
িমকিমক  নংনং চলমানচলমান   ইই -- সবাস হঃসবাস হঃ পিরক নাধ ীনপিরক নাধ ীন   ইই -- সবাস হঃসবাস হঃ

১।
স গামী ও অভ রীণ জাহােজর নািবকেদর িবিভ
ধরেনর সনদ সং া  আেবদন অনলাইেন হণ এবং
সনদ দান।

অনলাইেন নৗযােনর িকলেলিয়ং সনদ জারী 

২। অভ রীণ নৗযান সােভ এবং সােভ সনদ অনলাইেন
জারী অনলাইেন টা  ন র সনদ দান

৩। অভ রীণ নৗযান রিজে শন অনলাইেন িনমাণ িসিডউেলর সনদ দান
৪। অনলাইেন নৗযােনর ব িসং সনদ জারী অনলাইেন এ েডাসেম  সনদ দান
৫। নৗযােনর নামকরেণর ছাড়প  অনলাইেন সইফ ািনং সনদ জারী

৬। বসরকারী মিরটাইম িশ ণ িত ােনর অনলাইন
ব াপনা পিরচালনা এবং মিনটিরং

দিশ ও িবেদিশ পতাকাবাহী জাহােজ অ েমািদত
মা ার মিরনার/চীফ ইি িনয়ার ারা সােভর অ মিত
সনেদর জ  অনলাইন।

৭। নািবকেদর অনলাইন সা াৎ ব াপনা িশপ িব াস/িশপ ইয়াড/ডক ইয়াড এর জ  অনলাইেন
এনওিস দান

৮। অনলাইেন নািবকেদর মিরটাইম সনদ যাচাই ওেয়ব বইজড এসআইিড িসে ম

৯। স গামী িসফ ারারেদর জাহােজ িনেয়ােগর জ
অনলাইেন সাইন-অন ও সাইন-অফ।  ডস ইনি েগেডট অ াপস (DOS Apps)

১০। স গামী িসফ ারারেদর িসিডিস ই র আেবদন প
অনলাইেন হণ  চীপ বইজড সা িফেকশন িসে ম ডভলপেম

১১। অনলাইেন সীফ ারারেদর ভেয়জ এে াসেম  সহ
িসিডিসর াফাইল সংর ণ পিরদশকেদর জ  ই-ইি েপকশন ব াপনা িসে ম

১২।
বাংলােদশ ব র স েহ আগত দিশ-িবেদশী
স গামী জাহােজর আগমিন ও বিহগমন ছাড়প
অনলাইেন জারী

নৗযােনর ডাটােবইজ অনলাইনকরন ও সািভস ক
দান

১৩।
বাংলােদশ পতাকাবাহী জাহাজ ( াথর া) আইন,
২০১৯ এর আওতায় বািণিজ ক জাহােজর অ েল
ওেয়ভার সনদ জারী।

িসফ ারারেদর িসিডিস ই র িফ অনলাইেন হণ 

১৪ স গামী নািবকগেণর জ  এসআইিড কাড দান অনলাইেন বযস় ি র আেবদন।
                                      
পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।
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১৬ আি ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
১) চীফ ইি িনয়ার এ  িশপ সােভয়ার, নৗপিরবহন অিধদ র

৩

নৌপরিবহন অধিদপ্তরের চলমান ও পরিকলপ্নাধীন উদ্ভাবনী প্ রকলপ্সমহূ




