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নাং-২৬.০১.০০০০.০১২.১১.০১১.১৭-১২৮২                              তাররখঃ ০২/১০/১৭ইাং      

 

আউটদসারস সাং পদ্ধরতদত গারিচালক পদের সসবা সরবরাদের জন্য েরপত্র আেবান 

 

বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর জন্য আউটদসারস সাং পদ্ধরতদত রনদে বরণ সত পদে সসবা সরবরাদের জন্য স্বীকৃত ত প্ররতঠানাদনর রনকট েদত ের প্রস্তাব 

আেবান করা যাদে: 

পদের নাি  পদের 

সাংখ্যা 

বয়সসীিা প্রদয়াজনীয় রশক্ষাগত সযাগ্যতা সাকুল্য সবতন  

গারিচালক ০৪ (চার) টি ১৮ সেদক ৪৫ বৎসর এস. এস. রস পাসসে োলকা ও ভারী 

সিাটরযান চালাদনার ববধ লাইদসন্স োকদত 

েদব। 

২০১৫ সাদলর জাতীয় সবতন 

সেল অনুযায়ী সেড-১৬  

সবতন ১৭,০৪৫/- 

 শতসাবলী: 

০১।  সব সরনে ব্যয়রভরিক রনব সাচন পদ্ধরত, অে স রবভাদগর ০৭-০৮-২০০৮ তাররদখর  অি/অরব/ব্যঃরনঃ-৫/রবরবধ-১/২০০৭/৫৯৭ নাং আউটদসারস সাং 

নীরতিালা, ন্যূনতি সসবামূল্য রনধ সারণ সাংক্রান্ত অে স িন্ত্রণালদয়র ২৬-১১-২০১২ তাররদখর ০৭.১৫৩.০১৫.০৭.০০.০০২.২০০৭-৭৮৬নাং 

পররপত্র, রপরপআর-২০০৮ এবাং আউটদসারস সাং এর িাধ্যদি জনবল সরবরাদের সক্ষদত্র সরকার কর্তসক সিদয় সিদয় জাররকৃত ত আইন, 

রবরধিালা অনুসরণীয় েদব। 

০২।  সলাকবল সরবরােকারী প্ররতঠানাদনর সেড লাইদসন্স, ভূাট সররজদেশন, আয়কর প্রোদনর সনেপত্র এবাং সলাকবল সরবরাদের সক্ষদত্র ন্যূনতি 

১ (এক) বছদরর অরভজ্ঞতা োকদত েদব।  

০৩।  জনবল সরবরাদের সিয়াে েদব ১ (এক) বছর। 

০৪।  রনদয়ারজত কি সচারীদের সরকারর রবরধ সিাতাদবক উৎসব ভাতা প্রোন করা েদব। 

০৫।  জনবল রনদয়াগ প্রোদনর পূদব স উপদরর ছক-এ বরণ সত সযাগ্যতা/অরভজ্ঞতা কর্তসপক্ষ কর্তসক যাচাই করা েদব। 

০৬।  রনদয়ারজত কি সচারীগণদক কাদজর স্বাদে স ছুটির রেদন বা অরফস সিদয়র পদর োরয়ত্ব পালন করদত েদব। এদক্ষদত্র অরতররক্ত সকান সবতন-

ভাতা প্রোন করা েদব না। 

০৭।  রনদয়ারজত জনবদলর অেক্ষতা বা অবদেলার কারদণ সকান ক্ষরত েদল জনবল সরবরােকারী প্ররতঠানানদক োয়-োরয়ত্ব বেন করদত েদব। 

০৮।  জনবল সরবরােকারী প্ররতঠানাদনর সদে সম্পারেত চুরক্ত, সয সকান পক্ষ ১ (এক)িাদসর সনাটিদশ বারতল করদত পারদব। 

০৯।  আউটদসারস সাং পদ্ধরতদত কি সচারী সরবরাদে আেেী প্ররতঠানানদক রনধ সাররত ছদক ৩০০/- (রতনশত) টাকা মূল্যিাদনর ননজুরডরশয়াল স্ট্ূাদম্প 

চুরক্তপত্র সম্পােন করদত েদব। 

১০।  আেেী প্ররতঠানানদক রনজস্ব প্যাদড সেড লাইদসন্স, আয়কর পররদশাদধর প্রিাণপত্র, অরভজ্ঞতার সনেপদত্রর সতূারয়ত করপসে আগািী 

১৫.১০.২০১৭ তাররখ দুপুর ১.০০টার িদধ্য রসলদিােরকৃত ত খাদি সরচব, বাাংলাদেশ ট্যাররফ করিশদনর কায সালদয় েরপত্র োরখল করদত 

েদব। একই তাররদখ সবলা ২.০০ ঘটিকায় প্রাপ্ত েরপত্রসমূদের েরপত্র োরখলকারীগদণর উপরিরতদত (যরে সকে উপরিত োদকন) সখালা 

েদব। এ রবজ্ঞরপ্তটি প্রকাদশর তাররখ েদত ১৪-১০-২০১৭ তাররখ অরফস চলাকালীন সিয় পয সন্ত অত্র অরফদসর রেসাব শাখা েদত েরপত্র 

রসরডউল ক্রয় করা যাদব। নগে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকায় (অদফরতদযাগ্য) সরবরাদের েরপদত্রর রসরডউল ক্রয় করদত েদব। রসরডউল ক্রদয়র 

ররসে েরপদত্রর রসরডউল োরখদলর সিয় জিা রেদত েদব এবাং েরপত্র রসরডউদল বরণ সত অন্যান্য শতসাবলী েরপত্র োরখদল আেেী 

প্ররতঠানানগুদলাদক পালন করদত েদব। 

১১।  পদের সাংখ্যা কি েদত পাদর এবাং কর্তসপক্ষ সয সকান েরপত্র েেণ বা বারতদলর ক্ষিতা সাংরক্ষণ কদরন। 

১২। েরপত্র রসরডউদলর রনধ সাররত িাদন পূণ স নাি-ঠিকানাসে েরপত্র রসরডউল োরখল করদত েদব। 

 

 

স্বাক্ষররত- ০২/১০/১৭ 

 )জালাল উরদ্দন আেদাে(  

সরচব 

সফানঃ ৯৩৩৫৯৩৩ 

E-mail:  secretary@btc.gov.bd 

http://www.btc.gov.bd/
mailto:secretary@btc.gov.bd
mailto:secretary@btc.gov.bd

