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৩০ ভা ১৪২৭
তািরখ:
১৪ সে র ২০২০
২০২০-২০২১ অথ বছেরর অবিশ সময় হেত ০২ ( ই ) বছেরর জ
মজর ক ািরয়ার, খুল না
নৗ পিরবহণ িঠকাদার িনেয়ােগর লে
তািলকাভুি র কায ম স িকত খুল না মজর
ক ািরয়ার সিমিতর আেবদন িন ি করণ।
খুল না মজর ক ািরয়ার সিমিত এর ২৫/০৮/২০২০ ি . ও ২৬/০৮/২০২০ ি . তািরেখর
আেবদন।

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৮৩.৪৯.০২৬.১৯.২২১
িবষয়:

সূ :

উপযু িবষয় ও সূে ২০২০-২০২১ অথ বছেরর অবিশ সময় হেত ০২ ( ই) বছেরর
জ
মজর ক ািরয়ার, খুল না নৗ পিরবহণ িঠকাদার িনেয়ােগর লে
তািলকাভুি র আেবদন হণ
কেরানা ভাইরাস ( কািভড-১৯) সময়কালীন কায ম িগত করার েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ
অ েরাধ জানােনা হেয়েছ।
এ ি েত জানােনা যাে
য, ২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অথ বছেরর জ সবেশষ উ ু
দরপ প িতেত মজর ক ািরয়ার, খুল না নৗ পিরবহণ িঠকাদার িনেয়াগ করা হয়। অতঃপর নতুন
িঠকাদার িনেয়ােগর লে
দরপ আহবান করা হেল আ ত দরপে র িব ে মামলা দােয়র হয়।
পরবতীেত খাদ অিধদ েরর প
থেক উহার যথাযথ জবাব আদালেত দািখল করা হয়। উ ুত
পিরি িতেত ০৩ (িতন) িণর িঠকাদার নতৃবৃে র সােথ কতৃপে র অনা ািনক আেলাচনা হয় এবং
তােদর দািবর ি েত দরপ িগত করা হয়। িঠকাদার সিমিতর সােথ আেলাচনার ি েত িঠকাদারগণ
কতৃক মামলা না চালােনার আেবদেন মামলািট খািরজ হেয় যায়। অতঃপর খুল না মজর ক ািরয়ার
সিমিত কতৃক পিরবহণ দর বৃি র দািবর ি েত িসিপিটইউ এর আইনগত পরামশ ও খাদ ম ণালেয়র
িনেদশনার আেলােক খুল না মজর ক ািরয়ার সিমিত কতৃক মেনানীত কমকতা ও িতিনিধেদর সােথ
িনে া িনেগািসেয়শন হয়:
০১।

(i)

মজর ক ািরয়ার, খুল না এবং িডিবিসিস (খুল না-বিরশাল) নৗ পিরবহণ
িঠকাদারেদর িবদ মান চুি সমূেহর আওতায় য সকল আইেটেমর বাজার মূল
বৃি পেয়েছ স সকল আইেটেমর দর সভায় িঠকাদারেদর সে িনেগািসেয়শেনর
মাধ েম সংেশািধত দর ০১/০১/২০১৫ ি . তািরখ হেত ৩০/০৯/২০২০ ি .
তািরখ পয পূেবর চুি ব /বতমান চলমান কাযদেরর উপর ৯.৪০% (শতকরা
নয় দশিমক চার শূ ) বৃি করা যেত পাের।

১

(ii)

০২।

(i)

(ii)

০৩।

খাদ িবভাগীয় পিরবহণ িঠকাদারেদর কাযদর বৃি এবং ভূতােপ অ েমাদেনর
িবষেয় িসিপিটইউ এর ০৪/১২/২০১৮ ি . তািরেখর
২১.০০.০০০০.৩৬৪.২২.৯৪৩.১৭-১৮৯ নং ারেক দ আইনগত পরামশ
মাতােবক সভায় িনেগািসেয়শেনর মাধ েম ি িরকৃত সংেশািধত
চুি মূল ৯.৪০% (শতকরা নয় দশিমক চার শূ ) বৃি পাওয়ায় আিথক মতা
অপন আেদশ অ যায়ী সংেশািধত চুি মূল খাদ ম ণালেয়র ভূতােপ
শাসিনক অ েমাদন হণ আব ক। িনধািরত বােজট বরাে র মেধ স াব
ব য় সীিমত রেখ অথ ব েয়র সংি িবিধ-িবধান যথাযথভােব িতপালনপূবক
িঠকাদারেদর বেকয়া পিরেশাধেযাগ হেব। সংেশািধত চুি মূেল র িভি েত
আব ক হেল েয়াজনীয় অথ বরাে র জ অথ িবভাগেক অথ ম ুিরর াব
রণ করেত হেব;
২০১২-১৩ ও ২০১৩-১৪ অথ বছেরর জ িনেয়াগকৃত মজর ক ািরয়ার, খুল না
এবং িডিবিসিস (খুল না-বিরশাল) নৗ পিরবহণ িঠকাদারেদর িনেয়াগ চুি র
ময়াদ শষ হওয়ার পর নতুন িনেয়াগ না হওয়ায় পাবিলক ি উরেম ট
িবিধমালা-২০০৮ এর িবিধ-৭৬(১)(ক) অ যায়ী য়কারী কাযালয় ধােনর
পূবা েমাদন েম সরাসির চুি র অ সরেণ ইতঃপূেব স ািদত চুি অ যায়ী
তােদর দ সবা য়কারীর কােছ সে াষজনক িতপ হওয়ার শেত িবদ মান
পিরবহণ িঠকাদারেদর সে সভায় িনেগািসেয়শেনর ি েত ০১/১০/২০২০ ি .
তািরখ হেত ৩০/০৬/২০২১ ি . তািরখ পয সংেশািধত চুি মূল ৯.৪০%
(শতকরা নয় দশিমক চার শূ ) বিধত দের ভিব ত কায স াদন চুি
া র
করা যেত পাের।
মজর ক ািরয়ার, খুল না এবং িডিবিসিস (খুল না-বিরশাল) নৗ পিরবহণ
িঠকাদারেদর সােথ ইেতাপূেবকার চুি অ যায়ী তােদর দ সবা য়কারীর
কােছ সে াষজনক িতপ হওয়ার শত অ সরেণর ে িঠকাদারেদর অ েল
জারীকৃত চলাচল সূিচর ৭৫% পিরবািহত খাদ শে র িভি েত
সে াষজনক পারফেম িহেসেব গণ করা যেত পাের;
অথ ম ণালয়, খাদ ম ণালয়, িসিপিটইউ ও খাদ অিধদ েরর সম েয়
২৫/১০/২০১৮ ি . তািরেখ খাদ ম ণালেয় অ ি ত আ :ম ণালয় সভার
িস াে র ি েত ৩০/০৬/২০২১ ি . তািরেখর মেধ তািলকাভুি করণ
কের মজর ক ািরয়ার, খুল না এবং িডিবিসিস (খুল না-বিরশাল) নৗ পিরবহণ
িঠকাদার িনেয়ােগর কায ম চূড়া করা যেত পাের।

ইিতমেধ খাদ ম ণালয় থেক ৯.৪০% কাযদর বৃি সহ উ
হেয়েছ।

িনেগািসেয়শন িস া সমূহ অ েমাদন করা

বতমােন সরকার কতৃক গণপিরবহণ চলাচেল িবিধ িনেষধ ত াহার করা হেয়েছ এবং সকল
সরকাির/ ব-সরকাির অিফস আদালত খুেল দওয়া হেয়েছ। বতমােন দা িরক সকল কায ম যথািনয়েম
চলমান থাকায় চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভােগর ২৬/০৮/২০২০ ি . তািরেখর ১৯৫ নং ারেক
তািলকাভুি র িব ি
জাির করা হেয়েছ। ফেল িঠকাদারেদর স ািদত
নেগািসেয়শন
অ যায়ী জুন'২০২১ এর পূেব িঠকাদার িনেয়াগ কায ম সমা করার বাধ বাধকতা রেয়েছ। িবধায় সূ
তািরেখ া তািলকাভুি কায ম িগেতর আেবদন মােটও কাম নয়।
২

বিণতাব ায়, ৭ (সাত) বছর পূেব িনেয়াগকৃত একই িঠকাদারগণ ারা বারংবার সময় বৃি কের
িঠকাদাির কায ম পিরচালনা করা িপিপআর'২০০৮ এর সােথ অসংগিতপূণ এবং এেহন কায ম সরকাির
কােজ়র
তা ও জবাবিদিহতার সােথ সাংঘিষক। এমতাব ায় িপিপআর'২০০৮ মাতােবক জািরকৃত
২০২০-২০২১ অথ বছেরর অবিশ সময় হেত ০২ ( ই) বছেরর জ
মজর ক ািরয়ার, খুল না িনেয়ােগর
লে তািলকাভুি র কায ম িগত করা স িকত খুল না মজর ক ািরয়ার সিমিত এর আেবদন িবেবচনা
করার অবকাশ নই।

১৭-৯-২০২০
আ ু াহ আল মামুন
পিরচালক

িবতরণ :
১) সভাপিত, খুলনা মজর ক ািরয়ার সিমিত, ৬৯,
খান-এ সবুর রাড, খুলনা।
২) সাধারণ স াদক, ৬৯, খান-এ সবুর রাড, খুলনা।
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৩০ ভা ১৪২৭
তািরখ:
১৪ সে র ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) সিচব, খাদ ম ণালয়, ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, খাদ অিধদ র, ঢাকা।
৩) অিতির মহাপিরচালক,, খাদ অিধদ র, ঢাকা।
৪) মাননীয় ম ীর একা সিচব, ম ীর দ র, খাদ ম ণালয়, ঢাকা।
৫) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ অিধদ র, ঢাকা। ওেয়বসাইেট
কােশর জ অ েরাধ করা হেলা।

১৭-৯-২০২০
আ ু াহ আল মামুন
পিরচালক

৩

