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২। ননৌপরিবহন 

মন্ত্রনালয়,নযাশনাল 

নমরিটাইম 

ইন্সরটরটউট,চট্টগ্রাম।  

৩। ননৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, 

ননৌপরিবহন অরিদপ্তি 

বাাংলাদদশী 

নারবকদদি 

অনুকূদল 

Machine 

Readable 

Seafarer’s 

Identity 

Document 

(SID)  জািী কিা 

হদে, এি 

গ্রহণদ াগ্যতা বজায় 

িাখাি জন্য ২০১৬-

১৭ অর্ থ বছদি   

উক্ত পদ্ধরত 

আধুরনকায়ন কিা 

হদয়দছ 

নারবকদদি 

সকল তথ্য 

ওদয়ব ডাটা 

নবদসি মাধ্যদম 

সাংিরিত 

র্াদক, 

রবদদদশি ন  

নকান 

রবমানবন্দি/ 

সমুদ্র বন্দি 

অরতক্রম কিাি 

সময় 

ইরমদগ্রশন 

কতথপি 

প্রদয়াজদন 

নারবকদদি 

তথ্য অন-

লাইদন  াচাই 

কিদত পাদি। 

ILO কনদেনশন 

নমাতাদবক 

উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন কিা 

হদয়দছ,  া 

বাাংলাদদশী 

নারবকদদি 

কম থসাংস্থাদনি 

নিদে ইরতবাচক 

প্রোব নেদলদছ। 

কমদডাি নমাোঃ  

জারকউি 

িহমান ভ ূঁইয়া, 

মহাপরিচালক 

(রপএলআি), 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি, ১৪১-

১৪৩ মরতরিল 

বা/এ (৮ম 

তলা), ঢাকা-

১০০০ 

কাজটি সম্পাদন 

সম্পন্ন হদয়দছ 

২.৪৯ নকাটি িাজস্ব বাদজট 

দ্বািা উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়ন কিা 

হদয়দছ 

নদদশ-রবদদদশ 

কম থিত নদদশি 

সকল 

নারবকদদি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

রমোঃ পরতত পাবন 

দাস 

সহকািী 

পরিচালক 

(অপাদিশন) 

নোনোঃ 

০১৭১২২৯৩০৭৯ 

ই-নমইলোঃ

ppdas_ruet-

eee@hotmail.

com  

বাাংলাদদশী 

নারবকদদি  ন াগ্যতা  

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি 

উক্ত ব্যবস্থা না 

র্াকাি েদল 

-ঐ- কাজ সম্পদন্নি 

পি চালু িদয়দছ 

৬০ লি -ঐ- নদদশ-রবদদদশ 

কম থিত নদদশি 

জনাব নমাোঃ 

শামীম উরিন 
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সনদদি  অন-লাইন 

 াচাই ব্যবস্থা প্রবতথন  

কর্তথক 

জািীকৃত 

নারবকদদি 

ন াগ্যতা 

সনদদি ডাটা 

নবস নর্দক 

রনদয়াগকািী 

জাহাজ 

মারলক/এদজন্ট

গণ সনদদি 

 র্ার্ থতা ওদয়ে 

সাইট হদত 

 াচাই কদিন। 

আন্তজথারতকো

নব বাাংলাদদদশি 

সনদদি  র্ার্ থতা 

সম্পদকথ 

ননরতবাচক 

প্রোব 

নেদলরছল। জাল 

সনদদি ব্যবহাি 

নিাদি ব্যবস্থাটি 

অতযাবশ্যক 

রছল। 

সকল নারবক, 

জাহাজ মারলক 

ও রনদয়াগকািী 

কতথপদিি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

আহদমদ, উপ-

পরিচালক (গোঃও 

উোঃ), 

নোনোঃ 

৯৫৫২৬৯৯, 

ই-দমইলোঃ 

suahmed19
64@gmail.c
om 
 

 

নারবকদদি 

রসরডরস’ি ডাটা 

নবইজ ততিী কিতোঃ 

অন-লাইন  াচাই 

ব্যবস্থা চালু   

সিকারি 

ননৌপরিবহন 

অরেস, চট্রগ্রাম 

কর্তথক 

জািীকৃত 

নারবকদদি 

রসরডরস’ি ডাটা 

নবস নর্দক 

রনদয়াগকািী 

জাহাজ 

মারলক/এদজন্ট

গণ ওদয়ব 

সাইট হদত 

রসরডরস’ি 

 র্ার্ থতা  াচাই 

কদিন। 

উক্ত ব্যবস্থা না 

র্াকাি েদল 

আন্তজথারতকো

নব বাাংলাদদদশি 

রসরডরস’ি 

 র্ার্ থতা 

সম্পদকথ 

ননরতবাচক 

প্রোব 

নেদলরছল। জাল 

রসরডরস ব্যবহাি 

নিাদি ব্যবস্থাটি 

অতযাবশ্যক 

রছল। 

রশরপাং মাষ্টাি, 

সিকারি রশরপাং 

অরেস 

কাজ সম্পদন্নি 

পি চালু িদয়দছ 

৩ লি -ঐ- নদদশ-রবদদদশ 

কম থিত নদদশি 

সকল নারবক, 

জাহাজ মারলক 

ও রনদয়াগকািী 

কতথপদিি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

জনাব নমাোঃ 

জারকি নহাদসন 

নচৌধুিী, রশরপাং 

মাষ্টাি, 

নোনোঃ ০৩১ 

৭২৪৮৫৪ 

নমাবাইলোঃ 

০১৮১৭২০৫৭১২ 

ই-নমইলোঃ 

gso@gso.g

ov.bd 
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নারবকদদি 

অনুকূদল জািীকৃত 

Certificate of 

Proficiency 

(CoP) এি ডাটা 

নবজ ততিী কিা 

হদয়দছ। 

 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি 

কর্তথক 

জািীকৃত 

নারবকদদি 

ন াগ্যতা 

সনদদি ডাটা 

নবস নর্দক 

রনদয়াগকািী 

জাহাজ 

মারলক/এদজন্ট

গণ সনদদি 

 র্ার্ থতা  াচাই 

কদিন। 

উক্ত ব্যবস্থাি 

েদল 

আন্তজথারতকো

নব বাাংলাদদদশি 

সনদদি  র্ার্ থতা 

সম্পদকথ 

ইরতবাচক প্রোব 

নেদলরছল। 

কমদডাি নমাোঃ  

জারকউি 

িহমান ভ ূঁইয়া, 

মহাপরিচালক 

(রপএলআি), 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি, ১৪১-

১৪৩ মরতরিল 

বা/এ (৮ম 

তলা), ঢাকা-

১০০০ 

কাজ সম্পদন্নি 

পি চালু িদয়দছ 

৩ লি -ঐ- নদদশ-রবদদদশ 

কম থিত নদদশি 

সকল নারবক, 

জাহাজ মারলক 

ও রনদয়াগকািী 

কতথপদিি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

জনাব নমাোঃ 

শরেক আয়ুব, 

পরিদশ থক 

নোনোঃ  

০১৮১৯০৯৭৮২৪ 

ই-নমইলোঃ 

copdgshipp

ing@gmail.

com 

অেযন্তিীণ 

ননৌ াদনি মাষ্টাি-

ড্রাইোিদদি 

ন াগ্যতা সনদ অন 

লাইন  াচাই ব্যবস্থা 

প্রবতথন 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি 

কর্তথক 

জািীকৃত 

মাষ্টাি-

ড্রাইোিদদিদ া

গ্যতা সনদদি 

ডাটা নবস 

নর্দক 

রনদয়াগকািী 

জাহাজ 

মারলকগণ 

সনদদি 

 র্ার্ থতা  াচাই 

জাল সনদদি 

ব্যবহাি হ্রাস 

নিাি কিাি জন্য 

উক্ত ব্যবস্থা 

প্রবতথন কিা 

হদয়দছ 

 কাজ সম্পদন্নি 

পি চালু িদয়দছ 

৩ লি -ঐ- নদদশ-রবদদদশ 

কম থিত নদদশি 

সকল নারবক, 

জাহাজ মারলক 

ও রনদয়াগকািী 

কতথপদিি 

জন্য উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

জনাব নমাোঃ 

নমাোঃ শরেকুি 

িহমান,  

মূখ্য পরিদশ থক, 

নোনোঃ 

০১৭১১৯৩৫১৯৬ 

ইদমইলোঃ 

msrahman

70@gmail.

com 
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কিদত 

পািদছন। 

নমরিটাইম নট্ররনাং 

ইন্সটিটিউটসমূদহি 

প্ররশিণ কা থক্রম 

অন-লাইন 

মরনটরিাং  

এি আওতায় 

আনয়ন 

নমরিটাইম 

নট্ররনাং 

ইন্সটিটিউট 

সমূদহি রবরেন্ন 

কা থক্রম অন-

লাইদন 

সম্পাদদনি 

ব্যবস্থা কিা 

হদয়দছ। 

নমরিটাইম 

নট্ররনাং 

ইন্সটিটিউটসমূদহ

ি প্ররশিণ 

কা থক্রদম 

শৃঙ্খলা 

কমদডাি নমাোঃ  

জারকউি িহমান 

ভ ূঁইয়া, 

মহাপরিচালক 

(রপএলআি), 

ননৌপরিবহন 

অরিদপ্তি 

কাজটি 

সম্পন্ন হদয়দছ 

১.৫ লি িাজস্ব বাদজদট 

সম্পাদন হদয়দছ 

নমরিটাইম 

প্ররশিদণি 

নিদে উদ্ভাবনটি 

বাস্তবায়নদ াগ্য 

হদয়দছ। 

কযাদেন নমাোঃ 

রগয়াস উরিন 

আহদমদ, 

কদরালাি অব 

নমরিটাইম 

এডুদকশন,  

নোনোঃ 

ই-নমইলোঃ 

nse@dos.g

ov.bd 
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