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আপনি যদি লোড করা আছে এবং আপনি নিয়মিত ট্রাক মালবাহী আপনার গন্তব্য জায়গায় আপনার লোড টান ব্যবহার করে এবং আপনি উচ্চতর মালবাহী
চার্জ সঙ্গে নিয়মিত সমস্যার সম্মুখীন হবে, তাহলে আপনি কিছু দরকারী পদক্ষেপ আপনার মালবাহী খরচ পরিচালনা নিতে.
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যাতে মালবাহী খরচ আপনি মাল আন্দোলনের উপর নজর রাখা আছে হ্রাস করা, মালবাহী বাহক সঙ্গে একটি যাচাইযোগ্য আলাপ - আলোচনা করা এবং
পরিশেষে সরবরাহ পরিচালনার জন্য সবচেয়ে আপ টু ডেট প্রযুক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি হবে. এই ভাবে আপনি আপনার লাভজনকতা আপ রাখতে সক্ষম হবে.

Sign Up

এক নিম্ন লিখিত মালবাহী চার্জ হ্র াস করার জন্য কার্য কর পদক্ষ েপ আপ হওয়া উচিত: এ প্রথম মালবাহী পরিমাণ করা পরিবাহিত যাও এবং খরচ
সম্পর্কিত একটি স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ পরিকল্পনা করা. এটি করার জন্য, আপনার কোম্পানীর মালবাহী আন্দোলন এবং একত্রীকরণ রুট অন্তর্মুখী এবং

Download Brochure

বিদেশগামী পণ্যসম্ভার এই একীকৃত বিন্দু মাধ্যমে সব বিভাগ শুরু করার জন্য.
যদি জায় মালবাহী চার্জ খরচ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তারপর থেকে সময় সময় পরিদর্শন করা এবং ক্রেতার ক্রয় নিদর্শন সঙ্গে লাইন পরিবর্তন
করা. এই ভাবে আপনি আপনার কোম্পানীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ করে একটি কার্যকর পদ্ধতির তৈরি করতে পারেন.
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উপযুক্ত ব্যবহার রাষ্ট্র অফ আর্ট আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী পরিবহন ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার. এই ভাবে আপনি পণ্যসম্ভার আন্দোলন সিস্টেম

News

যা আপনাকে আপনার মূল্যায়নের মালবাহী চার্জ সময় খুঁটিয়ে সমাধা গণনাকারী যন্ত্র প্রয়ে াগ করা যাবে. এছাড়াও আপনি কোন পরিবর্তন অপরিহার্য
নির্মাণের জন্য ডাটাবেস ব্যবহার করতে সক্ষম হবে.
আপনার দেশের মধ্যে আপনার সরবরাহকারীর সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং তার পাঠানোর দায়িত্ব অর্পণ দেওয়া পণ্য না তাদের জন্য অনুরোধ.
পণ্যদ্রব্য এবং মালবাহী জন্য পৃথক বিল জন্য এছাড়াও জিজ্ঞাসা. সুতরাং আপনি পেতে হবে হ্যান্ডলিং চার্জ এবং surcharges জন্মদান পরিত্রাণ.
আপনার পণ্যসম্ভার আন্দোলন নিয়মিত মনিটর এবং ওজন এবং হার পুরস্কৃত মালবাহী ক্যারিয়ার মাধ্যমে সমস্ত প্যাকেজ শ্রেণীবিভাগ. প্রতি মাসে একটি
মালবাহী বিতরিত জুড়ে বা গৃহীত মান হিসাবে জায়গা রেকর্ড তৈরি করুন.
সঙ্গে অনুমোদিত পিন কোড বরাবর করতে পছন্দ পয়ে ন্ট এবং গন্তব্য আউট এবং খুঁজে বের করতে যদি কিছু এটিপিকাল ট্রাক লোড করা এবং যে
কোনো অবস্থানে পদ্ধতি আনলোড বিষয়ে আছে. লোড হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করুন ম্যানুয়ালি করা হবে অথবা একটি ক্ষমতা উত্তোলন করা
প্রয়োজন বোধ করা হয়. এছাড়াও পূর্বে নিশ্চিত পিক বা সরবরাহ বিন্দু আবহাওয়া একটি আবাসিক অবস্থান অথবা একটি বাণিজ্যিক এক.
হস্তান্তর আপনার চালানের মালবাহী ক্যারিয়ার উপর আগে, কিভাবে আপনার সাথে সামঞ্জস্য চালানের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং কি মোট জাহাজ ওজন
পাত্র যে কোনো কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে গণনা করা হবে. যদি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে প্যাকেজিং প্রয়োজন হয় তাহলে আপনার RPF (প্রস্তাব
জন্য অনুরোধ) তথ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত.
যদিও তৈরীর চালানের সবচেয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ মালবাহী বর্গ নম্বর শ্রেণীভুক্ত করা হয়. এবং 18 মালবাহী শ্রেণীবিভাগ মাত্রা পর্যন্ত
প্রস্থান প্রতিটি আধা কেজি প্রতি কিউবিক ফুট ঘনত্ব সাথে সম্পর্কিত হয়. যতটা ঘনত্ব বর্গ সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে এবং চালানের চার্জ কমিয়ে আনা
হবে.
নিশ্চিত করুন যে আপনি শ্রেণীবিভাগ পদ্ধতি মালবাহী ক্যারিয়ার অনুসরণ এর অনুলিপি প্রাপ্ত করার জন্য অতিরিক্ত খরচ যা পরিবহনকারী সঙ্গে কোনো
অনৈক্য তৈরি করতে পারবেন থেকে দূরে থাকুন.
আপনার কেরিয়ারের সঙ্গে নিষ্পত্তি বারবার বিক্রী অবস্থানে মালবাহী বিশেষ মূল্য সংক্রান্ত. ক্যারিয়ার নিশ্চিত করুন যে আপনি বৃদ্ধি জ্বালানীর জন্য
চার্জ হয় না সঙ্গে একটি দীর্ঘকালস্থায়ী চুক্তি প্রস্তুত.
যদি ট্রাক মালবাহী মাধ্যমে নিয়মিতভাবে আপনাকে পরিবহন, আপনি একটি পৃথক জাহাজ কোম্পানীর যে ডিসকাউন্ট এবং অতিরিক্ত চার্জ প্রস্তাব মাস্টার
সঙ্গে চুক্তি বসতি স্থাপন করা আবশ্যক. কিন্তু আপনি যদি একটি অনিয়মিত পরিবহনে মাল লেনদেনকারী অন্তর্গত, আপনি একটি অনলাইন মালবাহী
ব্রোকার সাথে আপনার চুক্তি তৈরি করা উচিত. এছাড়াও আপনি তুলনা দোকানে ইন্টারনেট ভিত্তিক টুল ব্যতিক্রমী আঞ্চলিক এবং জাতীয় গ্রেপ্তার
পরিষেবা প্রদানকারীদের মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন অনেক.
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