ই-জিজি (ই-টেন্ডাজিং) জিস্টেস্টেি জিজিন্ন তথ্যািলী

ই-জিজি (ই-টেন্ডাজিং) জিস্টেস্টেি অংশীদাি িা অংশগ্রহণকািী কািা?
1. প্রাথ্জেকিাস্টি ই-জিজি জিস্টেস্টেি ড্যািস্টিাস্টেি োধ্যস্টে জিিািস্টদ প্রস্টয়ািিীয় কার্য িম্পাদি কিস্টিি
জিস্টনাক্ত অংশীদাি/অংশগ্রহণকািীগণঃ
2. দিদাতা/জিকাদাি/আস্টিদিকািী/িিাের্শক;
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3. ক্রয়কািী িংস্থা/ক্রয়কািী প্রজতষ্ঠাি;
4. আজিক টিিা প্রদািকািী (তফজিজল িযাংক এিং অিযািয আজিক টিিা প্রদািকািী);
5. উন্নয়ি িহস্ট াগী;
6. ই-জিজি জিস্টেে এড্জেন্জ স্টেেি (জিজিজেইউ এিং ক্রয়কািী প্রশািি) এিং জিিীক্ষক;
7. িজিচালি ও িক্ষণাস্টিক্ষণ িহস্ট াগী;
8. জিজিন্ন কজেজে (উন্মুক্তকিণ/মূলযায়ি কজেজে ইতযাজদ);
9. অনুস্টোদিকািী কর্তৃিক্ষ;
10. িিকািী ক্রয় িম্পজিত তস্টথ্যি িিয িিিাধ্ািণ;
11. আিস্টড্ে, ট াষণা িংিাদ, ইতযাজদি িিয গণোধ্যেিমূহ;

জকিাস্টি ই-টেন্ডাজিং এ অংশগ্রহণ কিা াস্টি?
জিিন্ধি প্রজক্রয়া িম্পূর্ণ কিাি োধ্যস্টে ই-জিজি জিস্টেস্টে প্রকাজশত ই-দিিস্টে অংশগ্রহণ কিা

াস্টি।

দিিেদাতা/িিাের্শক প্রজতষ্ঠাি/িযজক্ত িিাের্শক/িিকািী োজলকািাধ্ীি এন্টািপ্রাইিিমূহ জিিন্ধি প্রজক্রয়া
িফলিাস্টি িম্পূর্ণ কিাি িিই একিি দিদাতা জহস্টিস্টি ই-জিজি জিস্টেস্টেি ড্যািস্টিাস্টে প্রস্টিশ কিস্টত িািস্টিি
এিং ই-জিজি জিস্টেে িযিহাি কস্টি ই-দিিস্টে অংশগ্রহণ কিস্টিি। ক্রয়কািী (জিই) কর্তৃক 'দিিে জফ' েস্টিািীত
িদিয িযাংকিমূস্টহি োধ্যস্টে িজিস্টশাধ্ কিস্টত হস্টি।

ই-জিজি'টত (ই-টেন্ডাজিং) জিিন্ধস্টিি িিয টকান্ টকান্ ড্কুস্টেন্ট প্রস্টয়ািি ?
ই-জিজি জিস্টেস্টেি মুল িাতা টথ্স্টক জিিন্ধি প্রজক্রয়া শুরু হস্টি। জিিন্ধস্টিি িিয দিিেদাতা/িিাের্শক কর্তৃক
প্রদত্ত তথ্যািলী এিং ড্কুস্টেন্ট জিজিজেইউ টথ্স্টক প্রাথ্জেক াচাইস্টয়ি িি জিিন্ধি প্রজক্রয়া িম্পন্ন হস্টি। ই-জিজি
জিস্টেস্টেি িম্ভািয িযিহািকািীগণস্টক িযাংক টথ্স্টক প্রাপ্ত টিস্টেণ্ট জিিিহ িকল প্রস্টয়ািিীয় দজললাজদ টেি কস্টি
আিস্টলাড্ কিস্টত হস্টি। এছাড়া, িযিহািকািীগণস্টক ই-জিজি জিস্টেে িযিহাস্টিি িকল শর্তািলী টেস্টি জিস্টত হস্টি
ও ই-জিজি জিস্টেস্টেি টগািিীয়তা ও জড্স্টেইোি িীজত িম্পস্টি অিগত থ্াকস্টত হস্টি।
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আিজশযক কাগিিে, া ই-জিজি জিস্টেস্টে আিস্টলাড্ কিস্টত হস্টি, তা হস্টলাঃ
ক (১) - টদশীয় দিিেদাতা/িিাের্শক প্রজতষ্ঠাস্টিি টক্ষস্টেঃ
েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
টকাম্পাজি ইিকস্টপাস্টিশি িিদ (টকাম্পাজিি টক্ষস্টে) অথ্িা টকাম্পাজি জিিন্ধস্টিি কাগিিে;
টেড্ লাইস্টিন্স;
বিধ্ কি দাতা িিাক্তকিণ িম্বস্টিি (TIN) িিদ;
মূলয িংস্ট ািি কি িংক্রান্ত (VAT) িিদ;
ফার্ম/টকাম্পাজি এড্জেন্-এি িিয টকাম্পাজি/ফাস্টর্মি োজলক টথ্স্টক অনুেজত িে (অথ্িাইিড্ টলোি);
অথ্িাইজ্ড্ এড্জেন্-এি িাতীয় িজিচয়িে অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
ই-জিজি জিিন্ধি জফ িোি িজশদ;
অথ্িাইিড্ এড্জেন্-এি এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি।
1.
ক (২)।

/িিাের্শক প্রজতষ্ঠাস্টিি টক্ষস্টেঃ

েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
টকাম্পাজি ইিকস্টপাস্টিশি িিদ (টকাম্পাজিি টক্ষস্টে) অথ্িা টকাম্পাজি জিিন্ধস্টিি কাগিিে;
টেড্ লাইস্টিন্স (প্রস্ট ািয টক্ষস্টে);
বিধ্ কিদাতা িিাক্তকিণ িংক্রান্ত (TIN) িিদ (প্রস্ট ািয টক্ষস্টে);
মুলয িংস্ট ািি কি িংক্রান্ত (VAT) অথ্িা Goods and Service Tax (GST) জিিন্ধি িিদ;
ফার্ম/টকাম্পাজি এড্জেন্-এি িিয ফার্ম/টকাম্পাজিি োজলস্টকি জিকে টথ্স্টক অনুেজত িে (অথ্িাইিড্
টলোি);
অথ্িাইজ্ড্ এড্জেন্-এি িাতীয় িজিচয়িে অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
ই-জিজি জিিন্ধি জফ িোি িজশদ;
অথ্িাইজ্ড্ এড্জেন্-এি এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি।
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খ । িিকািী োজলকািাধ্ীি (িাতীয়) এন্টািপ্রাইস্টিি টক্ষস্টেঃ
 েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
িংজিজধ্িদ্ধ িংস্থা জহস্টিস্টি প্রোস্টণি িিয িিকািী আস্টদশ;
অি জিিাগ কর্তৃক প্রদত্ত আজিক স্বায়ত্ত্বশািি িম্পজিত িিদ;
অথ্িাইজ্ড্ এড্জেন্-এি িাতীয় িজিচয়িে অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
অথ্িাইজ্ড্ এড্জেন্-এি এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি;
অথ্িাইজ্ড্ এড্জেন্-এি িিয অনুেজত িে (Letter of Authorization);
ই-জিজি জিিন্ধি জফ িোি িজশদ।

গ(১)।

(িাতীয়:)
েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
িাতীয় িজিচয়িস্টেি কজি অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
ই-জিজি জিিন্ধি জফ িোি িজশদ;
এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি।

গ(২)।

(আন্তর্জাজতক:)
েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
িাতীয় িজিচয়িে অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
ই-জিজি জিিন্ধি জফ িোি িজশদ;
এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি।

। গণোধ্যে (িাতীয়)
েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
গণোধ্যে টকাম্পাজি/িংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত িজিচয়িে;
িাতীয় িজিচয়িস্টেি কজি অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি।
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ঙ। গণোধ্যে (আন্তর্জাজতক):
েযাি/জিজড্এফ কজিঃ
গণোধ্যে টকাম্পাজি/িংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত িজিচয়িে;
িাতীয় িজিচয়িস্টেি কজি অথ্িা িািস্টিার্ট (িািস্টিাস্টর্টি প্রথ্ে ২ পৃষ্ঠা);
এক (১) কজি িািস্টিার্ট িাইি ছজি।

জিিন্ধস্টিি িিয জক টকাি জফ জদস্টত হয়?
িিকাস্টিি জিদ্ধান্ত অনু ায়ী, জিজিজেইউ/আইএেই জিিাগ িযিহািকািীি জিিন্ধি জফ িহ ট

টকাি ধ্িস্টণি জফ

আস্টিাি িা েওকুফ কিস্টত িািস্টি। ির্তোস্টি টদশীয় দিিেদাতা/িিাের্শকস্টদি িিয জিিন্ধি জফ জহস্টিস্টি িাজিক
৫,০০০/- োকা এিং জিিন্ধি িিায়স্টিি িিয ২,০০০/- োকা জফ ধ্ার্য কিা হস্টয়স্টছ। অিযজদস্টক, আন্তর্জাজতক
িযিহািকািীস্টদি জিিন্ধস্টিি িিয ১০০ োজিি ড্লাি এিং িাজিক িিায়ি জফ জহস্টিস্টি ৩০ োজিি ড্লাি ধ্ার্য কিা
হস্টয়স্টছ। ই-জিজি জিস্টেস্টে টলিস্টদি, জিজিষ্ট িেয়াস্টন্ত িিায়ি, অজতজিক্ত ধ্ািণ ক্ষেতা সৃজষ্ট, ই-জিজি জিস্টেস্টেি
জিজিষ্ট জফচাি/েজড্উল িযিহাি, চালু িাখা, িংস্টশাধ্ি জকংিা িজিচালিাি িিয জিজিজেইউ/আইএেই জিিাগ
অজতজিক্ত জফ ধ্ার্যয কিস্টত িািস্টি। িজিকল্পিা েন্ত্রেণালস্টয়ি অধ্ীিস্থ জিজিজেইউ/আইএেইজড্, ই-জিজি জিস্টেে
িযিহাি এিং িজিষযস্টত তা িচল এিং কর্মক্ষে িাখাি িিয উিযুক্ত জফ ধ্ার্যয িা েওকুফ কিস্টত িািস্টি।

ই-জিজি (ই-টেন্ডাজিং) জিস্টেস্টে আজিক টলিস্টদি জকিাস্টি িম্পাজদত হস্টি?
িাংলাস্টদশ িযাংক কর্তৃক জির্ধাজিত তফজিজল িযাংক িমূহ/আজিক প্রজতষ্ঠাি ইজিজি জিস্টেস্টেি জফ গ্রহস্টণি িিয
অনুেজত িাস্টি এিং ই-জিজি জিস্টেস্টে আজিক টলিস্টদি িম্পূর্ণ কিস্টত িািস্টি। তফজিজল িযাংকিমূহ এিং অিযািয
আজিক টিিাদািকািী প্রজতষ্ঠাি তাস্টদি জিিস্ব িার্বক্ষজণক ও জিিািদ ড্যািস্টিাস্টেি োধ্যস্টে ই-জিজি জিস্টেস্টে
জিিািদ প্রস্টিশাজধ্কাি িাস্টি এিং টলিস্টদি িম্পন্ন কিস্টত িািস্টি।

Md Sohrab Hossain, Officer in Charge, ICT Section, DLS, Mobile: 01711 48 90 23

Page 5

ই-জিজি (ই-টেন্ডাজিং) জিস্টেস্টেি োধ্যস্টে টপ্রজিত দিিে জক জিিািদ?
ই-জিজি জিস্টেস্টেি োধ্যস্টে দিদাতাস্টদি টপ্রজিত দিিে ই-জিজি ড্াোস্টিইস্টি ইিজক্রিস্টেড্ ফিস্টেস্টে (জিিািত্তা
টোড়স্টক আবৃত অিস্থায়) থ্াকস্টি। দিিে িোদাস্টিি টশষ িেয় অজতক্রান্ত হওয়াি িিই টকিল দিিে
উন্মুক্তকিণ কজেজে ড্াোস্টিইস্টি জিিািস্টদ িজক্ষত অিস্থায় থ্াকা এিি দিিস্টে প্রস্টিশ কিস্টত িািস্টি এিং দিিে
দাতাস্টদি িম্পস্টি িািস্টত িািস্টি। দিিে উন্মুক্তকিস্টণি িিয জির্ধাজিত িেস্টয়ি পূস্টর্ব দিিে উন্মুক্তকিণ কজেজেি
িদিয/ক্রয়কািী িংস্থা/ই-জিজি প্রশািক িা দিদাতা জিস্টি িা অিযািয িযিহািকািী/অংশগ্রহণকািীগণ দিদাতাি
িজিচয় িা িোকৃত দিিস্টেি জিতস্টি জক আস্টছ তা টকাি িাস্টিই তা িািস্টত িািস্টিি িা।

ই-জিজি জিস্টেস্টে জিিন্ধি িিায়ি জফ জকিাস্টি িো টদয়া াস্টি?
িগদ/টি-অোি/একাউন্ট টথ্স্টক একাউস্টন্টি োধ্যস্টে জকংিা, দিদাতা িযাংস্টক জগস্টয় জফ প্রদাি কিস্টত িািস্টিি।
িযাংস্টকি িস্টে টলিস্টদস্টিি িি িযাংক ই-জিজি জিস্টেস্টে তা হালিাগাদ কিস্টিি। িিকাি কর্তৃক প্রথ্ে জিিন্ধস্টিি
িিয ৫০০০/- োকা ও িিায়স্টিি িিয ২০০০/- োকা জফ ধ্ার্যয কিা হস্টয়স্টছ। িযাংকিমূহ তাস্টদি জিয়োনু ায়ী
দিিে দাতাস্টদি কাছ টথ্স্টক িাজিি জফ গ্রহণ কিস্টত িািস্টি।

জকিাস্টি দিিে িাোিত ও কার্য িম্পাদি িাোিত প্রদাি কিস্টত হস্টি?
ইজিজি টিস্টেন্ট টিেওয়াস্টিি িযাংস্টকি োধ্যস্টে িগদ/জড্োন্ড ড্রাফে/টি-অোি/িযাংক এড্িাইি িা িযাংক
গযািাজন্টি োধ্যস্টে দিদাতাি দিিে িাোিত এিং কার্যয িম্পাদি বতিী কিস্টি। িিির্তীস্টত িযাংক ই-জিজি
জিস্টেস্টে আজিক টলিস্টদি হালিাগাদ কিস্টি।

দিিে দজলল ক্রস্টয়ি িিয জফ প্রদাস্টিি িদ্ধজত জক?
ক্রয়কািী কর্তৃক ই-জিজি জিস্টেস্টে আিস্টলাড্কৃত দিিে দজলল (টেন্ডাি ড্কুস্টেন্ট) ড্াউিস্টলাড্ কিস্টত িািস্টিি।
তস্টি ড্াউিস্টলাড্ কিাি পূস্টর্ব দিদাতাস্টক অিশযই ক্রয়কািী িংস্থা কর্তৃক (প্রস্ট ািয টক্ষস্টে) ধ্ার্যযকৃত জফ ই-জিজি
িদিয িযাংক িমূস্টহি োধ্যস্টে প্রদাি কিস্টত হস্টি। দিদাতাি প্রদািকৃত জফ, িযাংক কর্তৃক ই-জিজি জিস্টেস্টে
হালিাগাদ কিাি িিই টকিল দিিেদাতা কর্তৃক দিিে দজলল ড্াউিস্টলাড্ কিাি িিয িংজিষ্ট জলংক িজক্রয়
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হস্টি। অিাৎ দিিে দজলল ড্াউিস্টলাড্ কিা াস্টি।

প্রাজণিম্পদ অজধ্দপ্তস্টিি িকল ক্রয় কার্যক্রে ০১-০৩-২০১৬ তাজিখ টথ্স্টক ই-টেন্ডাজিং এি োধ্যস্টে
িম্পন্ন কিাি টিাজেি প্রদাি কিা হস্টয়স্টছ-
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