মাইক্রাবাস বযবহাক্েে পুনঃ সংক্ াধিত নীধতমালা
বাংলাক্ে ধবমান বাধহনী কলযাণ ট্রাস্ট
১।

ভুধমকাঃ বাংলাক্ে ধবমান বাধহনী কলযাণ ট্রাস্ট এে প্রাইক্ভট খাত হক্ত রয় কো
মাইক্রাবাস ভাড়ায় বযবহ্নত হক্ব। তক্ব বযক্তিগত কাক্ে শুিুমাত্র অত্র নীধতমালায় প্রাধিকৃত
বযক্তিবগ ভাড়ায়
গ
গাড়ীটট বযবহাে কেক্ত পােক্বন। গাড়ীটট যথাযথভাক্ব বযবহাে ধনক্তিত কক্ে এই
বযবহাে নীধতমালা প্রনয়ন কো হক্লা ।
২।

যাো গাধড় বযবহাে কেক্ত পােক্বনঃ

ক। বাংলাক্ে ধবমান বাধহনীক্ত কমেত
গ সামধেক ও ববসামধেক অধিসাে, বেধসও সকল স্তক্েে
ধবমানক্সনা ববসামধেক কমচােী
গ
এবং অনযানয পেবী এ গাড়ী বযবহাে কেক্ত পােক্বন।
অধিসাক্েে অনুপধিধতক্ত তাে স্ত্রী গাড়ীে চাধহো ধেক্ত পােক্বন । ধব বা সেসয ছাড়াও গাড়ী ধব বা
সেসযক্েে আত্বীয়স্বেন ও পধেধচধতেন ভাড়ায় ধনক্ত পােক্বন।
৩। বয কাক্ে গাড়ী বযবহাে কো যাক্ব নাঃ
ক। সামধেক ংৃ খলা বধহভৃ ত
গ এবং বেক্ ে প্রচধলত ধনয়ম ও আইন পধেপন্থী বকান কাক্ে বযবহাে
কো যাক্ব না ।
খ।

সামধেক ধনধিদ্ধ এলাকা সমূহ গমক্ন এ গাড়ী বযবহাে কো যাক্ব না ।

গ।

মালামাল পধেবহক্নে েনয এ মাইক্রাবাস বযবহাে কো যাক্ব না ।

৪।

গাড়ী চাধহো কেণঃ

ক। গাড়ী বযবহাক্ে ইচ্ছুক বযক্তিবগক্ক
গ ধবমান বাধহনী কলযাণ ট্রাস্ট/ ঘাাঁটটি এধেয়া কধমটটে
মক্নাধনত কমকতগ
গ া/ কমচােীে
গ
সধহত বযাগাক্যাক্গে ধভধিক্ত গাধড়ে বুধকং ধনক্তিত কেক্ত হক্ব।
খ।

দেনক্তিন গাধড় বুধকং ধনক্তিতকক্ে চাধহোকােী বযক্তিবগ বটধলক্িান/বমাবাইল
গ
বিাক্নে

মািযক্ম বুধকং চাধহো কেক্ল, খাধল থাকা স্বাক্পক্ে সে সমক্য়ে মক্িয গাধড় সেবোহ কো বযক্ত
পাক্ে।
১।

ভাড়াে হাে ও বযবহাে পদ্ধধত
(ক)

গাড়ী ধবমান বাধহনী কলযাণ ট্রাস্ট/ ঘাাঁটটি এধেয়া কধমটট কতৃক
গ ধনিাধেত
গ

সমক্য় গযাক্েক্ে প্রতযাবতগন কেক্ব।
(খ)

(গ)

ধনম্নধলধখত সময় অনুযায়ী ধনিাধেত
গ
ভাড়া বযবহােকােী পধেক্ াি কেক্বন
(১)

০৮ ঘন্টা পযন্ত
গ

-

১,০০০.০০

(২)

১৪ ঘন্টা পযন্ত
গ

-

২,০০০.০০

(৩)

২৪ ঘন্টা পযন্ত
গ

-

২,৫০০.০০

বযবহােকােী গাড়ীে জ্বালানী খেচ, সড়ক/বনৌ পক্থে বটাল এবং

আনুিাধিক বযয় বহন কেক্ব।

(ঘ)

বযবহােকােী চালক্কে সম্মানী ১৫০.০০ টাকা এবং ২৪ ঘন্টাে েনয

ভাড়াকৃত বযবহােকােী ড্রাইভাক্েে থাকা ও খাওয়াে খেচ বহন কেক্ব।
২।

যাত্রা ব ক্ি গাড়ীে ভাড়া, জ্বালানী খেচ এবং সম্মানী বযবহােকােী নগে পধেক্ াি

কেক্বন।
৫।

এতদ্ব্যধতত এধেয়া কধমটট/প্রকে পধেচালক/ভােপ্রাপ্ত কমকতগ
গ া উপক্েধিধখত নীধতমালা

অটুট বেক্খ অধিকতে গাড়ী ভাড়া ধনক্তিতকক্ে প্র াসধনক কাযধবধি
গ
যথাসম্ভব সংধেপ্ত োখক্ত
হক্ব।

