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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 
সরকারর সমদু্র পররবহন অরিস 
সরকারর কার্য ভবন নাং-১ 
আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম-৪১০০ 

 

ফিান নাং- ৮৮০-৩১-৭২৩৭৫৪ 
িযাক্স নাং- ৮৮০-৩১-৭১০৯৮৪ 

E- mail- gso@gso.gov.bd 

Website-www.gso.gov.bd 

 

১(ক)রভশনঃসমুদ্রগামী ফেশী-রবদেশী জাহাদজর নারবক রনদ াদগ সহদর্াগীতা করার লদযয রসরিরস ইসযয, নারবক রনবযাচন,চুরিপদে সাইন অন/অি এর পেদযপ গ্রহণ।  
 (খ)  রমশনঃ সমুদ্রগামী জাহাদজ কমযরত নারবকদের চাকুরীর নযা ানুগ ফবতন-ভাতা প্রারিদত সহা তা বৃরি ও অবস্থার উন্ন দনর লদযয প্রদ াজনী  কার্ক্রম গ্রহণ।  
১.১    ফসবা প্রোন প্ররতশ্রুরতঃ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
ক্ররমক ফসবারনাম ফসবাপ্রোদনরস

ফবযাচ্চসম  
প্রদ াজনী কাগজপে প্রদ াজনী কাগজপে/ 

আদবেনিরমপ্রারিস্থান 
ফসবার 

মযলযএবাংপররদশাধ 
পিরত 

শাখারনামসহোর ত্বপ্রাি

কমযকতয ারপেরব,রুমনম্ব
র, ফজলারদকাি, 
অরিরস ালদেরলদিান ও 
ই-ফমইল 

উিয তনকমযকতয ার

পেরব, রুমনম্বর, 
ফজলারদকািসহঅ
রিরস ালদেরলদিা
ন ও ইদমইল 

১।  নযাশনাল ফমররোইম ইনরিটিউে ও 
ফব-সরকারর নারবক প্ররশযণ 
ইনরিটিউে হদত পাশ-আউেকৃত নবীন 
নারবকদের 
রসরিরস ইসুয ।  

সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। সাংরিি প্ররশযণ 
ইনরিটিউে হদত পাস 
আউেকৃত তারলকা; 
২। শারররীক রিেদনস 
সনে; 
৩।র্াচাইকৃত পুরলরশ 

রসরিরস ইসুযর 
আদবেনপে,বাদ ািা
ো, 
অাংগীকারনামাঅে 
অরিদসর ওদ বসাইে 
www.gso.gov.bdহ
ফত িাউনদলাি 

ফসবার মযলয 
 

রসরিরস ইসুয রিঃ 
৩,০০০/- 
৪৫০/-ভযাে(১৫%) 
ফমরিদকল 
এদডাসযদমন্ট রি 

শাখার নামঃ রসরিরস 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

mailto:gso@gso.gov.bd
http://www.gso.gov.bd/
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প্ররতদবেন; 
৪। রসরিরস ইসুযর 
আদবেনপে। 
৫। রনধযাররত িরদমদে 
পযরণকৃত বাদ ািাো। 
৬। অাংগীকারনামা। 
৭। জাতী  পররচ পদের 
িদোকরপ  (র্রে থাদক); 
 
৮। চারররেক ও 
জাতী তার সনে এর 
মযলকরপ; 
৯। রশযাগত ফর্াগযতা 
সনদের সতযার ত িদোকরপ 
[এস.এস.রস]; 
১০।সাংরিি প্ররশযণ 
ইনরিটিউে  কতৃয পয কতৃয ক 
সতযার ত সাম্প্ররতক ফমে 
ফপপাদর ফতালা ২(েইু)করপ 
পাসদপােয  সাইদজর ও 
১(এক) করপ স্টযাম্প 
সাইদজর (25 cm X 20 

করা র্াদব এবাং 
অে অরিস ফথদকও 
সরাসরর সাংগ্রহ করা 
র্াদব। 
 

বাবে রি ১০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

gso@gso.gov.

bd 
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cm) ররিন ছরব; 
১১। আদবেনকারীদক 
উপরস্থত থাকদত হ ।; 
১২। বাাংলাদেশ মাদচন্টয  
রশরপাং অরিয দনন্স-১৯৮৩ 
এর ধারা  ১০৭ ফমাতাদবক 
রসরিরস ইসুয করা হ  ।  

২।  বাাংলাদেশ ফমররন একাদিরম/ ফমররন 
রিশাররজ একাদিমী /ফবসরকারর 
ফমররন একাদিরম হদত পাস-আউেকৃত 
কযাদিেদের রসরিরস ইসুয। 

সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপে 
১। উরিরখত একাদিমী 
হদত   পাস-আউেকৃত 
কযাদিেদের তারলকাও 
র্াচাইকৃত পুরলরশ 
প্ররতদবেন; 
২। রসরিরস ইসুযর 
আদবেনপে; ৩। রনধযাররত 
িরদমদে পযরণকৃত 
বাদ ািাো; 
৪। অাংগীকারনামা; 
৫। ফনৌ-বারণজয অরধেির, 
চট্টগ্রাম কতৃয ক আই-সাইে 
ও কালার রভশন ফেি 

রসরিরস ইসুযর 
আদবেনপে,বাদ ািা
ো, অাংগীকারনামা 
অে অরিদসর 
ওদ বসাইে 
www.gso.gov.bdহ
ফত িাউনদলাি 
করা র্াদব এবাং 
অে অরিস ফথদকও 
সরাসরর সাংগ্রহ করা 
র্াদব। 
 

ফসবার মযলয 
 

রসরিরস ইসুয রিঃ 
৩,০০০/- 
৪৫০/-ভযাে(১৫%) 
ফমরিদকল 
এদডাসযদমন্ট রি 
বাবে রি ৩০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

শাখার নামঃ রসরিরস 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

http://www.gso.gov.bd/
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,চারররেক সনে ও 
জাতী তা সনে এর 
মযলকরপ; 
৬। ফপােয  ফহলথ কমযকতয া 
কতৃয ক প্রেত্ত স্বাস্থযগত 
ফর্াগযতা সনদের িদোকরপ; 
 
৭। জাতী  পররচ পদের 
িদোকরপ (র্রে থাদক); 
৮। রশযাগত ফর্াগযতা 
সনে,রসওরপ ও 
ট্রান্সরক্রদের সতযার ত 
িদোকরপ [এসএসরস ও 
এইচ,এস.রস];  
৯। সাংরিি একাদিরম 
কতৃয পয কতৃয ক সতযার ত 
সাম্প্ররতক ফমে ফপপাদর 
ফতালা ২(েইু)করপ পাসদপােয  
সাইদজর ও ১(এক) করপ 
স্টযাম্প সাইদজর (25 cm X 

20 cm) ররিন ছরব; 

asm@gso.gov.bd 
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১১। আদবেনকারীদক 
েপুুর১োর মদধয উপরস্থত 
থাকদত হ ; 
১২।বাাংলাদেশ মাদচন্টয  
রশরপাং অরিয দনন্স-১৯৮৩ 
এর ধারা  ১০৭ ফমাতাদবক 
রসরিরস ইসুয করা হ  । 
 

৩।  সরাসরর অরিসার এর   (ফর্াগযতা 
সনেধারী ও ফনৌ পররবহন অরধেির 
হদত অনাপরত্ত পে প্রাি)  অনুকূদল 
রসরিরস ইসুয। 

সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। ফনৌ পররবহন অরধেির 
হদত অনাপরত্ত পে পাও ার 
পর অে অরিদস উপরস্থত 
হদ  পুরলশ প্ররতদবেন িরম 
পযরণ কদর জমা প্রোন 
২। পুরলশ রবভাগ হদত 
প্ররতদবেন পাও ার পর 
রসরিরস ইসুযর আদবেনপে  
৩। রনধযাররত িরদমদে 
পযরণকৃত বাদ ািাো  
 
৪। অনুদমারেত িািার 
কতৃয ক শারররীক ফর্াগযতা 

১। পুরলশ প্ররতদবেন 
িরম (নমুনা), 
রসরিরস ইসযযর 
আদবেনপে (নমুনা), 
বাদ ািাো িরম 
(নমুনা) অে 
অরিদসর ওদ বসাইে 
www.gso.gov.bdহ
ফত িাউনদলাি 
করা র্াদব এবাং 
অে অরিস ফথদকও 
সরাসরর সাংগ্রহ করা 
র্াদব ; 
 

ফসবার মযলয 
 

রসরিরস ইসুয রিঃ 
৩,০০০/- 
৪৫০/-ভযাে(১৫%) 
 
ফমরিদকল 
এদডাসযদমন্ট রি 
বাবে রি ৩০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

শাখার নামঃ রসরিরস 
শাখা  
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

http://www.gso.gov.bd/
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সনদের িদোকরপ  
 
৬। ফনৌ-বারণজয অরধেির, 
চট্টগ্রাম কতৃক আই-সাইে 
ও কালার রভশন ফেস্ট ও 
জাতী তার মযল সনে, 
চারররেকসনে। 
৭। ফর্াগযতা সনদের 
(COC) সতযার ত িদোকরপ 
(মযলকরপ প্রেশযন করদত 
হদব); 
৮।জাতী  পররচ  পদের 
িদোকরপ; 
৯। রশযাগত ফর্াগযতা 
সনদের সতযা রত িদোকরপ 
[এসএসরস ও এইচ,এস,রস]; 
১০। প্রথম ফেরণর কমযকতয া 
কতৃয ক সতযার ত সাম্প্ররতক 
ফমে ফপপাদর ফতালা 
২(েইু)করপ পাসদপােয  
সাইদজর ও  ১(এক) করপ 

 ৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 
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স্টযাম্প সাইদজর  (25 cm 

X 20 cm) ররিন ছরব; 
১১।বাাংলােদশ মাচদন্টয  
রশরপাং অরিয দনন্স-১৯৮৩ 
এর ধারা  ১০৭ ফমাতাবদক 
রসরিরস ইসুয করা হ  । 
 

৪।  িুরিদকে  রসরিরস ইসুয। সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। আদবেদনর সাদথ 
হারাদনার সমথযদন সাংরিি 
থানা  োদ র করা 
সাধারন িা ররর (রজরি) 
সতযার ত িদোকরপ ; 
২। জাতী  দেরনক পরেকা  
প্রকারশত হারাদনা রবজ্ঞরি ; 
৩। ৩০০/- োকার নন-
জরুিরশ াল িযাদম্প  
হারাদনা সাংক্রান্ত 
এরিদিরভে; 
৪। প্রথম ফেরণর কমযকতয া 
কতৃয ক সতযার ত সাম্প্ররতক 

স্ব-হদে রলরখত 
আদবেনপে।  

ফসবার মযলয 
 

রসরিরস ইসুয রিঃ 
৫,০০০/- 
৭৫০/-ভযাে(১৫%) 
ফমরিদকল 
এদডাসযদমন্ট রি 
বাবে৩ ০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

শাখার নামঃ রসরিরস 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪,Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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ফমে ফপপাদর ফতালা 
২(েইু)করপ পাসদপােয  
সাইদজর ররিন ছরব; 
৫। একই ধরদনর ফমে 
ফপপাদর ররিন ছরব ১(এক) 
করপ স্টযাম্প সাইদজর  (25 
cm X 20 cm); 
৬। বাাংলাদেশ মাদচন্টয  
রশরপাং অরিয দনন্স-১৯৮৩ 
এর ধারা  ১০৮ 
ফমাতাদবক রসরিরস ইসযু 
করা হ  । 

Email- 

asm@gso.gov.bd 

৫। সুপাররনউমারারী 
(ফকবলমােরসরিরসধারীজাহাজীঅরিসার
ফেরস্ত্রী ও সন্তানদেরজনয)।  

সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপে 
১।আদবেনকারীর নাম, 
ব স, স্থা ী ঠিকানা, 
বতয মান ঠিকানা, স্বামীর 
নাম ও পেবী উদিখ পযবযক 
রশরপাং মাস্টার বরাবর 
আদবেন করদত হদব 
(নমযনা অে অরিস ফথদক 
সরবরাহ করা হ ); 

১। আদবেন িরম 
অে অরিদসর 
ওদ বসাইে 
www.gso.gov.bdহ
ফত িাউনদলাি 
করা র্াদব এবাং 
অে অরিস ফথদকও 
সরাসরর সাংগ্রহ করা 
র্াদব  
 

ফসবার মযলয 
 
রসরিরস ইসুয রিঃ 
২,০০০/- 
৩০০/-ভযাে(১৫%) 
 
ফমরিদকল 
এদডাসযদমন্ট রি 
বাবে ৩০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 

শাখার নামঃ রহসাব 
শাখা  
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

http://www.gso.gov.bd/
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২। রশরপাং মাস্টাদরর 
বরাবদর রলরখত স্বামীর 
সম্মরত পে;  
৩।আদবেনকারীর পাসদপােয  
নম্বর, ইসযুর স্থান ও 
তাররখ এবাং ফম াে 
উত্তীদণযর তাররখ (সতযার ত 
িদোকরপ সাংর্ুি করদত 
হদব); 
৪।স্বামীর রসরিরস ও 
ফর্াগযতা  সনদের (COC) 
নম্বর ও ইসুযর তাররখ 
(সতযার ত িদোকরপ 
সাংর্ুি করদত হদব); 
৫।সন্তাদনর নাম ও জন্ম 
তাররখ (প্রদর্াজয ফযদে); 
৬।সন্তাদনর পাসদপােয  নম্বর, 
ইসুযর স্থান ও তাররখ এবাং 
ফম াে উত্তীদণযর তাররখ 
(প্রদর্াজয ফযদে িদোকরপ 
সাংর্ুি করদত হদব); 

 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 
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৭। রনকাহনামার তাররখ ও 
স্থান (সতযার ত িদোকরপ 
সাংর্ুি করদত হদব); 
৮।স্থানী  মযারনাং/রশরপাং 
এদজন্ট এর নাম ও ঠিকানা 
এবাং জাহাদজ ফর্াগোন 
সাংক্রান্ত সম্মরতপে 
(সতযার ত িদোকরপ 
সাংর্ুি করদত হদব); 
৯। ফর্াগোনকারী জাহাদজর 
নাম ও ফ্ল্যাগ, রপ্ররন্সপযাল 
(জাহাজ মারলক) এর 
অনুমরতপে (সতযার ত 
িদোকরপ সাংর্ুি করদত 
হদব); 
১০। সাম্প্ররতক সমদ র 
ফমে ফপপাদর ফতালা 
২(েইু)করপ পাসদপােয  
সাইদজর ররিন ছরব; 
১১। জাতী  পররচ পদের 
িদোকরপ; 
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১২। অনুদমারেত িািার 
কতৃয ক  শারররীক ফর্াগযতা 
সনদের িদোকরপ; 
১৩। ফবরসক সনে সমযদহর 
সতযার ত  িদোকরপ; 
১৪। বাাংলাদেশ মাদচন্টয  
রশরপাং অরিয দনন্স-১৯৮৩ 
এর ধারা  ১০৭ ফমাতাদবক 
রসরিরস ইসুয করা হ  । 

৬। (ক) নারবকদেররসরিরস-
ফতদমরিদকলএদডয াসদমন্ট । 
 
(খ) 
জাহাজীকমযকতয াদেররসরিরসদতদমরিদকল
এদডয াসদমন্ট । 
 
 

রিেদনসসনেপা
ও াদগদল ১ 
রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপে 
১। সরকারর ফপােয  ফহলথ 
অরিসার অথবা 
ফনৌপররবহন অরধেিদরর  
অনুদমারেত িািার কতৃয ক 
প্রেত্ত শারররীক রিেদনস 
সনে জমা করদত হ ; 
২।মুল রসরিরস োরখল 
করদত হ ; 
৫।বাাংলাদেশ মাদচন্টয  রশরপাং 
অরিয দনন্স-১৯৮৩ এর 
ধারা-১১০। 

ফকানআদবেনিরদমর 
প্রদ াজনহ না।  

(ক) নারবকদের 
ফমরিদকলএদডয াসদমন্ট 
রিঃ ১০০/- 
(খ) 
জাহাজীকমযকতয াদের
ফমরিদকলএদডয াসদমন্ট
রি ৩০০/- 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

শাখার নামঃ রসরিরস 
শাখা  
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

৭। নারবক/কযাদিে/জাহাজীকমযকতয াদেরসাই
নঅন-অি।  

সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১।স্থানী  মযারনাং এদজন্ট 
কতৃয ক সাইন-অন/অি এর  
অনুদরাধ  পে; 
২। 
সাইনঅনএরসম রসরিরসদত

ফমরিদকলএনদিাসযথাকদতহ ; 
৩।মযল রসরিরস জমা রেদত 
হ ; 
৪।বাাংলাদেশ মাদচন্টয  রশরপাং 
অরিয দনন্স-১৯৮৩ এর ধারা  
১১২/১১৩/১১৪ ও সাংরিি 
অনযানয ধারা  ফমাতাদবক 
স্থানী  মযারনাং এদজন্ট ও 
সাংরিি নারবক চুরিপদে 
স্বাযদরর জনয উপরস্থত 
থাকদত হ । 

ফকানআদবেনিরদমর

প্রদ াজনহ না। 
 
সাইন অন-অি রি-
১০০/-  
১৫/- ভযাে (১৫%) 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন 

শাখার নামঃ রশরপাং 
ও ফরাস্টার শাখা  
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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৮। (ক) জাহাদজরআগমনী (Inward) 
ছাড়পেইসযয।  
 
(খ) জাহাদজরবরহয গমন (Outward) 
ছাড়পেইসযয। 

সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপে 
১। জাহাজ মাস্টার কতৃয ক 
স্বাযররত নারবক 
তারলকাসহ সাংরিি 
ফকাম্পানীর পে োরখল 
করদত হ  (প্রদর্াজয ফযদে 
চুরিপে এবাং লগ বই জমা 
প্রোন করদত হ ) ; 
২। চুরিপে বযতীত ফকান 
বাাংলাদেরশ নাই মদময 
জাহাজ মাস্টাদরর প্রতয ন 
পে প্রোন করদত হ ; 
৩। 
জাহাদজরবরহয গমনছাড়পেই

সযযরদযদেদনৌ-বারণজয 
অরধেির হদত প্রাি 
অনাপরত্ত সাংর্ুি করদত 
হ ; 
৪। বাাংলাদেশ মাদচন্টয  
রশরপাং অরিয দনন্স-১৯৮৩ 
এর ধারা  ১২৩। 

 
 
আলাোদকানআদবেন
িরদমরপ্রদ াজনহ 
না।  

 
 আগমরন ও 
বরহয গমন  
ছাড়পদের রি-
১০০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন। 

শাখার নামঃ রশরপাং 
শাখা  
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

৯। জাহাদজরঅরগ্রমছাড়পে (বরহয গমন) সকলকাগজপে প্রদ াজনী  কাগজপেঃ   শাখার নাম- রশরপাং  রশরপাং মাস্টার, 



 

14 
 

ইসযয।  সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

১। ফনৌ-বারণজযঅরধেির 
হদত প্রাি অনাপরত্ত সাংর্িু 
করদত হ ; 
২। জাহাজ বন্দর তযদগর 
পযদবয প্রদ াজনী  কাগজ পে 
সাংর্ুি করদব মদময  
করমশনার অব কাস্টমস 
এর বরাবর ৩০০/- োকার 
নন-জরুিরশ াল িযাদম্প 
প্রেত্ত  অিীকার নামার 
িদোকরপ প্রোন করদত 
হ । 
 

 
আলাোদকানআদবেন
িরদমরপ্রদ াজনহ 
না।  

 
অরগ্রমছাড়পদেদকানস
রকারররিনাই।  

শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

১০। রবদেরশনারবকদেরস্বদেশপ্রতযাবতয নছাড়প
েইসযয।  

সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। স্থানী  মযারনাং এদজন্টর 
আদবেদনর পে; 
২। সরকার কতৃয ক 
অনুদমারেত রশরপাং অরিস 
িরম নাং-৫ পযরণ করদত 

 
 
আলাোদকানআদবেন
িরদমরপ্রদ াজনহ 
না।  

িরম-৫ প্ররতটি 
৫০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন।  

শাখার নাম- রশরপাং  
শাখা  
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.
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হ ;  
৩। প্ররতজদনর জনয 
৩০০/- োকার স্টযাদম্প  
পৃথকভাদব অিীকার নামা 
রেদত হ ; 
 
 

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

bd 

১১। স্ক্র্যাপজাহাদজররবদেরশনারবকদেরজাহাজ
হদতঅবতরন/স্বদেশপ্রতযাবতয নছাড়পেই
সযয।  

সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। স্থানী  মযারনাং এদজন্টর 
আদবেদনর পে; 
২। সরকার কতৃয ক 
অনুদমারেত রশরপাং অরিস 
িরম নাং-৫ পযরণ করদত 
হ ;  
৩। প্ররতজদনর জনয 
৩০০/- োকার স্টযাদম্প  
পৃথকভাদব অিীকার নামা 
রেদত হ ; 
৪। রশল্প মন্ত্রণাল  হদত 
প্রাি ছাড়পদের িদোকরপ 

 
 
আলাোদকানআদবেন
িরদমরপ্রদ াজনহ 
না।  

প্ররতনারবদকরস্বদেশপ্র
তযাবতয নরি ১০০/- 
িরম-৫ প্ররতটি 
৫০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন।  

শাখার নামঃ প্রশাসন 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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সাংর্ুি করদত হ । 
 
 

ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email-

asm@gso.gov.bd 

১২। নারবকদেরদকাম্পানীদরাস্টারঅন্তভযয রি। সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। বাাংলাদেশ সমদু্র 
পররবহন (নারবক রনদ াগ) 
রবরধমালা-২০০১ অনুর্া ী 
স্থানী  মযারনাং এদজদন্টর 
সুপাররশসহ রশরপাং মািার 
বরাবর আদবেন করদত 
হ ; 
 
২। রসরিরস এবাং ফরািার 
বই জমা রেদত হ । 

হাদতরলদখআদবেনক
রদতহ ।  

ফকানসরকারররিদনই। শাখার নামঃদরাস্টার  
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

১৩। নারবকদেরপদোন্নরতপ্রোন সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। রশরপাং মাস্টার বরাবর 
আদবেন করদত হ ; 

 
হাদতরলদখআদবেনক
রদতহ ।  

 
ফকানসরকারররিদনই। 

শাখার নামঃ ফরাস্টার 
শাখা  
১। রশরপাং 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
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২।নারবক রনদ াগ 
রবরধমালা-২০০১ এর রবরধ 
২০ উদিখমদত পদোন্নরতর 
নীরতমালা অনুর্া ী 
প্রদ াজনী  ফর্াগযতা 
থাকদত হ ; 
৩। ফকাম্পারন ফরাস্টাদরর 
ফযদে ফকাম্পারনর রলরখত 
সুপাররশ থাকদত হ ; 
৪। 
সাধারণদরাস্টাদররদযদেজাহা
জমাস্টাদররসপুাররশথাকদতহ
 ; 
৪। রবরভন্ন পেবী অনুর্া ী 
প্রদ াজনী  সনে থাকদত 
হ । 
 
 
 
 

মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

১৪। নারবকদেররনবন্ধনএবাংদরাস্টারবইইসযয।  সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। রশরপাং মাস্টার বরাবর 
রনধযাররত ছদক ছরবর্িু 
আদবেন করদত হ ; 

১। আদবেন িরম 
অে অরিদসর 
ওদ বসাইে 
www.gso.gov.bd 
হদত িাউনদলাি 

সরকারর রিঃ২০০/- 
 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

শাখার নামঃ ফরাস্টার 
শাখা  
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  



 

18 
 

২। সাম্প্ররতক সমদ র ফমে 
ফপপাদর ফতালা ২(েইু)করপ 
পাসদপােয  সাইদজর ররিন 
ছরব সাংর্ুি করদত হ ; 
৩। রবরভন্ন পেবী অনুর্া ী 
(রসওরপ)  সনে থাকদত 
হ ; 
৪। মযল রসরিরস জমা 
করদত হ । 

করা র্াদব এবাং 
অে অরিস ফথদকও 
সরাসরর সাংগ্রহ করা 
র্াদব; 
 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন। 

ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

১৫। স্থানী এদজন্টকতৃকনারবকরনবযাচন।  সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। ১০ রেন সম  রেদ  
রশরপাং মাস্টার বরাবর 
চারহো পে ফপ্ররণ করদত 
হ  তদব জরুরী প্রদ াজদন 
রশরপাং মাস্টার সম  রশরথল 
করদত পাদরন; 
২। রনবযাচদনর সম  
ফর্াগযতা সম্পন্ন একজন 
প্ররতরনরধ উপরস্থত থাকদত  
হ । 
 

 
আলাোদকানআদবেন
িরদমরপ্রদ াজনহ 
না। 
 

ফকানসরকারররিদনই। শাখার নামঃ ফরাস্টার  
শাখা  
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

১৬। নারবকদেরিুরিদকেদরাস্টারবইইসযয। সকলকাগজপে
সঠিকপাও াদগ
ফল ১ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। আদবেদনর সাদথ 
হারাদনার সমথযদন সাংরিি 
থানা  োদ র করা 
সাধারন িা ররর (রজরি) 
সতযার ত িদোকরপ ; 
২। জাতী  দেরনক পরেকা  
প্রকারশত হারাদনা রবজ্ঞরি ; 
৩। ৩০০/- োকার নন-
জরুিরশ াল িযাদম্প হারাদনা 
সাংক্রান্ত এরিদিরভে। 
[প্রচরলত রন ম ফমাতাদবক] 
; 
৪। সাম্প্ররতক সমদ  ফতালা 
ফমে ফপপাদর ৩(রতন) করপ 
পাসদপােয  সাইদজর ছরব 
জমা করদত হ ; 
৫। মযল রসরিরস জমা 
করদত হ । 

হাদতরলদখআদবেনক
রদতহ । 

সরকারর রিঃ২০০/- 
 
পররদশাধ পিরতঃ 
 

অে অরিদস রূপালী 
বযাাংক রলঃ এর বুথ 
এ নগে প্রোন। 

শাখার নামঃ রসরিরস 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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১৭। ফস্বচ্ছা অবসরগ্রহদণরজনযনারবকদেরদি
িািয দক্ররিেএরোকাউদত্তালন।  

সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১।োকা প্রারির জনয 
আদবেনপে; 
২। মুল রসরিরস এবাং 
ফরাস্টার বই জমা করদত 
হ  ; 
৩।  ৫৮ বছদরর কম 
ব স হদল অনুদমারেত 
িািার প্রেত্ত ফমরিদকল 
আনরিে সনে পে জমা 
করদত হ ; 
৪। বযাাংদকর রহসাব বই 
জমা করদত হ ; 
৫। ৩০০/- োকার নন-
জরুিরশ াল িযাদম্প 
অিীকার নামা । 

হাদত রলদখ  
আদবেন  করদত 
হ  । 
 

ফকানসরকারররিদনই। 
 
 

শাখার নামঃ রহসাব 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 

১৮। চাকুরীরদম ােদশদেদিিািয দক্ররিেএরো
কাউদত্তালন।  

সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১।োকা প্রারির জনয 
আদবেনপে; 
২। মুল রসরিরস এবাং 
ফরাস্টার বই জমা করদত 

 হাদত রলদখ 
আদবেন  করদত 
হ  । 
 

ফকানসরকারররিদনই। শাখার নামঃ রহসাব  
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
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হ  ; 
৩। বযাাংদকর রহসাব বই 
জমা করদত হ । 
৪। ৩০০/- োকার নন-
জরুিরশ াল িযাদম্প 
অিীকার নামা 

ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪,Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-
১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email-

asm@gso.gov.bd 

Email-

gso@gso.gov.

bd 

১৯। মৃতনারবকদেরজমাকৃতোকাউদত্তালন।  সকল 
কাগজপে 
সঠিক পাও া 
ফগদল 
০৩ রেন 

প্রদ াজনী  কাগজপেঃ 
১। মৃত নারবকদের 
ও াররশগদণর পয হদত 
মৃতুযর সাংবাে উদিখ কদর 
আদবেন করদত হ ; 
২। সাংরিি থানা রনবযাহী 
কমযকতয ার রনকে হদত 
ও াররশী প্ররতদবেন 
প্রদ াজন হ ; 
৩। থানা রনবযাহী 
কমযকতয ার রনকে ফথদক 

হাদতরলদখআদবেনক
রদতহ ।  

ফকানসরকারররিদনই।  শাখার নামঃ রহসাব 
শাখা 
 
১। রশরপাং 
মাস্টার,রুম নাং-১৪৩   
ফজলা ফকাি-১৫০০, 
ফিান নাং: ০৩১-
৭২৩৭৫৪, Email-

gso@gso.gov.bd 
 
২। সহকারী রশরপাং 
মাস্টার, রুম নাং-

রশরপাং মাস্টার, 
রুম নাং-১৪৩, 
ফজলা ফকাি 
নাং-১৫০০,  
ফিান নাং: 
০৩১-৭২৩৭৫৪ 
Email-

gso@gso.gov.

bd 
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ফজলা প্রশাসদকর মাধযদম 
ও াররশী প্ররতদবেন প্রারির 
পর প্রাপয অাংদকর বযাাংক 
ড্রািে সাংরিি ফজলা 
প্রশাসদকর রনকে রবতরদণর 
জনয পে ফপ্ররণ করা হ । 

১৪৫, ফজলা ফকাি-
১৫০০, 
ফিান নাং-০৩১-
৭১৬৪৪১ 
Email- 

asm@gso.gov.bd 

 

 

 

 
২.অরভদর্াগ বযবস্থাপনা পিরত(GRS) 

 
কখন ফর্াগাদর্াগ করদবন ফর্াগাদর্াদগর ঠিকানা রনষ্পরত্তর সম সীমা 

োর ত্বপ্রাি কমযকতয া সমাধান রেদত বযথয হদল জনাব ফমাঃ ফেও ান খা রুল হাসান 
সহকারী রশরপাং মাস্টার 

ফিান নাং:৮৮ ০-৩১-৭১৬৪৪১ 
Email-asm@gso.gov.bd 

 

১ ফথদক ৩ রেন; 

(GRS) ফিাকাল পদ ন্ট কমযকতয া রনরেযি সমদ  
সমাধান রেদত বযথয হদল 

জনাব ফমা: জারকর ফহাদসন ফচৌধুরী 
রশরপাং মাস্টার 

ফিান :৮৮০-৩১-৭২৩৭৫৪ 

১ ফথদক ৩ রেন; 
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Email-gso@gso.gov.bd 
 

 

 
 
 
 
 
 
৩ ।  আপনার কাদছ আমাদের প্রতযাশা 

 
 

প্ররতশ্রুত/কারিতদসবাপ্রারির (জাহাজমারলক/ফকাম্পারন, জাহাজমাস্টার, 
স্থানী মযারনাংএদজন্টএবাংরসিযারার)জনযকরণী  

েপুুর ১োর মদধয রনধযাররত িরদম সম্পযণযভাদব পযরণকৃত আদবেনপে (নতুন ফমরশন ররদিবল রসরিরস/সাইন-অন/অি,ফরািার,ফস্বচ্ছা  অবসর) জমা প্রোন করা; 
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রবদশে কদর নতুন ফমরশন ররদিবল রসরিরসর ফযদে রসওরপ এবাং রবগত ৫বছদরর মদধয ১ভদ জ চাকুরর থাকা; 
সনে প্রারির জনয রিরজরশরপাং-এ আদবেন করার পযদবয আপনার রসরিরস এর সাদথ অন-লাইদন িাো সঠিক আদছ রকনা র্াচাই করা; 
সাইন-অদনরপযদবয ফর্জাহাদজসাইন –অনকরদত/করাদতইচ্ছকুদসইজাহাজ,ফবতন-ভাতাওঅনযানযসুদর্াগ-সুরবধা, রসরিরস, পাসদপােয ,ব স (৫৮ 
বছদরররনদচ),এস.আই.রি,রসওরস, রসওরপ,এ.ও.আর/রস.ও.আর, রসরিরসদতদমরিদকলরিেদনস,Minimum Safe Manning Certificate,Seamen Employment 
Agreement (SEA),ইতযারেিকুদমন্ট,সনেওদম াের্াচাইকদর চুরিপদে স্বাযর করা; 
ফবতন ভাতা কম মদন হদল চুরিপদে সাইন অন না করা; 
চুরিপদে সাইন-অদনর  ১ (এক) মাদসর মদধয জাহাদজ ফর্াগোন  এবাং জাহাজ ফথদক অবযাহরতর  ১ (এক) মাদসর মদধয সাইন-অি করা; 
সাইন অদির ৩ (রতন) পর অন-লাইদন ভদ জ আপদলাি হদ দছ রকনা তা র্াচাই করা; 
অরিস কদয/আাংরগনা  ধযমপান এবাং ফমাবাইদল কথা না বলা, অর্থা অরিদস প্রদবশ না  করা, উচ্চচ্চ:স্বদর কথা না বলা; 
অরিদস প্রদবশ কাদল রনরাপত্তার োর দত্ব থাকা পুরলশ সেদসযর ফেরবদল ররযত ফররজিাদর এরি করা; 
সঠিক মাধযদম প্রদ াজনী  ফসবামযলয পররদশাধ করা; 
সাযাদতর জনয রনধযাররত সমদ র পযদবযই উপরস্থত থাকা; 
অরিদসর রন ম ফমদন রনরেযি ফসবার জনয আদবেন করা; 
আপনার ফসবা রনরিত হও ার পর অপরজদনর ফসবা পাও ার জনয সহা তা করা;  
অরিস সমদ র মদধয ফসবার জনয আসা; 
অরিস সমদ র পদর বা আদগ ফসবা ফপদত হদল অরধকালীন রিঃ প্রোন করা; 
ফনৌবারণজযঅধযাদেশ-১৯৮৩, STCW/95 (সাংদশারধত-২০১০), নারবকরনদ াগ রবরধমালা-২০০১, নারবক ররকু্রটিাংলাইদসন্স রবরধমালা-২০০৫, সনো ন রবরধমালা-
২০১১, রিরজোল রনরাপত্তা আইন-২০১৮ ইতযারে আইন/রবরধ সম্পদকয  অবগত থাকা।  

 

 


