
 

পাবলিক ন াটিশ                                           ALLEGATO “A”  

বলির্মুখী কলিলবউটশ  প্রদান র জ য 

অবযািত লি প্রদান র জ য 

2020 

 

9 লিনেম্বর 1998 এর আই  নদওযা, এ । 431 এবং পরবতী 
েংনশাধ ী এবং লবনশষ আর্টিকেল 11; 
 

August আগস্ট 1999 এর আঞ্চলিক আই  নদওযা, এ । 12 এবং 
পরবতী েংনশাধ  এবং লবনশষ আটুিনকি 14; 

 
2020 োনির 31 জা মযালরনত র্লিপলরষনদর প্রস্তাবটি নদওযা, "জরুরী 
অবস্থার র্নধয রানের ন াষণা containing 

েংক্রর্ণন াগয ভাইরাি এনজন্ট নেনক প্রাপ্ত নরানগর েূত্রপানতর োনে 
 মক্ত স্বাস্থয ঝমুঁ লকর পলরণলত ", 

অলিলেযাি নগনজট এেলজ নত প্রকালশত নিব্রুযারী 1, 2020, নম্বর 
26; 

 

2020 োনির 23 নিব্রুযালর আই  লিলক্র নদওযা, নম্বর 6 "জরুরী 
ল যিণ এবং পলরচাি া বযবস্থা ের্লিত COVID-19 "নেনক র্িার্ারী 
জরুরী অবস্থা; 
 

২০২০ োনির ২৮ নশ র্াচু র্লিপলরষনদর রােপলতর লিলক্র েম্পনকু 
"পরবতী জরুরী িস্তনেপ দ্বারা।" জরুলর অবস্থার োনে েম্পলকুত 
 াগলরক েমরো  া নরানগর েূত্রপানতর োনে েম্পলকুত risk 

েংক্রর্ণন াগয ভাইরাি এনজন্টগুলির িনি "; 



 ং নরনজালিউশ  েম্পনকু 2020 োনির 9 এলপ্রনির 176,  ার োনে 
িালজও আঞ্চলিক কাউলিি র্া দণ্ডগুলি অ মনর্াদ  কনর এবং 
আঞ্চলিক অোধারণ তিলবি পলরচাি ার পদ্ধলত এবং লবতরণ, বছর 
২০২০; 

 
লি.লি. এ । 24/04/2020 এর লকউলে / 576/2020  া অবদা  
প্রদান র জ য জ োধারনণর লবজ্ঞলপ্ত অ মনর্াদ  কনর 

2020 বছনরর জ য ভাডা লি প্রদান র জ য অলতলরক্ত ের্য; 

 
ন াষণা 

 

 
এই জ োধারনণর ন াটিনশর োনে পলরপূরক অবদা  প্রদান র 
প্রলক্রযাগুলি তানদর জ য শুরু করা িনযনছ  ারা  ীনচ ল নদুলশত 
প্রনযাজ ীযতাগুলি গ্রিণ কনর, েরকারী এবং বযলক্তগতভানব 
র্ালিকা াধী , ভাডা উভয আবানে বেবাে কনর । 

 

আনবদ কারীনদর জ য আনবদ গুলি ২২ নশ এলপ্রি, ২০২০ নেনক জর্া 
নদওযা  ানব এবং এর পনর আর লকছম িনব  া ল যিনণর কনিাি 
রুর্ দ্বারা পলরচালিত পদ্ধলতনত 18 নর্ 2020 এর ের্যেীর্া ছালডনয 

োধারণ, েের্ কাউলিির, আবাে   ীলত পলরচািক এবং পলরচািক 
এর র্নধয চম লক্তনত agreement লিলজটাি ট্রািিরনর্শ  লবভাগ, এই 
চম লক্তনত  ীনচ ল লদুষ্ট করা আনছ। 

 

ন াগযতা 
 

 

আনবদ পত্র জর্া নদওযার তালরনখ ল ম্নলিলখত আনবদ কারীগণ 
অবদান র প্রনযাজ ীয য োগ্যতো : 



 

ক) একটি ইউনরাপীয নদনশর ইতািীয  াগলরকত্ব, বা, ইউনরাপীয 
ইউল যন র অ- াগলরকনদর নেনত্র তোকলেত ল যার্ক লশনরা ানর্র 
অলধকানর। 2020 োনির 31 জা মযারী নেনক 15 এলপ্রি 2020 প ুন্ত 
স্ক্যাম্বনি লশনরা ার্গুলি 15 জা মযারী 2020 অবলধ ববধ োকনব; 

 

খ) নরলজলি বােস্থা  বা কাজ বা অধযযন র প্রনযাজন র জ য 
আবােন র ভাডানট, েমুকন ও ভবন   ার জ য ইজারা েিাযতা 
নদওযার জ য অবদান র জ য অ মনরাধ করা িনযনছ; 

 

গ) ইজারা বা ইজারা ল নযাগ চম লক্তর র্ালিকা া। আবালেক 
বযবিানরর জ য আবাে  ইউল টগুলির  ো েভানব ল বলিত 
(কযািািাি লবভানগর আি, এ 8 এবং এ 9 এর েম্পলিগুলি বাদ 
নদওযা িনযনছ)। আলর্ জ য পাবলিক পলরচািকনদর র্ালিকা ার 
চম লক্তগুলি লি প্রদান র র্াধযনর্ প্রদলশুত িয; 

 

 

d) েম্পলি অলধকানরর র্ালিকা া অভাব, উপল নবশ, বযবিার এবং 
উপ মক্ত আবােন  আবাে  পলরবানরর প্রনযাজ ীযতা (প ুাপ্ত আবাে  
নরিানরি: আঞ্চলিক ল যিনণর আটু ২০। এ  .২ / 2000 ই।) 

গুলি। লর্। এবং i।) আবােন র নপৌরেভার ভূখনণ্ডর র্নধয বা 
নপৌরেভার ন  অঞ্চনি আবাে  ভাডানট কাজ এবং অধযযন র 
প্রনযাজন র জ য আবালেক িয। এই প্রনযাজ  িনত িনব পলরবানরর 
েকি েদনেযর র্ালিকা াধী ; 

 

 

ঙ) ২০২০ োনির বা অ য নকা ও অবদা নক ের্েু  করার জ য 
উপিলি বা প্রনবনশর অভাব স্থা ীয কততু পে, েলর্লত, লভলি বা অ যা য 
েংস্থার িালজও অঞ্চি দ্বারা ইজারা নদওযা; 



 

চ) 2019 োনির জ য একটি ল খরচায নর্াট পলরবার আয € 

28,000.00 এর ের্া  বা তার নচনয কর্ জরুরী কারণগুলির জ য 
নর্াট পলরবানরর আনযর 30% এরও নবলশ 23 নিব্রুযারী 2020 - 31 

নর্ 20201-এর ের্যকানি নকালভি -19 নেনক র্িার্ারী একই ের্নযর 
তম ি ায ২০১৮ োনির। এই হ্রাে উভয করু্চারী আনযর জ য উনেখ 
করা ন নত পানর (হ্রাে লিোনব উনেখন াগয হ্রাে) বরখাস্ত, কানজর 
ের্য হ্রাে, ছাুঁটাই, ইতযালদ), উভয চম লক্তর োনে আনযর কাজ করনত 
িনব  া a স্ব-করু্েংস্থা  কর্ী / লিিযািারনদর উভনযর জ যই (ন  
নকা ও প্রকানরর র্মক্ত-ের্াপ্ত চম লক্ত) ATECO লবভাগগুলির লবনশষ 
নরিানরি  ার লক্রযাকিানপর লবধা  অ মেরণ কনর স্থলগত করা 
িনযনছ েরকার)। আনযর হ্রাে েম্পলকুত ন াষণাটি আনবদ কারীনক 
িনিও েম্পূণু করনত িনব প্রশােন র কানছ অ মনরাধ করার জ য 
েংরেণ কনর এখ ও েমল লদুষ্ট, ল লদুষ্ট এবং অলিলশযাি নিটা ন ই 
স্পষ্টতা এবং নচক। 

 

 

পূনবুাক্ত প্রনযাজ ীযতাগুলি দখি প্রদশুন র জ য, আনবদ কারী তার 
ল নজর দালযনত্ব, ল বি অ মোনর স্ব-শংোপত্র ই লস্টটিউট বযবিার 
করনত পানর  রােপলতর লিলক্র এর 46 এবং 47 28 লিনেম্বর, 2000, 

এ । 445 (প্রশােল ক িকুনর্নন্টশ  েম্পলকুত আই ী এবং 
ল যিণর্ূিক লবধান র একীভূত পাঠ্য), তনব তার বক্তবযগুলি লর্েযা 
িনি এটি আই  দ্বারা প্রদি প্রশােল ক এবং নিৌজদালর শালস্তর 
োনপনে বি। 

 

1 
 ল নদুলশত তালরখগুলি COVID-19 স্বাস্থয জরুরী অবস্থাটিনক নকন্দ্র 
কনর, ল উলিযানের নর্াট আয 
পলরবানরর েদেয তনব লত  র্াে নবাঝায। 



অংশগ্রহণ এর আনবদ  

 
আনবদ কারী নরার্ কযালপটাি নপৌরেভা কততু ক প্রস্তুত ল লদুষ্ট িরু্টি 
বযবিার কনর ল নদুলশত শনতু অনেরু জ য আনবদ  জর্া নদয এবং 
এই চম লক্তনত ল নদুলশত পদ্ধলতনত বা পরবতী ের্নয ল লদুষ্ট 
ন াগান ানগর োনে েংিত পদ্ধলতনত উপিি করা িয। 

 
দযা কনর ন াট করু  ন  ন াষণাগুলি আনবদ কারীর ল জস্ব দালযনত্ব, 

লশল্প অ মোনর করা িয। 46 ই 
রােপলত লিলক্র এর 47 28 লিনেম্বর, 2000,  ং। 445 (েম্পলকুত 
আই  এবং লবলধগুলির একীভূত পাঠ্য) 
প্রশােল ক িকুনর্নন্টশ ) এবং লর্েযা ন াষণার জ য প্রশােল ক এবং 
নিৌজদালর জলরর্া ার োনপনে। 
আনবদ কারীর পলরচয  লের একটি অ মলিলপ অবশযই আনবদন র 
োনে েং মক্ত োকনত িনব। 
আনবদন র অবশযই ভাডাটির বালষুক পলরর্াণ োকার বযবস্থাটি উনেখ 
করনত িনব এবং তা দখনি রনযনছ তা জা ানত িনব 
ল যলর্তভানব ইজারা চম লক্ত ল বলিত। পলরচািকনদর র্ালিকা াধী  
েম্পলি লিজ নদওযার নেনত্র 
ভাডাটি ল যলর্ত প্রদা  করা িয তা ন াষণা করার জ য 
জ োধারণ  নেষ্ট। 

 
অবদা  

 

 

প্রলতটি আনবদ কারীর জ য অবদান র পলরর্াণ, প্রাপ্ত েংস্থা েরূ্নির 
েীর্াবদ্ধতার র্নধয, ২০২০ োনির জ য ইজারা প্রদান র লত  র্ানের 
বযনযর েবুালধক ৪০% প ুন্ত যরোকম অবদান র অেু প্রদান র আনগ 
প্রদি ন াষণাগুলির। 



শতুাবিী এবং আনবদ  জর্া নদওযার পদ্ধলত 

 
র্নিিটি বযবিার কনর অদতশযতার দনণ্ডর আওতায আনবদ  িরু্টি 
একনচটিযাভানব বতলর করনত িনব 
নরার্া কযালপটাি দ্বারা প্রস্তুত এবং ঐলতিয ও আবাে   ীলত লবভাগ 
দ্বারা উপিি - 
আবাে   ীলত লবভাগ - ইউ.ও. িাউলজং েিাযতা বা অ িাই  
প্ল্যাটিনর্ু েম্পাদ ান াগয িনর্ু বা প্রতযািার করা 
ল উজস্টযান্ডগুলিনত  া নরার্া কযালপটাি নপৌরেভার একই ওনযবোইনট 
ল নদুলশত িনব। 
27 এপ্রিল 2020 নোর্বার নেনক শুরু িনয 18 যম 2020 তালরনখর 
মকযয আনবদ  েরকত হকে, ল ম্নলিলখত উপানয: 

 
o িানত িানত, নপৌরেভার নরলজলি অলিেগুলিনত,  লদ আপল  
পাওযা 4-পতষ্ঠার কাগজ র্নিিটি নবনছ ন   ল উজস্টযান্ডগুলিনত; 

o অ িাই , নরার্া কযালপটানির নপাটুানি, এর ল নদুশাবিী অ মেরণ 
কনর, নোর্বার 27 এলপ্রি নেনক শুরু 18 যম 2020 এর 11.59 

ঘপ্রতেো  প ুন্ত,, এনেনত্র েং মক্ত িনয অ িাইন  েম্পূণু িওযা 
ির্ুটিনতও স্ব-ন াষণা, পলরচয  লের িনটাকলপ ছাডাও 
 ো েভানব স্বাের করনত িনব। 
নপ্ররনণর তালরখটি প্রাধা য পানব এবং র্নিি বযবিানরর নেনত্র 
পরবতী নকা ও নরলজনিশ  এর তোপ্ররখ নয়  প্রি অনলোইন মকেল 

েযোেহোর েরো হয়। 

 

অেম্পূণু অযালপ্ল্নকশ গুলি পরবতী র যাঙ্কার গঠ্ন র জ য ববধ 
বনি লবনবলচত িনব  া 
                                                                                 পলরচািক 

নরার্, 23 এলপ্রি, 2020                           লিএেএ ভযানিলরযা লর্ল লত 



 

 


