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িবষয:় র া াররা ার   সং াসং া   স াধ ারণসাধ ারণ   িব িিব ি

এত ারা অ  অিফেসর িনব ন া  সকল নািবেকর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য,
১। কা ানী রা াের অ ি  বা কা ানী রা ার হেত নাম কতন উভয় ে  সংি  কা ানীর পািরেশর েয়াজন হয়।
২। কা ানী রা াের অ ি র ০১ (এক) বছেরর মে  রা ার পিরবতন করা যায় না।
৩। নবীন নািবক কান কা ানীর রা ার  হেল কমপে  ০৩ (িতন) বছর ঐ কা ানীেত থাকেত হয়।
৪। ি গত উৎকেষর কারেন সাধারন রা ােরর নািবকেদর রিজ াড ডাকেযােগ কলকাড/ না শ দান করা হয়না। এর পিরবেত িনয়িমত মাবাইেল কল করা
হয়। 
৫। সাধারন রা ােরর নািবকেক িতিদন সকাল ১০টায় উপি ত হেয় রিজ াের া র বক িনবাচনী জমােয়েত হািজর থাকেত হয়। 
৬। রা ার বই ই , রা ার তািলকায় অ ি , রা ার পিরবতন ইত ািদ দনি ন কােজর জ  সকাল ৯টা থেক র ১টার মে  উপি ত হেয় আেবদন করেত
হয়। র ১টার পের আগত আেবদন উপি িত সােপে  পেরর কমিদবেস িন ি  করা হয়।
৭। কা ানী রা ােরর নািবকেক কা ানীর সােথ যাগােযাগ কের িসিনয়ির  অ যায়ী উপি ত হেয় িনবাচন তথা ি পে  সাইন অন করেত হয়। সম া থাকেল
তাৎ িনক িশিপং মা ারেক জানােত হয়। িনবাচন তথা সাইন অন সমা  হেল আর অিভেযাগ হন করা হয় না। 
৮। কা ানী এবং সাধারন রা ােরর নািবকেক ি পে  সাইন অেনর েব সংি  জাহাজ, ািনং এেজ /জাহাজ মািলক, বতন-ভাতা সহ অ া  েযাগ

িবধা যাচাই বাছাই কের স  হেল কবল েঝ েন ি পে  া র করেত হয়।
৯। মা  পরা তীত কান সবা দান করা হয় না (No Mask, No Service)। মা  পিরধান কের সবা হন ক ন।
১০। িনেজ সেচতন হউন,অ েক সেচতন ক ন। িনেজর কাজ িনেজ ক ন ।

অতএব, সংি  সকল িনব ন া  নািবকেক উ  িনয়মাবলী যথাযথ ভােব অ সরণ কের অ  অিফেস উপি ত এবং আেবদন দািখল করার জ  অ েরাধ করা
হেলা। 

িব: : ( িমক ০১ হেত ০৩ িত ম তীত)।

৩০-১১-২০২০
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) ওেয়বসাইট, সরকাির স  পিরবহন অিফস
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