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জ ির 
সীিমত

ারক ন র: ১৮.১৭.১৫০০.৩০৭.২৬.১৩৫.১৯.৫২৯ তািরখ: 
১২ ম ২০২২

২৯ বশাখ ১৪২৯

িবষয:় িব িিব ি
      সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, স িত িক  সং ক সীফ ায়ারার িশিপং অিফস, চ াম এবং
নৗ পিরবহন অিধদ র, ঢাকায়  ি পে   সাইন-অন করার পর সাইন-অন ত জাহােজ যাগদান না কের অ  জাহােজ
যাগদান বা েবর সাইন-অন বািতল না কের অ  নািবক ির ং এেজ  মা েম ণরায় সাইন-অন করেছন। আবার
কিতপয় সীফ ায়ারার জাহােজ যাগদােনর উে ে  ািনং এেজে র মা েম িবিভ  কাস, মিডেকল, িভসা এবং অ া
কাযািদ স  করার পর এেজে র সােথ যাগােযাগ না কের অ  আর এক  এেজে র মা েম সাইন-অন কের জাহােজ
যাগদান করেছন মেম িবিভ  নািবক ির ং এেজ  হেত অিভেযাগ পাওয়া যাে । 

২। কান কান নািবক ির ং এেজ  সীফ ায়ারারেক  সাইন অেনর কথা বেল এবং সময়মত সাইন অন না কিরেয় অথবা
সাইন অেনর পর সময়মত জাহােজ যাগদান না কিরেয় এবং ি প  বািতল না কিরেয় সীফ ায়ারার এর িসিডিস,
পাসেপাট, িসওিপ সহ অ া  জ রী ড েম স আটেক রাখেছন বেল িবিভ  মারফত জানা যাে । 

৩। ইহা গিহত কাজ। মােচ  িশিপং অিডেন -১৯৮৩ অ যায়ী অপরােধর শািমল।

এমতাব ায়, সংি  সকল জাহাজ মািলক, নািবক ির ং এেজ , সীফ ায়ারারেক এধরেনর কায ম হেত িবরত
থাকার জ  অ েরাধ করা হল। পরবত েত এধরেনর অপরাধ মািনত হেল েয়াজনীয় আইনগত ব া হন করা হেব।

১২-৫-২০২২

িবতরণ :
১) সরকাির স  পিরবহন অিফস প।
২) সরকাির িশিপং অিফেসর ওেয়ব সাইট, সরকাির স  
পিরবহন(িশিপং) অিফস আ াবাদ, চ াম।

মাঃ জািকর হােসন চৗ রী
িশিপং মা ার

ফান: 880-31-723754
ফ া : 880-31-710984

ইেমইল: gso@gso.gov.bd

ারক ন র: ১৮.১৭.১৫০০.৩০৭.২৬.১৩৫.১৯.৫২৯/১(২) তািরখ: ২৯ বশাখ ১৪২৯
১২ ম ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, নৗপিরবহন অিধদ র
২) িপএ  িশিপং মা ার, িশিপং মা ার এর দ র , সরকাির স  পিরবহন অিফস

১



১২-৫-২০২২
মাঃ জািকর হােসন চৗ রী 

িশিপং মা ার

২


