, মযস্টুরযন্ট, স্ন্যাে ব্যি  তপ্রতভয়ায স্টর তনরারভয
ভাধ্যরভ প্ররমাজয তজমূ তযারন াররে রফ জাচ্চ দযদাতা অরফদনকায /প্রততিানমূরয নুকূরর ফযাে কযা রফ।
অরফদনত্র প্রাতপ্ত এফং প্ররমাজয তজমূ তযারন াররে মভরা ভারেয াধাযি স্টর  ফুি স্টর
অরফদনকায /প্রততিানমূরয নুকূরর রটায য তবতত্তরত ফযাে কযা রফ। তরফ াধাযি স্টর ফযারে Women
Enterprenures, Small and Cottage Industries, Exporters, Manufacturers,
Manufacturing Associations, Government/Autonomous Bodies, Chambers/Trade
Associations, Banks এফং Assembler-মদযরক গ্রাতধকায মদয়া রফ;
মভরা ভারেয প্যাতবতরয়ন, স্ন্যাে ব্যি, স্টর  মযস্টুরযন্ট Location ম্যা নাম্বায  ংখ্যা www.
epb.gov.bd/ Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB এফং আততফ’য
মভরা তচফাররয় যতেত মভরা ভারেয ভাস্টায প্ল্যারন ায়া মারফ;
দযরত্র/অরফদরন নুরেদ-‘‘ক’’ এয ছরক উতখত তনধ জাতযত ফ জতনে মূরল্যয (Floor Rate) করভ দয উদ্ধৃত কযা
মারফ না। অরফদনকায রক ছন্দক্রভ নুারয দয উদ্ধৃত কযরত রফ।
ংযতেত প্যাতবতরয়ন, ংযতেত তভতন প্যাতবতরয়ন, াধাযি স্টর, ফুি স্টর, তফরদত প্যাতবতরয়ন, তফরদত তভতন
প্যাতবতরয়ন এফং তফরদত তপ্রতভয়ায স্টর ফযারেয মেরত্র অদায়রমাগ্য/প্ররদয় যয়যারটি/বাড়ায ায তিয িাকরফ।
ন্যান্য মেরত্র (ক) নং ছরক উতিতখত দয রো তধক দয উদ্ধৃত কযা মারফ।

(৬) তিঅআটিএপ এয দযত্র কাম জক্ররভ ংগ্রি এফং কারজয ফযাে ফাফদ মভরা ততফরর জভারমাগ্য কর ি জ
www. epb.gov.bd/ Facebook: Dhaka International Trade Fair-EPB মিরক

তিরাতজট তিরয তনধ জাতযত পযভ তপ্রন্ট করয তা পূযিপূফ জক ভাধ্যরভ ব্র্যাক ব্যাংরকয মম মকান াখায় জভা
কযরত রফ। ন্যিায় মভরা ততফরর ি জ জভায দাফ গ্রিরমাগ্য তারফ গণ্য কযা রফ না।
(৭) মভরা ততফরর ি জ জভায ভি জরন ব্যাংক মিরক প্রদত্ত/প্রাপ্ত তিরাতজট তির অরফদনকায /দযত্র
দাতখরকায প্রততিারনয নাভ উরিখ না িাকরর উক্ত তিরাতজট তি গ্রিরমাগ্য তররফ গণ্য কযা রফ না।

(৮) উৎাদনকায প্রততিান ব্যত ত ন্য মকান ংগ্রিকায ংিা/প্রততিানমূরক কর্তজে কর্তজক তনধ জাতযত ণ্য গ্রুরয
(Product Group) অতা ফতভুজত মকান ণ্য প্রদজন কযরত মদয়া রফ না। এ মেরত্র মভরা কর্তজে কর্তজক
আসুযকৃত ফযােরত্র তনধ জাতযত ‘‘ণ্য গ্রু’’ চূড়ান্ত তররফ গণ্য রফ ;
(৯) চূড়ান্তবারফ তনফ জাতচত প্রততিানমূ তারদয নুকূরর ফযােকৃত প্রততিান রন্যয তনকট স্তান্তয/ন্যরক Power of
Attorney মূরর তযচারনায জন্য েভতা জি কযরত াযরফ না। ব্যি জতায় প্রততিারনয জাভানত মুদয় জভাকৃত
ি জ ফারজয়াপ্ত এফং ফযােত্র ফাততর কযা রফ;
(১০) অরফদত্র দাতখরকায মকান প্রততিান আরতাপূরফ জ তিঅআটিএপ ংক্রান্ত মকান কারজ তবর্যক্ত রয় িাকরর িফা
তিঅআটিএপ এয কারজ ংগ্ররিয জন্য আরতাপূরফ জ রমাগ্য রয় িাকরর উক্ত প্রততিারনয অরফদন গ্রিরমাগ্য রফ না;
(১১) ফযােপ্রাপ্ত মকান প্রততিারনয জন্য ফযােকৃত স্টর/প্যাতবতরয়ন/রযস্টুরযরন্ট িফা মভরায় প্রচাযিায় ন্য মকান প্রততিারনয নাভ, ব্রা ন্ড,
মরারগা, প্রত ক ব্যফায কযরত াযরফ না। এয ব্যতযয় রর তারদয তফরুরদ্ধ অআনগত ব্যফিা গ্রি কযা রফ।
(ছ) তনযাত্তা জাভানতঃ
(১) িান য় ংগ্রিকায রদয মেরত্রঃ
িান য় ংগ্রিকায ংিা/প্রততিানমূরক অরফদনরত্রয/দযরত্রয ারি ংতিষ্ট উদ্ধৃত দয/তনধ জাতযত বাড়ায
৪০% (তকযা চতি) এয ভতযভাি ি জ তনযাত্তা জাভানত তররফ ‘‘ঢাকা অন্তজজাততক ফাতিজয মভরা ততফর’’
("DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR FUND") তরযানারভয তারফ তনেফতি জত
ব্যাংরকয মম মকান াখায ভাধ্যরভ জভা কযরত রফ;

ব্যাংরকয নাভ: ব্র্যাক ব্যাংক তরঃ (রম মকান াখা)।
তাফ নং-১৫০১১০২৪৮৫১০৩০০১

(

(২) তফরদত ংগ্রিকায রদয মেরত্রঃ
(১) প্যাতবতরয়রনয জন্য ভাঃ িঃ ৪,২০০.০০ (ভাতকজন িরায চায াজায দুআত ), তভতন-প্যাতবতররনয জন্য ভাঃ িঃ ২,০০০
(ভাতকজন িরায দুআ াজায) এফং স্টররয জন্য ভাঃ িঃ ১,৫০০ (ভাতকজন িরায এক াজায াঁচত) তনযাত্তা জাভানত তররফ
জভা করয মগুররায প্রভািত্র/তিরাতজট তি দাতখর কযরত রফ;
(২) তফরদত প্রততিানরক তনযাত্তা জাভানরতয ি জ ভাতকজন িরারয তনে ফতি জত ব্যাংক তারফ তযরাধ কযরত রফ:
ব্যাংরকয নাভ: প্রাআভ ব্যাংক তরঃ, ৫৪, কাযান ফাজায ফা/এ, ঢাকা-১২১৫।
তাফ নং-১১৩৫১১৩০০২০৪৩৭
তরযানাভঃ DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR FUND
সুআপট মকাি নং-PRBLBDDH010
(জ) অরফদনত্র/দযত্র ংগ্র, দাতখররয তাতযখ, ভয়  িান :
জ ত/তপ্ররন্টি পযরভ পূযিকৃত অরফদনত্র/দযত্র দাতখররয মেরত্রঃ
(১) ািক

ক্রতভক
নং
১

২

স্টর, প্যাতবতরয়রনয
নাভ/কযাটাগতয

দযত্র/অরফদনত্র
দাতখররয িান/দপ্তয

(১) তচফ, যপ্তাতন উন্নয়ন
ব্যযরযা, ঢাকা এয দপ্তয িফা
(২) ফাতিজয ভন্ত্রিারয়
(বফন-০৩, কে নং ১২৬
(গ) , ফাংরারদ তচফারয়,
ঢাকা) িফা
(৩) তততযক্ত তফবাগ য়
কতভনায (াতফ জক) ঢাকা
এয দপ্তয (১ভ ১২তরা
যকায বফন, কে নং
৩০৩, মগুন ফাতগচা, ঢাকা)।
াধাযি স্টর, ফুি স্টর, (ক) িজ াখা িফা
ংযতেত প্যাতবতরয়ন, তচরফয দপ্তয, যপ্তাতন উন্নয়ন
ব্যযরযা, ঢাকা িফা
ংযতেত তভতন(খ) তততযক্ত তফবাগ য়
প্যাতবতরয়ন, তফরদত
কতভনায (াতফ জক) ঢাকা এয
তপ্রতভয়ায স্টর, তফরদত
দপ্তয (১ভ ১২তরা যকায
প্যাতবতরয়ন, তফরদত
বফন, কে নং ৩০৩, মগুন
তভতন-প্যাতবতরয়ন
ফাতগচা, ঢাকা)।

তপ্রতভয়ায প্যাতবতরয়ন,
তপ্রতভয়ায তভতনপ্যাতবতরয়ন,
াধাযি প্যাতবতরয়ন,
াধাযি তভতন-প্যাতবতরয়ন,
তপ্রতভয়ায স্টর, স্ন্যাক্ 
ব্যি এফং মযস্টুরযন্ট

দযত্র/অরফদন
ত্র দাতখররয তাতযখ
তফরলবারফ জ্ঞাতব্য
 ভয়
১৪-১০-২০১৯ তরঃ (১) এ ছরকয ক্রতভক নং -১ এ উতিতখত কর
তাতযখ রত ০৩- অআরটরভয দাতখরকৃত দযত্র মূ অগাভ ০৩১১-২০১৯ তাতযখ ১১-২০১৯ তাতযখ মফরা ৪:৩০ তভ: যপ্তাতন উন্নয়ন
দুপুয
০২:০০ ব্যযরযায কনপারযন্স করে দযদাতারদয
ঘটিকা ম জন্ত।
উতিততরত (মতদ মক উতিত িারকন) মখারা
রফ।
(২) এ ছরক উতিতখত কর অআরটরভয
অরফদনত্র/দযরত্রয
পযভ/ততিউর
আততফ/তিঅআটিএপ এয রয়ফাআট মিরক
িাউনররাি করয িফা এ ছরক উতিতখত দপ্তয
মূ মিরক ১৪-১০-২০১৯ তাতযখ রত
১৪-১০-২০১৯ তরঃ যাতযবারফ ংগ্র কযা মারফ।
তাতযখ রত ০৫- (৩) www. epb.gov.bd/ Facebook:
১১-২০১৯ তাতযখ Dhaka International Trade Fairমিরক িাউনররারিয ভাধ্যরভ
০৫:০০ তভ: ম জন্ত। EPB
পূযিকৃত অরফদনত্র/দযত্র উতিতখত দপ্তয মূর
যতেত দযত্র ফারে তনধ জাতযত/উতিতখত তাতযখ 
ভরয়য ভরধ্য যাতযবারফ িফা িাক/কুতযয়ায
াতবজ মমারগ দাতখর কযা মারফ।

(২) নরাআরন অরফদনত্র/দযত্র দাতখররয মেরত্রঃ উর্য জক্ত কর অআরটরভয ন-রাআন দযত্র/অরফদনত্র উরযয ছরক উতিতখত অআরটভ
য়ায একআ তাতযখ  ভরয়য ভরধ্য epb-ditf2020@gmail.com দাতখর কযরত রফ।
(৩) উরযয ছরক উতিতখত তাতযখ  ভরয়য রয দাতখরকৃত/প্রাপ্ত মকান দযত্র/অরফদনত্র গ্রিরমাগ্য তররফ তফরফতচত রফ না।
(ঝ) ন্যান্য তজাফর (িান য়  তফরদত ংগ্রিকায রদয মেরত্র প্ররমাজয) :
(১) ফযাে প্রাপ্ত িান য় এফং তফরদত ংগ্রিকায ংিা/প্রততিানমূ কর্তজক মভরায় ংগ্ররনয জন্য মভরা ততফরর জভাকৃত
জাভানরতয ি জ দযত্র/অরফদন পযভ/ততিউর, ফযােত্র এফং তফজ্ঞতপ্তরত উতিতখত তজাফর মিামিবারফ তযারন াররে
মভরা ভাপ্ত য়ায য মপযত মদয়া রফ। তরফ এয জন্য ংতিষ্ট প্রততিান ফা ব্যতক্তরক জাভানরতয ি জ মপযত ায়ায জন্য
দযত্র ততিউরর/অরফদনরত্রয পযরভ উতিতখত ভরয়য ভরধ্য তরতখত বারফ অরফদন কযরত রফ। ন্যিায় জভাকৃত
জাভানরতয ি জ ফারজয়াপ্ত রফ;
(২) মম কর অরফদনকায /দযত্র দাতখরকায প্রততিান মভরায স্টর/প্যাতবতরয়ন/রযস্টুরযরন্টয ফযাে প্রাতপ্তয জন্য তনফ জাতচত রফ না
তারদয তনযাত্তা জাভানত অরফদন প্রাতপ্ত াররে মভরা মরল মপযত মদয়া রফ ;
(৩) তিঅআটিএপ এয স্টর, প্যাতবতরয়ন িফা ন্য মকান কাজ ফযারেয জন্য তনফ জাতচত মকান প্রততিান ফযােপ্রাপ্ত কাজ তনধ জাতযত
ভরয়য ভরধ্য ম্পাদন কযরত ব্যি জ রর িফা ম্পাদন কযরত াযগতা প্রকা কযরর িফা ম্পাদন না কযরর িফা
দযত্র তফজ্ঞতপ্ত/ততিউর/কাম জারদ/ফযােরত্র উতিতখত মকান তজ বংগ কযরর উক্ত প্রততিারনয নুকূরর আসুযকৃত
কাম জারদ/ফযােত্র ফাততর রফ এফং যয়যারটি, বাড়া, বযাট, অয়কয প্রভৃতত ফাফদ মভরা ততফরর জভাকৃত মুদয় ি জ
ফারজয়াপ্ত রফ;
(৪) মভরায স্টর,প্যাতবতরয়ন ন্যান্য কারজয জন্য প্রািতভকবারফ তনফ জাতচত ফা প্রািতভকবারফ ফযােপ্রাপ্ত মকান প্রততিান দযত্র
তফজ্ঞতপ্ত/প্রািতভক কাম জারদ/প্রািতভক ফযােরত্রয তজ মভাতারফক প্ররমাজয ম্পূি জ ি জ মভরা ততফরর জভা না কযরর তারদয
নুকূরর ংতিষ্ট কারজয চূড়ান্ত কাম জারদ ফা চূড়ান্ত ফযােত্র মদয়া রফ না। এ মেরত্র তারদয নারভ আসুযকৃত প্রািতভক
কাম জারদ/ফযােত্র ফাততর করয মভরা ততফরর উারদয জভাকৃত মুদয় ি জ ফারজয়াপ্ত করয ন্যান্য অআনানুগ ব্যফিাগ্রন
কযা রফ;
(৫) তফজ্ঞতপ্তরত উতিতখত প্ররয়াজন য় কাগজত্র ছাড়া মকান অরফদনত্র গ্রি/তফরফচনা কযা রফ না;
(৬) ভরনান ত/ফযােপ্রাপ্ত প্রততিানরক উারদয ফযাে মূল্য ছাড়া বযাট ফাফদ উক্ত ফযাে মূরল্যয ১৫%  অয়কয ফাফদ ৫% ি জ
চূড়ান্ত কাম জারদ প্রাতপ্তয পূরফ জ মভরা ততফরর জভা কযরত রফ ;
(৭) িান য় ংগ্রিকায প্রততিান কর্তজক তফরদত ণ্য অভদান য বফধ কাগজ ত্র প্রদজন িফা ফাংরারদর ফতিত ংতিষ্ট
মদরয দূতাফা কর্তজক প্রতযয়ন াররে অভদান কৃত তফরদত ণ্য প্রদজন  তফক্রয় কযা মারফ;
(৮) মযস্টুরযন্ট  ফুি স্টর ফযারেয জন্য অরফদনকায গিরক নুরেদ ‘‘খ’’ এ ফতি জত কাগজত্র ছাড়া মভরা কর্তজে কর্তজক
নুরভাতদত খায  মূল্য তাতরকা নুযি কযা রফ ভরভজ ঙ্গ কাযত্র দাতখর কযরত রফ। অরফদনকায প্রততিানরক
মযস্টুরযন্ট ব্যফায রাআরন্স দাতখর কযরত রফ এফং প্রতততিত মযস্টুরযন্ট ব্যফায় রত রফ;
(৯) মযস্টুরযন্ট/ফুি স্টরর মভরা কর্তজে কর্তজক নুরভাতদত তাতরকা মভাতারফক খাফায যান্না এফং তিঅআটিএপ কর্তজে নুরভাতদত
তনধ জাতযত মূরল্য তফক্রয় কযরত রফ;
(১০) ন-রাআন/িাউনররািকৃত অরফদন পযভ এয উরয িান কি জারযয তনধ জাতযত িারন অরফদনকায য ০২ কত তযাতয়ত ছতফ
ংর্যক্ত কযরত রফ। ন-রাআরন অরফদরনয মেরত্র ছতফ স্ক্যান করয ংর্যক্ত কযরত রফ;
(১১) মকান অরফদনকায একাতধক প্যাতবতরয়ন/তভতন-প্যাতবতরয়ন/স্টররয জন্য অরফদন কযরর মভরা কর্তজে একটিয মফ ফযাে
না কযায েভতা ংযেি করয;
(১২) মভরা প্রাঙ্গরি তফরদত প্রততিারনয নারভ ফযােকৃত স্টর,প্যাতবতরয়রন ফা মভরা প্রাঙ্গরিয তফরদত কযাটাগতযয স্টর, প্যাতবতরয়রন
ফাংরারদর প্রস্ত্ত্তত ফা বতয কৃত মকান ণ্য/ভারাভার প্রদজন ফা তফক্রয় কযা মারফ না;
(১৩) মভরায় বফধ/ননুরভাতদত/েততকাযক মকান ণ্য ফা ভারাভার প্রদজন িফা তফক্রয় কযা মারফ না;
(১৪) পূফ জফতী মভরা ফা মভরামূর ংগ্রনকায মকান প্রততিান ফা ব্যতক্তয তনকট মভরা কর্তজে মকান ি জ ানা িাকরর উক্ত
প্রততিান/ব্যতক্ত িফা উক্ত প্রততিারনয স্বত্বাতধকায িফা তায ভাতরকানাধ ন কর প্রততিান তিঅআটিএপ-২০২০ এয দযত্র
কাম জক্ররভ ংগ্রি কযরত াযরফ না এফং এরূ প্রততিান ফা প্রততিানমূরয নারভ মভরায মকান প্যাতবতরয়ন/স্টর/রযস্টুরযন্ট
ফযাে কযা রফ না;
(১৫) মভরায় শুধুভাত্র অরফদন রত্র উরিতখত ণ্য াভগ্র প্রদজন  তফক্রয় কযা মারফ;
(১৬) অরফদনরত্রয ারি দাতখরকৃত কাগজত্র, তথ্য- তফফযি ভুয়া প্রভাতিত রর অরফদন এফং ফযােত্র ফাততরপূফ জক তনযাত্তা
জাভানরতয ি জ ফারজয়াপ্ত অআনানুগ ব্যফিা গ্রি কযা রফ;
(১৭) মভরা প্রাঙ্গরিয ফুি স্টর, স্ন্যাে ব্যি এফং মযস্টুরযন্ট ব্যততত মভরায ন্য মকান কযাটাগতযয স্টর, প্যাতবতরয়রন ফা িারন যান্না কযা
খাফায তফক্রয় কযা মারফ না। তরফ, মভরা কর্তজে র্যতক্তর্যক্ত  প্ররয়াজন ভরন কযরর মকান প্রততিারনয অরফদরনয তবতত্তরত মভরা
প্রাঙ্গরনয ফুি স্টর, স্ন্যাে ব্যি িফা মযস্টুরযন্ট ব্যততত ন্য মকান স্টর, প্যাতবতরয়রন খাফায তফক্রয় কযায নুভতত তদরত
াযরফন। এ তফলরয় মভরা কর্তজরেয তদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফরর গণ্য রফ। মভরা কর্তজরে তনকট মিরক তরতখত নুভতত না মরর মভরায
ফুি স্টর, স্ন্যাে ব্যি এফং মযস্টুরযন্ট ব্যততত মভরা প্রাঙ্গরনয ন্য মকান িান ফা স্টর, প্যাতবতরয়রন মকান বারফআ খাফায তফক্রয়
কযা মারফ না;
(১৮) মভরা প্রাঙ্গরনয ফযােপ্রাপ্ত ফুি স্টর, স্ন্যাে ব্যি ফা মযস্টুরযরন্ট খাফায ব্যততত ন্য মকান ভারাভার মকান বারফআ তফক্রয় কযা মারফ না;
(১৯) মভরায মেি প্যাতবতরয়ন, স্টর তনফ জাচন কতভটিয তফরফচনায় মভরায মেি প্যাতবতরয়ন  স্টর এয ফযােপ্রাপ্ত/স্বত্বাতধকায
প্রততিানরক পুযস্কৃত কযা রফ। এ তফলরয় মভরা কর্তজরেয তদ্ধান্ত চূড়ান্ত ফরর গণ্য রফ;
(২০) মভরা প্রাঙ্গরন ব্যফা তযচারনা করয তায তফক্ররয়য উয মভরা মল য়ায পূফ জতদন তফকার ৫:০০ ঘটিকায ভরধ্য যকায
মকালাগারয রফ জাচ্চ বযাট জভাকায ০৩টি প্রততিানরক পুযস্কৃত কযা রত ারয। মভরা প্রাঙ্গনি বযাট তপ রত এ ংক্রান্ত
তাফ মভরা মল য়ায পূফ জতদন তফকার ৫:৩০ ঘটিকায ভরধ্য ংগ্র কযা রফ;
(২১) তিঅআটিএপ-২০২০ এয তনধ জাতযত ভরয়য য মভরায মভয়াদকার বৃতদ্ধ কযা রর স্টর/প্যাতবতরয়ন/রযস্টুরযন্ট/ স্ন্যাে ব্যি ফযারেয জন্য
ভরনান ত প্রততিান ফতধ জত তদরনয জন্য কর প্রকায কয অনুাততক ারয তততযক্ত মূল্য তযরাধ কযরত ফাধ্য িাকরফ;
(২২) ম্পূি জ দযত্র ফা অরফদনত্র গ্রিরমাগ্য রফ না;
(২৩) মভরা কর্তজে মম মকা ন অরফদন ফা কর অরফদন গ্রি ফা ফাততর কযায পূি জ েভতা ংযেি করযন।
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