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িবষয:় দশীদশী//িবেদিশিবেদিশ   জ াহ ােজরজাহ ােজর   আগমনআগমন   ওও  বিহগমনবিহগমন   ছাড়পছাড়প   সং হসং হ   এবংএবং  িবেদশীিবেদশী  স ীফ ার ারস ীফ ারার   েদশেদশ
ত াবতণকরণত াবতণকরণ   সংেগসংেগ।।

      এত ারা সংি  সকল জাহাজ মািলক/িশিপংএেজ / ািনং এেজ েক উপেরা  িবষেয় ি  আকষণ বক জানান
যাে  য, বাংলােদশ মােচ  িশিপং অ ােদশ-১৯৮৩ এর ধারা ১১৯ ও ধারা ১২৩ এবং সংি  অ া  িবিধ-িবধান
অ সাের দশী/িবেদশী পতাকাবাহী স গামী জাহাজস েহর চ াম  ব ের আগমন ও বিহগমনকােল জাহাজ
মা ার/জাহাজ মািলক/ ানীয় িশিপং এেজ  ক ক সরকাির স  পিরবহন অিফেস সংি  জাহােজর িল  জমা
করার িবধান আেছ। একইসােথ বাংলােদশ আ জািতক মিরটাইম লবার কনেভশন-২০০৬ (এমএলিস-২০০৬) এর
অ সমথনকারী দশ িহেসেব চ াম ব ের আগত সকল বািনিজ ক জাহাজ ও াপ জাহাজ হেত িবেদিশ সীফ ারারেদর

িমেত অবতরণ ও েদশ ত াবতণকরেণ সরকাির স  পিরবহন অিফস, চ াম এর অনাপি  হেণর িবধান রেয়েছ।
উে  য নৗপিরবহন অিধদ েরর প  নং ১৮.১৭.০০০০.০১৯.১৮.০০৭.১৮/৫৪৫৪ তািরখঃ ০৬/১০/২০১৯ ি ঃ এর
অ েমাদন েম িবগত ১৬-০৪-২০২০ ইং তািরখ হেত অনলাইেন আগমনী ও বিহগমন ছাড়প  দােনর কাজ  হেয়েছ।
দশী/িবেদিশ জাহােজর আগমন ও বিহগমন ছাড়প  এবং িবেদিশ সীফ ারারেদর িমেত অবতরণ ও েদশ ত াবতণ
সং া  অনাপি  হণ করার আেবদনপে  িন িলিখত িনয়মাবলী অ সরণ করার জ  অ েরাধ করা হেলা:-
আগমনীআগমনী  ছাড়পছাড়প
(১) অনলাইেন জাহােজর আগমনী ছাড়প  এর জ  আেবদেনর েব জাহাজ  চ াম ব েরর বািথং িলে  নাম থাকেত
হেব এবং জাহাজ আগমেনর ৪৮ (আটচি শ) ঘ ার মে  ছাড়প  সং হ করেত হেব (জাহাজ  বাংলােদশী জলসীমায় না
আসেল কান েমই অনলাইেন আেবদন করা যােব না )। 
(ক) অনলাইন আেবদেনর সােথ জাহাজ মা ার দ  Up to date IMO crew list, বাংলােদশী সীফ ারার
স েক জাহাজ মা ার ক ক দ  ত য়নপ  (বাংলােদশী সীফ ারার এর ে  Article`s of Agreement
কিপ) এবং অ া  Up to date ড েম  যমন- িমিনমাম সইফ ািনং সনদ, কেরানা ভাইরাস স েক জাহাজ
মা ার দ  ঘাষনা স হ ( েযাজ  ে ) ইত ািদ এেজ  ক ক ত ািয়ত কের  আপেলাড করেত হেব। 
(খ) অনলাইেন াপ জাহােজর আগমনী ছাড়প  এর জ  আেবদেন ােপর ঘাষণা িদেত হেব। একইসােথ িশ
ম নালয় দ  ািপং অ মিতপ  অনলাইন আেবদেন আপেলাড করেত হেব।
(গ) অনলাইেন আেবদেন সকল ত ািদ স ক ও সত  হেত হেব।
(ঘ) অনলাইেন জাহােজর আগমনী ছাড়পে র সরকারী িফ জমার করার নতম ৬ ঘ ার আেগ অযথা মাবাইল কের
িবর  না করার অ েরাধ করা হল; তেব জ রী/ ২৪ঘ ার জাহােজর ে  েয়াজেন এসএমএস  করা যেত পাের। 
িনয়িমতিনয়িমত   জ াহ ােজরজাহ ােজর   িবেদশীিবেদশী  স ীফ ার ারেদরসীফ ারারেদর   েদশেদশ   ত াবতনত াবতন
(১) অনলাইেন জাহােজর আগমনী ছাড়প  হেণর েব িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতন সং া  কায ম হণ
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করা যােব না। 
(২) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতন সং া  রা , পররা  এবং া  ম নালয়সহ সরকােরর সবেশষ জাির ত
সকল আেদশ-িনেদশ অ সরণ করেত হেব।
(৩) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতন সং া  অনাপি র জ  আেবদেন জাহােজর আগমনী ছাড়পে র আইিড নং
ও তািরখ, ফরম সং েহর সরকাির িফ দােনর রিসদ নং ও তািরখ উে খ করেত হেব।
(৪) জাহাজ মা ার ক ক া িরত সবেশষ আইএমও িলে র কিপ (যা জাহােজর আগমনী ছাড়প  হেণর আেবদেনর
সােথ অনলাইেন আপেলাড করা হেয়েছ) জমা িদেত হেব। 
(৫) অ  অিফস হেত সং িহত িশিপং অিফস ফরম ন র-৫ এবং ৩০০/= টাকার াে  জাহােজর নাম, আইএমও নং,
পতাকা, সীফ ারােরর ছিব, পদবী, জাতীয়তা, িসিডিস নং ও পাসেপাট নং স কভােব িলিপব  করতঃ ফরম ও াে

িত ােনর ০১ (এক) জন কমকতা ও ০২ ( ই) জন ( া ী) িনয়িমত কমকতার/কমচারীর নাম, পদবী, মাবাইল ন র ও
সীলসহ া র থাকেত হেব।
(৬) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতেনর েব সংি  বািনিজ ক জাহােজ সীফ ারার যাগদান (অন/অফ) এবং
বতন-ভাতা পিরেশািধত মেম আেবদেন জাহাজ মা ােরর ঘাষনা থাকেত হেব। 
( ৭) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতনকারী এেজ েক উ  জাহাজ র আগমনী/বিহগমন ছাড়প  হণকারী
এেজে র িনকট থেক অনাপি  বা অবগিতপ  জমা িদেত হেব।
(৮) সংি  সীফ ারার/সীফ ারারগণ কািভড-১৯  মেম জাহাজ মা ার ক ক দ  ত য়নপ  ( েযাজ  ে )।
(৯) বাংলােদশ মােচ  িশিপং অ ােদশ-১৯৮৩ সংেশািধত ১৯৮৮ এর ৯২ ধারা অ যায়ী নৗ-বািণজ  দ র, চ াম এর
বিহগমন ছাড়প  বা এন.ও.িস হেণর পর অ  অিফেস সাইন অন/অফ বা েদশ ত াবতন সং া  কায ম হণ করা
যােব না। তাই সংি  সকলেক নৗ-বািণজ  দ র, চ াম এর বিহগমন ছাড়প  বা এন.ও.িস হেণর েব জাহােজর
সীফ ারারেদর সাইন অন/অফ বা েদশ ত াবতন সং া  কাযািদ স াদন করােনার পরামশ দয়া হল।

াপাপ   জ াহ ােজরজাহ ােজর   িবেদশীিবেদশী  স ীফ ার ারস ীফ ারার   েদশেদশ   ত াবতনত াবতন
(১) অনলাইেন জাহােজর আগমনী ছাড়প  হেণর েব িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতন সং া  কায ম হণ
করা যােব না। ।
( ২) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতন সং া  সবেশষ রা , পররা , া  ম নালয় এবং িশ  ম ণালয়সহ
সরকারী সকল আেদশ-িনেদশ অ সরণ করেত হেব।
(৩) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতন সং া  অনাপি র জ  আেবদেন জাহােজর আগমনী ছাড়পে র আইিড নং
ও তািরখ, ফরম সং েহর সরকাির িফ দােনর রিসদ নং ও তািরখ উে খ করেত হেব।
(৪) জাহাজ মা ার ক ক া িরত সবেশষ আই. এম. ও  িলে র কিপ (যা জাহােজর আগমনী ছাড়প  হেণর
আেবদেনর সােথ অনলাইেন জমা দয়া হেয়েছ) জমা িদেত হেব। 
(৫) অ  অিফস হেত সং িহত িশিপং অিফস ফরম ন র-৫ এবং৩০০/= টাকার াে  জাহােজর নাম, আইএমও নং,
পতাকা, সীফ ারােরর ছিব, পদবী, জাতীয়তা, িসিডিস নং ও পাসেপাট নং স কভােব িলিপব করতঃ ফরম েত

িত ােনর ০১ (এক) জন কমকতা ও ০২ ( ই) জন ( া ী) িনয়িমত কমকতার নাম, পদবী, মাবাইল ন র ও সীলসহ
া র থাকেত হেব।

(৬) াপ জাহােজর সীফ ারার এর বতন-ভাতা পিরেশািধত মেম আেবদেন জাহাজ মা ােরর ঘাষণা থাকেত হেব।
(৭) িবেদশী সীফ ারারেদর েদশ ত াবতনকারী এেজ েক উ  জাহাজ র আগমনী ছাড়প  হণকারী এেজে র িনকট
থেক অনাপি  বা অবগিতপ  জমা িদেত হেব।
(৮) িশ  ম নালয় দ  ািপং অ মিতপ  জমা িদেত হেব।
(৯) সংি  সীফ ারার/সীফ ারারগণ কািভড-১৯  মেম জাহাজ মা ার ক ক দ  ত য়নপ  এবং পাট হলথ
অিফসােরর ত য়নপ  ( েযাজ  ে )।
(১০) জাহাজ  াপ করার েব িমিনমাম সইফ ািনং সনদ অ যায়ী িনরাপ া লক সীফ ারার রাখেত হেব। 
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বিহগমনবিহগমন   ছাড়পছাড়প
(১) অনলাইেন জাহােজর আগমনী ছাড়প  (এন.ও.িস) এবং নৗ-বািণজ  দ র, চ াম এর বিহগমন ছাড়প  (এন.ও.িস)
 হেণর েব অনলাইেন জাহাজ র বিহগমন ছাড়প  এর জ  আেবদন করা যােব না । 
(ক) অনলাইন আেবদেনর সােথ জাহাজ মা ার দ  Up to date IMO crew list, বাংলােদশী নািবক
স েক ত য়নপ  (বাংলােদশী সীফ ারার এর ে  Article`s of Agreement কিপ), লভী ফী জমা রিশদ
এবং অ া  Up to date ড েম  যমনঃ সইফ ািনং সনদ ইত ািদ এেজ  ক ক ত ািয়ত কের আপেলাড
করেত হেব। 
(খ) অনলাইেন আেবদেন সকল ত ািদ স ক ও সত  হেত হেব। 
(গ) অনলাইেন জাহােজর বিহগমন  ছাড়পে র সরকারী িফ জমার  করার নতম ৩ ঘ ার আেগ অযথা মাবাইল কের
িবর  না করার অ েরাধ করা হল; তেব জ রী/ ২৪ঘ ার জাহােজর ে  েয়াজেন এসএমএস  করা যেত পাের।
আেরাআেরা   উ েউে   যয ,,
১। অনলাইেন কান িফিশং জাহােজর আগমনী ছাড়পে র জ  আেবদন করা যােব না। 
২। থমবার অনলাইেন আগমনী-বিহগমন ছাড়পে র জ  আেবদেনর েব অ  অিফেসর তািলকা  হওয়ার জ
 অ মিত হন করেত হেব।
৩। বাংলােদশী ‘এর ে  Article`s of Agreement এ বিণত ‘এর নাম,িসিডিস ন র, পদবীর সােথ
IMO Crew List এ বিণত ‘এর নাম, িসিডিস ন র ,পদবীর িমল থাকেত হেব। বাংলােদশী ‘এর ে
আগমনী  ছাড়প  (এন.ও.িস) এর জ  আেবদেনর েব জাহাজ থেক  Article`s of Agreement সং হ কের
অ  অিফেস জমা িদেত হেব এবং বিহগমন ছাড়প  হেনর সময় উ  Article`s of Agreement সং হ কের

নরায় জাহােজ ৗছােত হেব। অনলাইেন আেবদনকারী এেজ , ািনং এেজে র সহায়তা িনেয় িনজ দািয়ে  উপেরা
যাচাই কাজ স াদন করেবন।
৪।  িমিনমাম সইফ ািনং সনদ অ যায়ী জাহােজ  রাখেত হেব।
৫। Ship scrapping, Crew repatriation ও Crew replacement সং া  ত ািদ ত অ
অিফসেক জানােত হেব।
৬। আ জািতক মিরটাইম লবার কনেভশন-২০০৬ (এমএলিস-২০০৬) অ যায়ী েদর মািসক বতন-ভাতা পিরেশািধত
রাখেত হেব।
৭। সংি  জাহাজ মািলক/িশিপং এেজ / ািনং এেজ  এর আেবদেনর ি েত অ  অিফস হেত অনাপি া  িত ান
কান ধরেনর িম া/ য়া ত  দান কের ছাড়প  (এন.ও.িস) সং হ করেল বাংলােদশ মােচ  িশিপং অ ােদশ-১৯৮৩ ও
আ জািতক মিরটাইম লবার কনেভশন-২০০৬ (এমএলিস-২০০৬) এবং সংি  অ া  আইন/িবিধ-িবধান অ যায়ী
কােলাকােলা   তা িলকা করনতািলকা করন   সহসহ   আইনগত ব া হন করা হেব এবং সইে ে  ছাড়প  (এন.ও.িস) সং হকারী

িত ান দায়ী হেবন।
 
এমতাব ায়, এতদসংি  সকলেক উপেরা  িনয়মাবলী যথাযথভােব অ সরণ করার জ  অ েরাধ করা হল।
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মাঃ জািকর হােসন চৗ রী
িশিপং মা ার

ইেমইল: gso@gso.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, নৗপিরবহন অিধদ র
২) জনাব আহসা ল হক চৗ রী, চয়ার ান,বাংলােদশ িশিপং এেজ স এেসািসেয়শন, চ ার হাউস (২য় তলা), ৩৮
আ াবাদ বা/এ,চ াম( সংি  সকল িশিপং এেজ েক অবগত করােনার জ  অ েরাধ করা হল)।
৩) ইি নীয়ার মা: আজা র রহমান, সভাপিত, নািবক ির ং এেজ  এেসািসেয়শন, িদ হ ােভন(৫ম তলা), হালিডং
নং-১৩৩৫/এ,িন  হাউিসং সাসাই , দি ণ লিশ-১২২৮, চ াম ( সংি  সকল ািনং এেজ েক অবগত করােনার
জ  অ েরাধ করা হল)।
৪) সরকাির স  পিরবহন অিফস প।
৫) গাড ফাইল, শাসন শাখা, সরকাির স  পিরবহন অিফস
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