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িব ি / না শ

            এত ারা অ  অিফেসর িনব ন া  সাধারণ রা াের অ  BOSUN, AB, OS,
FITTER, FITTER CUM WILDER, OILER, PUMPMAN, GS, CHIEF
COOK পেদর নািবকেদর অবগিতর জ  জানান যাে  য, ানীয় ািনং এেজ  মসাস মিরন
(এেজ ী) সািভেসস িলিমেটড এবং মসাস এ জড িশিপং সািভেসস িলিমেটড  এর প  থেক জানা
যায় তােদর এেজ ী  দশী/িবেদশী পতাকাবাহী জাহােজ চা রীর লে  রা ার ি র জ  অিভ
নািবক পাে ন না। তাছাড়া সাধারন রা ােরর নািবক িনবাচেনর সময় াশনাল মিরটাইম ইনি উট
 (এন এম আই) হেত িশ ন া  অিভ  নািবক পাওয়া যায় না বা লাইেন দাড়াে ন না, ফেল নৗ
পিরবহন অিধদ েরর িনেদশনা মাতােবক বসরকারী একােডমী বা ইনি উট হেত িশ ন া  বা
এ  আইিডধারী নািবক িনবাচন করেত হে । 
         এমতাব ায়, সাধারন রা ােরর িবেশষ কের এন এম আই হেত িশ ন া  অ  অিফেসর
িনব ন ত য সকল নািবেকর চা রীর েয়াজন তােদরেক জ রী িভি েত ানীয় ািনং এেজে র
সােথ যাগােযাগ কের রা ার ি র অ েরাধ করা হল।

          উে  য, বতমােন িবিভ  দিশ/িবেদিশ কা ানী তােদর দিশ/িবেদিশ জাহােজ শট না েশ
নািবক িনবাচন কেরন। রিজ াড ডাকেযােগ কলকাড/ না শ দয়ার জ  পযা  সময় থােক না িবধায়
সাধারণ রা ােরর য সম  নািবক এখনও চা রী পাে ন না, তােদরেক িতিদন সকাল ৯ ঘ কা
হেত িশিপং অিফেস উপি ত থেক হািজরা রিজ াের া র এবং নািবক িনবাচেন অংশ হণ কের
জাহােজ যাগদােনর 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, মহাপিরচালেকর দ র, নৗপিরবহন অিধদ র
২) পিরচালক, নািবক ও বাসী িমক ক াণ পিরদ র
৩) জনাব িসরা ল িনর চৗ রী, সহকারী ব াপনা পিরচালক, বািড়-০১(৫ত তলা), লইন-০১, রাড-০১, হািলশহর
হাউিজং ট, ডাকঘর-রাম র-৪২২৪, িজলা-চ াম।
৪) অিফস সহকারী , িসিডিস শাখা, সরকাির স  পিরবহন অিফস
৫) অ , াশনাল মিরটাইম ই উট
৬) এস এম রজাউল হােসন, জনােরল ােনজার, িস  শিপং কমে  (৩য় তলা), বপারী পাড়া, আ াবাদ, চ াম।
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