
২৭/০৮/২০১৭ তারিখে ননৌপরিবহন অরিদপ্তি এবং ননৌপরিবহন 

মন্ত্রণালখেি উখদযাখে আখোজিত আন্তিজারতক নেরমনাখিি নেে রিরলি  

২৭/০৮/২০১৭ তারিখে ননৌপরিবহন অরিদপ্তি এবং ননৌপরিবহন মন্ত্রণালখেি উখদযাখে 

Strategies for Professional Development of Seafarers in Global Shipping” শীর্ ষক 

একটি রদনবযাপী নেরমনাখিি আখোজন কিা হে। েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাখদশ েিকাখিি আমন্ত্রখণ 

আন্তজষারতক ননৌ েংস্থা (আইএমও)’ি নেখেিািী নজনাখিল উক্ত নেরমনাখি প্রিান অরতরি রহখেখব 

অংশগ্রহণ কখিন। আইএমও নেখেিািী নজনাখিল এ উপলখযয ২৬ আেস্ট হখত ২৯ আেস্ট 

২০১৭ বাংলাখদখশ       অবস্থান কিখবন।  

রবশ্ববযাপী অি ষননরতক মন্দাি প্রভাব রশরপং নেক্টখিও পখেখে। রশরপং নেক্টখি প্ররতরনেত 

প্রযুক্তক্তেত উন্নেন োরিত হখে। তাি োখি োমঞ্জেয নিখে বাংলাখদখশ নমরিিাইম প্ররশযণ 

বযবস্থাখক আিুরনকােন কিা হখে। তাোো নারবক েুখযাে-েুরবিাি নযখে আইএমওেহ রবরভন্ন 

আন্তজষারতক েংস্থােমূহ তৎপি। োরব ষকভাখব বাংলাখদশী নারবকখক আন্তজষারতকভাখব অরিক 

গ্রহণখযােয কিাি জনয রবরভন্ন পদখযপ গ্রহণ কিা হনেখে। তখব নদশীে পতাকাবাহী জাহাখজি 

েংেযা হ্রাে এবং রভো েমেযা বাংলাখদশী নারবকখদি কম ষেংস্থান হ্রাে পাওোি অনযতম কািণ। এ 

জনয আন্তজষারতক বাজাখি বাংলাখদশী নারবকখদি চাকুিীি েুখযাে েংকুরচত হখে এখেখে।  

বাংলাখদশ ১৯৭৬ োখল আইএমও’ি েদেযপদ লাভ কখি।বতষমাখন বাংলাখদশ ২০১৬-২০১৭ 

নমোখদি আইএমও’ি রনব ষারচত কাউক্তিল েদেয। রবেত ১২ বেি যাবৎ আইএমও’ি কাউক্তিল 

েদেয রনব ষারচত হখে আেখে। কাউক্তিল েদেয রহোখব রনব ষারচত হওোে আন্তজষারতক অঙ্গখন 

বাংলাখদখশি ভাবমূরত ষ উজ্জ্বল হখেখে এবং বাংলাখদখশি ননৌ-স্বাি ষ েংরিষ্ট রবর্খে েহােক ভূরমকা 

পালনেহ আইএমও’ি কায ষরনব ষাহী পরির্খদ অবদান িাো েম্ভব হখেখে। আোমী   ২৭ নখভম্বি – 

০৬ রিখেম্বি ২০১৭ তারিে পয ষন্ত  অনুটিতবয ৩০তম এখেম্বলী েভাে ২০১৮-২০১৯ নমোখদি 

আইএমও’ি কাউক্তিল রনব ষাচন অনুটিত হখব। উক্ত রনব ষাচখন ‘রব’  কযািােিীখত বাংলাখদশ প্রািীতা 

ন ার্ণা কখিখে এবং রনব ষারচত হওোি জনয মাননীে ননৌপরিবহন মন্ত্রীেহ লন্ডনস্থ বাংলাখদশ 

হাইকরমশন, ননৌপরিবহন মন্ত্রণালে এবং ননৌপরিবহন অরিদপ্তি নজাি প্রখচষ্টা অবযাহত নিখেখে। 

এই পরিরস্থরতখত আইএমও’ি নেখেিািী নজনাখিখলি বাংলাখদশ েফি অতযন্ত তাৎপয ষ বহন 

কখি। আইএমও’ি নেখেিািী নজনাখিল োোও Maritime and Port Authority of 

Singapore নিখক Capt.  Khoo Gek Hung উক্ত নেরমনাখি অংশগ্রহণ কখিন। আন্তজষারতক 

নযখে স্বনামিনয রনখে উখেরেত কখেকটি জাহাজ মারলক প্ররতরনরি নেরমনাখি অংশগ্রহণ 

কখিনঃ 

1. Capt. Khoo Gek Hung, Maritime and Port Authority of Singapore 
2. Mr. Watanabe-San, General Manager of Tanker Division, Mitsui O.S.K. 

Lines Ltd 



3. Mr. Hirofumi Nara, Director, MOL Chemical Tankers Pte Ltd. 
4. Capt. Satnam Kumar Singh, V-Ships. 
5. Mr. Majeed Malekisani, Human Resource Development Director 
6. Captain Mohammad Rajabi Hasan Saraei, Fleet Personnel General 

Manager 
7. Mr. Javed Mosleh, Executive Manager of National Iranian Tanker Co. 
8. Capt. Pallave Shukla, Manager, Talent Acquisition, AMI Manning 

Services Pvt. Ltd., Haryana, India. 

নেখেিািী নজনাখিল এবং রবখদশী অরতরিেণ নেরমনাখি েক্তেে ভূরমকা িাখেন। 

আইএমও’ি নেখেিািী নজনাখিল নেরমনাখি অংশগ্রহণ োোও েফখিি অংশ রহোখব 

২৮/৮/২০১৭ তারিখে চট্রগ্রাম েমন কিখবন এবং নমরিিাইম নট্ররনং প্ররতিান নমরিন একাখিমী ও 

নযাশনাল নমরিিাইম ইিটিটিউি পরিদশ ষন কিখবন। রতরন চট্রগ্রাম বন্দি, ওখেষ্টাণ ষ নমরিন 

রশপইোিষ এবং রপএইচরপ েরুখপি রশপ রিোইরলং ইোিষ পরিদশ ষন কিখবন। রতরন নকাষ্ট োখিষি 

মহাপরিচালখকি োখি এবং পিৃকভাখব েণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাখদশ েিকাখিি মাননীে প্রিানমন্ত্রী 

এবং মহামানয িাষ্ট্রপরতি োখি নেৌজনয োযাৎ কিখবন।  

নেখেিািী নজনাখিল এবং রবখদশী জাহাজ মারলকখদি বাংলাখদখশ আেমন, নেরমনাখি 

অংশগ্রহণ এবং বাংলাখদখশি  নারবকখদি প্ররশযণ ও পিীযা পদ্ধরত েম্পখকষ িািণা লাভ তাখদি 

চাকুিীি নযখে ইরতবাচক ভূরমকা িােখব বখল আশা কিা যাে ।                                                                                                                                                                                                                                                 

 


