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সীিমত
ন র ১৮.১৭.১৫০০.৩০৪.১৮.০৫৪.২০.২০৭ তািরখ: 

১৪ নেভ র ২০২১

২৯ কািতক ১৪২৮

িব ি / না শ

    এত ারা নৗ-পিরবহন অিধদ র, ঢাকা এর ারক নং-১৮.১৭.০০০০.০১২.০১.১৫৮.১৯/৫৪৭৫, তািরখ ২৭-০৯-২০২১
ি : এর ি েত সংি  সকল জাহাজ মািলক/ নািবক ির ং এেজ /জাহাজ মা ার/সীফ ারারেক জানােনা যাে  য,
স িত একজন নািবেকর সাইন-অফ করেণর সময় তার িসিডিস' ত ত ভেয়েজর েল অৈবধ প ায় ভেয়েজর ময়াদ
ি  কের এি  করেণর মান পাওয়া গেছ। এেত কের সরকারী িশিপং অিফস এবং নৗ-পিরবহন অিধদ েরর সংি

কােজ ভাব ি  করেছ। তাই নািবেকর ত ভেয়জ স েক িনি ত হওয়ার জ  সংি  ািনং এেজ  নািবকেক
সাইন অফ লটার দােনর েব সংি   জাহাজ কা ািনর সােথ যাগােযাগ কের নািবেকর পাসেপােট ইিমে শন সীল
এবং িসিডিস’ ত জাহাজ থেক নামার ত তািরখ িনি ত হেবন। 

২। ি পে  সাইন-অন/অফ ও  িসিডিসেত ভেয়জ এনেডাসেম  অ  অিফেসর ন কাজ এবং বিণত কাজ স হ নৗ-
পিরবহন অিধদ র ক ক জাির ত িব ি  নং-িডিজেসল/৪/নবায়ন/০৫/অংশ-৩/৪৬৯৯(২৩) তাং-৭/৫/২০০৫ ি : এবং প
নং-৪০১.০০৬.০৫৯.০০.০০.২০০৫/৬৮৪৭, তািরখ: ১০-১২-২০১৪ ি : মাতােবক ািনং এেজ  ও সংি  নািবক এর
দায়-দািয়ে  স াদন করা হয়। 
ইদািনং ল  করা যাে  য, সাইন-অন/ সাইন অফ ও িসিডস’ ত ভেয়জ এনেডাসেম  স াদেন িবিবধ সম ার ি
হে । তাই,  
(ক) সীফ ারার িনেয়াগকারী জাহাজ মািলক/ ািনং এেজ েক সরকারী িশিপং অিফেস সীফ ারারেক  ি পে  সাইন-অন
করার লটার দয়ার েব  জাহাজ মািলক ও নািবক ির ং এেজ  এর মে   ি প  এবং অিধদ েরর িব ি  মেত
অব ই সকল সনদ/ড েম  এর সত তা িনি ত করেত হেব। 
(খ)  ি পে  সাইন অেনর এক মােসর মে  জাহােজ যাগদান িনি ত করেত হেব। সাইন -অেনর একমাস পর জাহােজ
যাগদােন অিনি ত/ থ হেল উ  সাইন-অন অব ই বািতল করােত হেব ।
(গ) জাহাজ থেক নামার পর এক মােসর মে  ি প  হেত সাইন-অফ করােত হেব। কান কারেন সাইন -অেনর এক
মােসর মে  জাহােজ যাগদান এবং জাহাজ থেক নামার এক মােসর মে  সাইন-অফ করােত থ হেল অ  অিফসেক
িলিখত ভােব জানােত হেব।
(ঘ) এক কা ানীেত সাইন-অন কের তা বািতল না কের অ  কা নীর মা েম সাইন-অন করা যােব না অথাৎ একসােথ

 ি পে  সাইন-অন চলমান রাখা যােব না ।  
(ঙ) এক পেদ সাইন- অন কের অ  পেদ যাগদান করােনা যােব না । জাহাজ মা ার জাহােজ পেদা িত িদেত পারেব,
তেব তা কান অব ােতই িবভাগ পিরবতন,  াংকার সনদ িতত াংকার জাহাজ বা  িসওিস ও ওয়াচিকিপং সনদ
অ যায়ী িনধািরত যা তার অিতির  উ তর পেদ চা রী করােনা যােব না। জাহােজর নােমর েব এমিভ/এম  এবং
আইএমও. অিফিসয়াল ন র, িজআর .িকেলাওয়াট ন র িসিডিসেত না িলেখ  জাহাজ মা ার ারা  িসিডিস’ ত ভেয়জ
এে াস করােনা যােব না।
(চ) িসিডিস’ ত পদিব এর েল (/) বহার কের একসােথ  পেদ  জাহাজ মা ার ারা ভেয়জ এে াস করােনা যােব না

১



।
(ছ) ক ােডটেক  র ং িহসােব িসিডিসেত  এে াস করােনা যােব না । 
(জ) হাম পােট নািবক ি পে  সাইন-অন অফ ছাড়া কান অব ায় এক জাহাজ হেত অ  জাহােজ বদলী করা যােব না
।
(ঝ) চা রীরত অব ায় জাহােজর নাম বা জাহাজ পিরবতন হেল তা অ  অিফসেক অবিহত করােত হেব ।
(ঞ) িসিডিস’ ত কান কার কাটাকা  ও  ঘষামাজা করা যােব না । 
(ট) জাহােজর সইফ ািনং সনেদ বিণত পদ/ যা তার সনদ অ যায়ী ি পে  সাইন অন করােত হেব। 
(ঠ) দশীয় ব ের  ি পে   সাইন-অন হেল সংি  জাহােজর আগমনী ও বিহগমন ছাড়প  সং হকারী িশিপং এেজ র
সােথ যাগােযাগ কের ি পে র কিপ এবং জাহাজ মা ার হেত সংেশািধত িল  এর কিপ সংি  জাহােজর িশিপং
এেজ েক িঝেয় িদেত হেব। 
(ড) ভিবষেৎ কান অিনয়ম/জাল-জািলয়ািতর মান পাওয়া গেল  সংি  জাহাজ মািলক/ ািনং এেজ /জাহাজ
মা ার/সীফ ারার দায়ী হেবন।
    এমতাব হায়,  জাহাজ মািলক/ ািনং এেজ /জাহাজ মা ার/সীফ ারারেক তােদর জাহােজর ি পে  সাইন অন-
সাইন অেফর  েব  বিণত  িবষয়ািদ যথাযথ ভােব িতপালন কের ি পে  সাইন অন/অফ কাজ স াদন ও িসিডিসেত
ভেয়জ এে াসেম  হন এবং অনেবাড জাহাজ মা ারেক অবিহত করেনর জ  অ েরাধ  করা হল । 

১৪-১১-২০২১
মাঃ জািকর হােসন চৗ রী

িশিপং মা ার
ইেমইল: gso@gso.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, নৗপিরবহন অিধদ র (সদয় অবগিতর জ )
২) মহা ব াপক (অিতির  দািয় ), িশপ পােসােনল িবভাগ, বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন
৩) সভাপিত/সাধারন স াদক, বাংলােদশ িশপ ািনং এেজ  এেসািসেয়শান, িস া র মােকট (৬  তলা), হাজীপাড়া,
আ াবাদ, চ াম । (সা লার  সকল ািনং এেজ েক িবতরেনর জ  অ েরাধ করা হেলা )
৪) সকল কমকতা-কমচারী, সরকাির স  পিরবহন অিফস, চ াম।
৫) জনাব রহমান হােসন, অিফস সহকারী, িশিপং শাখা, সরকাির স  পিরবহন অিফস( িব ি  ওেয়ব সাইেট

কােশর জ  বলা হল)।
৬) িপএ  িশিপং মা ার, িশিপং মা ার এর দ র , সরকাির স  পিরবহন অিফস

২


