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ককান্ডটশন্ডনর িাধ্যন্ডি পণ্য সংগ্রন্ডের কেন্ডে অনুররোধজ্ঞোপরের আদর্ শ দলিি 

 (এসআরএফলিউ) 

 
ফাউন্ডন্ডশন্ডনর ত্রেিামসক (বর্ ষ ০৯, সংখ্যা ২৯, জানুয়ামর-িার্ ষ ২০২০) মনউজন্ডলটার ছাপান্ডনার প্রসন্ডে।  
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ফাউন্ডন্ডশন্ডনর ত্রেিামসক (বর্ ষ ০৯, সংখ্যা ২৮) মনউজন্ডলটার ছাপান্ডনার প্রসন্ডে।  

-এর জন্য কিোরের্ে প্রদোরের অনুররোধজ্ঞোপেপত্র 

 

 

কিোরের্ে েম্বর ৩৬.১২.০০০০.০৩৫.০৭.০১২.২০/৬৭৩                                               তোলরখ:  ০৬/ ০৭/ ২০২০ 

    

প্রমত, 

 [সম্ভোব্য কিোরের্েদোতোর েোম ও ঠিিোেো লিখুে] 

 

1. এসএমই ফোউরের্ে এর অনুকুরি উন্নয়ে বোরজরে তহলবি বরোদ্দ িরো হরয়রে এবং লতলে এর এিটি অংর্ ক োগ্য পলররর্োরধর কেরত্র 

প্ররয়োগ িররত ইচ্ছুি,  োর জন্য এ কিোরের্ে দলিি জোলর িরো হরয়রে।   

2. ইচ্ছুি সকল কিোরের্েদোতো ির্তশি পলরদর্ শরের জন্য অলিরপ্রত পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবোর লবস্তালরত লবলেরদ শর্, লিজোইে এবং েকশা 

দপ্তর চিোিোিীে সমরয় সকল িো শলদবরস ক্রয়িোরীর দপ্তরর প্রোলপ্তসোধ্য হরব। 

3. ‘কিোরের্ে দলিি’ ব্যবহোর িরর কিোরের্ে প্রস্তুত এবং দোলখি িররত হরব। 

4. কিোরের্ে  থো থিোরব প্রস্তুতপূব শি েমতোপ্রোপ্ত স্বােরিোরী ির্তশি প্রলতটি পৃষ্ঠো স্বাের িরর  ৬ অনুরেরদ উমিলখত তোলরখ ও সমরয় 

কিোরের্ে আহ্বোেিোরীর দপ্তরর দোলখি িররত হরব। 

5. কিোরের্ে দোলখি এবং পণ্য সরবরোরহ কিোরেো জোমোেত ক মে, কিোরের্ে জোমোেত এবং িো শ-সম্পোদে জোমোেরতর ( লদ চুলি 

সম্পোলদত হয়) প্ররয়োজে হরব েো। 

6. মসলন্ডিােরকৃত খোম, ফযোক্স বো ইরিিট্রলেি কমইরির মোধ্যরম ১২/০৭/২০২০ দুপুর ০২:০০ েোয়-এ বো এর পূরব শ কিোরের্ে 

লেম্নস্বােরিোরীর দপ্তরর দোলখি িররত হরব। কিোরের্রের খোকি —এসএমই ফোউরের্রের লেউজ কিেোর েোপোরেো ’ জন্য কিোরের্ে এবং 

১২/০৭/২০২০ দুপুর ০২:০০ েোয়-এর আরগ কখোিো  োরব েো” লিরখ অবশ্যই সুস্পষ্টিোরব লচলিত িররত হরব। উমিলখত সমরয়র পরর 

প্রাপ্ত কিোরের্ে গ্রহণর োগ্য হরব েো।  

7. ফযোক্স বো ইরিিট্রলেি কমইরির মোধ্যরম প্রোপ্ত এবং উপররোমিলখত ৬ অনুরেরদর বণ শেো অনু োয়ী লচলিত িরো কিোরের্েসমূহ ক্রয়িোরী 

মসলন্ডিােরকৃত ও খোমভুি িররব এবং এিোরব প্রোপ্ত কিোরের্েসমূহ উন্মুি েো িরর মূল্যোয়রের জন্য কিোরের্ে দোলখরির সব শরর্ষ 

সময়সীমো উত্তীরণ শর এিই তোলররখ মূল্যোয়ে িলমটির িোরে পোঠান্ডত হরব। 

8. পোবলিি প্রলিউররমন্ট লবলধমোিো, ২০০৮ এর লবলধ ৭১(৪) অনুসোরর ক্রয়িোরী ককান্ডটশন আেবান্ডনর তামরখ েন্ডত দামখন্ডলর জন্য প্রদত্ত 

সিয় অ্নমিক ১০ (দর্) লদে এর লেধ শোলরত সময়সীমো  থোসম্ভব িম বো যুলিসংগত িররত পোররবে।  

9. কিোরের্ে দোলখরির লেধ শোলরত সব শরর্ষ তোলরখ হরত নুযনতি ৩০ (লত্রর্) লদে পর্ ষন্ত জন্য সকল কিোরের্ে ববধ থোিরব।  

10. দোলখরির সব শরর্ষ সময়সীমো উত্তীরণ শর তোলররখ প্রোপ্ত কিোরের্ে প্রিোরশ্য উন্মুি িরো হরব েো। 

11.  লদ চুলি সম্পোদে িরো হয়, কিোরের্েদোতোর উদ্ধৃত দর বো মূরল্য মুেোফো ও ওিোররহি এবং সবধররণর ির, শুল্ক ও আব, ফী, কিলি 

এবং আইরের অধীরে পলররর্োধর োগ্য অন্যোন্য চোজশ অন্তভু শি থোিরব।  

12. দর েোিোয় উদ্ধৃত িররত হরব এবং এ চুমির অ্িীন পরবতীরত মুল্য পলররর্োধও েোিোয় িরো হরব। কিোরের্েদোতোর প্রস্তোলবত মূল্য, 

 লদ গৃহীত হয়, তন্ডব তা চুমিকালীন সমরয় মির অ্ংন্ডক থাকন্ডব। 

13. কিোরের্েদোতোর চুলি িরোর আইেগত সেিতো থোিরত হরব। কিোরের্েদোতোর কর্াগ্যতার প্রিাণস্বরূপ ববধ কট্রি িোইরসন্স, টিআইএে 

েম্বর ও িযোে লেবন্ধে েম্বর এর সতযোলয়ত অ্নুমলমপ এবং কিোরেো তফমসমল ব্যোংি কথরি আলথ শি সেিতোর সেদ দোলখি িররত হরব। 

এগুরিো ব্যতীত কিোরের্ে অগ্রহণর োগ্য বরি লবরবলচত হরত পোরর। 

14. মূল্যোয়ে িলমটি কিোরের্কনর সন্ডে দোলখিকৃত তথ্য ও দলিিপরত্রর লিলত্তরত কিোরের্ে মূল্যোয়ে িররব। চুলি সম্পোদরের জন্য সব শলেম্ন 

মূল্যোলয়ত গ্রহণর োগ্য কিোরের্ে লেধ শোররণর কেরত্র িমপন্ডে ৩(লতে)টি গ্রহণর োগ্য কিোরের্রের প্ররয়োজে হরব। 
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15. উদ্ধৃত এিি দর এবং মূরল্যর মরধ্য অসঙ্গলত থোিরি এিি দর প্রোধোন্য পোরব। িথোয় এবং সংখ্যোর মরধ্য অসঙ্গলতর কেন্ডে িথোয় 

উদ্ধৃত দর/মূল্য প্রোধোন্য পোরব। মূল্যোয়ে িলমটি ির্তশি লেলণ শত গোলণলতি সংরর্োধে গ্রহরণ কিোরের্েদোতো বোধ্য থোিরব। 

16. ক্রয় আরদর্ জোরীর তোলরখ কথরি ০৫ (পোাঁচ) লদরের মরধ্য পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবো সরবরোহ সম্পন্ন িরন্ডত হরব। 

17. ক্রয় আরদর্  ো সরবরোহিোরী এবং ক্রয়িোরীর মরধ্য অবশ্য পোিেীয় চুলিকত বাধ্য কন্ডর তো অনুরমোদেিোরী ির্তশপন্ডের অনুরমোদে 

প্রোলপ্তর ০১ (এি) লদরের মরধ্য জোরী িররত হরব। 

18. ক্রয়িোরী সকল কিোরের্ে বো ক্রয় িো শক্রম বোলতি িরোর অলধিোর সংরেণ িরর।  

 

কিোরের্ে আহবোেিোরী িম শিতশোর ্োের 

 

েোম : কজোেো তোলুিদোর 

পদলব: সহিোরী ব্যবস্থোপি 

তোলরখ: ০৬/০৭/২০২০ 

ঠিিোেো:  ররয়ি  েোওয়োর, ৪, পোন্থপথ, ঢোিো-১২১৫। 

কফোে েম্বর : ০২-৮১৪২৯৮৩, ০২-৯১৪২৯০৭ এক্সরেন্ট- ১৬৯ 

ই কমইি: rakib.khan@smef.gov.bd; 
jona.talukdar@smef.gov.bd   

 

লবতরণ: 

1. ব্যবস্থোপেো পলরচোিি, এসএমই ফোউরের্ে, ঢোিো। 

2. উপব্যবস্থোপেো পলরচোিি, এসএমই ফোউরের্ে, ঢোিো। 

3. মহোব্যবস্থোপি (প্রর্োসে), এসএমই ফোউরের্ে, ঢোিো। 

4. সহিোরী মহোব্যবস্থোপি (আইলসটি), এসএমই ফোউরের্ে, ঢোিো। (ওরয়বসোইরে কপোস্ট িরোর জন্য ) 

5. সহিোরী মহোব্যবস্থোপি (লপআর), এসএমই ফোউরের্ে, ঢোিো। 

6. অলফস িলপ। 
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ককান্ডটশন দামখল পর 

 [প্রমতষ্ঠান্ডনর মনি ষামরত প্যাি ব্যবোর করুন] 

 

কিোরের্ে েম্বর:                                                                             তোলরখ:  মদন/ িাস/ বছর 

 

প্রমত 

[ক্রয়কারীর নাি এবং ঠিকানা] 

 

আমি/আিরা, মনম্ন স্বােরকারী, পণ্য ও সংমিষ্ট কসবা সরবরোরহর শতষাবলী অনুসোরর [পণ্যর নাি লিখুে] সরবরাে করার জন্য প্রস্তাব করমছ। 

 

আিার/আিান্ডদর ককান্ডটশন্ডনর কিাট মূল্য েোিো [অ্ংন্ডক এবং কথায় উন্ডিখ করুন] 

 

আিার/আিান্ডদর কিোরের্ে ককান্ডটশন প্রদান্ডনর অ্নুন্ডরাি জ্ঞাপনপন্ডে (আরএফমকউ) উমিমখত সময়সীমো পর্ ষন্ত ত্রবি থাকন্ডব এবং আমি/আিরা 

এটা িানন্ডত বাধ্য থাকব। ত্রবিতার কিয়াদ অ্মতক্রি েওয়ার পূন্ডব ষ কর্ ককান্ডনা সিয় ইহো গ্রেণ করা কর্ন্ডত পান্ডর। 

 

আমি/আিরা ক ার্ণা করমছ কর্, আিার/আিান্ডদর আপনার সন্ডে চুমি সম্পাদন্ডনর আইনগত সেিতা রন্ডয়ন্ডছ এবং বাংলান্ডদশ সরকার কর্তষক 

ককান্ডনা দুনীমত, প্রতারণা, র্ক্রান্ত বা জবরদমস্তমূলক কি ষকান্ডে সম্পিৃতার দান্ডয় অ্ন্ডর্াগ্য ক ামর্ত েইমন। এছাড়াও, আমি/আিরা অ্নুন্ডেদ-

১৯(মব)-ন্ডত উমিমখত র্রতশর লবষরয় অবগত ররয়লে এবং কিোরের্রে অংর্গ্রহরের প্রলতর োগীতো বো সরবরোহ সম্পন্ন িরোর সময় এ িরন্ডনর 

কান্ডজ জমড়ত না হওয়োর অ্েীকার িরলে।                   

 

আমি/আিরা এই ককান্ডটশন প্রদান্ডনর অ্নুন্ডরাি জ্ঞাপন (আরএফমকউ) প্রমক্রয়ায় মনন্ডজর/মনন্ডজন্ডদর নান্ডি অ্থবা অ্ন্যনান্ডি বা মিন্ন নান্ডি একটার 

কবমশ কিোরের্ে দামখল কমরমন। আমি/আিরা অ্বগত কর্ আপনান্ডদর জামরকৃত ক্রয় আন্ডদন্ডশর মোধ্যরম চুমি সম্পালদত েন্ডব এবং তা িানন্ডত 

বাধ্য থাকব।   

 

আমি/আিরা [তোলরখ লিখুে] তোলররখ আপনান্ডদর জোলরকৃত ককান্ডটশন প্রদান্ডনর অ্নুন্ডরািজ্ঞাপন (আরএফমকউ) দমললপত্র পরীো কন্ডরমছ এবং 

এ সম্পন্ডকষ আিান্ডদর ককান্ডনা আপমত্ত কনই।  

 

আমি/আিরা অবগত কর্, আিার/ আিান্ডদর কান্ডছ ককান্ডনা দোয় ছাড়াই আপমন সিি ককান্ডটশন অ্থবা ক্রয় িো শক্রম বামতল করার অ্মিকার 

সংরেণ কন্ডরন।  

মসলসে ককান্ডটশনদাতার স্বাের 

তামরখ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবার মূল্য তফশীল 

ককান্ডটশন নম্বরঃ ___________                                                                তামরখঃ মদন/িাস/বছর 

ক্রমিক  

নম্বর 

আইন্ডটি  নম্বর 

 

আইন্ডটন্ডির  মববরণ 

 

পমরিান্ডপর 

একক 

পমরিান 

একক দর/মূল্য কিাট মূল্য পণ্য 

সরবরান্ডের 

গন্তব্যস্থোে 

অ্ংন্ডক কথায় অ্ংন্ডক/কথায় 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ মনউজ কলটার ক. কপইজ  : ১২ কপজ 

খ. সাইজ   : এগার / সান্ডড় আট 

গ. কাগজ  : ১৫০ গ্রাি ম্যাট কপপার 

 . রং      : র্ার রং মপ্রন্ট 

ঙ. বাইমন্ডং : মপন বাইমন্ডং  

 

মপস ১৫০০    এসএিই 

ফাউন্ডন্ডশন 

সরবরােকৃত পণ্য ও সংমিষ্ট কসবার কিাট মূল্য  

  (িযাট ও প্রন্ডর্াজয সবিরন্ডনর টযাক্স সহ; মনন্ডম্নাি ২নং কনাট কদখুন) 

অ্ংন্ডক   

কথায়   

Note:    

আমি/আিান্ডদর দ্বারা এই মূল্যর তফশীন্ডলর তফর্ীরি [-----] টি সংন্ডশাধে   র্থার্থিান্ডব অ্নুস্বাের িরর িরো হরয়রে। আিার/আিান্ডদর প্রস্তাব 

মদন/িাস/বছর পর্ ষন্ত ববধ [ন্ডকান্ডটশন্ডনর ত্রবিতার তামরখ লিখুে]  

 

মসলসে ককান্ডটশনদাতার স্বাের তামরখ: মদন/িাস/বছর 

ককান্ডটশনদাতার নাি 

 

টীকা: 

১।  কলাি ১,২, ৩, ৪, ৫  ও ৯ ক্রয়িোরী পূরণ করন্ডব এবং কলাি ৬, ৭ ও ৮ কিোরের্েদোতো পূরণ করন্ডব।  

২।  র্মদ চুমি সম্পালদত হয় তন্ডব পন্ডণ্যর দর বা মূকল্য ক্রয়িোরীর গ্রহণর োগ্য পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবা সরবরোরহর স্থোরে সরব শোতিোরব 

সরবরোরহর পমরবেন খরর্, বীিা খরর্ ইতযোলদসে মুনাফা, ওিোররহি খরর্, সবিরন্ডনর কর, শুল্ক, ফী, কলমি ও প্রর োজয আইকের অধীে 

পমরন্ডশামিত বো পমরন্ডশািতব্য  োবতীয় ব্যয় অন্তশভুি থোিরব।  

পণ্য কপ্ররন্ডণর ঠিকানা   [পন্ডণ্যর গন্তব্যস্থোে মলখুন করুন] 

কিাট মূল্য েোিোয় (িথোয়) [উপন্ডরামিমখত তফর্ীরির ৮ নম্বর কলান্ডি উন্ডিমখত সরবরােকৃত পণ্য ও সংমিষ্ট কসবার জন্য কিাট মূল্য 

মলখুন।]  

প্রস্তামবত সরবরোহ [সপ্তাে অ্থবা মদন উন্ডিখ করুন] ক্রয় আরদর্ জোলরর তামরখ কথন্ডক  

প্রদত্ত ওয়োররলন্ট  

(warranty) 

[পণ্য সরবরোহ সম্পরন্নর তামরখ কথন্ডক সপ্তাে অ্থবা মদন লিখুে; প্রন্ডর্াজয না েন্ডল তামরখ বা মদন উন্ডিখ 

করার প্রন্ডয়াজন কনই] 
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আবমিক পন্ডণ্যর কামরগরী মবমনন্ডদ ষশ 

 

ক্রমিক 

নম্বর 

আইন্ডটি  নম্বর আইন্ডটন্ডির  মববরণ পূণ ষাে কামরগরী 

মবমনন্ডদ ষশ  

এবং িান 

উৎস কদন্ডশর নাি 

বতরী বং মরিি 

(make and 

model) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1 

মনউজ কলটার ক. কপইজ  : ১২ কপজ 

খ. সাইজ   : এগার / সান্ডড় আট 

গ. কাগজ  : ১৫০ গ্রাি ম্যাট কপপার 

 . রং      : র্ার রং মপ্রন্ট 

ঙ. বাইমন্ডং : মপন বাইমন্ডং  

 

   

আমি/আিরা ক ার্ণা মদমে কর্, আলম/আিরো প্রস্তামবত পণ্য ও সংলিষ্ট কসবা সম্পূণ ষিান্ডব উপররোরেমখত কামরগরী মবমনন্ডদ ষশ এবং িান অনু োয়ী 

সরবরাে িরব।  

 

মসলসে ককান্ডটশেদোতোর স্বাের  তামরখ: মদন/িাস/বছর 

ককান্ডটশেদোতোর নাি 

 

টীকা:  

১.  কলাি ১, ২, ৩ ও ৪ ক্রয়িোরী এবং কলাি ৫ ও ৬  ককান্ডটশেদোতো পূরণ করন্ডব।  

২.  মবমনন্ডদ ষশ (পূণ ষাে মববরণী) ক্রয়িোরী পূরণ করন্ডব। ক্রয়িোরীর প্রন্ডয়াজন্ডনর বস্তুমনষ্ঠ এবং প্রমতন্ডর্ামগতামূলক দর প্রদোরের জন্য একন্ডসট 

সঠিি এবং স্পষ্ট মবমনন্ডদ ষশ েন্ডলা ককান্ডটশন্ডনর পূব ষশতষ। প্রমতন্ডর্ামগতামূলক ককান্ডটশন্ডনর জন্য পন্ডণ্যর কামরগরী মবমনন্ডদ ষশ (পূণ ষাে মববরণী) 

সব ষামিক সম্ভাব্য প্রমতন্ডর্ামগতার িরেয প্রস্তুত িররত হরব এবং একইসন্ডে ক্রয়তব্য পণ্য ও সংলিষ্ট কসবার  িোলরগলর দেতো,  দ্রব্যোলদ 

এবং কার্ ষ-সম্পোদরের মোে সুস্পষ্টিোরব বে শেো করন্ডত েন্ডব। মবমনন্ডদ ষন্ডশ আবলশ্যি ক , পরণ্য অন্তভু শি সিস্ত আইরেম , দ্রব্যোলদ এবং 

আনুর্মেক উপকরণ নতুন, অ্ব্যবহৃত এবং সবরচরয় সম্প্রলতিতম বো চিলত িন্ডিন্ডলর হরব। তোর নকশা এবং দ্রব্যোলদকত সব সাম্প্রমতক 

উৎিষ শ সন্ডেন্ডবমশত েন্ডব।  

৩.  পণ্য ও সংমিষ্ট কসবাসমূন্ডের কামরগরী মবমনন্ডদ ষশ (সমবস্তার মববরণী) ক্রয়িোরীর প্রন্ড াজনীয়তার সন্ডে সোমঞ্জসপূণ্য হরব  ো এ দলিিপরত্র 

সুলেলদ শষ্ট িোরব উরেখ িররত হরব । কিোরের্েদোতো প্রস্তোলবত পরণ্যর বতরী (make) ও মরিি (র মেটি প্রর োজয) উরেখ িররব এবং 

অবশ্যই তোলিিোবদ্ধ পরণ্যর  থো থ মূল (প্রোলপ্তসোধ্য েো হরি অনুলিলপ) মুমিত লববরে/প্রর্ারপে (brochures) সংযুি করকব।  
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[ন্ডক্রতার নাি ও ঠিকানা এখান্ডন যুি করুন] 

 

পণ্য সরবরান্ডের জন্য ক্রয় আন্ডদশ 

[সরবরোরহর সংলেপ্ত েোম লিখুে] 

 

ক্রয় আন্ডদশ নম্বর___________   তামরখ: মদন/িাস/বছর 

 

 

           ককান্ডটশন নম্বর:________________ 

 

 

 

                  তামরখ: মদন/িাস/বছর 

প্রমত: 

[সরবরােকারীর নাি ও ঠিকানা] 

 

 

 

সরবরোরহর তামরখ: [সম্পাদন্ডনর তামরখ উন্ডিখ করুন] 

 

ক্রয়োরদর্কৃত পন্ডণ্যর মূল্য: টাকা [চুমি মূল্য উন্ডিখ করুন] 

 

 

সরবরোহ: শতষানুর্ায়ী   

মনন্ডম্ন তামলকাবদ্ধ পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবা সরবরান্ডের জন্য ক্রয়িোরী আপনার [তামরখ উন্ডিখ করুন] তামরন্ডখর ককান্ডটশন গ্রেণ কন্ডরন্ডছন এবং 

পণ্য ও সংমিষ্ট কসবাসমূে কামরগরী মবমনন্ডদ ষশ কিাতান্ডবক পমরিাণ ও ইউমনকে সংযুি শতষাবলী অনু োয়ী উপমরউি তামরন্ডখর িন্ডধ্য সরবরাে 

করার জন্য আপনান্ডক অ্নুন্ডরাি করা েি।  

 

ক্রয়োরদর্কৃত পণ্যসমূে 

 

পণ্য ও সংমিষ্ট কসবার অ্নুন্ডিামদত মূল্য সম্বলিত তফর্ীরির সতযাময়ত অ্নুমলমপ সংযুি করুন। 

আবলশ্যিীয় পন্ডণ্যর অ্নুন্ডিামদত কামরগরী মবমনন্ডদ ষন্ডশর (সমবস্তার মববরণী) সতযাময়ত অ্নুমলমপ সংযুি করুন। 

শতষাবলীর সতযাময়ত অ্নুমলমপ সংযুি করুন। 

কক্রতার জন্য: 

 

 

নাি এবং পদবীসে ক্রয়কারীর স্বাের  

তামরখ: 

 

সংযুমিসমূে: উপকরোি বে শেো কমোতোরবি 

 

পন্ডণ্যর সরবরাে ও মূল্য পমরন্ডশান্ডির জন্য শতষাবলী 

১.  চুমির পলরচোিেো এবং ব্যবস্থোপেো জন্য এখোরে বলে শত শতষাবলী ক্রয়িোরী এবং সরবরােকারী কিন্ডন র্লন্ডত বাধ্য থাকন্ডব।  

২.  এই র্তশোবিীর প্ররয়োগ ও ব্যোখ্যোর কেরত্র সোধোরণত পাবমলক প্রমকউরন্ডিন্ট আইন ২০০৬ এবং পাবমলক প্রমকউরন্ডিন্ট মবমিিালা ২০০৮-

এর মবিান প্রন্ডর্াজয েন্ডব।  

৩.  ক্রয়-আন্ডদশ জামর েওয়ার [মদন উন্ডিখ করুন] মদন্ডনর িন্ডধ্য সরবরােকারীন্ডক এই শতষাবলী অনু োয়ী সরব শোতিান্ডব সরবরাে সমোপ্ত 

করন্ডত েন্ডব।   

৪.  র্মদ ক্রয়িোরী পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবা গ্রেণ করন্ডত মবলম্ব কন্ডরন অ্থবা ককান্ডনা ত্রদব দূ ষটনা সং টিত েয় অ্থবা ক্রয়িোরীর লেিে 

গ্রেণন্ডর্াগ্য, যুমিসেত ও করিি শকৃত িোররণর মিমত্তকত সরবরােকারীর সরবরান্ডের তফর্ীরির সময় বলধ শত হওয়োর অ্মিকার ররয়রে।   
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৫.  চুমির অধীে সকল সরবরাে পরীেো, পলরদর্ শে, পমরিাপ, কেলস্টং, কমিশমনং, তদারমকর উন্ডেন্ডি কর্ ককান্ডনা সিয় ক্রয়িোরী বো তোর 

েমতোপ্রোপ্ত প্রমতমনমির লেিে উন্মুি রোখরত হরব।     

 

৬.  ক্রয়িোরী কামরগরী মবমনন্ডদ ষশ অনু োয়ী সরবরােকারী কর্তষক সরবরােকৃত পণ্য ও সংমিষ্ট কসবা পরীেো ও র্ার্াই কররব এবং ককান্ডনা 

ক্রটি পোওয়ো কগরি সরবরোহিোরীরি জানান্ডব।   

৭.  র্মদ পন্ডণ্য ককান্ডনা ত্রুটি পাওয়া র্ায় অ্থবা লবলেরদ শর্ অ্নুর্ায়ী না েয়, ক্রয়িোরী সরবরােকারীন্ডক কারণ উরেখপূব শি র্থার্থ কনাটিশ 

প্রদান িরর সরবরাে বামতল কররত পাররব। 

৮.  সরবরােকারী সকল িরন্ডনর টযাক্স, শুল্ক, মফ এবং প্রন্ডর্াজয আইরের অধীে এইরকি অ্ন্যান্য কিলি পমরন্ডশান্ডি সম্পূণ ষ দায়বদ্ধ থাকন্ডব।  

৯.  অ্ন্য কিোথোও  োহোই থাকুক না ককন, মূল্য সম্বিীত তফর্ীি এবং মবমনন্ডদ ষশ অ্নুর্ায়ী প্রমতটা পন্ডণ্যর প্রকৃত সরবরান্ডের পমরিান্ডণর 

উপর মিমত্তকত মূল্য পমরন্ডশাি করা েন্ডব । সরবরোরহর র্ালান্ডনর জিা এবং গ্রহরণর পর     পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবার চুমি মূন্ডল্যর 

শতিাগ পমরন্ডশাধ িরো েন্ডব।  

১০.  সরবরােকারীর দর বা মূন্ডল্য মুনাফা ও ওিোররহি এবং সব রকন্ডির কর, শুল্ক, কলমি এবং প্রন্ডর্াজয আইন্ডনর অ্িীন্ডন অ্ন্যান্য র্াজষ 

অ্ন্তর্ভ ষি থোিরব।  

১১.  কিাট চুমি মূল্য েোিো [অ্ংকি] [িথোয়]। 

১২.  সরবরােকারী ির্তশি দোলখিকৃত এবং ক্রয়িোরী ির্তশি গৃহীত সরবরোহ চোিোরের মোধরম সরবরোহ সমোলপ্তর তোলরখ হরত সরবরােকৃত 

পন্ডণ্যর সব ষমনম্ন ওয়ান্ডরমন্ট কিয়াদ [িাস উন্ডিখ করুন; প্রন্ডর্াজয না েন্ডল ‘কনই’ উন্ডিখ করুন] । 

১৩.  ২০০৮ সান্ডলর পাবমলক প্রমকউরন্ডিন্ট মবমিিালার মবমি ৪০(৫) এর বাধ্যবািকতা পূরন্ডণ সরবরােকারী দায়বদ্ধ থাকন্ডব। 

১৪.  সরবরােকারী পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবা সরবরান্ডের সিয় কক্রতান্ডক ককান্ডনা দামব, তার মনন্ডজর, তার শ্রমিক বা কি ষর্ারী মকংবা ক্রয়কারী 

প্রমতষ্ঠান্ডনর কিোে কিী অ্থবা ককান্ডনা র্ততীয় পন্ডের জীবন অ্থবা সম্পমত্তর েমতপূরণ কথন্ডক ক্রয়িোরীরি েলতবেন প্রমতশ্রুমত কথন্ডক 

দায়মুি রাখন্ডব।    

১৫.  পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবা সরবরাের িোররণ উত্থামপত ককান্ডনা দামব সরবরােকারী মনজ খরর্ এবং দাময়ন্ডে মনস্পমত্ত করন্ডব।   

১৬.  ওয়ান্ডরমন্ট (Warranty) সিয়সীিার কিতর সরবরাে এবং সংিাপকের িোররণ পন্ডণ্যর েমত েন্ডল, সরবরােকারী মনজ খরন্ডর্ সংরর্োধে 

িররব।  

১৭.  ককান্ডনা অ্বিান্ডতই ক্রয়োরদর্কৃত পন্ডণ্যর পলরলধ এবং সরবরোরহর পমরিান্ডণর সংন্ডশািন ও পমরবতষন গ্রেণন্ডর্াগ্য নয়।  

১৮.  ক্রয়িোরী প্ররয়োজে হরি লবলধ অনুসোরর প্রন্ডয়াজনীয় অ্নুন্ডিামদত পমরবতষনগুমল সংন্ডর্াজন িরর পরবতীকান্ডল চুলির শতষাবলীর সংরর্োধে 

িররত পোররব।  

১৯.  ক্র য়িোরী সরবরােকারীন্ডক মলমখত কনাটিশ প্রদান িরর কর্ ককান্ডনা সিয় সম্পূণ ষ চুমি বা চুমির ককান্ডনা অ্ংশ বামতল করন্ডত পান্ডরন; 

র্মদ সরবরােকারী: 

ক.  সরবরান্ডের তফর্ীরির সিয় এবং মবমনন্ডদ ষশ (পূণ ষাে মববরণ) অ্নুর্ায়ী পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবা সরবরাে করন্ডত ব্যথ ষ েয়।  

খ.  পণ্য এবং সংমিষ্ট কসবার প্রমতন্ডর্ামগতায় বা সরবরােন্ডত কক্রতার মবন্ডবর্নায় ককান্ডনা দুনীমত, প্রতারণা, চক্রোন্ত বা জবরদমস্তমূলক কিোে 

িম শিোরে জলিত।    
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গ.  চুমির অ্িীন্ডন অ্ন্য কিোে বাধ্যবািকতা পূরন্ডণ ব্যথ ষ েন্ডল।  

২০.  এই চুমি হরত উদ্ভুত বো চুলি সম্পলিশত অ্থবা এর ব্যাখ্যা লেরয় সৃষ্ট সম্ভাব্য সব িরন্ডনর লরররোধ আন্ডপান্ডর্ লমমোংসোর জন্য ক্রয়িোরী 

এবং সরবরােকারী তান্ডদর সন্ডব ষাত্তি সিন্ড াতার িাধ্যন্ডি মনস্পমতর ব্যবিা গ্রেণ িররব।   

২১.  ২০০৬ সান্ডলর পাবমলক প্রমকউরন্ডিন্ট আইন্ডনর ৬৪ িারা এবং ২০০৮ সান্ডলর পাবমলক প্রমকউরন্ডিন্ট আইন্ডনর ১২৭ মবমি কিাতান্ডবক 

দুনীমত, প্রতারণা, চক্রোন্ত বা জবরদমস্তমূলক কি ষকান্ডের লবষরয় সরবরােকারী অবগত ও দায়ী থাকন্ডব।   

 

কক্রতার জন্য 

 

নাি এবং পদবীসে ক্রয়কারীর স্বাের  

সরবরোহিোরীর জন্য 

 

নাি এবং পদবীসে সরবরােকারীর স্বাের  

তামরখ: তামরখ: 

 

 

 

 

 

 

 
 


