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(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 

গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

সরকাির স�� পিরবহন অিফস 
সরকাির কায � ভবন-০১, 

আ�াবাদ, চ��াম।

 

 

ন�র ১৮.১৭.১৫০০.০০০.১৮.০৫৪.১০.৩৩৬ তািরখ: 

০১ নেভ�র ২০২২

১৬ কািত�ক ১৪২৯

িব�ি�/�না�শ

        এত�ারা সংি�� সকেলর অবগিতর জ� জানােনা যাে�, বাংলােদশ মােচ �� িশিপং অ�ােদশ ১৯৮৩ এর ধারা ১০৭ �মাতােবক

সরকারী �বসরকারী একেডমী হেত পািসং আউট স�� ক�ােডট, �র�ং এবং সমেয় সমেয় �নৗপিরবহন অিধদ�র হেত এনওিস �া�

সীেফয়ারারেদর আেবদেনর ��ি�েত কি�িনউয়াস িডসচাজ� সা� �িফেকট বা িসিডিস বই �দান করা হে�। জাল িসিডিস �িতেরােধ

২০১৭ সাল হেত িবেশষ িনরাপ�া কাগেজ �ি�ত ১০বছর �ময়াদী �মিশন িরেডবল িসিডিস বই সীেফয়ারােদর �দান কায ��ম ��

হেয়েছ। িসিডিসেত রি�ত িকউআর �কাড ��ান কের িসিডিসর স�কতা যাচাই করা যায় এবং   অ� অিফস হেত জারী�ত এি�ভ

(Active) িসিডিস স�হ অ� অিফেসর ওেয়বসাইট  www.gso.gov.bd  হেত �ভিরিফেকশন করা যায়। �সইসােথ �নৗপিরবহন

অিধদ�েরর ওেয়বসাইট  www.dos.gov.bd  �ত অনলাইন িসিডিস যাচাইেয়র িলংক �দান করা হেয়েছ। এছাড়া �দিশ-িবেদিশ

জাহাজ মািলক বা তােদর �ানীয় �িতিনিধ, িবিভ� সরকারী সং�া, ইিমে�শন দ�র �েয়াজেন gso@gso.gov.bd এই ইেমইেল

িসিডিস �ভিরিফেকশেনর জ� অ�েরাধ জানােত পারেছন।

       ২। অিতস�িত িবিভ� মা�েম �য়া বা জাল িসিডিস িবষেয় অিভেযাগ পাওয়া যাে�। �য়া বা জাল িসিডিস �তরী ও বহন করা

বাংলােদশ মােচ �� িশিপং অ�ােদশ ১৯৮৩ এর সংেশািধত অ�ােদশ ১৯৮৮ এর ধারা ৯৪ �মাতােবক দ�নীয় অপরাধ। সংি��

সকলেক উপেরা� ওেয়বসাইট ও ইেমইল মারফত িসিডিস �ভিরিফেকশন স�াদেনর জ� অ�েরাধ জানােনা হেলা।

১৩-১১-২০২২

�মাঃ জািকর �হােসন �চৗ�রী

িশিপং মা�ার

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

ইেমইল: gso@gso.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � অ�িলিপ ��রণ করা হল (�জ��তার িভি�েত নেহ): 
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ�র, �নৗপিরবহন অিধদ�র (িব�ি�র এক� কিপ অিধদ�েরর ওেয়ব সাইেট �দশ �েনর জ� অ�েরাধ করা হল)।

 
২) �িলশ কিমশনার, চ��াম �মে�াপিলটন �িলশ, চ�গাম( িসিডিস জালকারী চে�র িব�ে� �ব�া �হেনর জ� অ�েরাধ করা হল)।

 
৩) এস.এস, ইিমে�শন, এসিব অিফস, , মািলবাগ, ঢাকা ( জাল িসিডিস �বহার কের �কউ যােত বিহগ �মন করেত না পাের �স িবষেয় �েয়াজনীয়

�ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হল)।
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৪) ভার�া� কম �কত�া (ইিমে�শন), শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমান ব�র, ঢাকা।

৫) ভার�া� কম �কত�া (ইিমে�শন), শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমান ব�র,চ��াম।
 

৬) ভার�া� কম �কত�া (ইিমে�শন), ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট।
 ৭) ভার�া� কম �কত�া (ইিমে�শন), চ��াম স�� ব�র, চ�গাম।

 
৮) ভার�া� কম �কত�া (ইিমে�শন), মংলা স�� ব�র, বােগরহাট।

৯) ভার�া� কম �কত�া, ডবল �িরং থানা, চ��াম �মে�াপিলটন �িলশ, চ�গাম।
 

১০) সভাপিত/সাধারন স�াদক, বাংলােদশ িশপ �ািনং এেজ� এেসািসেয়শন, িসংগা�র মােক�ট, হাজী পাড়া, আ�াবাদ,চ��াম (অ� িব�ি�খানা
সকল �িনং এেজ�েক ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হল)।

 
১১) সভাপিত/সাধারন স�াদক, বাংলােদশ ওশানেগািয়ং িশপ ওনাস � এেসািসেয়শন, ই� �কা� �স�ার, �লশান-১, ঢাকা। , অ� িব�ি�খানা

আপনােদর সকল সদ���েক ��রেণর জ� অ�েরাধ করা হল।
 

১২) ওেয়ব সাইট, সরকাির স�� পিরবহন অিফস, চ��াম।
 ১৩) সরকাির স�� পিরবহন অিফস �প।

 
১৪) �না�শ �বাড �, সরকারী স�� পিরবহন অিফস, চ��াম।


