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িপিপএ’২০০৬ ও িপিপআর’২০০৮ এর অিধকতর সংেশাধনীর 
(২০১৬ সেন আনীত) ��ি�েত উে�খেযা� পিরবত�নস�হ 

 

পাবিলক �িকউরেম� আইন’২০০৬ পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা’২০০৮ 
ধারা ২(১৬), ২(২৪), ২(২৬) ও ২(৩৩) 
 “প�”, “�ি��ি�ক ও �পশাগত �সবা”, “�ভৗত �সবা” 

এবং “সরকারী তহিবেল”র সং�ার পিরবত�ন। 
 “আউটেসািস �ং”-�ক �ভৗত �সবা িহসােব অ�� ��করণ। 

িবিধ ২(৩০), ২(৪২), ২(৪৩) ও ২(৫১) 
 

-ঐ- 
(সং�া িব�ািরতঃ ��া নং-৪) 

দরপ� �ি�য়া (Goods & Works) িবষয়ক পিরবত�ন 
ধারা ১৯(১ক), ২৬(১) ও ৪৯(১)(ক) 
 সীিমত দরপ� প�িতর (LTM) আওতায় অভ��রীন 

কায � �েয়র ���� দা�িরক �া�লন উ��খ করা, 
দরদাতােদর অিফিসয়াল দ�রর �লনায় °৫% এর 
মে� দর দািখেলর বা�বাধকতা ও ��ায়েন লটারীর 

�েয়াগ এবং দরদাতােদর অিভ�তার ���� িশিথলতা 
আেরাপ করার িবষেয় ইেতা�েব � উ��িখত আিথ �ক সীমা 
২(�ই) �কা�র �েল ৩(িতন) �কা� টাকা িনধ �ারণ। 

িবিধ ৪(২)(কক) 
 
 

-ঐ- 

ধারা-৩১ 
 উ�ু� দরপ� প�িতর (OTM) আওতায় অভ��রীন 

কায � �েয়র ��ে� দরদাতা ক��ক দা�িরক �া�িলত 

�ে�র �লনায় °১০% এর মে� দর দািখেলর 

বা�বাধকতা আেরাপ। এর অ�থায় দরপ� বািতল। 
 দরপ�� �� সমতার ��ে� িবিধ �ারা িনধ �ািরত 

প�িতেত ��ায়ন ও �তকায � দরদাতা িনব �াচন করেত 

হেব। িক� লটারীর �েয়াগ করা যােব না। 

িবিধ ৪(৩)(চচ) 
 দরপ� দিলেলর শত� িহসােব �য়কারীেক �ি� বা�বায়েন 

দরদাতার স�মতা (Tender Capacity) সং�া� Clause ও 
ফর�লা উে�খ করেত হেব। 

িবিধ ১৬(৫ক) ও (৫খ) 
 উ�য়ন/রাজ� বােজট িনিব �েশেষ দরপ�/��াব দিলল ��ত বা 

আ�ােনর �েব � �য়কারী িনেজ এবং অ� দ�েরর �িতিনিধসহ 
িতন সদে�র সম�েয় গ�ত কিম�র মা�েম �কান িনিদ �� 
�েয়র দা�িরক �া�িলত �য় (Official Cost Estimate) 
��ত করেব। 

 দা�িরক �া�িলত �য় যথাযথভােব অ�েমাদন�ব �ক 
অ�েমাদনকারী ও উে�িখত সকল কিম�র সদ�েদর �া�রসহ 
সীলগালা কের রাখেত হেব (LTM (NCT) এর ��� �তীত) 
এবং তা দরপ� উ�ু�করণ কিম�র িনকট দরপ� 
উ�ু�করেণর সময় হ�া�র করেত হেব। 

িবিধ ১৭(২ক) 
 �ােকজ/লেটর ��ে� দরপ�দাতা শতকরা হাের ��ছাড় 

(Discount) �দান করেত পারেবন। 
িবিধ ২১(১) 
 দরপে�র �বধতার �ময়াদ সেব �া� ২(�ই) বার �ি� করা যােব। 
িবিধ ২৭(২) 
 �� �লািডং এর কারেণ দরপে� ভারসা�হীনতার �ি� হ�ল দরপ�র 

��ায়ন কিম� ক��ক �ি��ে�র সব �ািধক ২৫% পয �� কায �স�াদন 
জামানত �ি�র �পািরশ অ�যায়ী �য়কারী তা �ি� করেবন। 

িবিধ ৩৬(১ক) 
 অ�েমাদনকারী ক��পে�র জ� �য় ��ােবর সােথ �য়কারী এবং 

দরপ� ��ায়ন কিম�েক �থক ২� �ঘাষণা �দান করেত হ�ব। 

 �য়কারীর �ঘাষনাঃ "সংি�� �েয়র ��ে� িবিধ ১৬ এর উপ-
িবিধ (৫ক) অ�সরেণ দা�িরক �া�িলত �য় ��ত করা 
হইয়ােছ"। 

 দরপ� ��ায়ন কিম�র �ঘাষনাঃ "দরপ� ��ায়েন দা�িরক 
�া�িলত �েয়র সিহত সব �িন� ��ািয়ত দর সাম���ণ � িক না 
উহা �যৗি�কতাসহ িনি�ত করা হইয়ােছ"। 
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পাবিলক �িকউরেম� আইন’২০০৬ পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা’২০০৮ 
 িবিধ ৯০(২)(গ) 

 দা�িরক �া�িলত �� ৫০.০ ল� টাকার উে�� এ�প দরপে�র 
��ে� ঢাকার বাইের কায �রত �য়কারীেক জাতীয় পি�কার 
পাশাপািশ ১� �ানীয় পি�কায় ১ িদেনর জ� দরপ� িব�ি� 
�কাশ করেত হেব। 

িবিধ ৯৮(২) ও ৯৮(২ক) 
 উ�ু� দরপ� প�িতর আওতায় অভ��রীন কায � �েয় দরপ� 

�ে�র সমতার ��ে� ইেতা�েব � িবিধেত িন�দ �িশত �ি�য়া 
�েয়ােগর �েব � দরপ� দিলেল চািহত িনণ �ায়েকর অিতির� 
িহসােব তার অতীত (িবগত ৫ বৎসেরর) কায � স�াদন সং�া� 
আেরা ৭� িবষয় (যথাঃ Litigation, Debar, Termination 

of Incomplete Contract for Poor Performance, 
Time Extension, Liquidity Damages, Extension of 

Defect Liability Period, Insolvent or Bankrupt) 
িবেবচনায় িনেত হেব। এ সকল িনণ �ায়কস�েহর জ� আদশ � 
দরপ� দিলেল পেয়� ব�ন করা হেয়েছ। 

ধারা ৩৩(ঋ) 
 দরপ� দিলেল প� ও কােয �র ��ে� বা�তা�লকভােব 

�দশীয় অ�ািধকার �দােনর �ব�া �হণ করেত হেব। 

িবিধ ২২(২) 
 আ�জ�ািতক দরপে�র ��ে� �দশীয় দরপ�দাতারা দরপে�র 

সােথ দরপ� জামানত িহসােব �দশীয় �য �কান তফিসিল 
�াংেকর �াংক �ারাি� দািখল করেত পারেব। 

ধারা ৩৪ 
 �ই পয �ায়িবিশ� দরপ� প�িত (TSTM) �েয়াগেযা� 

না হেল এক ধাপ �ই খাম দরপ� প�িত (OSTETM) 
�েয়াগ করা যােব। 

িবিধ ৮৪(ক), (খ), (গ) ও (ঘ) 
 আ�জ�ািতক �েয়র ��ে� একধাপ �ই খাম দরপ� প�িত 

(OSTETM) �েয়ােগর শত�, �েয়ােগর ��ে� অ�সরণীয় কায ��ণালী, 
উ� প�িতর কািরগরী ও আিথ �ক ��াব উ�ু�করণ ও ��ায়ন �ি�য়া 
ইত�ািদ সি�েবিশত হেয়েছ। 

�ি� বা�বায়ন (Contract Management) িবষয়ক পিরবত�ন 
 িবিধ ৩৯(২৭ক) 

 �ি�স�ত কারেণ �ি� বা�বায়েনর সময় �ি�র ��ে� �কান 
Liquidated Damage আেরাপ করা যােব না। 

 িবিধ ৪০(৩ক) ও (৩খ) এবং ৪১(২) ও (৩) 
 �য়কারী ক��ক প� ও �সবার ��ে� যথা�েম �ত�ািশত 

সরবরাহ সমাি�র তািরখ ও �ত�ািশত �সবা সমাি�র তািরখ 
স�সারেণর �মতা �ল সময়সীমার ২০% পয �� এবং এর 
�বশী হেল �য়কারী কায �ালয় �ধান (HOPE) বা তৎক��ক 
�মতা�া� কম �কত�ার (AO) অ�েমাদন �েয়াজন হেব। এছাড়া 
সময় স�সারেণর িস�া� �দান কর�ত হেব আেবদন�াি�র 
২১(এ�শ) িদেনর মে� (যা ই�তা��ব � িবিধেত িনধ �ািরত কায � 
�ি�র অ��প)। 

ধারা ৬৪ 
 �য়কারীর সােথ স�ািদত �ি�র �মৗিলক শত� 

(Fundamental Breach of Contract) ভ� 

করেল বা আইন ও িবিধর সােথ অস�িত�ণ � কায � 
স�াদন করার কারেণ �য়কারী �ি� বািতেলর 

পাশাপািশ সংি�� �কাদার/সরবরাহকারী/ 
পরামশ �কেক িনধ �ািরত �ময়ােদ সকল সরকারী �য় 

কায ��েম অেযা� বেল �ঘাষণা করেত পারেবন। 

িবিধ ১২৭(২)(খ) ও ১২৭ (৪)(গ) 
 �ি�র �মৗিলক শত� ভ�েক “�তারণা�লক কায �” এর অ�� �� 

করা হেয়েছ। 
 �কান িনিদ �� বা অিনিদ �� �ময়ােদর জ� অেযা� �ঘাষনার 

��ে� �য়কারী�ক তাহার এবং অ� সকল �য়কারীর �য় 
কায ��েম অংশ�হেণর অেযা� �ঘাষনা করেত হেব। 

 �ি�র �মৗিলক শত� ভ� করার কারেণ �ি� বািতল হেল 
�য়কারী িনজ� িবেবচনায় সংি�� �কাদার/সরবরাহকারী/ 
পরামশ �কেক HOPE-এর অ�েমাদন�েম ১ হেত ২ বৎসেরর 
জ� িনেজর ও অ� সকল �য়কারীর �য় কায ��েম 
অংশ�হেণর ��ে� অেযা� �ঘাষণা করেত পারেবন। 
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পাবিলক �িকউরেম� আইন’২০০৬ পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা’২০০৮ 
��াব �ি�য়া (Service) িবষয়ক পিরবত�ন 

ধারা ১৪(ঘ) 
 পরামশ �েকর সােথ �ি� স�াদেনর ���� িবিধ �ারা 

িনধ �ািরত প�িতেত কায � স�াদন জামানত 

(Performance Secutiry) আেরাপ করা যাইেত 

পাের। 

িবিধ ২৭(১০), ২৭(১১) ও ১২৫(২) 
 পরামশ �েকর ��ে� কায � স�াদন জামানেতর পিরমাণ 

�ি��ে�র সব �ািধক ৩%-৫%। 
 �ি� পরামশ �েকর ��ে� কায � স�াদন জামানত আেরাপ করা 

যােব না। 
পাবিলক �িকউরেম� আইন’২০০৬ পাবিলক �িকউরেম� িবিধমালা’২০০৮ 

ধারা ৬৩ 
 ��াব �ি�য়ার পিরসমাি��ত �য়কারী �তকায � 

পরামশ �েকর সােথ �ি� �া�েরর পর সকল অ�তকায � 
পরামশ �কেক িলিখতভােব িবষয়� অবিহত করেবন। 

 

 িবিধ ১০৪(ঘ)(২)(ঈ) ও ১১০(৬ক) 
 সরকারী মািলকানাধীন বা িবেশষািয়ত �কান �সবা �দানকারী 

�যা�তা স�� �িত�ান হেত �ি�য়া �হেণর মা�েম 
�ি��ি�ক ও �পশাগত �সবা �য় করা যােব। 

 সরকারী মািলকানাধীন বা িবেশষািয়ত �কান �সবা �দানকারী 
�যা�তা স�� �িত�ানেক (যথাঃ BUET, BIDS, BPATC, 

BIM, BIAM, ESCB, IIFC ইত�ািদ) পরামশ �ক িহসােব একক 
উৎসিভি�ক পরামশ �ক িনব �াচন (SSS) প�িত �েয়াগ কের 
সরাসির িনেয়াগ করা যােব। 

 িবিধ ১১৭(২৪)(খ) 
 পরামশ �ক িনব �াচেনর ��ে� মান (Quality) ও �ে�র (Cost) 

অ�পাত যথা�েম ৯০ (ন�ই) ও ১০ (দশ) িনধ �ারণ করার ��ে� 
অথ �ৈনিতক িবষয় সং�া� মি�সভা কিম�র অ�েমাদন �হণ 
করেত হেব। 

তফিসল-২ এ িবিভ� আিথ �ক ��সীমার পিরবত�ন 
তফিসল-২; িবিধ ৮(১৫)  
 ��ায়ন কিম�র সদ� ও কািরগরী সাব-কিম�র সদ�েদর িফ বা স�ানী �ি� করা হেয়েছ। িবিভ� ধরেনর �েয়র ��সীমা 

িবেবচনায় �িত সভার (TEC/PEC-এর ��ে� সেব �া� ৩� ও TSC-এর ��ে� সেব �া� ২� সভা) জ� সদ� �িত বত�মােন 
সব �িন� িফ ৬০০/- ও সেব �া� ৩০০০/- টাকা। 

 উ�ু�করণ কিম�র সদ�রা ইেতা�েব � সংেশািধত িবিধ অ�যায়ী ��ায়ন কিম�র সদ�েদর �ায় িনধ �ািরত হাের স�ানী পােবন। 
তফিসল-২; িবিধ ২২(১) 
 কায � �েয়র ��ে� দরপ� জামানত িহসােব �াংক �াফট বা �প-অড �ার দািখল সং�া� ��সীমা ৩(িতন) �কা� টাকা পয ��। 
তফিসল-২; িবিধ ৬৯(১), ৬৯(৬)(ক) ও (গ) 
 �কােটশন �দােনর অ�েরাধ �াপেনর ��ে� আিথ �ক ��সীমা পিরবত�ন 

 রাজ� বােজেটর আওতায়- 
o প� ও সংি�� �সবার ��ে�-�িত ��ে� অনিধক ৩(িতন) ল� টাকা, বৎসের সেব �া� ১৫(পেনর) ল� টাকা। 
o কায � ও �ভৗত �সবার ��ে�-�িত ��ে� অনিধক ৬(ছয়) ল� টাকা, বৎসের সেব �া� ২৫(�িচশ) ল� টাকা। 

 উ�য়ন বােজেটর আওতায়- 
o প� ও সংি�� �সবার ��ে�-�িত ��ে� অনিধক ৫(প�চ) ল� টাকা, বৎসের সেব �া� ৩০(ি�শ) ল� টাকা। 
o কায � ও �ভৗত �সবার ��ে�-�িত ��ে� অনিধক ১০(দশ) ল� টাকা, বৎসের সেব �া� ৬০(ষাট) ল� টাকা। 

তফিসল-২; িবিধ ৭৬(১)(ঞ) ও (ট) 
 সরাসির �ি�র আওতায় জ�রী পির�িত, �া�িতক �েয �াগ বা সংকট �মাকােবলায় প�, কায � ও �সবা �েয়র ��সীমা 

পিরবত�ন এবং উ�য়ন ও অ��য়ন বােজেটর আওতায় ��সীমা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। 
তফিসল-২; িবিধ ৮১ 
 সরাসির নগদ �েয়র ��ে�, �িত ��ে� �েয়র ��সীমা অপিরবিত�ত (২৫,০০০/-) রেয়েছ তেব বত�মােন তা বৎসের অনিধক 

১০(দশ) ল� টাকা করা হেয়েছ। 
তফিসল-২; িবিধ ৮২ 
 �ফাস � একাউ� এর অধীন বাৎসিরক �মাট �েয়র পিরমাণ বত�মােন �িত� ��ে� অনিধক ৩(িতন) ল� টাকা করা হেয়েছ। 
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তফিসল-২; িবিধ ১০৪(ঘ)(২)(আ) 
 একক উৎসিভি�ক পরামশ �ক িনব �াচেনর ��ে� �� �ি�র কােজর ��সীমা পিরবত�ন করা হেয়েছ- 

 পরামশ �ক �িত�ােনর ��ে� সব �ািধক ২০(িবশ) ল� টাকা। 

 �ি� পরামশ �েকর ��ে� সব �ািধক ১০(দশ) ল� টাকা। 
ন�না পিরবত�ন ও Flow Chart সংেযাজন 

তফিসল-৩; অংশ-খখ 
 Open Tendering Method (NCT Method)-এর জ� �তন এক� Flow Chart সংেযাজন। 
তফিসল-৭ 
 Notification of Award (Goods or Works) এর ন�না িক�টা পিরবত�ন। 
তফিসল-১২ 
 Tender Submission Form-Individual ও Joint Venture-এর ন�না পিরবত�ন। 
তফিসল-১৪ 
 “সরকারী �য় সং�া� মি�সভা কিম�র জ� সার সংে�প”এর ন�না পিরবত�ন। 

পিরবিত�ত সং�াস�হ 
ধারা ২(১৬), ২(২৪), ২(২৬) ও ২(৩৩) এবং িবিধ ২(৩০), ২(৪২), ২(৪৩) ও ২(৫১) 
“প�” অথ � ক�চামাল, উৎপািদত প��� ও য�পািত এবং ক�ন, তরল বা বায়বীয় আকাের প���, িব��ৎ, ��ত�ত 
কি�উটার সফটওয়�ার  (off-the-shelf) ও অ�া� ত� ��ি�জাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়�ার এবং প� সংি�� �সবা, 
যিদ উহার �� পে�র �� অেপ�া অিধক না হয়;” 
“�ি��ি�ক ও �পশাগত �সবা” অথ � �ি��ি�ক অথবা �পশাগত িবষেয় �ি�েত বিণ �ত মেত পরামশ �ক ক��ক পরামশ � �দান, বা 
�কান কি�উটার সফটওয়�ার ও অ�া� ত� ��ি�জাত অথবা সমজাতীয় সফটওয়�ার ��তকরণ, বা িডজাইন �ণয়ন, বা 
কােজর ত�াবধান বা �বহািরক �ান হ�া�র িবষয়ক �সবা, এবং সরকার ক��ক এত�ে�ে� সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা 
িনিদ ���ত �কান �ি��ি�ক ও �পশাগত �সবা;” 
“�ভৗত �সবা” অথ � 

(ক) প� সরবরাহ বা কায � স�াদেনর সিহত স�িক�ত �েযাগ-�িবধা �দানকারী উপকরণািদ বা �কান �িত�ােনর ভবন ও 
সর�াম পিরচালনা ও র�ণােব�ণ বা জিরপ বা অ�স�ান�লক খননকায �; বা 

(খ) িনরাপ�া �সবা, পিরেবশন �সবা, �ত� িবষয়ক �সবা বা একক �সবাদান�লক �ি�র অধীেন �তীয় প� �দ� �কান �সবা; বা 
(গ) �াক-জাহাজীকরণ পিরদশ �ন  [Pre-Shipment Inspection (PSI)] এেজ� িনেয়াগ, ি�য়ািরং এ� ফেরায়ািড �ং এেজ� 

িনেয়াগ, প� পিরবহন কাজ, ভাড়ায় যানবাহন সং�হ, মালামাল পিরবহেনর জ� পিরবহন �কাদার িনেয়াগ বা বীমা �িঁক; বা 
(ঘ) আউটেসািস �ং  (Out-Sourcing) এর মা�েম �য়কারী ক��ক �সবা �হেণর লে�� আইেনর অধীন িনিদ ���ত �কান �সবা বা 

সরকার ক��ক এত�ে�ে� সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা িনিদ ���ত �কান �সবা; 
�া�া: এই িবিধেত উি�িখত আউটেসািস �ং  (Out-Sourcing) বিলেত এর মা�েম �সবা �হেণর িবষয়� সরকার ক��ক 

এত�ে�ে� সমেয় সমেয় জারী�ত িবিধমালা বা নীিতমালা বা অ��প �কান িনেদ �শনােক বঝাইেব।”; 
“সরকাির তহিবল” অথ � সরকাির বােজট হইেত �য়কারীর অ��েল বরা�দকত অথ �, অথবা �কান উ�য়ন সহেযাগী বা িবেদিশ রা� 
বা সং�া ক��ক সরকােরর মা�েম �য়কারীর অ��েল �� অ�দান ও ঋণ এবং আইেনর উে�� �রণকে� সরকাির, আধা-
সরকাির বা �কান আইেনর অধীন �িতি�ত �কান সংিবিধ� সং�ার তহিবল;” 
 


