/
/

০০

এতদ্বারা
যানবাহন ববভাগে োড়ী চালাগনার জন্য বনম্নববন িত শতিপুরণ সাগেগে প্রাইগভট
প্রবতষ্ঠান যাগের বাাংলাগেগশ অবস্থিত যয য াগনা প্রবতষ্ঠাগন গাস্থি চালক সরবরাগহর পূব ব অবভজ্ঞতা রগেগে শুধুমাত্র যসই স ল
প্রবতষ্ঠান সমুহ বনজস্ব যলটার যহড প্যাগড সীলগমাহরকৃত েরেগত্র অাংশ গ্রহণ রগত োরগব।

২৫,০০০ (পচিঁশ হাজার)

ববস্তাবরত তথ্য/ শতিাবলী সম্ববলত বসবডউল নেে ৫০০/- (োঁচশত) টা া (অগেরতগযাগ্য) মূগে ববমান যাশ এন্ড ব্াাংব াং
শাখা, বলা া ভবন, কুবমিগটালা, ঢা া হগত আোমী ০৩/১১/২০২০ বি: যেগ ২৪/১১/২০২০ বিিঃ তাবরখ েয িন্ত স ল
মিবেবগস অবেস চলা ালীন সমগে (০৯০০ ঘটি া হগত ১৭০০ ঘটি া) েয িন্ত ক্রে/সাংগ্রহ রা যাগব।

২

দরদাতা/ সংস্থিষ্ট প্রস্থতষ্ঠান গাস্থি চালককর জন্য প্রথমবার কমপকে ৪০ (চস্থিশ) জকনর প্রস্তাবনা পপশ করকব এবং স্থবমান
প্রস্তাস্থবত গাস্থি চালককদর আনুষ্ঠাস্থনক পরীোর মাধ্যকম যাচাই-বাছাই ককর যাকদর স্থনব বাস্থচত করকব সংস্থিষ্ট দরদাতা/
প্রস্থতষ্ঠান পকবল তাকদরককই আউট পসাস্থস বং গাস্থি চালক স্থিকসকব স্থবমাকন সরবরাি করকব। প্রস্তাস্থবত গাস্থি চালককদর পূব ব
ইস্থতিাস উকিখ করকত িকব এবং স্থবমাকন স্থনকয়াকগর পূকব ব তাকদর ব্যবিাস্থরক পরীো পনয়া িকব। দরদাতা/ সংস্থিষ্ট
প্রস্থতষ্ঠানকক স্থবমাকনর চাস্থিদা অনুযায়ী বার বার গাস্থি চালককর জন্য প্রস্তাবনা পপশ করকত িকব।
।

আউট পসাস্থস বং স্থিকসকব সরবরািকৃত গাস্থি চালকগণ স্থবমাকন কাজ করার পেকে স্থবমাকনর অন্যান্য গাস্থি চালককদর মতই
স্থিউটি পালন করকবন। আউট পসাস্থস বং গাস্থি চালককদর মাস্থসক পবতন ও অন্যান্য আস্থথ বক সুস্থবধা সরাসস্থর তাকদর ব্যাংক
একাউকে স্থবমান কর্তক
ব পপ্রস্থরত িকব। দরদাতা প্রস্থতটি সফল আউট পসাস্থসং গাস্থি চালক সরবরাকির জন্য তার মাস্থসক
পবতকনর উপর সাস্থভসব চাজব সুস্থবধা প্রাপ্ত িকবন যা ৫% এর নীকচ িকব না।

।

ববমাগনর োড়ী চালাগনার যেগত্র যযগ ান ধরগনর দূঘ িটনার েবতপূরণ, ট্রাবে আইন অমাগন্যর জগন্য যযগ ান ধরগনর
জবরমানা সংস্থিষ্ট প্রস্থতষ্ঠাকনর উের বতবাকব। পযককান েবতপূরণ/ জবরমানা সংস্থিষ্ট প্রস্থতষ্ঠাকনর স্থনকট িকত আদায় করা
িকব।
পর্ যন্ত প্রকতেক স্থনব বাস্থচত গাস্থি
চালককর জন্য স্থনরাপত্তা জামানত স্থিসাকব টাকা ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ িাজার) ককর
োবড় চাল েণ ববমাগনর োড়ী বনগে োবেত্ব োলগনর সমে
োড়ী চুবর হগল বা হাবরগে যেগল তার োে োবেত্ব সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান এর উের বতিাগব এবাং এ ববষগে ধায িকৃত েবতপূরণ
উক্ত প্রবতষ্ঠান ববমানগ প্রোন রগত বাধ্য ো গব।
২

২
।

োবড় চাল গ বনধ িাবরত সমগের মগধ্যই অবেগস হাবজর হগত হগব, ৩০ বমবনগটর অবধ যেরী হগল ঐ বেগনর হাবজরা
তিন হগব। প্রগতয োবড় চাল গ ই বনজ োবেগত্ব োড়ী েবরস্কার-েবরেন্নসহ রুটিন যচ রগত হগব।

০৮।

যবে য ান োবড় চালককর য ান ধরগনর ননবত স্খলন, অসৎ উোে অবলম্বন বা োবেগত্বর প্রবত অবগহলা েবরলবেত হে
তগব যানবাহন ববভাে সাংবিষ্ট োড়ী চাল গ োবেত্ব হগত অব্হবত প্রোন রগত োরগব এবাং যবে ববমান র্তেি ে রাবজ
োগ তাহগল উক্ত োবড় চালককর েবরবগতি পূকব ব উস্থিস্থখত শতব সাকপকে সাংবিষ্ট প্রবতষ্ঠান বেলী োবড় চালককর প্রস্তাবনা
বেগত পারকব।

০৯।

২৫/১১/২০২০ বি: তাবরগখ স াল ০৯০০ ঘটি া হগত দুপুর ১২০০ ঘটি া েয িন্ত ববমান প্রধান ায িালে, বলা া ভবনস্থ
প্রগবশ যেট সাংলগ্ন বনরােত্তা অবেগস ও প্রস্থকউরকমে এন্ড লস্থজস্থিক সাকপাট ব পস্থরদপ্তকরর িানীয় ক্রয় শাখায় রবেত
যটন্ডার বাগে েরেত্র যেলা যাগব।
১৪০০
প্রস্থকউরকমে এন্ড লস্থজস্থিক সাকপাট ব
পস্থরদপ্তকর যটন্ডার ওকপস্থনং বমটি র্তি

১০

১১

১২

১৩

আউট পসাস্থস বং
আউট পসাস্থস বং

×

আউট পসাস্থস বং
আউট পসাস্থস বং
আউট পসাস্থস বং

১৪

প্রস্থতষ্ঠান
প্রস্থতষ্ঠান
য ান
চালগ র বনবে িস্ট মাগসর
সরবরাহ ারী প্রবতষ্ঠান হগত
হগত যয য ান েবরমাণ টা া তিন রার এখবতোর ববমান বাাংলাগেশ এোরলাইগের ো গব।

১৫
প্রবতষ্ঠাগনর
রা

১৬।

১৭।

১৮

স্বেন কুমার যে)
ব্বস্থাে , বাবণবজয ক্রে

