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নৗ-পিরবহন ম ণালয় 
নৗ-পিরবহন অিধদ র 

আইিস  শাখা

...

সভাপিত কমেডার মাঃ িনজা ল হক. ( াজ). ওএসিপ. এনিজিপ. িপএসিস. িবএন 
মহাপিরচালক

সভার তািরখ ১২/০৯/২০২২ ি ঃ
সভার সময় সকাল ০৮:৪৫ ঘ কা।

ান নৗপিরবহন অিধদ র এর সভা ক  ও ভা য়াল াটফম ম অ াপ।
উপি িত সভায় উপি ত কমকতাগেণর তািলকা পিরিশ -ক।

 সভাপিত মেহাদয় সভাকে  উপি ত এবং ম অ ােপর মা েম সং  সকলেক াগত জানান। আেলাচনার েত িতিন
সকল কমকতােক িনধািরত সমেয়র মে  পরবত েত সকল িম ং এ উপি ত থাকার িনেদশ দান কেরন। সভাপিত
মেহাদয় েত বেলন য, আজেকর সভার উে  হে  সরকােরর ল  বা বায়েনর জ  সকল কায ম অেটােমশন এর
আওতায় িনেয় আসা। অ  অিধদ েরর শাখা ধান কমকতা  এবং ভা য়াল াটফেম সং ◌্  অ া  কমকতাগণ
আেলাচনায় অংশ হণ কেরন। অতঃপর আেলাচ িচ মাতােবক কাযপ  উপ াপেনর জ  িসে ম এনািল  জনাব মাঃ
নজ ল ইসলামেক অ েরাধ কেরন।

সভাপিতর অ মিত েম িসে ম এনািল , জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম আেলাচ িচ অ যায়ী কাযপ  সভায় উপ াপন
কেরন। িতিন, অ  অিধদ েরর চলমান, ি য়াধীন ও পিরক নাধীন কাজস হ পাওয়ার পেয়  েজে শেনর মা েম
ধােপ ধােপ িব ািরত েল ধেরন।

১১ ।  ।  ইন াইন া   িশপিশপ   ােনজেমােনজেম   িসে মঃিসে মঃ িসে ম এনািল , জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম বেলন, ইন া  িশপ
ােনজেম  িসে ম অনলাইন এি েকশেনর মা েম সবা হীতাগণ জাহােজর নামকরণ, িডজাইন এে াভাল,

রিজে শন, সােভ, এনিল েম , ক াে েলশন/পজ, ব- িসং ইত ািদ সবা িদেয় থািক। উ  সফটওয় ােরর মা েম
সকল সবা শতভাগ হে  িকনা স িবষেয় সভাপিত মেহাদয় জানেত চাইেল; চীফচীফ   ইি িনয়ারইি িনয়ার   এএ   িশপিশপ   স ােভয়ারসােভয়ার
বেলন, িকল লিয়ং, টা  না ার, িনমাণ িসিডউল, েটাকল এনে াসেম , ইত ািদ ছাড়া বািক সম  কাজ উ  িসে েমর
আওতায় চলমান আেছ। অতঃপর সভাপিত মেহাদয় জানেত চান য, িকল লিয়ং, টা  না ার, িনমাণ িসিডউল, েটাকল
এনে াসেম , ইত ািদ অনলাইেনর আওতায় আনা যােব িকনা? সে ে  সভা কে র ও ভা য় ািল সং  সকলসকল
ইি িনয়ারইি িনয়ার   ওও  স ােভয়ারগণসােভয়ারগণ  অনলাইেনর আওতায় আনা যােব মেম একমত পাষণ কেরন।

২২ ।  ।  ডসডস --ইআরিপইআরিপ   সফটওয় ারঃসফটওয় ারঃ  সভাপিত মেহাদয় উ  সফটওয় ােরর কায ম জানেত চাইেল চীফচীফ   ইি িনয়ারইি িনয়ার
বেলন, বতমােন মা  এি েকশন েসস শতভাগ চা  আেছ। যার মা েম সবা হীতার াথিমক ত  ও টাকা জমা
নয়া হেয় থােক। অতঃপর সভাপিত মেহাদয় সইফ ািনং, সােভয়ার লাইেস , িশপ িব াস, িডজাইন মিকং, াস
অথরাইেজশন উ  াচ  মিডউল আপে েডশন করার জ  িনেদশ দান করত: উপেরা  সফটওয় ার েয়র সািভস হ
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শতভাগ িন য়তা করেত এবং িডিজটাল অেটােমশেনর জ  েয়াজনীয় সকল কার বােজট বরাে র জ  জনাবজনাব   মাঃমাঃ
মা রমা র   র িশদেকরিশদেক ম ণালেয় প  রেণর জ  িনেদশ দান কেরন। 

৩৩।  ।  ইই --নিথনিথ   ব াপনাঃব াপনাঃ  িসে ম এনািল  বেলন, নৗপিরবহন অিধদ েরর অিধকাংশ কায ম ই-নিথর মা েম
স াদন করা হেয় থােক। যার ফেল নাগিরক সবা  খরেচ ও  সমেয় দান করা স ব হে । িক  িক  িদন যাবৎ
ল  করা যাে  য, ই-নিথেত াভািবক কায েম িব তা ঘটেছ। আমরা এ আই অিফেস (সােপাট ম) এর সােথ
যাগােযাগ অ াহত রেখিছ। াশনাল ডাটা স ােরর মা েম সকল সরকাির অিফেসর ই-নিথ ডাটােবইজ মইন াইন
করার দ ণ টকিনক াল সম ার সমাধান পেত িবল  হে  মেম এ আই সােপাট আমােদর অবিহত কেরেছন। আশাকির
ত সমাধান হেয় যােব। এ পযােয় সভাপিতসভাপিত   মেহ াদয়মেহ াদয় বেলন, ই-নিথেত কাজ করেত িব  ঘটেল েয়াজেন অিফস

অডােরর মা েম িনধািরত ক প েক অবিহত করণ বক; আইএসএন এর সােথ যাগােযাগ কের া উইথ কমত
িদে  িকনা তা িনি ত করেত হেব। অতঃপর িসে ম এনািল  ই-নিথ ব াপনায় পদায়েনর জ  অিফস অডার( ববত
শাখা থেক িরিলজ ও বতমান শাখায় যাগদােনর তািরখ উে খ বক) আইিস  শাখায় রণ করার জ  অ েরাধ কেরন।
অতঃপর িতিন, ই-নিথ িসে ম এ শাখা ক রেখ কাজ করার জ  সংি  সকল শাখা ধােনর ি  আকষণ কেরন এবং
আইিডআইিড   ওও  পাসওয়াডপাসওয়াড  িনজ দািয়ে  সংর ণ করার জ  অ েরাধ কেরন। এ পযােয় সভাপিত মেহাদয় সকল শাখা

ধানেদর উে  কের উ  িবষয়  ােরাপ কের িনজ িনজ শাখায় অধীন  কমচারীেদরেক ই-নিথেত তার পদ যায়ী
ক না থাকেল তার পদায়েনর অিফস আেদশ িনেয় আইিস  শাখায় যাগােযাগ কের যথাস ব ত ক কের নওয়ার

িনেদশ দান কেরন।

৪৪।  ।  অিধদ েররঅিধদ েরর   ওেয়বসাইটওেয়বসাইট   হ ালনাগাদকরণঃহ ালনাগাদকরণঃ  িসে ম এনািল  বেলন, আমরা যেহ  ইন া  িশিপং সািভস এর
পাশাপািশ ই ার াশনাল িশিপং সািভস িদেয় থািক সেহ  আমােদর ওেয়বসাইেট (বাংলা ও ইংেরিজ) ভাসেন যাবতীয়
ত  আপেডট করার িনিমে  অ  অিধদ র ও িফ  অিফসস হেক সকল কমকতােদর ই-নিথেত প  রণ করা হেয়েছ।
পরবত েত সকল ডাটা ওেয়বসাইেট পাবিলশ করার সময় সংি  সকল শাখা ধানেদর হাডকিপর পাশাপািশ সফট কিপ
দওয়ার জ  সকল কমকতােক অবিহত কেরন এবং সভাপিত মেহাদয় এ াপাের ােরাপ কেরন। নৗপিরবহন
অিধদ েরর িস েজন চাটার আপেডট করার জ  ত  রণ করেত বলা হয়। এক পযােয়, সভাপিত মেহাদয় সহকারী
পিরচালক জনাব শাহাদাত হােসন সরকারেক িস েজন চাটােরর কিম র িবষেয় অবিহত করার িনেদশ দান কেরন। 

৫৫।  ।  ড ােমইনডােমইন   মইলঃমইলঃ  িসে ম এনািল  বেলন, দা িরক যাগােযােগর ে  সরকাির ই- মইল নীিতমালা মাতােবক
ডােমইন মইল বহার করা বা তা লক। উে , ডােমইন মইল খালার পর থেম অনটাইম পাসওয়ােড লগইন
করার সােথ সােথ এক  ন ন পাসওয়াড িদেত হয়, যা পরবত েত আমােদর আর হ ে প থােক না, সজ  ডােমইন
মইল এর আইিডআইিড   ওও  পাসওয়াডপাসওয়াড  িনজ দািয়ে  সংর ণ করার জ  সেবইেক অ েরাধ কেরন।

৬৬ ।  ।  ন ৗপিরবহননৗপিরবহন   অিধদ েররঅিধদ েরর   পিরক নাধ ীনপিরক নাধ ীন   কাজস হঃকাজস হঃ  কক))  পােসানাল ােনজেম  িসে মঃ এ াপাের িসে ম
এনািল  জনাব মাঃ জ ল ইসলাম বেলন, িপএমআইএস িডিজটালাইেজশেনর ফেল সকল কমকতা/কমচারীগেণর
ডাটােবইজ তরী হেব এবং স ক সমেয় যেকােনা িস া  হণ ত হেব। এ াপাের সভাপিত মেহাদয় বেলন, সকল
সবা হীতা ও অ  অিধদ েরর কমকতা-কমচারীেদর ডাটা একই ফাইেল রাখা ও একািধক াকআপ এর ব া করা। খখ ))
ই-ই েপকশনঃ অ  অিধদ েরর পিরদশকগেণর মামলা ি য়া সহজ হেব। ফইক সা িফেকট সনা করণ সহজ হেব।
গগ) ) ডস অ াপসঃ নৗপিরবহন অিধদ েরর সকল কায ম এন েয়ট মাবাইল অ াপ DOS Integrated Apps
(DIA) আওতায় িনেয় আসা হেল সবা ি য়া সহজ ও ততর হেব। ঘঘ) ) িচপ বইজ সা িফেকশন িসে মঃ উ ত
িনরাপ া ব া, স  ডাটােবইজ তির হেব ঙঙ))  াট িলভ ােনজেম  িসে মঃ কমকতা কমচারীগেণর জ
Smart Leave Management Software ব া থাকেল কমে ে  আরও া েবাধ অ ধাবন
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ি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।

করেবন। যার দ ণ কােজর গিত বেড় যাওয়ার স াবনা রেয়েছ।

                                      
পিরেশেষ আর কান আেলাচ  িবষয় না থাকায় উপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভাপিত মেহাদয় সভার সমাি  ঘাষণা
কেরন।

 

কমেডার মাঃ িনজা ল হক. ( াজ). ওএসিপ.
এনিজিপ. িপএসিস. িবএন 

মহাপিরচালক

ারক ন র: ১৮.১৭.০০০০.০৩২.৯৯.০০৩.২২.৪৬ তািরখ: 
০১ অে াবর ২০২২

১৬ আি ন ১৪২৯

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয)় : 
৩



১) চীফ ইি িনয়ার এ  িশপ সােভয়ার, নৗপিরবহন অিধদ র
২) পিরচালক(উপসিচব), নৗপিরবহন অিধদ র
৩) ধান অিফসার, নৗ-বািণজ  দ র, সরকারী কাযভবন ১, আ াবাদ বা/এ, চ াম
৪) ইি িনয়ার এ  িশপ সােভয়ার (সকল), নৗ পিরবহন অিধদ র
৫) িসে ম এনািল , নৗপিরবহন অিধদ র
৬) উপ-পিরচালক, গেবষণা ও উ য়ন শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
৭) নৗপিরবহন অিধদ র ও ইহার আওতাধীন িফ  অিফস কমকতাগণ
৮) িশিপং মা ার, সরকাির স  পিরবহন অিফস
৯) পিরসং ান কমকতা, গেবষণা ও উ য়ন শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
১০) চীফ ই েপ র, পিরদশন শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
১১) িসিকউ ং অিফসার, মিরন কাট, নৗপিরবহন অিধদ র
১২) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
১৩) সহকারী পিরচালক, শাসন শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
১৪) সহকারী কিম , পিরেবশ শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
১৫) িহসাবর ণ কমকতা, িহসাব শাখা, নৗপিরবহন অিধদ র
১৬) মহাপিরচালক এর একা  সিচব, নৗপিরবহন অিধদ র
১৭) সকল পিরদশকগণ, নৗ পিরবহন অিধদ র
১৮) নৗপিরবহন অিধদ েরর সকল কমকতা-কমচারী
১৯) অিফস কিপ

 

েকৗশলী মাঃ নজ ল ইসলাম 
িসে ম এনািল

৪


