
নিয় োগ নিজ্ঞনি (ড্রোইভোর)  

লেদোরগুডস এন্ড ফুটওয়্যোর ম্যোনুফ্যোকচোরোস স এন্ড এক্সয় োট সোস স এয়সোনসয় শি অি িোাংেোয়দশ (এেএফ্এমইএনি) 

চোমড়োজোত  ণ্য ও  োদুকো প্রস্তুতকোরক ও রিোনিকোরক প্রনতষ্ঠোি সমূয়ের প্রনতনিনিত্বকোরী একটি সনমনত, যো মূেত 

চোমড়োজোত  ণ্য উৎ োদি ও রিোনি ব্যিসো  নিয় োনজত। এই এয়সোনসয় শয়ির শুন্য  য়দ একজি ফুে টোইম গোড়ী 

চোেক নিয় োগ প্রদোি করো েয়ি। এ নিষয়  প্রয় োজিী  তথ্যোনদ নিম্নরূ ঃ   

খোনে  দ : ০১ টি  

দোন ত্বিেী : 

➢ কতৃ য়ের নিয়দ সশ লমোতোয়িক দেতোর সোয়ে গোড়ী চোেিো করো। 

➢ গোনড়র সকে প্রকোর প্রয় োজিী  কোগজ, যেো: নফ্টয়িস সিদ, ইন্সুয়রন্স, টযোক্স লটোয়কি, লরনজয়েশি 

কন , ড্রোইনভাং েোইয়সন্স ইতযোনদ আ য়ডট রোখো ও সোি সেনিক গোড়ীয়ত িেি করো।  

➢ গোনড়র েগ বুক নি নমত আ য়ডট রোখো এিাং গোনড় ব্যিেোরকোনরর সোের লি ো।   

➢ নি নমত গোড়ীর মনিে,  োনি, ইনিি অয় ে লচক করো ও প্রয় োজিয়িোয়ি তো  নরিত সি করো।   

➢ গোনড় নি নমত  নরষ্কোর  নরছন্ন রোখো এিাং সঠিক ভোয়ি রেিোয়িেি করো।  

➢ ট্রোনফ্ক আইি ও নিরো য়দ গোন়ি চোেোয়িো সম্ময়ে সম্যক জ্ঞোি েোকো।  

➢ টোইম ম্যোয়িজয়মন্ট এিাং রুট ম্যো  সম্পয়কস জ্ঞোি েোকয়ত েয়ি।  

➢ গোনড় লমরোমত সাংক্রোন্ত যোিতী  তথ্যোনদ সঠিক ভোয়ি নেন িদ্ধ করো এিাং প্রশোসি নিভোগয়ক অিনেত 

করো । 

➢ প্রয় োজিয়িোয়ি ঢোকোর িোইয়র গোড়ীসে যোও োর জন্য মোিনসক ভোয়ি প্রস্তুত েোকো । 

অন্যোন্য প্রয় োজিী তোঃ  

➢ গোন়ির সোনভ সনসাং, কোগয়জর আ য়ডট এিাং গোন়ির প্রযুনিগত সমস্যো সম্পয়কস জোিয়ত েয়ি। 

➢ গুগে ম্যো  ব্যিেোর করো জোিয়ত েয়ি।   

➢ আদি কো দো ও প্রনতষ্ঠোয়ির নি ম কোনুি লময়ি চেো । 

➢ প্রোেীয়ক আদশ সিোি, শোরীনরক এিাং মোিনসক ভোয়ি সুস্থ ও স্মোট স েয়ত েয়ি। 

চোকনরর িরি: ফুে টোইম  

কম সয়েত্র: প্রিোি কোয সোে , ঢোকো (অনফ্স)   

নশেোগত লযোগ্যতো: কম য়ে এসএসনস/সমমোি   

অনভজ্ঞতো: কম য়ে ৫ িছর 



িয়সঃ  ৩০ লেয়ক ৩৫ িছর (য়যোগ্য প্রোেীর লেয়ত্র ি সসীমো নশনেে লযোগ্য)     

লিতি: আয়েোচিো সোয় ে  

অন্যোন্য সুয়যোগ সুনিিোনদ: এয়সোনসয় শি িীনতমোেো অনুযোয়ী।    

আগ্রেী প্রোেীয়ক আগোমী ২৯/০৬/২০২২ তোনরয়খর ময়ে নিম্ন ঠিকোিো  প্রয় োজিী  কোগজ ত্রসে (িোয় োডোটো, 

নশেোগত লযোগ্যতোর সিদ, িিো িকৃত ড্রোইনভাং েোইয়সন্স, জোতী   নরচ  ত্র, লচ োরম্যোি কতৃক সতযোন ত চোনরনত্রক 

সদি ত্র ও AwfÁZvi সিদ ত্র সে) আয়িয়দি করয়ত েয়ি।  

লসয়ক্রটোরী লজিোয়রে, লেদোরগুডস্ এন্ড ফুটওয়্যোর ম্যোনুফ্যোকচোরোস স এন্ড এক্সয় োট সোস স এয়সোনসয় শি অি িোাংেোয়দশ 

(এেএফ্এমইএনি), ট-৯৪/নি, (১ম ও ২  তেো), িোড্ডো নোংক লরোড, মেিোড্ডো, গুেশোি-১, ঢোকো-১২১২। 

আগ্রেী প্রোেীগি নিয়ম্নোি ইয়মইে এর মোেয়মও উয়েনখত কোগজ ত্রসে আয়িদি করয়ত  োরয়িঃ  

ইয়মইেঃ   info@lfmeab.org 


