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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদশ সরকার 

ননৌপররবহন মন্ত্রণালয় 

ননৌপররবহন অরিদপ্তর 

Website: www.dos.gov.bd 

 
সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (wmwU‡Rb&m PvU©vi) 

১. তিশন ও তিশন  

 

রিশনঃ রনরাপদ, পররববশবান্ধব এবাং দক্ষ ননৌ চলাচল ব্যবস্থা ।     &  

Vision: Safe, secure, environment freindly and efficient shipping. 

রমশনঃ      নদশীয় এবাং আন্তজজারতক ননৌ সাংক্রান্ত আইন প্রবয়াবগর মাধ্যবম দক্ষ, রনরাপদ এবাং পররববশবান্ধব ননৌ চলাচল ব্যবস্থা রনরিতকরণ। 

Mission:  Ensure safe, secure, environment freindly and efficient shipping through implementation 

of national and international shipping laws. 

প্রতিশ্রুি সেবােমূহ 
 

২.১ ) নাগতিক সেবা 

ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

১. 

সমুদ্রগামী/রনরশাং জাহাজ 

এবাং নকাষ্টাল জাহাবজর 

কম জকতজাবদর ন াগ্যতা সনদ 

পরীক্ষার সী সারি জস 

এযাবসসবমন্ট এবাং পরীক্ষা 

গ্রহণ 

পরীক্ষা 

অনুষ্ঠাবনর 

মাধ্যবম 

এযাবসসবমন্ট 

 

 অনলাইন আববদন করপ; 

 এবসসবমন্ট নরম; 

 রপ্র-সী নেরনাং নকাস জ সনবদর করপ (সরাসরর 

কযাবেটবদর নক্ষবত্র এন রস   সী-সারিজস 

নটস্টবমারনয়াল জমা রদবত হবব); 

নসবার মূল্যঃ 
 

 নেক অরনসার ক্লাস-১ হবত ক্লাস-৫ 

প জন্ত   অন্যান্য নেক রবিাবগর 

পরীক্ষার রন প্রকার নিবদ সব জরনন্ম 

৫০০/- হবত সবব জাচ্চ ১০ ০০০/- 

টাকা প জন্ত। 

 

বাৎসররক রসরেউল অনু ায়ী 

পরীক্ষা পররচারলত হয়। 

ননৌপররবহন অরিদপ্তবরর 

www.dos.gov.bd 

 বয়বসাইট রিরজট। 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

 

http://www.dos.gov.bd/
http://www.dos.gov.bd/
mailto:cess@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 রপ্রপাবরটরী নকাস জ সনবদর করপ; 

 রসরেরস’র করপ; 

 এসএসরস   এইচএসরস সনবদর করপ; 

 নবরসক নকাস জ সনবদর করপ; 

 রস্টয়াররাং  য়াচরকরপাং সনবদর করপ; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

 পূবব জর করিবটন্সী সনবদর করপ; 

 সী-সারিজস নটবস্টাবমারনয়াল এর করপ; 

 জাতীয় পররচয়পবত্রর করপ। 

 

 আববদন : 

 ননৌপররবহন অরিদপ্তবরর রবজ্ঞরপ্ত নাং রহসাব-

৩/ননট্যাক্স নপাট জ-১১ /১৪-১৫/৬০৯৮ 

তাররখ: ২৩/০৮/২০১৫ ইাং নমাতাববক 

অনলাইবন আববদন 

 

প্রারপ্তস্থানঃ  বয়বসাইট ঠিকানা- 

www.dos.gov.bd 

 ইরিরনয়াররাং অরনসার ক্লাস-১ 

হবত ক্লাস-৫ প জন্ত   অন্যান্য 

ইরিরনয়াররাং রবিাবগর পরীক্ষার 

রন প্রকার নিবদ সব জরনন্ম ৫০০/- 

হবত সবব জাচ্চ ১০ ০০০/- টাকা 

প জন্ত। উক্ত পরীক্ষার রন রবষবয় 

রবস্তাররত জ্ঞাতাবথ জ  ননৌপররবহন 

অরিদপ্তবরর 

www.dos.gov.bd 

 বয়বসাইট রিরজট। 

 

পররবশাি পদ্ধরত : 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল ইসলারম 

ব্যাাংক রল: জমা করবত হবব। 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আবুল বাসার 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৬৪৬৪৫ 

ই-নমইলঃ abul.basar38th@gmail.com 

 

জনাব নমাহাম্মদ  বাবয়দ উল্লাহ ইববন বরশর 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৩০০০৯২৫ 

ই-নমইলঃ obaid.bashir@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আরানাত নহাবসন 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৯১১৮৩৪৯৩৪ 

ই-নমইলঃ arafat2157@gmail.com 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 
কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

 

 

http://www.dos.gov.bd/
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:abul.basar38th@gmail.com
mailto:arafat2157@gmail.com
mailto:delowar1942@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 

 

২. 

সমুদ্রগামী/রনরশাং জাহাজ 

এবাং নকাষ্টাল কম জকতজাবদর 

পরীক্ষায় উত্তীণ জ কম জকতজাবদর 

সনদ প্রদান 

সনদ ততরর এবাং 

হস্তান্তর 

 অনলাইন আববদন করপ; 

 রনি জাররত সাইবজর ২ করপ ষ্টযাি সাইজ 

এবাং ২ করপ পাসবপাট জ সাইবজর ছরব 

 রসরেরস’র করপ; 

 রস রস’র করপ ন রদ থাবক ; 

 চক্ষু পরীক্ষার নলানল; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

 নবরসক নকাস জ সনবদর করপ।  

 

প্রারপ্তস্থানঃ  বয়বসাইট: 

www.dos.gov.bd 

ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

রবআইেরি টিএ িবনন৮ম তলা  

১৪১-১৪৩ মরতরিল  বা/এ  ঢাকা। 

নসবার মূল্যঃ 

 

৫০০/- টাকা। 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল ইসলারম 

ব্যাাংক রল: জমা করবত হবব।  

পরীক্ষার নলানল প্রকাশ হ য়া 

  আববদন দারখবলর পর ০৩ 

নরতন  কম জরদববসর মবধ্য 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

৩. 

অিযন্তরীণ ননৌ াবন কম জরত 

নারবকবদর করিবটরন্স 

পরীক্ষা গ্রহন   সনদ প্রদান 

পরীক্ষা অনুষ্ঠান; 

সনদ ততরর   

হস্তান্তরকরন 

 অনলাইন আববদন করপ; 

 ২ করপ পাসবপাট জ সাইবজর নবটা; 

 জাতীয় পররচয়পবত্রর করপ; 

 রশক্ষাগত ন াগ্যতা সনবদর করপ; 

 রপ্রপাবরটরী নকাস জ সনবদর করপ; 

 ননৌ ান মারলক কর্তজক প্রদত্ত অরিজ্ঞতা 

সনদ ন নটরস্টবমারনয়াল ; 

 ইউরনয়ন পররষদ নচয়ারম্যান/ য়াে জ 

করমশনার কর্তজক প্রদত্ত নাগররকত্ব সনবদর 

করপ। 

প্রারপ্তস্থানঃ  

 বয়বসাইট: www.dos.gov.bd 

ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

রবআইেরি টিএ িবনন৮ম তলা  

১৪১-১৪৩ মরতরিল  বা/এ  ঢাকা। 

নসবার মূল্যঃ 

 

১ম নেণীর মাস্টার/ড্রাইিার-

১০০০/- 

২য় নেণীর মাস্টার/ড্রাইিার-৭৫০/- 

৩য় নেণীর মাস্টার/ড্রাইিার-

৩৫০/- 

সুকানী/গ্রীজার-৩০০/- 

কণ জফুলী/পশুর নদী জ্ঞান-৫০০/- 

ইনল্যান্ড ইরিরনয়ার নরলরখত  

রবষয়-৮৫০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

-ঐ- 

 

অনলাইবন  আববদন জমা নদয়ার 

পর পরীক্ষার রসরেউল অনু ায়ী 

রনি জাররত রদবন পরীক্ষা গ্রহন করা 

হয়। পরীক্ষার রনি জাররত রদন 

রলরখত  নমৌরখক   চক্ষু পরীক্ষা 

গ্রহন কবর চুড়ান্ত নলানল 

জারনবয় নদ য়া হয়। 

 

উত্তীণ জ প্রাথীবদর সনদ ০১ মাবসর 

মবধ্য নদ য়া হয়। 

 

পরীক্ষা গ্রহণঃ 
 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 
 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আবুল বাসার 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৬৪৬৪৫ 

ই-নমইলঃ abul.basar38th@gmail.com 

জনাব নমাহাম্মদ  বাবয়দ উল্লাহ ইববন বরশর 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৩০০০৯২৫ 

ই-নমইলঃ obaid.bashir@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আরানাত নহাবসন 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৯১১৮৩৪৯৩৪ 

ই-নমইলঃ arafat2157@gmail.com 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 
কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

 
সনদ জারীঃ 
 

কযাবেন নমাহাম্মদ মরহউরিন 

নেপুটি নটিকযাল সাবিজয়ার  

নমাবাইলঃ ০১৮৪২৯০৮৮৭৫ 

ই-নমইলঃ mohiuddins856@gmail.com 

৪. 

অিযন্তরীন এবাং সমুদ্রগামী 

জাহাবজর কম জকতজাবদর 

ন াগ্যতা সনদ নবায়ন 

 

ঐ 

 

 অনলাইবন আববদন পত্র; 

 রসরেরস’র করপ; 

 রস রস’র করপ ন রদ থাবক ; 

 চক্ষু পরীক্ষার নলানল; 

 নবরসক নকাস জ সনবদর করপ; 

 নমরেকযার রনটবনস সনবদর করপ; 

 বয়স ৫৮ বছবরর কম; 

 ১ করপ ছরব 

 গত ০৫ বছবর ০১ বছবরর সী-সারি জস । 

 

প্রারপ্তস্থানঃ 

নসবার মূল্যঃ 

প্ররত সনবদর জন্য ৬০০/- টাকা। 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক রল: জমা করবত 

হবব। 

আববদন পত্র জমা নদ য়ার পর 

০৩ কা জরদবস।  

 

 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

mailto:abul.basar38th@gmail.com
mailto:arafat2157@gmail.com
mailto:delowar1942@gmail.com
mailto:mohiuddins856@gmail.com
mailto:cess@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 বয়বসাইট: www.dos.gov.bd 

ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

রবআইেরি টিএ িবনন৮ম তলা  

১৪১-১৪৩ মরতরিল  বা/এ  ঢাকা। 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

৫. 

নেক অরনসার ক্লাশ-১ 

নমাষ্টার নমররনার  এবাং 

নমররন ইরিরনয়ার অরনসার 

ক্লাশ-১ সনদিারীবদর রশপ 

সাবিজয়ার  সনদ জারী 

এবাং 

নবায়ন 

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

 সনদ ততরর এবাং 

হস্তান্তর 

 মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন অরিদপ্তবরর 

বরাববর আববদন পত্র; 

 নেক অরনসার ক্লাশ-১ নমাষ্টার নমররনার  

/বমররন ইরিরনয়ার অরনসার ক্লাশ-১ 

ন াগ্যতা সনবদর করপ; 

 রসরেরস’র করপ; 

 রস রস’র করপ; 

 ০১ করপ পাসবপাট জ সাইবজর ছরব; 

 ৩০০/- টাকা ষ্টযাবি প্রদত্ত 

অঙ্গীকারনামা; 

 নমররন সাবিজয়ার এবসারসবয়শন অব 

বাাংলাবদশ এর নম্বরাররশপ সনবদর করপ।  

নসবার মূল্যঃ 

 

সনদ জারী রন= ৬০০০/- 

সনদ নবায়ন রন= ৩০০০/- 

রবল্বর রন=৭০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

-ঐ- 

 

 

০৫ কা জরদবস 

 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কনরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 
 

৬. 

সমুদ্রগামী জাহাবজর 

কম জকতজা এবাং নারবকবদর 

বয়স ৫৮ বছর পূরতজর পর 

জাহাবজ ন াগদাবনর অনুমরত 

প্রদান 

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

অনুমরতপত্র 

 ততরর এবাং 

হস্তান্তর 

 মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

বরাববর আববদনপত্র; 

 রসরেরস’র করপ; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ররঙ্গন করপ; 

 চক্ষু রববশষজ্ঞ এমরবরবএস োক্তার এর 

নসবার মূল্যঃ 

 

চক্ষু পরীক্ষার রন- ৫০০/- টাকা। 

এন রস রন- ২০০০/- টাকা 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

 

০৭ কা জরদবস 

 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

নপ্রসরক্রপশন; 

 ননৌপররবহন অরিদপ্তর কর্তজক চক্ষু 

পরীক্ষার নলানল।  

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক রল: জমা করবত 

হবব। 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

 

  

৭. 

মাষ্টার-ড্রাইিারবদর বয়স 

৫৮ বছর পূরতজর পর ন াগ্যতা 

সনবদর নময়াদ বৃরদ্ধ/বয়স 

বৃরদ্ধ 

    

 

 

    

 

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

অনুমরতপত্র 

 ততরর এবাং 

হস্তান্তর 

 মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 
বরাববর আববদনপত্র; 

 মূল রস রস সনদ; 

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ররঙ্গন করপ; 

 রসরিল সাজজন কর্তজক রনটবনস সনদ; 

 ননৌপররবহন অরিদপ্তর কর্তজক চক্ষু পরীক্ষার 
নলানল।  

নসবার মূল্যঃ 

 

চক্ষু পরীক্ষার রন- ৫০০/- টাকা। 

এন রস রন- ২০০০/- টাকা 

 

 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক রল: জমা করবত 

হবব। 

০৭ কা জরদবস 

 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

৮. 

সমুদ্রগামী জাহাবজর নেক 

এবাং ইরিরনয়ারবদর 

অনুকূবল  AOR/COR 

জারী 

পরীক্ষা গ্রহন  

সনদ ততরর   

প্রদান 

 মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

বরাববর আববদনপত্র; 

 নকািানীর রনবয়াগপত্র করপ; 

 রসরেরসর করপ; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

 একাবেরমক/ নেরনাং সনবদর করপ; 

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ররঙ্গন করপ; 

 রস রস নবায়বনর করপ; 

 রেসবপনবসশন নরম পূরণ; 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

৩০০০/- টাকা 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

৩ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

৯. 

সমুদ্রগামী জাহাবজর নেক 

এবাং ইরিরনয়ারবদর 

অনুকূবল রেসবপনবসশন 

জারী 

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

 সনদ ততরর এবাং 

হস্তান্তর    

 মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

বরাববর আববদনপত্র; 

 রসরেরস’র করপ; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

নসবার মূল্যঃ 

 

৩০০০/- টাকা।  

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

AOR এর নক্ষবত্র দুই রদন 

COR এর নক্ষবত্র সনদ  াচাই 

সাবপবক্ষ ০৩ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ররঙ্গন করপ; 

 রস রস নবায়বনর করপ; 

 রজএমরেএসএস নবায়বনর করপ; 

 মূল রস আর সনদ; 

 মূল রস আর সনবদর করপ।  

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

১০. 

সমুদ্রগামী জাহাবজর নেক   

ইরিরনয়ার অরনসার এবাং 

নারবকবদর অনুকূবল 

 Certificate of 

Proficiency নCoP  

জারী 

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

সনদ ততরর এবাং 

হস্তান্তর 

 অনলাইবন আববদন পত্র; 

 রসরেরস’র করপ; 

 রস রস’র করপ ন রদ থাবক ; 

 এনরসরলয়ারর নকাস জ সনবদর করপ; 

 প্রবয়াজনীয় স্টাি সাইবজর ছরব; 

 রশক্ষাগত ন াগ্যতা সনবদর করপ নপ্রব াজয 

নক্ষবত্র । 

 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

৫০০/- টাকা  

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

পরীক্ষায় উত্তীণ জ হ য়া সাবপবক্ষ  

০২ কা জরদবস 

পরীক্ষা গ্রহণঃ 
 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং) 

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 
 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আবুল বাসার 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৬৪৬৪৫ 

ই-নমইলঃ abul.basar38th@gmail.com 

 

জনাব নমাহাম্মদ  বাবয়দ উল্লাহ ইববন বরশর 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৩০০০৯২৫ 

ই-নমইলঃ obaid.bashir@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আরানাত নহাবসন 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৯১১৮৩৪৯৩৪ 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:abul.basar38th@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

ই-নমইলঃ arafat2157@gmail.com 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 

কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

 

সনদ জারীঃ 
 

কযাবেন নমাহাম্মদ মরহউরিন 

নেপুটি নটিকযাল সাবিজয়ার  

নমাবাইলঃ ০১৮৪২৯০৮৮৭৫ 

ই-নমইলঃ mohiuddins856@gmail.com 

১১. 

সমুদ্রগামী/রনরশাং জাহাজ 

এবাং নকাষ্টাল জাহাবজর নেক 

অরনসারবদর GMDSS 

পরীক্ষা গ্রহণ   সনদ প্রদান 

পরীক্ষা অনুষ্ঠান  

সনদ ততরর   

প্রদান 

 অনলাইবন আববদন পত্র; 

 রসরেরস’র করপ; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ছরব। 

 পরীক্ষার নলানল করপ। 

নসবার মূল্যঃ 

 

পরীক্ষা রনস=৬০০০/- টাকা 

সনদ জারী রনস =৩৫০০/- টাকা 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

পরীক্ষায় উত্তীণ জ হ য়া সাবপবক্ষ  

০২ কা জরদবস 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল) 

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 
কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

 

mailto:arafat2157@gmail.com
mailto:delowar1942@gmail.com
mailto:mohiuddins856@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:sayeedslab@gmail.com
mailto:delowar1942@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

১২. 

সমুদ্রগামী  রনরশাং  নকাষ্টাল 

এবাং অিযন্তরীণ  জাহাবজর 

কম জকতজাবদর চক্ষু পরীক্ষা 

পরীক্ষা গ্রহণ 

চক্ষু পরীক্ষা 

অনুষ্ঠান এবাং 

নলানল 

অবগতকরন। 

 

 অনলাইবন আববদন পত্র; 

 চক্ষু রববশষজ্ঞ এমরবরবএস োক্তার এর 

নপ্রসরক্রপশন; 

নসবার মূল্যঃ 

 

500/- টাকা। 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

-ঐ- 

পরীক্ষায় উত্তীণ জ হ য়া সাবপবক্ষ  

০১ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আবুল বাসার 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৬৪৬৪৫ 

ই-নমইলঃ abul.basar38th@gmail.com 

 

জনাব নমাহাম্মদ  বাবয়দ উল্লাহ ইববন বরশর 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৩০০০৯২৫ 

ই-নমইলঃ obaid.bashir@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আরানাত নহাবসন 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৯১১৮৩৪৯৩৪ 

ই-নমইলঃ arafat2157@gmail.com 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 

কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:abul.basar38th@gmail.com
mailto:arafat2157@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

১৩. 
ট্যাাংকার এবন্ডাস জবমন্ট পরীক্ষা 

গ্রহণ   এবন্ডাস জবমন্ট প্রদান 

পরীক্ষা অনুষ্ঠান  

সনদ ততরর   

হস্তান্তর 

 অনলাইবন আববদন পত্র; 

 রসরেরস’র করপ; 

 ন  রবষবয় এবন্ডাস জবমন্ট হবব তার 

রস রপ’র করপ; 

 এেিান্স এবন্ডাস জ এর নক্ষবত্র জাহাজ 

মারলক বা মাস্টার হবত অরিজ্ঞতার 

প্রতযয়ন; 

 নমরেকযাল রনটবনস সনবদর করপ; 

 এেিান্স নায়ার নাইটিাং সনবদর করপ। 

 

নসবার মূল্যঃ 

 নবরসক  বয়ল   নকরমকযাল 
ট্যাাংকার পরীক্ষা=১০০০/- 

গ্যাস ট্যাাংকার পরীক্ষা – 

২ ০০/- 

 এযােিান্সে অবয়ল/বকরমকযাল 
/গ্যাস ট্যাাংকার পরীক্ষা 

নপ্ররতটি =১০০০/- 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

পরীক্ষায় উত্তীণ জ হ য়া সাবপবক্ষ  

০২ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং  প্রিান পরীক্ষক ন 

ইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আবুল বাসার 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৬৪৬৪৫ 

ই-নমইলঃ abul.basar38th@gmail.com 

 

জনাব নমাহাম্মদ  বাবয়দ উল্লাহ ইববন বরশর 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৩০০০৯২৫ 

ই-নমইলঃ obaid.bashir@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আরানাত নহাবসন 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৯১১৮৩৪৯৩৪ 

ই-নমইলঃ arafat2157@gmail.com 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

mailto:delowar1942@gmail.com
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:sayeedslab@gmail.com
mailto:abul.basar38th@gmail.com
mailto:arafat2157@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 
কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

১৪. 
োক্তারবদর অনুবমাদন 

প্রদান  

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

অনুবমাদন পত্র 

প্রদান 

 মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর 

বরাববর আববদনপত্র; 

 রশক্ষাগত ন াগ্যতা   অরিজ্ঞতা সনবদর 

করপ 

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ছরব 

 

   নসবার মূল্যঃ 

৫০০০/- টাকা 

 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

-ঐ- 

োক্তাবরর সুরবিারদ  াচাই 

সাবপবক্ষ ০২ মাস 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

 

 

জনাব রমঠুন কুমার চানী 

নকা-অরে জবনটর 

নমাবাইলঃ ০১৮১৭০৮৮৩৬৬ 

ই-নমইলঃ mithucha@yahoo.com 

 

১৫. 

সীবনয়ারার 

আইবেনটিরনবকশন েকুবমন্ট 

নSID  জারী 

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

SID ততরর 

এবাং হস্তান্তর 

 অনলাইন আববদনপত্র; 

 রসরেরস/পাসবপাবট জর করপ 

 ০১ করপ পাসবপ জাট সাইবজর ছরব 

নসবার মূল্যঃ 

 

১০০০/- টাকা 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

-ঐ- 

তাৎক্ষরনক 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

১৬. 

বাাংলাবদশ-িারত অিযন্তরীন 

ননৌ চলাচবলর লবক্ষয 

প্রবটাকল  এবন্ডাস জবমন্ট 

প্রদান  

নরথ  াচাইয়াবন্ত 

অনুমরত  প্রদান 

 সুপারিাইজার/এবসারসবয়শন অব 

প্যাবনল নম্বরাবরর রনকট নথবক Dead 

Weight Scaleসহ ড্রানট চাট জ   

কযাপারসটি প্ল্যান; 

 ননৌ-পররবহন অরিদপ্তবরর সাবিজয়ার 

কর্তজক প্রদত্ত  পররদশ জন ররবপাট জ; 

 মাষ্টার-ড্রাইিারবদর সনবদর করপ; 

 ইন্সুবরন্স সনবদর করপ; 

 জাহাবজর ছরব; 

 সাবিজ সনবদর করপ; 

- ০৭ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 
 

 

জনাব মুমতা নহনা মুক্তা 

পররদশ জক 

নমাবাইল : ০১৮২২৫০২৯৩৭ 

mailto:delowar1942@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:mithucha@yahoo.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com


 

Page 12 of 28 

 

ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 নররজষ্ট্রশন সনবদর করপ; 

 সাবিজ রেক্লাবরশন এর করপ; 

 েরকাং সনদ; 

 ইনচাজজ মাস্টাবরর অঙ্গীকারনামা; 

 VHF ইন্সবটবলশন এর ররবপ জাট।  

ই-নমইল : mumtahenamukta@gmail.com 

১৭. 

অিযন্তরীণ ননৌ াবনর 

অনুকূবল নব-ক্ররসাং 

অনুবমাদন 

ঐ 

 হালনাগাদ সাবিজ সনবদর করপ; 

 নররজবেশন সনবদর করপ; 

 মাষ্টার-ড্রাইিাবরর সনবদর করপ; 

 আল্ট্রাবসারনক রথকবনস নগরজাং ররবপাট জ; 

 ইন্সুবরবন্সর েকুবমন্ট/ য়াটার োন্সবপাট জ 

নসবল দারখলকৃত চাঁদার ররশদ; 

 ট্যাাংকাবরর জন্য Co২ স্থাপন এবাং হট 

নপ্ল্ট প্ররতস্থাপন সাংক্রান্ত ররবপাট জ এবাং 

রববফারক অরিদপ্তবরর লাইবসন্স এর 

করপ; 

 সাবিজয়াবরর সুপাররশপত্র ; 

 েরকাং সনদ; 

 স্টযারবরলটি বুকবলট; 

 জাহাবজর ছরব; 

 ইনচাজজ মাস্টাবরর অঙ্গীকারনামা; 

নসবার মূল্যঃ 

 

৭০০০/- টাকা 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

 অরিদপ্তবরর অনুকূবল বাাংলাবদশ 

ব্যাাংবক চালাবনর মাধ্যবম 

পররবশািব াগ্য। 

 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

 

জনাব মুমতা নহনা মুক্তা 

পররদশ জক 

নমাবাইল : ০১৮২২৫০২৯৩৭ 

ই-নমইল : mumtahenamukta@gmail.com 

১৮. 
অিযন্তরীন ননৌ াবনর 

নামকরবনর  ছাড়পত্র  
ঐ  

 রনি জাররত নরবম আববদন করবত হবব; 

 টি.আই.এন নররজবেশন সনবদর করপ; 

 ননৌ ান মারলবকর ১ করপ পাসবপাট জ 

সাইবজর ছরব; 

 জাতীয় পররচয় পবত্রর করপ। 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

১২০০/- টাকা 

 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক রল: শাখায় জমা 

করবত হবব। 

 থা থিাবব আববদপত্র জমা 

রদবল অনুর্ধ্জ ১নএক  সপ্তাহ । 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

 

জনাব নমাঃ মাইদুল ইসলাম 

পররদশ জক 

নমাবাইল : ০১৭২৩৩৭৫০১৪  

ই নমইলঃ : maidul.du.ed@gmail.com 

 

১৯. 

শান্ত নমৌসুবম  াত্রীবাহী 

ননৌ াবনর িবয়জ লাইবসন্স 

ইসুয 

ঐ 

নটকনান - নসন্টমাটি জন রুবট  াত্রীবাহী ননৌ ান 

পররচালনার রনরমবত্ত িবয়জ লাইবসন্স প্রারপ্তর 

জন্য রনবনাক্ত কাগজপত্র জমা রদবত হবব - 

নসবার মূল্যঃ 

 

৫০০০/- টাকা 

 

 থা থিাবব আববদপত্র জমা 

রদবল অনুর্ধ্জ ১৫ নপনর  রদন । 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:maidul.du.ed@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 নকািানীর প্যাবে আববদনপত্র; 

 নসনটি ইকুইপবমন্ট সনবদর করপ; 

 নররজবেশন সনবদর করপ; 

 মাস্টার-ড্রাইিারবদর ন াগ্যতা সনবদর 

করপ।  

  

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

জনাব নমা: শরনকুর রহমান 

মূখ্য পররদ জশক 

ননান : ০২-৯৫৫৮৫৬০ 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৩৫১৯৬ 

ই-নমইলঃ ci@dos.gov.bd 

msrahman70@gmail.com 

২০. 

নমররটাইম 

ইন্সটিটিউট/একাবেমীর রপ্র 

সী কযাবেট/বরটিাং নকাবস জ 

অাংশগ্রহণকারী প্ররশক্ষণাথী- 

নদর অনুকূবল DoS 

Registration 

No.প্রদান 

ঐ  

 অনলাইবন রনি জাররত পূরণকৃত নম জ; 

 আববদন পত্র; 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

প্ররত প্রাথী ২০০/- টাকা 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

এসএসরস/এইচএসরসর নলানল 

 াচাই সাবপবক্ষ ০৫ কা জরদবস 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব রমঠুন কুমার চানী 

নকা-অরে জবনটর 

নমাবাইলঃ ০১৮১৭০৮৮৩৬৬ 

ই-নমইলঃ mithucha@yahoo.com 

২১. 

নমররটাইম ইন্সটিটিউট/ 

একাবেমীবত রবরিন্ন 

এনরসরলয়ারী নকাবস জ 

অাংশগ্রহণকারীবদর অনুকূবল 

DoS Registration 

No. প্রদান 

ঐ  

 নকাবস জর রসরেউল এর করপ; 

 প্রাথীবদর উপরস্থরত তারলকা এর করপ; 

 প্ররশক্ষকগবণর তারলকার করপ; 

 প্রব াজয নক্ষবত্র ইন্সটিটিউট কর্তজক গৃহীত 

পরীক্ষার খাতা। 

নসবার মূল্যঃ 

 

প্ররত প্রাথী ২০০/- টাকা 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

০২ কা জরদবস 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

 

জনাব রমঠুন কুমার চানী 

নকা-অরে জবনটর 

নমাবাইলঃ ০১৮১৭০৮৮৩৬৬ 

ই-নমইলঃ mithucha@yahoo.com 

২২. 

সমুদ্রগামী জাহাজ  রনরশাং 

জাহাজ এবাং নকাষ্টাল 

জাহাজ/ট্যাাংকাবরর 

নররজবষ্ট্রশন 

ননৌ বারণজয দপ্তর  চট্টগ্রাম এর রসটিবজন চাট জাবর পা য়া  াবব।  

কযাবেন সারির মাহমুদ 

প্রিান কম জকতজা 

ননৌ বারণজয দপ্তর  চেগ্রাম। 

ননানঃ ০৩১-৭২৪১৪০ 

নমাবাইল০১৭৩০৪৪৬৬৮৮  

ই-নমইলঃ po@mmd.gov.bd 

 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:ci@dos.gov.bd
mailto:esse@dos.gov.bd
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:mithucha@yahoo.com
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:mithucha@yahoo.com
mailto:po@mmd.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 

 

 

 

 

২৩. 

অিযন্তরীন ননৌ ান 

নররজবষ্ট্রশন 

সকল তথ্য ঢাকা নসদরঘাট   ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার এন্ড নররজোরার কা জালয়    নারায়ণগি  বররশাল  খুলনা এর ইরিরনয়ার এন্ড 

রশপ সাবিজয়াবরর কা জালয় এবাং তিরব নব্রাক্ষণবারড়য়া   চট্টগ্রাম   চাঁদপুর এর আঞ্চরলক ননৌ ান সাবিজ   নররজবেশন/পররদশ জন অরনস এর 

রসটিবজন চাট জাবর পা য়া  াবব। 

জনাব নমাঃ রসরাজুল ইসলাম 

   ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার  সদরঘাট  ঢাকা  

নমাবাইলঃ ০১৭১২১৩৩৫৪৫ 

ই-নমইলঃ sababasiraj@gmail.com 

 

জনাব নমাহাম্মদ এহবতছানুল হক নরকর 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার  নারায়নগি    চাঁদপুর। । 

নমাবাইলঃ ০১৭১২১১৬৬৪০ 

ই-নমইলঃ bastubfakir@gmail.com 

 

জনাব তাইফুর আহবমদ ভ ূঁইয়া 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার  বররশাল। 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬৭৪২০৮৬ 

ই-নমইলঃ taifurbhuiyan33rd @gmail.com 

 

জনাব মাশরুন আহবমদ 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার  খুলনা 

ননানঃ ০৪১-৭৬২৫৪৯ 

নমাবাইলঃ ০১৭৭৭৭৮৭৩৪৮ 

ই-নমইলঃmash.buet@yahoo.com 

 

জনাব  নমাঃ শাহররয়ার নহাবসন 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার  তিরব 

ননান: ৭৬৩০৮১৭ 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯১৮৯৯১৬ 

ই-নমইলঃ shah9992001@yahoo.com 

 

 

 

জনাব নমাঃ মাহবুবুর ররশদ 

ইরিরনয়ার এন্ড রশপ সাবিজয়ার  চট্টগ্রাম। 

ননানঃ ০২-৭১১০৮৯৩ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৯৭০৫২ 

ই-নমইলঃ mrashid36@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:sababasiraj@gmail.com
mailto:bastubfakir@gmail.com
mailto:ই-মেইলঃmash.buet@yahoo.com
mailto:shah9992001@yahoo.com
mailto:mrashid36@yahoo.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 

 

 

 

 

 

২৪. 

অিযন্তরীন ননৌ ান পররদশ জন 

সকল তথ্য ঢাকা নসদরঘাট   বররশাল  চাঁদপুর  নারায়ণগি  চট্টগ্রাম  খুলনা  পটুয়াখালী  অিযন্তরীণ জাহাজ পররদশ জনালয় এর কা জালয় এবাং 

ঢাকা নপাটুররয়া   ঢাকা নমা য়া  ভিরব নব্রাক্ষণবারড়য়া  বাবগরহাট নবমাাংলা   নিালা  কক্সবাজার  রাঙ্গামাটি    রকবশারগি এর  আঞ্চরলক 

ননৌ ান সাবিজ   নররজবেশন/পররদশ জন অরনস এর রসটিবজন চাট জাবর পা য়া  াবব।  

 

জনাব নমাহাম্মদ হারববুর রহমান  

পররদশ জক নবতিশাল) 

নমাবাইল: 01742966083 

ই-নমইল: ah.rahman22@yahoo.com 

 

জনাব নমাঃ নুরুল কররম 

পররদশ জক ননািায়নগঞ্জ এবং িাওয়া) 

নমাবাইল: 01711736684 

   ই-নমইল: karimdos1990@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ রমলন নমাল্লা 

পররদশ জক নঢাকা) 

নমাবাইল: 01714795419 

ই-নমইল: md.milonmolla@gmail.com 

 

জনাব নমা. আরশকুর রহমান   

পররদশ জক নচাঁদপুি) 

নমাবাইল: 01793038799 

   ই-নমইল: asikur3460@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ আবু জানর রময়া 

পররদশ জক নচেগ্রাম  

নমাবাইল: 01711061311 

   ই-নমইল: abuzafarmiah22@gmail.com 

 

জনাব সিাোঃ িাশশদুল আলি 

পররদশ জক নখুলনা  

   নমাবাইল: 01717122312 

 ই-নমইল: msrashed0893@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ িাইদুল ইেলাি 

পররদশ জক নঢাকা, প্রধান কার্ যলয়) 

নমাবাইল: 01723375014 

   ই-নমইল: maidul.du.ed@gmail.com 

 
জনাব মুিিা সহনা মুক্তা 

পররদশ জক নঢাকা, প্রধান কার্ যলয়) 

   নমাবাইল: 01822502937 

   ই-নমইল: mumtahenamukta@gmail.com 
 

mailto:karimdos1990@gmail.com
mailto:md.milonmolla@gmail.com
mailto:asikur3460@gmail.com
mailto:abuzafarmiah22@gmail.com
mailto:mumtahenamukta@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

জনাব সিাোঃ ওয়াতহদুি িহিান 

পররদশ জক নকক্সবাজাি) 

নমাবাইল: 01717449781, 

   ই-নমইল: wahedur08@gmail.com 
 
জনাব সিাোঃ িাশশদুল আলি 

পররদশ জক নবমাাংলা  খুলনা  

   নমাবাইল: 01717122312 

 ই-নমইল: msrashed0893@gmail.com 

 
 

জনাব এস.এম. আরশকুল আলম  

পররদশ জক নআররচা) 

নমাবাইল: 01673338637 

ই-নমইল: ashiqulalam007@gmail.com 
 

 

জনাব নমাঃ আরমর নহাবসন ভ ূঁইয়া 

পররদশ জক নবিালা) 

নমাবাইল: 01717244600 

ই-নমইল: 
 

জনাব নমাঃ শাহজাহান রসরাজ 

পররদশ জক নবাগাবাড়ী, িাজশাহী) 

নমাবাইল: 01712751004 

ই-নমইল: shajahan.siraj.oo@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ রানা নমাস্তানা 

পররদশ জক নপটুয়াখালী) 

নমাবাইল: 01829589020 

   ই-নমইল: Ranadu65@gmail.com 

 

জনাব নমাহাম্মদ আরমন উরিন 

পররদশ জক নঢাকা) 

নমাবাইল: 01912592424 

   ই-নমইল: amin.uddin83@yahoo.com 

 

জনাব নমাঃ জরহরুল কাইয়ুম 

পররদশ জক নভিিব) 

নমাবাইল: 01814935552 

   ই-নমইল: jkaium1975@gmail.com 

 

 

mailto:msrashed0893@gmail.com
mailto:shajahan.siraj.oo@gmail.com
mailto:Ranadu65@gmail.com
mailto:amin.uddin83@yahoo.com
mailto:jkaium1975@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

নমাছাঃ আঞ্জুয়ারা নবগম 

পররদশ জক (চািড়াবন্দি, রকবশারগজ্ঞ) 

নমাবাইল: 01790108930 

   ই-নমইল: anjumansima8@gmail.com 

 

২৫. 
নারবক  কযাবেট   ননৌ-

কজমকজতাবদর রসরেরস প্রদান 
সরকারী সমুদ্র পররবহন অরনস  চটগ্রাম এর  বয়ব সাইট নাং www.gso.gov.bd নত রসটিবজন চাট জার পা য়া  াবব। 

জনাব নমাঃ জারকর নহাবসন নচৌধুরী 

রশরপাং মাষ্টার 

সরকারী সমুদ্র পররবহন অরনস  চেগ্রাম। 

ননানঃ ০৩১-৭২৩৭৫৪ 

নমাবাইলঃ ০১৮১৭২০৫৭১২ 

নযাক্সঃ ০৩১-৭১০৯৮৪ 

ই-নমইলঃgso@gso.gov.bd 

 

 

 

 

২৬. অিযন্তরীন ননৌ াবনর 

সাবিজ/সাবিজ সনদ জারী  

নরথ  াচাই  সনদ 

ততরর এবাং 

হস্তান্তর 

 সাবিজ নময়াদ নশষ হ য়ার ১ মাস পূবব জ 

রনি জররত নবম জ আববদন; 

 ননৌ ানটিবক খারল অবস্থায় পরীক্ষা 

রনরীক্ষার জবন্য উপস্থাপন; 

 েরকাং সনদ ২ বছর/৩ বছর অন্তরসনদ; 

 রনবয়ারজত মাষ্টার/ড্রাইিার সনবদর করপ; 

 ক্রু রলষ্ট এর করপ; 

 পূব জবতী সাবিজ সনবদর করপ। 

 

প্রারপ্তস্থানঃ  বয়বসাইট ঠিকানা- 

www.dos.gov.bd 

নসবার মূল্যঃ 

নররজষ্ট্রার/সাবিজয়াবরর  াতায়াত  

নররজঃ রন  

িযাট   অনুরমত আয়কর বাবদ 

ননৌ াবনর প্রকার নিবদ নমাট খরচ 

১৫ ০০০ টাকা নথবক ১ ৫০ ০০০ 

টাকা। 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

বাাংলাবদশ ব্যাাংবকর রনি জাররত 

নকাবে চালাবনর মাধ্যবম জমা 

প্রদান করবত হবব। 

 ননৌ ান পরীক্ষাবন্ত সঠিক 

পা য়া নগবল আববদনপত্র 

জমার ৩ রদবনর মবধ্য সাবিজ 

সিন্ন কবর সাবিজয়ার 

কর্তজক ৪৫ রদন নময়াবদর 

একটি সামরয়ক সনদ 

নবটাবকন  জারী করা হয়। 

 নটাবকন জারীর ৪৫ রদবনর 

মবধ্য ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর প্রিান কা জালয় 

নথবক মূল সাবিজ সনদ জারী 

করা হয়। 

 অনলাইবল সাবিজ সনদ 

প্রদান করা হবয়।  

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

জনাব নমা: শরনকুর রহমান 

মূখ্য পররদ জশক 

ননান : ০২-৯৫৫৮৫৬০ 

নমাবাইলঃ ০১৭১১৯৩৫১৯৬ 

ই-নমইলঃ ci@dos.gov.bd 

msrahman70@gmail.com 

 

জনাব নমাঃ মাইদুল ইসলাম 

পররদশ জক 

নমাবাইল : ০১৭২৩৩৭৫০১৪  

ই নমইলঃ : maidul.du.ed@gmail.com 

 

 

২৭. 
অিযন্তরীণ ননৌ াবনর নকশা 

অনুবমাদন 

নকশা 

 রনরীক্ষাবন্ত 

অনুবমাদনকরন 

 ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর নথবক ননৌ াবনর 

নাবমর ছাড়পবত্রর করপ; 

 রনি জাররত নরবম আববদন পত্র; 

 ছয় নসট  থা থ ড্রইাং; এবাং 

 রনস এর টাকা জমা প্রদাবনর ররশদ। 

প্রারপ্তস্থানঃ 

৫০০ টাকার রন প্রদান পূব জক 

ননৌ-পররবহন  অরিদপ্তর  

নসবার মূল্যঃ 

 

নকশা অনুবমাদনঃ 

নক  তদঘ জয অনুর্ধ্জ ৪০ রমটার 

প জন্তক ৭৫০০/- 

নখ  ৫০ রমঃ প জন্ত ১০০০০/- 

নগ  অনুর্ধ্জ ৫০ রমটাবরর উবর্ধ্জ 

১৫০০০। 

রেজাইন মরেরনবকশনঃ 

নখ  তদঘ জয অনুর্ধ্জ ৪০ রমটার প জন্তক 

২০০০/- 

আববদন পত্র দারখবলর পর ৪৫ 

রদন এবাং 

করমটির সুপাররবশর রিরত্তবত 

সাংবশািবনর পর ১৫ কা জদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

জনাব নমাঃ মাইদুল ইসলাম 

পররদশ জক 

নমাবাইল : ০১৭২৩৩৭৫০১৪  

ই নমইলঃ : maidul.du.ed@gmail.com 

mailto:anjumansima8@gmail.com
http://www.gso.gov.bd/
mailto:gso@gso.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:ci@dos.gov.bd
mailto:esse@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

রবআইেরিউটিএ িবন ন৮ম তলা  

১৪১-১৪৩ মরতরিল  বা/এ  ঢাকা। 

নখ  ৫০ রমঃ প জন্ত ৩৫০০/- 

নগ  অনুর্ধ্জ ৫০ রমটাবরর উবর্ধ্জ 

৫০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

 

 

 

 

 

 

২৮. 

নবসরকারী নমররটাইম 

ইন্সটিটিউট অনুবমাদন 

প্ররতষ্ঠান 

সরজরমবন 

পররদশ জন  নরথ 

প জাবলাচাবন্ত 

অনুবমাদন প্রদান 

 গাইেলাইবনর এযাবনক্স-১ নরবম ৫ করপ 

আববদনপত্র; 

 গাইেলাইবনর ১.৭.১ নমাতাববক েকুবমন্ট 

 

নসবার মূল্যঃ 

 নররজবষ্ট্রশন রন ২ ০০ ০০০/- 

টাকা নঅবনরতব াগ্য  

 রপ্র-সী প্ররশক্ষবণর অনুবমাদবনর 

জন্য ৪০ ০০ ০০০/- টাকা 

রসরকউররটি নবনরতব াগ্য  

 নপাষ্ট-সী এবাং এনরসরলয়ারী 

নকাস জ পররচালনার অনুবমাদবনর 

জন্য ২০ ০০ ০০০/- টাকা 

রসরকউররটি মারন 

মহাপররচালবকর অনুকূবল 

দারখল করবত হবব 

নবনরতব াগ্য । 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর অনুকূবল বাাংলাবদশ 

ব্যাাংবক চালাবনর মাধ্যবম 

পররবশািব াগ্য। 

 

আববদন পত্র দারখবলর পর 

পররদশ জন করমটির সবন্তাষজনক 

ররবপাট জ প্রারপ্ত সাবপবক্ষ ১২০রদন। 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

 

জনাব রমঠুন কুমার চানী 

নকা-অরে জবনটর 

নমাবাইলঃ ০১৮১৭০৮৮৩৬৬ 

ই-নমইলঃ mithucha@yahoo.com 

 

২৯. 

নমররটাইম ইন্সটিটিউটসমূবহ 

পররচারলত নপাষ্ট-সী এবাং 

এনরসরলয়ারী নকাস জ 

অনুবমাদন 

প্ররতষ্ঠান 

সুরবিারদ 

পররদশ জন   নরথ 

প জাবলাচাবন্ত 

অনুবমাদন প্রদান 

 Guidelines নApproval 

and Capacity Building  of 

Private Maritime 

Training Institute  2013 

এর ১.১৫.২ নমাতাববক গাইেলাইবনর 

এযাবনক্স-২ নরবম আববদনপত্র; 

নসবার মূল্যঃ 

প্ররত নকাস জ অনুবমাদন রন 

৭ ০০০/- টাকা । 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

পররদশ জন/ াচাই করমটির ররবপাট জ 

প্রারপ্ত সাবপবক্ষ এক মাস 

 

কযাবেন সাঈদ আহবমদ 

কবরালার অব নমররটাইম এডুবকশন নচলরত দারয়ত্ব  

ননানঃ ০২-৯৫১৩৩০৫ 

নমাবাইলঃ ০১৭২০-১৪৮৫৪৫ 

ই-নমইলঃ  cme@dos.gov.bd 

 sayeedslab@gmail.com 

mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:mithucha@yahoo.com
mailto:cme@dos.gov.bd
mailto:sayeedslab@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 গাইেলাইবনর ১.১৫ নমাতাববক েকুবমন্ট  

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

 

জনাব রমঠুন কুমার চানী 

নকা-অরে জবনটর 

নমাবাইলঃ ০১৮১৭০৮৮৩৬৬ 

ই-নমইলঃ mithucha@yahoo.com 

 

 

৩০. 
েকইয়াে জ/রশপ ইয়াে জ/বমররন 

 য়াকজশপ/রশপ রবল্ডাস জবদর 

এন রস 

প্ররতষ্ঠান 

পররদশ জনপূব জক 

ছাড়পত্র প্রদান 

 নকািানীর প্যাবে আববদন; 

 টিন সনবদর করপ; 

 নমবমাবরন্ডাম অব আন্ডারষ্টযারন্ডাং এর করপ; 

 নেে লাইবসন্স এর করপ। 

ননৌ পররবহন অরিদপ্তবরর রবজ্ঞরপ্ত 

নাং রহসাব-৩/ননট্যাক্স নপাট জ-

১১ /১৪-১৫/৬০৯৮ তাাং 

২৩/০৮/২০১৫ ইাং নমাতাববক 

রবরিন্ন কযাটাগরীর রন। 

১০ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং প্রিান পরীক্ষক 

নইরিরনয়াররাং  

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

 

 

 

 

৩১. 

সমুদ্রগামী   অিযন্তরীণ 

জাহাবজ নসইনটি এবাং 

অরিরনব জাপক  ন্ত্র সরবরাহ   

স্থাপন করার অনুমরত প্রদান 

ঐ 

 নকািানীর প্যাবে আববদন ; 

 টিন সনবদর করপ; 

 নমবমাবরন্ডাম অব আন্ডারষ্টযারন্ডাং এর 

করপ; 

 নেে লাইবসন্স এর করপ। 

 ননৌ পররবহন অরিদপ্তবরর রবজ্ঞরপ্ত 
নাং রহসাব-৩/ননট্যাক্স নপাট জ-

১১ /১৪-১৫/৬০৯৮ তাাং 

২৩/০৮/২০১৫ ইাং নমাতাববক 

রবরিন্ন কযাটাগরীর রন। 

 

 উক্ত রন রবষবয় রবস্তাররত জ্ঞাতাবথ জ  

ননৌপররবহন অরিদপ্তবরর 

www.dos.gov.bd 

 বয়বসাইট রিরজট। 

 

১০ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং প্রিান পরীক্ষক 

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

 

 

৩২. 

নকাষ্টাল/কাবগ জা জাহাবজর 

অনুকূবল নলােলাইন/ 

সমুদ্রগামী জাহাবজর 

Exemption 

Certiticate প্রদান 

আববদন 

রনরীক্ষাবন্ত 

অনুমরত প্রদান 

 নকািানীর প্যাবে আববদন পত্র; 

 সাংরিষ্ট সনবদর করপ। 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

৫০০০/- টাকা। 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

১০ কা জরদবস 

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং প্রিান পরীক্ষক 

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

mailto:mithucha@yahoo.com
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
http://www.dos.gov.bd/
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র এবাং প্রারপ্তস্থান নসবার মূল্য এবাং পররবশাি পদ্ধরত নসবা প্রদাবনর সময়সীমা দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

 

 

 

৩৩. 

রশপ ম্যারনাং এবজন্টবদর 

লাইবসন্স প্রদান  

আববদন 

রনরীক্ষাবন্ত 

অনুমরত প্রদান 

নারবক ররক্রুটিাং এবজন্ট 

নলাইবসন্স রবরিমালা ২০০৫ এর ৬ িারা 

নমাতাববক েকুবমন্টস । 

নসবার মূল্যঃ 

 

জামানত-৫ ০০ ০০০/- 

লাইবসন্স রন ১৫ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরত : 

 

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর অনুকূবল নপ-অে জাবরর 

মাধ্যবম পররবশািব াগ্য। 

 াচাই-বাছাই করমটির 

সবন্তাষজনক পররদশ জন ররবপ জাট 

এবাং লাইবসরন্সাং করমটির 

প্ররতববদন প্রারপ্তর পর ১৫ 

কা জরদবস 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

 

কযাবেন কাজী মুহাম্মদ আহসান  

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৮১৯৯৭৬৪৮৮ 

ই-নমইলঃ quazi.ahsan1767@gmail.com 

 
 

জনাব নররজনা নবগম 

উপ-পররচালক নরশরপাং  

ননান : ০২-৯৫৬৯৬২৫ 

নমাবাইলঃ ০১৯৮১৯১০৪১৬ 

ই-নমইল : rezinab1968@gmail.com 

 

 

৩৪. এবজন্টবদর লাইবসন্স নবায়ন 

আববদন 

পরীক্ষাবন্ত 

লাইবসন্স নবায়ন 

নারবক ররক্রুটিাং এবজন্ট 

নলাইবসন্স রবরিমালা ২০০৫ এর “নরম-গ” 

নমাতাববক েকুবমন্ট। 

নসবার মূল্যঃ 
 

নবায়ন রন ১০০০০/- 
 

পররবশাি পদ্ধরত : 
 

-ঐ- 

৩০ কা জরদবস -ঐ- 

৩৫. 

রপ্তানীপণ্য  জন সাংক্রান্ত 

VGM এর অনুমরত প্রদান 

আববদন পরীক্ষা 

এবাং প্ররতষ্ঠান 

পররদশ জনাবন্ত 

অনুমরত প্রদান 

 নকািানীর প্যাবে আববদন 

 নমবমাবরন্ডাম অব আটি জবকল 

 নেে লাইবসন্স 

 বাাংলাবদশ স্টযান্ডাে জ এন্ড নটরষ্টাং 

ইন্সটিটিউশন নBSTI  এর নিরররনবকশন 

(Calibration) সাটি জরনবকট 

 ISO 9001:2008/2015 সনদ 

কবন্টইনাবরর  জন মাপা    VGM সাংক্রান্ত 

তথ্যসহ নকায়ারলটি রসবস্টম  

 DG’s Order No. 01 of 2016 

of 22/06/2016 of Department 

of Shipping এর পূরণকৃত এবনক্স-৬   

এবনক্স-৭। 

নসবার মূল্যঃ 

 

২০০০/-  

 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

সবন্তাষজনক পররদশ জন ররবপাট জ 

প্রারপ্তর পর ১০ কা জরদবস 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 

কযাবেন আবু সাঈদ নমাহাম্মদ নদবলায়ার রহমান 

নটিকযাল সাবিজয়ার এন্ড এক্সারমনার 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭৮৭৯৩৪৬ 

ই-নমইলঃ delowar1942@gmail.com 

 

mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cns@dos.gov.bd
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২.২ ) প্রারতষ্ঠারনক নসবা 
 

ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 

প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

১. 

ক্লাশ অথরাইবজশন        

  

    

নরথ 

প জাবলাচনাবন্ত 

অনুমরত প্রদান    

 আন্তজজারতক ক্লারসরনবকশন এর 

স্থানীয় সাবিজয়ার কর্তজক দারখলকৃত 

আববদন। 

নসবার মূল্যঃ 

 

১০ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

  

০৭ কা জরদবস 

  

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং প্রিান পরীক্ষক 

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 
কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

২. 

সমুদ্রগামী বাাংলাবদশী জাহাজ 

এবাং রনরশাং জাহাবজর 

রমরনমাম নসইন ম্যারনাং সনদ 

জারী 

নরথ 

প জাবলাচনাবন্ত 

সনদ প্রদান 

 মহাপররচালক  ননৌপররবহন অরিদপ্তর 

নকািানীর প্যাবে আববদন পত্র; 

 নররজবষ্ট্রশন সনবদর করপ; 

 নসইনটি ইকুইপবমন্ট সনবদর করপ; 

 নকািানীর নেে লাইবসন্স এর করপ; 

 নসন ম্যারনাং নরম পূরণ করপ; 

 জাতীয় রাজস্ব নবাবে জর আয়কর 

অনুরবিাবগর আয়কর প্রতযয়নপত্র 

করপ। 

নসবার মূল্যঃ 

 

৫ ০০০/- 

 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

অনলাইবন দারখলকৃত নপবমন্ট 

রিপ রপ্রন্ট রনবয় নসাসাল 

ইসলারমক ব্যাাংক শাখায় জমা 

করবত হবব। 

  

০৫ কা জরদবস 

  

জনাব নমাঃ মঞ্জুরুল কবীর 

চীন ইরিরনয়ার এন্ড রশপ  সাবিজয়ার এবাং প্রিান পরীক্ষক 

ননানঃ ০২-৯৫৫০৮৬৭ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৫৭৯৩২৮৫ 

ই-নমইলঃ cess@dos.gov.bd 

kabirmanjurul@gmail.com 
 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

৩. 
জাতীয় সাংসবদর চারহত তথ্য 

প্রদান    

তথ্য পবত্রর 

মাধ্যবম নপ্ররন 

জাতীয় সাংসদ হবত প্রাপ্ত রসদ্ধান্ত/প্রশ্নপত্র    

    
- 

জাতীয় সাংসদ/বনৌ পররবহন 

মন্ত্রণালয় কর্তজক রনি জাররত সময়সীমা 

শামীম উিীন আহমদ 

উপ-পররচালক (গববষণা   উন্নয়ন) 

নমাবাইলঃ ০১৯১২৩৮২৭৮৭ 

ননানঃ ০২-৯৫৫৩৯৫২ 

নমাবাইলঃ ০১৯১২৩৮২৭৮৭ 

ই-নমইলঃ suahmed1964@gmail.com 

৪. 

Interim Statement 

of Compliance for 

Port Facility 

(SoCPF) 

প্ররতষ্ঠান 

পররদশ জন   নরথ 

প জাবলাচনা করা 

 মহাপররচালক  ননৌপররবহন অরিদপ্তর 

নকািানীর প্যাবে আববদন পত্র; 

 সাংরিষ্ট েকুবমন্টস 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

৪ ০০০/- 

 

 

 

০১ মাস 

 

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:cess@dos.gov.bd
mailto:kabirmanjurul@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:suahmed1964@gmail.com
mailto:cns@dos.gov.bd
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 

প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

  

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর অনুকূবল নপ-

অে জাবরর মাধ্যবম 

পররবশািব াগ্য।  

 

কমান্ডার নমাঃ সাবকর 

নটিকযাল সাবিজয়ার ন নমররটাইম রসরকউররটি   

ননানঃ ০২-৯৫৫৪২০৬ 

নমাবাইলঃ ০১৭৬৮৪১৭৭৫৮ 

ই-নমইল- shaker395@yahoo.com 

৫. Full term SoCPF 

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

  

নসবার মূল্যঃ 

 

৭ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

 

-ঐ- 

  

০১ মাস 

  

-ঐ- 

  

৬. 

Port Facility 

Security 

Assessment 

(PFSA) Approval 

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

  

নসবার মূল্যঃ 

 

৭ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

  

-ঐ- 

 

  

 

 

০১ মাস 
  

-ঐ- 

  

৭. 

Port Facility 

Security Plan 

(PFSP) Approval 

  

প্ররতষ্ঠান 

পররদশ জন   নরথ 

প জাবলাচনা করা  

 মহাপররচালক  ননৌপররবহন অরিদপ্তর 

নকািানীর প্যাবে আববদন পত্র; 

 সাংরিষ্ট েকুবমন্টস 

 

নসবার মূল্যঃ 

 

৭ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

  

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর অনুকূবল নপ-

অে জাবরর মাধ্যবম 

পররবশািব াগ্য।   

০১ মাস কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 
 

কমান্ডার নমাঃ সাবকর 

নটিকযাল সাবিজয়ার ন নমররটাইম রসরকউররটি   

ননানঃ ০২-৯৫৫৪২০৬ 

নমাবাইলঃ ০১৭৬৮৪১৭৭৫৮ 

ই-নমইল- shaker395@yahoo.com 

৮. 
PFSP/ PFSA 

Review 

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

  

নসবার মূল্যঃ 

 

৪ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

-ঐ- 

০১ মাস 

  

-ঐ- 

  

mailto:shaker395@yahoo.com
mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:shaker395@yahoo.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 

প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

৯. 
PFSP/ PFSA 

Amendment 

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

  

নসবার মূল্যঃ 

 

 ৪ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

  

-ঐ- 

০১ মাস  কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 

 
 

কমান্ডার নমাঃ সাবকর 

নটিকযাল সাবিজয়ার ন নমররটাইম রসরকউররটি   

ননানঃ ০২-৯৫৫৪২০৬ 

নমাবাইলঃ ০১৭৬৮৪১৭৭৫৮ 

ই-নমইল- shaker395@yahoo.com 

১০. 

Verification of 

Implementation of 

Rules & Egulations 

  

-ঐ- 

  

  

-ঐ- 

  

নসবার মূল্যঃ 

 

৭ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

  

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর অনুকূবল নপ-

অে জাবরর মাধ্যবম 

পররবশািব াগ্য।   

০১ মাস 

  

-ঐ- 

  

১১. 
Ship Security 

Assessment (SSA)  

  

প্ররতষ্ঠান 

পররদশ জন   নরথ 

প জাবলাচনা করা  

  

-ঐ- 

  

নসবার মূল্যঃ 

 

১০ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

-ঐ- 

০১ মাস 

  

-ঐ- 

 

১২. 
Ship Security Plan 

(SSA)  

  

প্ররতষ্ঠান 

পররদশ জন   নরথ 

প জাবলাচনা করা  

  

 মহাপররচালক  ননৌপররবহন অরিদপ্তর 

নকািানীর প্যাবে আববদন পত্র; 

 সাংরিষ্ট েকুবমন্টস 

 

নসবার মূল্যঃ 

১০ ০০০/- 

 

পররবশাি পদ্ধরতঃ 

  

মহাপররচালক  ননৌ-পররবহন 

অরিদপ্তবরর অনুকূবল নপ-

অে জাবরর মাধ্যবম 

পররবশািব াগ্য।    

০১ মাস -ঐ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:shaker395@yahoo.com
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ক্র. নাং নসবার নাম 
নসবা প্রদান 

পদ্ধরত 

প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  ন৭  

১৩. 

Long Range 

Identification 

Tracking (LRIT) 

System Approval 

আববদন   নরথ 

প জ াবলাচনা 

  

-ঐ- 

  

প্ররত জাহাজ US$306/- 

  

  

০১ মাস  

কযাবেন রগয়াসউরিন আহবমদ 

চীন নটিকযাল সাবিজয়ার নচলরত দারয়ত্ব  এবাং প্রিান 

পরীক্ষক ননটিকযাল  

ননানঃ ০২-২২৩৩৮৩৫৮৪ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৬০৯৯০০৩ 

ই-নমইলঃ cns@dos.gov.bd 
 

কমান্ডার নমাঃ সাবকর 

নটিকযাল সাবিজয়ার ন নমররটাইম রসরকউররটি   

ননানঃ ০২-৯৫৫৪২০৬ 

নমাবাইলঃ ০১৭৬৮৪১৭৭৫৮ 

ই-নমইল- shaker395@yahoo.com 

১৪. 

নটরলবনান. ইন্টারবনট  রবদুযৎ  

অরনস িাড়া  পারন   

পয়ঃরনস্কাশন ইতযারদ রবল 

পররবশাি    

প্রিান রহসাব 

রক্ষণ কম জকতজার 

মাধ্যবম 

    সাংরিষ্ট রবল            
প্রিান রহসাব রক্ষণ কম জকতজার 

মাধ্যবম পররবশারিত 
রবল পা য়া মাত্র পররবশাি 

জনাব নমাঃ মামুনুর ররশদ 

সহকারী পররচালক নপ্রশাসন  

ননান :  

 নমাবাইল নঃ ০১৭১৭০৫৭৭৭৩ 

ই-নমইলঃ mamunrashid5420@gmail.com 

১৫. 
অরিদপ্তবরর অিীনস্থ 

অরনসসমূবহর বাবজট বরাি    
  চারহদা নমাতাববক - বরাি পা য়া সাবপবক্ষ 

জনাব নমাঃ এয়ারছনুল আজম  

রহসাব রক্ষণ কম জকতজা 

ননানঃ 01819189916 

ই-নমইলঃ yasinulazam@gmail.com 

 

২.৩   অিযন্তরীণ নসবা 

ক্র. নাং নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  

 

ন৭  

 

১.     কম জচারী রনবয়াগ 

রনবয়াগ  বাছাই 

এবাং রনবয়াগপত্র 

জারী 

 আববদনপত্র; 

 প্রব াজযতা অনুসাবর রশক্ষাগত 

ন াগ্যতা   অরিজ্ঞতা সনদ 

 চারহদা নমাতাববক ছরব 

রনি জাররত রন 

কাগজপত্র  াচাই-বাছাই  

ইন্টাররিউ কাে জ জারীর পর 

রনি জাররত তাররবখ রেরপরস সিা 

অনুষ্ঠাবনর পর ৩০ রদবনর মবধ্য 

 

 

 

জনাব বদরুল হাসান রলটন 

পররচালক 

ননান : ০২-৯৫৫১১৫৮ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭০৩২০৮৮ 

ই-নমইলঃ bhassanl@yahoo.com  

 

 

 

 

 

২. 
৩য়   ৪থ জ নেনীর কম জচারীবদর 

চাকুরী স্থায়ীকরণ    

নরথপত্র 

প জাবলাচনা করত 

অনুবমাদন 

আববদনপত্র 

ন াগদান পবত্রর নবটাকরপ। 

রনয়ন্ত্রণকারী কম জকতজা কর্তজক তাঁর চাকুরী 

- 

 

০৩ কা জরদবস 

 

mailto:cns@dos.gov.bd
mailto:shaker395@yahoo.com
mailto:yasinulazam@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  

 

ন৭  

 

সিন্নকরণ সবন্তাষজনক মবম জ প্রতযয়ন। নমাঃ শাহাদাত নহাবসন সরকার 

সহকারী পররচালক নপ্রশাসন  

ননান: ০২-৯৫৮৭৩০১ 

নমাবাইল : ০১৭১১০০৪৩৩৮ 

ই-নমইলঃ:shahadatsn2126@gmail.com 

 

 

 

 

৩. 

৩য়   ৪থ জ নেনীর কম জচারীবদর 

সকল প্রকার ছুটি প্রদান 

নঅিযন্তরীণ  

আববদন  াচাই 

করত চুরক্ত 

অনুবমাদন 

আনবদনপত্র - 

০৩ কা জরদবস 

৪. 
কম জকতজাবদর সকল প্রকার ছুটি 

প্রদান 
- আববদনপত্র - 

০৩ কা জরদবস কমবোর নমাঃ রনজামুল হক, (ট্যাজ),  এসরপ, এনরজরপ, রপএসরস, 

রবএন 

মহাপররচালক 

ননান : +৮৮০২৯৫১৩৩০৫ 

নযাক্সঃ +৮৮০ ২ ৯৫৮৭৩০১ 

ই-নমইলঃ dg@dos.gov.bd  

 

জনাব বদরুল হাসান রলটন 

পররচালক 

ননান : ০২-৯৫৫১১৫৮ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭০৩২০৮৮ 

ই-নমইলঃ bhassanl@yahoo.com  

৫. রপআরএল - প্রশাসন শাখায় ররক্ষত - 

০৩ কা জরদবস  

জনাব বদরুল হাসান রলটন 

পররচালক 

ননান : ০২-৯৫৫১১৫৮ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭০৩২০৮৮ 

ই-নমইলঃ bhassanl@yahoo.com  

 

৬. 

রজ.রপ.এন রহসাব নখালা/অরগ্রম 

 উবত্তালন/                        

        

নরথ প জাবলাচনা 

কবর অনুমরত 

প্রদান 

রনি জাররত নরম পূরণ 

২ করপ পাসবপাট জ সাইবজর ছরব 
- 

০৩ কা জরদবস জনাব বদরুল হাসান রলটন 

পররচালক 

ননান : ০২-৯৫৫১১৫৮ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭০৩২০৮৮ 

ই-নমইলঃ bhassanl@yahoo.com  
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ক্র. নাং নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  

 

ন৭  

 

নমাঃ শাহাদাত নহাবসন সরকার 

সহকারী পররচালক নপ্রশাসন  

ননান: ০২-৯৫৮৭৩০১ 

নমাবাইল : ০১৭১১০০৪৩৩৮ 

ই-নমইলঃ:shahadatsn2126@gmail.com 

 

৭. 
    গৃহ রনম জাণ অরগ্রম প্রদান    

    

 

-ঐ- 

 

আববদন পত্র 

ন  স্থাবন গৃহ রনম জাণ করববন তার 

দরললপত্রারদসহ অন্যান্য কাগজপত্রারদ। 

- 

০৩ কা জরদবস 
-ঐ- 

৮.     পুরলশ নিরররনবকশন    -    - 

আববদন পত্র 

রনি জাররত নরম পূরণ 

নাগররকত্ব সনদ 

পাসবপাট জ সাইবজর ছরব 

রশক্ষাগত ন াগ্যতার প্রবয়াজনীয় সকল 

সতযারয়ত সনদ 

- 

৫ কা জরদববসর মবধ্য 

নিরররনবকশবনর জন্য সাংরিষ্ট 

থানায় নপ্ররণ করা হয় 

-ঐ- 

৯. 

সিা/বসরমনার/ প্ররশক্ষণ বা 

অন্য নকান মবনানয়ন প্রদান    

    

- সাংরিষ্ট পত্র - 

অনুবমাদবনর জন্য ০৩ 

কা জরদববসর মবধ্য মন্ত্রণালবয় 

নপ্ররণ 

 

-ঐ- 

 

১০. 
অিযন্তরীণ প্ররশক্ষবণ মবনানয়ন 

প্ররক্রয়া 
        -    সাংরিষ্ট পত্র - 

 

০৩ কা জরদবস 

 

 

-ঐ- 

 

১১. বারষ জক নবতন বৃরদ্ধ 
নরথ প জাবলাচাবন্ত 

অনুমরত প্রদান 

বারষ জক নগাপনীয় অনুববদন/ প্ররতববদন/ 

মূল্যায়ন ররবপাট জ    
- - 

 

-ঐ- 

 

 

১২. 
োরন্ত   রববনাদন িাতাসহ ছুটি 

প্রদান 

 

ঐ 

 

আববদন পত্র - 

রহসাব রক্ষণ কম জকতজা কর্তজক 

রবল অনুবমাদন হ য়া সাবপবক্ষ 

১ কা জরদবস 

 

-ঐ- 

 

১৩. 
কম জকতজাবদর  াতায়াত সুরবিা 

প্রদান 
- - - - 

নমাঃ শাহাদাত নহাবসন সরকার 

সহকারী পররচালক নপ্রশাসন  

ননান: ০২- ৯৫৮৭৩০১ 

নমাবাইল : ০১৭১১০০৪৩৩৮ 

ই-নমইলঃ: shahadatsn2126@ gmail.com 

১৪. নষ্টশনারী মালামাল সরবরাহ - ননৌ-পররবহন অরিদপ্তর - মজুদ থাকা সাবপবক্ষ তাৎক্ষরনক 

জনাব নমাঃ মামুনুর ররশদ 

সহকারী পররচালক নপ্রশাসন  

নমাবাইল নঃ ০১৭১৭০৫৭৭৭৩ 

 ই-নমইলঃ mamunrashid5420@gmail.com 

 

mailto:mamunrashid5420@gmail.com
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ক্র. নাং নসবার নাম নসবা প্রদান পদ্ধরত 
প্রবয়াজনীয় কাগজপত্র 

এবাং প্রারপ্তস্থান 

নসবার মূল্য এবাং 

পররবশাি পদ্ধরত 
নসবা প্রদাবনর সময়সীমা 

দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা 

ননাম  পদরব  ননান ন্বরর   ইবমইল  

ন১  ন২  ন৩  ন৪  ন৫  ন৬  

 

ন৭  

 

১৫. 

অরিদপ্তবরর কম জকতজা-

কম জচারীবদর নবতন-িাতারদ 

পররবশাি 

            -        

    
- - 

 

জনাব নমাঃ এয়ারছনুল আজম  

রহসাব রক্ষণ কম জকতজা 

ননানঃ  

নমাবাইল : ০১৮১৯১৮৯৯১৬   

    ই-নমইলঃ yasinulazam@gmail.com 

 

 

 

৩) অরিব াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধরত (Grievance Redress System-GRS) 

 
নসবা প্রারপ্তবত অসন্তুষ্ট হবল দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজার সবঙ্গ ন াগাব াগ করুন। রতরন সমািান রদবত ব্যথ জ হবল রনবনাক্ত পদ্ধরতবত ন াগাব াগ কবর আপনার সমস্যা অবরহত করুন। 

 

ক্র. নাং কখন ন াগাব াগ করববন কার সবঙ্গ ন াগাব াগ করববন ন াগাব াবগর ঠিকানা রনষ্পরত্তর সময়সীমা 

১. 
দারয়ত্বপ্রাপ্ত কম জকতজা সমািান 

রদবত ব্যথ জ হবল 

 

অরিব াগ রনষ্পরত্ত কম জকতজা নঅরনক  

নাম   পদবীঃ জনাব বদরুল হাসান রলটন, পররচালক নউপসরচব   

ননানঃ ০২-৯৫৮৬৯০৯ 

নমাবাইলঃ ০১৭১৭০৩২০৮৮ 

  ই-নমইলঃ bhassanl@yahoo.com  

 নয়ব নপাট জাল: www.dos.gov.bd   বয়বসাইবটর অরিব াগ 

দারখল রলাংক (www.grs.gov.bd) 

৩০ কা জরদবস 

২. 

অরিব াগ রনষ্পরত্ত কম জকতজা 

রনরদ জষ্ট সমবয় সমািান রদবত 

ব্যথ জ হবল 

 

আরপল কম জকতজা    ননৌপররবহন মন্ত্রণালবয়র অরিব াগ রনষ্পরত্ত কম জকতজা ২০ কা জরদবস 

৩. 
আরপল কম জকতজা রনরদ জষ্ট সমবয় 

সমািান রদবত ব্যথ জ হবল 

মরন্ত্রপররষদ রবিাবগর অরিব াগ 

ব্যবস্থাপনা নসল 
মরন্ত্রপররষদ রবিাগ ৬০ কা জরদবস 

 

 

 

mailto:yasinulazam@gmail.com
http://www.dos.gov.bd/
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৪) আপনাি কাশে আিাশদি প্রিযাশা 

ক্রতিক 

নং 
প্রতিশ্রুি/কাতিি সেবা প্রাতিি লশযয কিণীয় 

১) তনধ যাতিি ফিশি েম্পূণ যিাশব পূিণকৃি আশবদন জিা প্রদান  

২) র্থার্থ প্রতক্রয়ায় প্রশয়াজনীয় তফে পতিশশাধ কিা 

৩) প্রশর্াজয সযশে সিাবাইল সিশেজ/ই সিইশলি তনশদ যশনা অনুেিণ কিা 

৪) োযাশিি জন্য ধার্ য িাতিশে তনধ যাতিি েিশয়ি পূশব যই উপতিি থাকা 

৫) অনাবশ্যক সফান/িদতবি না কিা 

 

তব.দ্র. োধািণি সর্েকল কািশণ আশবদন বাতিল হয় অথবা সেবা প্রদান েম্ভব হয়না িা তবশেষণ কশি েক পূিণ কিশি হশব। তকছু তবষয় েকল প্রতিষ্ঠাশনি জন্য একই হশব এবং তকছু 

তবষয় আলাদা হশব। 


