সাউথ বাংলা এি কালচার এ ড কমাস ব াংক িলিমেটড

ধান কাযালয়ঃ সান- মুন- ার টাওয়ার (১০ম
৩৭, িদল শা বা/এ, ঢাকা- ১০০০
০০০, বাংলােদশ
টিলেফানঃ +৮৮
৮৮ ০২ ৯৫৭৭২০৬
৯৫৭৭২০৬- ১১

ার)

ওেয়বসাইেট কাশ করা হেব
সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলঃ
সাধারন সবা িবভাগ, ধান কাযালয়, ঢাকা
সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলিমেটড – এ (২) ই বছর এর জ
সে ।

ব াংেকর ১) িনরাপ া কমী; ২) গানম ান; ৩) ি নার; ৪) ম ােস ার ও ৫)ক াশ ক ািরং সবা দান

সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলিমেটড – এ (২)) ই বছর এর জ ব াংেকর ১) িনরাপ া কমী; ২) গানম ান; ৩) ি নার; ৪) ম ােস ার ও ৫)ক াশ ক ািরং সবা
দােনর জ আ হী িত ান সমূহেক আেবদনপ দািখল করার জ অ েরাধ করা হে ।
আেবদেনর শতাবলীঃ
(১) িত ােনর লটারেহেড সাধারন সবা িবভােগর ধান বরাবর আেবদন প দািখল করেত হেব।
(২) দরদাতা িত ােনর অ া তফিসলী ব াংক/আিথক
আিথক িত ােন কমপে ৫ (পাঁচ) বছেরর অ প কােজর অিভ তা থাকেত হেব।
(৩) দরদাতা িত ােনর হালনাগাদ ড লাইেস , ভ াট এবং িটন সািটিফেকট এর অ িলিপ ব াংেকর ধান কাযালেয়
কাযা
দান করেত হেব।
(৪) দরদাতা িত ােনর অ া তফিসিল ব াংেক িনরাপ া কমী, গানম ান,
ান ি নার, ম ােস ার ও ক াশ ক ািরং সবার জ চুি পে র/কাযােদেশর
কাযােদেশর অ িলিপ।
(৫) দরদাতা িত ােনর অ া তফিসিল ব াংেক িনরাপ া কমী, গানম ান,
ান ি নার, ম ােস ার ও ক াশ ক ািরং সবা নূ তম ৫ বছেরর জ
দােনর ত য়নপে র অ িলিপ।
(৬) আ হী দরদাতা িত ানেক দািখলকৃত দরপে র সােথ ৳.১০,০০০
০০০/- মূল মােনর একিট প- অডার সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলঃ এর নােম আরেন
িহেসেব দান করেত হেব। অসফল িত ানেদর
নেদর উ অথ ফরত দান করা হেব
(৭)এবং সফল

মািন

(৬) গানম ান (িসে ল ব ােরল, ডাবল ব ােরল ও শটগান সহ এক িশফট িডউিট
িডউিট- অিফস চলাকালীন সমেয়{সকাল ১০.০০ ঘিটকা- িবকাল ০৬.০০ ঘিটকা
ঘিটকা})
শতাবিলঃ
(ক) িঠকাদার িত ানেক িনয়িমত আে য়াে র লাইেস হালনাগাদ করেত হেব এবং ব াংেকর ধান কাযালেয় অ িলিপ রন করেত হেব। আে য়াে র লাইেস
ও মািলকানা, গানম ােনর িনেজর অথবা সবা দানকারী িত ােনর নােম থাকেত হেব।
হেব
(খ) গানম ােনর সরকারী/ বসরকারী িতর া/িনরাপ
িনরাপ া বািহনীেত অ চালােনার িশ ণ থাকেত হেব;
হেব
(গ) বয়স –
তম ৪০ হেত অনূধ ৫৫ বৎসর।
(ঘ) বাংলােদশ সরকােরর িবিধ অ সাের েয়াজনীয় সংখ ক কাযকর গালাবা দ গানম ােনর সােথ থাকেত হেব এবং রা ম লােয়র (চ)
াপন নং
নং- িবিবধ- ১৩(৯)/২০০৮(রাজ৪)(অনশ- ১)/১০৪৫, তািরখ ২৬.০৮.২০১২ ইং এর পিরপালন িনি ত করেত হেব।
হেব
(ঙ) কমীবৃে র ইউিনফম সবদা পির ার পিরছ রাখার িবষয়িট িঠকাদার িত ানেক িনি ত করেত হেব।
(৭) িসিকউিরিট সািভস,
শতাবিলঃ
(ক) িঠকাদার িত ান থেক যথাযথ িশ ণ া হেত হেব;
(খ) বয়স –
তম ২৫ হেত অনূধ ৫৫ বৎসর।
(গ) কমীবৃে র ইউিনফম সবদা পির ার পিরছ রাখার িবষয়িট িঠকাদার িত ানেক িনি ত করেত হেব।
(ঘ) িতন িশফট িডউিট ( িত িশফট ৮ ঘ টা) এবং অিফস চলাকালীন িশফেট মটাল িডেট র সহ
(৮) ি িনং সািভেসস
শতাবিলঃ
(ক) িঠকাদার িত ান থেক িশ ণ থাকা বাধ তামূলক;
(খ) কম পিরিধ- িতিদন িতন বার স ূন ার ও ওয়াশ ম পির ার করেত হেব
হেব, ি িনং ম ােটিরয়ালস ব াংক কতৃক েদয় হেব।
(গ) কমীবৃে র ইউিনফম সবদা পির ার পিরছ রাখার িবষয়িট িঠকাদার িত ানেক িনি ত করেত হেব।
(ঘ) এক িশফট- অিফস চলাকালীন সমেয়
(৯) ম ােস ার/িপওন
শতাবিলঃ
(ক) িঠকাদার িত ান থেক িশ ণ থাকা বাধ তামূলক;
(খ) কম পিরিধ- শাখা ব ব াপক/ িবভাগীয় ধান/ব
ব াংক কমকতা কতৃক িনেয়ািজত দা িরক কাজ।
(গ) কমীবৃে র ইউিনফম সবদা পির ার পিরছ রাখার িবষয়িট িঠকাদার িত ানেক িনি ত করেত হেব।
(ঘ) এক িশফট- অিফস চলাকালীন সমেয়
(১০) িবিবধ জলা/উপেজলা/ইউিনয়ন পযােয় অবি ত ম ােনজার/ পারভাইজেরর নাম, মাবাইল না ার
(১১) অ া
াহক তািলকা।
উপেরা শতাবলী পিরপালন সােপে ১৫/০৫/২০১৮ইং
ইং তািরেখ িবকাল ৫.০০ ঘিটকায় মেধ িন িঠকানায় আেবদন দািখল করেত হেব।
কান কারন দশােনা ছাড়াই য কান
ন আেবদন বািতেলর অিধকার ব াংক কতৃপ কতৃক সংরি ত।
া/িবভাগীয় ধান
সাধারন সবা িবভাগ, ধান কাযালয়,
সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলঃ
সানমুন ার টাওয়ার ( লেভল- ১০), ৩৭, িদল শা বা/এ, ঢাকা- ১০০০

সাউথ বাংলা এি কালচার এ ড কমাস ব াংক িলিমেটড

ধান কাযালয়ঃ সান- মুন- ার টাওয়ার (১০ম
৩৭, িদল শা বা/এ, ঢাকা- ১০০০
০০০, বাংলােদশ
টিলেফানঃ +৮৮
৮৮ ০২ ৯৫৭৭২০৬
৯৫৭৭২০৬- ১১

ার)

সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলিমেটড – এ (২) ই বছর এর জ ব াংেকর ১) িনরাপ া কমী; ২) গানম ান; ৩) ি নার; ৪) ম ােস ার ও ৫)ক াশ ক ািরং সবা দান
সে ।
অথৈনিতক াবনার সারাংশ
ছক- ০১ সবা দানকারী কমীবৃে র মািসক বতন
িমক
নং

সবার ধরন

একক দর
(জন িত মািসক বতন)

িসে ল ও ডাবল ব ােরল
শটগান
০২
িসিকউিরিট গাড ( িত িশফট িডউিট)
০৩
ম ােস ার/িপওন (এক িশফট িডউিট)
০৪
ি নার (এক
এক িশফট িডউিট)
িডউিট
ভ াট ও উতস কর কতন কের িবল পিরেশাধ করা হেব।
০১

গানম ান (এক
এক িশফট িডউিট)
িডউিট

আ হী িত ানসমূহেক ব াংেকর িবিভ শাখায় ক াশ ক ািরং (আমস গাড সহ) সবা দােনর জ
ছক ০২- ক াশ ক ািরং এর দর
িববরণ

িমক
নং
০১
০২

িনে া

ছক আ সাের সবা দান করেত হেব,
হেব

একক দর

ঢাকা িসিট কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
ঢাকা জলার অ া শাখা সমূহ হেত ঢাকা িসিট
কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
০৩
গাজীপুর, নরিসংিদ, মািনকগ , মুি গ জলায় অবি ত শাখা
হেত ঢাকা িসিট কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
০৪
চ াম িসিট কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
০৫
চ াম জলার অ া শাখা সমূহ হেত চ াম িসিট
কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
০৬
খুলনা িসিট কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
০৭
খুলনা জলার অ া শাখা সমূহ হেত খুলনা িসিট
কেপােরশেনর অভ রীণ শাখা সমূেহর মেধ
*একক
একক দের ভ াট ও উৎস কর অ ভু থাকেব।

দরপ আহবানকারী
া/িবভাগীয় ধান,

দরপ দািখলকারী
আিম িন
া রকারী,
রকারী িত ােনর প থেক সকল শত স িত
সােথ কাজ করার জ একমত পাষন করলাম।
িত ােনর নামঃ

সাধারন সবা িবভাগ,
ধান কাযালয়,
সাউথ বাংলা এি কালচার এ া ড কমাস ব াংক িলঃ
সানমুন ার টাওয়ার ,(১০ - লেভল)৩৭িদল শা ,
১০০০ -ঢাকা ,এ/বা

িঠকানাঃ
মাবাইল ন রঃ
ই- মইলঃ
আেবদনকারীর া র সীল সহ

দান সােপে

উপেরা

দের আপনােদর

িত ােনর

