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১। সংিপ� ্িরিচিত : 
েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্প (েবিবচক) একিে সরকারী েসবামূলক �িত�ান। 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকােরর ্েপ েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্প একিে 
িনয়�ণকারী সং�া িহসােব জািতসংেঘর অ� সংগঠন ইকাও-এর (ICAO) সােথ সম�য় ও 
মান বজায় েরেখ সু�ু িবমান চলাচেলর �েয়াজনীয় বযব�া �হণ কের থােক।  

 
২। লপয : 
২.১ একিে িবিধব� সং�া িহেসেব বাংলােদেশর আকাশ সীমায় সকল �কার উেড়াজাহােজর 

(Aircraft) িনরা্দ, �মিভি�ক ও �িরৎ চলাচল িনি�ত করা। 
 
২.২ বাংলােদেশর সকল েবসামিরক িবমানব�েরর মাধযেম চলাচলকারী স�ািনত যা�ীগেণর জনয 

�েয়াজনীয় অবকাঠােমাগত ও েসবামূলক সুিবধা �দান করা। 
 
৩। সাধারণ সুিবধািদ : 

একিে িবিধব� সং�া িহেসেব িবমানব�েরর চতু্রাে�র িন�রািরত দূর� ্যর্ �িতব�কতার 
উ�তা িবিধ অনুযায়ী অনুেমাদন �দান, বাংলােদেশর আকাশ সীমায় িনরা্দ, িনয়িমত এবং 
দপতার সােথ উ�য়ন ও অবতরেণর সকল �কার এয়ার েনিভেগশন সুিবধা �দান কের 
থােক। েবিবচক বাংলােদেশর সকল িবমানব�ের যা�ী েসবা িনি�তকরেণ �েয়াজনীয় বযব�া 
�হণ কের থােক। যা�ী েসবা �দােন েবিবচক িবমান উ�য়ন ও অবতরণ সং�া্ তথয 
�দশরন ও েঘাষণা, িব�াম কপ, লােগজ �িল, কার ্ািকরং, যা�ীেদর বযবহােরর জনয বিহগরমন 
লাউে� িবনামূেলয Internet (Wi-Fi) েসবা ইতযািদ বযব�া কের থােক।  

 
৪।  এেরানিেকযাল সুিবধা :  
৪.১ এয়ার েনিভেগশন ও লযািিং এইড সুিবধা। 
৪.২  এয়ার �ািফক সািভরেসস। 
৪.৩  এেরানিেকযাল ইনফরেমশন সািভরস। 
৪.৪  েরিজে�শন অব এয়ার�াফে ও সািেরিফেকে অব এয়ার ওয়ািদরেনস। 
৪.৫  ্ােসরানাল লাইেসি�ং। 
৪.৬  িবিভ� েদেশর সিহত ি�-্ািপক চুি� স�াদন ও উেড়াজাহাজ ্িরচালনার অনুমিত �দান। 
৪.৭ িছনতাই ও িবে�ারক �িতেরাধ বযব�া। 
৪.৮ িনেখাঁজ উেড়াজাহােজর অনুস�ান ও উ�ারকাযর�ম এবং দূঘরেনার কারণ অনুস�ান। 
 
৫। যা�ী/কােগরা িবমােনর লাইেস� �দান : 

FSR(Flight Safety & Regulation) িবভাগ যা�ী/ কােগরা িবমান ্িরচালনার লাইেস� 
�দান কের থােক।  
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৬। ্াইলে লাইেস� �দান : 
৬.১  PPL (Private Pilot Licence)/ CPL(Commercial Pilot Licence)/ ATPL (Airlines 

Transport Pilot  Licence) :  
লাইেস� �াি�র জনয েয েকান Flying Training �িত�ান হেত িনধরািরত Ground 
Course J Flying Course স�� করার ্র েবিবচক এর িনকে িন�বিণরত তথযািদসহ 
আেবদন করেত হেব। 
 

   (ক) ি্ি্এল �াি�র জনয �েয়াজনীয় তথযািদ (PPL Issue  requirements) 
১) অনুেমািদত �াউি েকােসরর সনদ্� এবং েবিবচক কতৃরক ত�ীয় ্রীপা 

্ােসর ফলাফলসহ নূনযতম ৪০ ঘ�া উ�য়ন (্াঠযসূিচ অনুযায়ী); 
২)  নুযনতম বয়স ১৭ বছর; 
৩)  এসএসিস অথবা সমমােনর িশপাগত েযাগযতার সনদ্�; 
৪)  েবিবচক অনুেমািদত ডা�ারী সনদ্� (নূযনতম �াস-২) 
৫)  Type Technical Exam Result 
৬)  �স-কাি� সনদ্�; 
৭)  �াইে েে� (েচক ্াইলে �ারা অনুেমািদত) �তযয়ন্�; 
৮)  ইসুয িফ সবরেমাে ৯,৩০০.০০ (নয় হাজার িতনশত)োকা (Issue+Aircraft  
    Endorsement+AELPT+Viva); 
৯)  ২ কি্ ছিব (�যা� আকােরর); 
১০)  ্ূণর জীবন বৃ�া্ 
১১) জ� িনব�ন সনদ/ ্াসে্াের/ নাগিরক� সনদ 
 

(খ) িসি্এল �াি�র জনয �েয়াজনীয় তথযািদ (CPL Issue requirements) 
১) অনুেমািদত �াউি েকােসরর সনদ্ত্র এবং েবিবচক কতৃরক ত�ীয় ্রীপা 

্ােসর ফলাফলসহ নূনযতম ১৫০ ঘ�া উ�য়ন (্াঠযসূিচ অনুযায়ী); 
২)  নুযনতম বয়স ১৮ বছর; 
৩)  ্দাথর ও গিণতসহ ২য় িবভােগ এইচএসিস (িবজান) ্াস অথবা সমমােনর 

িশপাগত েযাগযতার সনদ্�; 
৪)  েবিবচক অনুেমািদত ডা�ারী সনদ্� (নূযনতম �াস-১) 
৫)  Type Technical Exam Result 
৬)  �স-কাি� সনদ্�; 
৭)  �াইে েে� (েচক ্াইলে �ারা অনুেমািদত) �তযয়ন্�; 
৮) িরে�সার সনদ্�; 
৯)  ইসুয িফ সবরেমাে ১২,৫০০.০০ (বার হাজার ্াঁচশত)োকা  
    (Issue+Aircraft Endorsement+AELPT+Viva); 
১০)  ২ কি্ ছিব (�যা� আকােরর); 
১১)  ্ূণর জীবন বৃ�া্ 
১২) জ� িনব�ন সনদ/ ্াসে্াের/ নাগিরক� সনদ 
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(গ) এিেি্এল �াি�র জনয �েয়াজনীয় তথযািদ (ATPL Issue requirements) 
১) অনুেমািদত �াউি েকােসরর সনদ্� এবং েবিবচক কতৃরক ত�ীয় ্রীপা 

্ােসর ফলাফলসহ নূনযতম ১৫০০ ঘ�া উ�য়ন (্াঠযসূিচ অনুযায়ী); 
২)  নুযনতম বয়স ১৮ বছর; 
৩)  ্দাথর ও গিণতসহ ২য় িবভােগ এইচএসিস (িবজান) ্াস অথবা সমমােনর 

িশপাগত েযাগযতার সনদ্�; 
৪)  েবিবচক অনুেমািদত ডা�ারী সনদ্� (নূযনতম �াস-১) 
৫)  Type Technical Result. (�েযাজয েপে�) 
৬)  �াউি েকাসরসহ িসমুেলের �িশপেণর ফলাফল; 
৭)  েবস ে�িনং/েবস েচক িরে্াের (�েযাজয েপে�); 
৮)  রে ে�িনং/রে েচক িরে্াের; 
৯)  ইিনিশয়াল রে েচক িরে্াের (েবিবচক অনুেমািদত FOI এর উ্ি�িতেত) 
১০) ইসুয িফ সবরেমাে ২১,৫০০.০০ (একুশ হাজার ্াঁচশত)োকা  
    (Issue+Aircraft Endorsement+AELPT+Viva); 
১১) ২ কি্ ছিব (�যা� আকােরর); 
১২) ্ূণর জীবন বৃ�া্; 
১২) Crew Resource Management (CRM) এবং Safety Emergency 

Equipment Procedure (SEEP) সনদ (�েযাজয েপে�); 
 
৬.২ উে�িখত তথযািদসহ আেবদন করার ্ের েবিবচক কতৃরক িনধরািরত ্রীপায় উ�ীণর হওয়া 

সাে্েপ লাইেস� �দান করা হেয় থােক।  
 
৭। উ�তার ছাড়্� �াি�র আেবদেনর িনয়মাবলী িন�বিণরত তথযািদসহ রাজউক এর মাধযেম 

েচয়ারমযান েবিবচক বরাবের আেবদন করেত হেব : 
(ক) িনিমরতবয ভবেনর �ােনর অব�ান িচি�তকরেণর জনয েলােকশন মযা্(েমমজা/িসিে 

গাইড মযা্) 
(খ) ��ািবত �ােনর িজি্এস (Geographical Positioning System) েকা-অিডরেনে; 
(গ) ��ািবত �ােনর দাগ নং সহ েহাি�ং নং (যিদ থােক); 
(ঘ) ��ািবত �ােনর উ্র কত তলা/কত ফুে উ�তা স�� ভবন িনমরাণ করা হেব তার 

সু�� উে�খ; এবং 
(ঙ) ��ািবত �ােনর উ্র অ� দ�র হইেত ্ূেবর ছাড়্� �দান করা হেয় থাকেল তার 

উে�খ (সূ�সহ)। 
 

৮। আ্জরািতক িবমানব�র : 
(ক) হযরত শাহজালাল আ্জরািতক িবমানব�র,  াকা। 
(খ) শাহ আমানত আ্জরািতক িবমানব�র, চ��াম। 
(গ) ওসমানী আ্জরািতক িবমানব�র, িসেলে। 
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৯। অভয্রীণ িবমানব�র : 

(ক) কাবাজার িবমানব�র, কাবাজার। 
(খ) যেশার িবমানব�র, যেশার। 
(গ) শাহ মখদুম িবমানব�র, রাজশাহী। 
(ঘ) ৈসয়দ্ুর িবমানব�র, ৈসয়দ্ুর। 
(ঙ) বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল। 

 
 
১০। হযরত শাহজালাল আ্জরািতক িবমানব�র,  াকা :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

হযরত শাহজালাল আ্জরািতক িবমানব�র-  াকা িজেরা ্েয়� েথেক ১৮ িকেলািমোর 
উ�ের অবি�ত।  
 
েফানঃ  +৮৮০ ২ ৭৯১১০৪১-৩, +৮৮০ ২ ৮৯০১৯০৪-১৩ এােেনশন-৩২৫৮, ৩৩৪৩ 
এবং +৮৮০ ২ ৮৯০১৪৫৭ 

 
(ক) কার ্ািকরং- িবমানব�ের বহতল কার ্ািকরং এর বযব�া আেছ। িন�বিণরত িফ এর 

িবিনমেয় স�ািনত যা�ীগণ িনজ িনজ গাড়ী িনরা্েদ ্ািকরং করেত ্ােরনঃ 
১) বহতল কার ্াকর- কার,   ও মাইে�াবাস-  
• �থম ৩ ঘ�ার জনয ১০০/- (একশত) োকা। 
• ৩ ঘ�ার উে�র এবং ২৪ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া ৪০ (চি�শ) োকা। 
• ২৪ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
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২) কার্াকর- োিমরনাল ভবেনর স�ুখয� আ্জরািতক কার ্াকর, কােগরা কার্াকর, 
অভয্রীণ কার্াকর (বাস, িমিনবাস,  �াক [৩-৫]েন) - 

• �থম ৩ ঘ�ার জনয ১৫০/- (একশত ্�াশ) োকা। 
• ৩ ঘ�ার উে�র এবং ২৪ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয  ৬০ (ষাে) 

োকা। 
• ২৪ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৩) কার, জী্ ও মাইে�াবাস- 
• �থম ৩ ঘ�ার জনয ৮০/- (আিশ) োকা। 
• ৩ ঘ�ার উে�র এবং ২৪ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয  ৩০/-

(ি�শ) োকা হাের। 
• ২৪ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৪) েববী েেিা, মেরসাইেকল- 
• �থম ৩ ঘ�ার জনয ২৫/- (্ঁিচশ) োকা। 
• ৩ ঘ�ার উে�র এবং ২৪ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয  ১০/-(দশ) 

োকা। 
• ২৪ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৫) বাইসাইেকল- 
• �থম ৩ ঘ�ার জনয ২০/- (িবশ) োকা। 
• ৩ ঘ�ার উে�র এবং ২৪ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয  ৫/-(্াঁচ) 

োকা। 
• ২৪ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 

 
(খ) �যািনং েমিশন-  

যা�ীেদর লােগজ �যান করার জনয আ্জরািতক �াি্ক ভবেন �যািনং েমিশেনর 
সুিবধা রেয়েছ। �িতিে েহাি�ং লাউে� এি� হাইজযাক েচক ্েয়ে� েকিবন 
বযােগজ �যািনং েমিশন ও আচরওেয় রেয়েছ। এ ছাড়াও �িতিে �েবশ ্েথ হযাি 
েহ� েমোল িডেেকের �ারা েচিকং  এর বযব�া রেয়েছ। িসএএিবর কমরচারীগণ 
সাবরপিণক এখােন েসবা �দােন িনেয়ািজত রেয়েছ। 

 
(গ) এফআইিডএস (Flight Information Display System)-  

আধুিনক �াইে ইনফরেমশন িডসে� িসে�ম এর মাধযেম আগমনী ও বিহরগমন 
�াইেের সময় সং�া্ এবং েবািডরং �ীজ, কনেভয়ার েব� ও েচক-ইন েরা 
সং�া্ যাবতীয় তথয সাবরপিণকভােব িডসে� েবােডরর মাধযেম �দশরেণর বযব�া 
রেয়েছ।  



 

6 
 

(ঘ) ্াবিলক এে�স (PA) িসে�ম-  
যা�ীবৃে�র জররী জাতােথর েচক -ইন ও েবািডরং এবং �াি� ও হারােনা িবজি�সহ 
েসবা সংি�� সকল �কার েঘাষণার জনয ্াবিলক অযাে�স িসে�ম সাবরপিণক চালু 
রেয়েছ। 

 
(ঙ) লােগজ �িল-  

�াি্ক ভবেনর উভয় তলায় স�ািনত যা�ীেদর মালামাল বহেনর সুিবধােথর ্যরা� 
্িরমােন উ�তমােনর িবনামূেলয লােগজ �িলর বযব�া রেয়েছ। 

 
(চ) যা�ীেসবা কাউ�ার-  

যা�ীবৃে�র েসবা �দােনর জনয েবিবচক কতৃরক যা�ীেসবা কাউ�ার চালু আেছ। 
উ� কাউ�াের েবিবচক এর কমরচারীগণ সাবরপিণকভােব কমররত আেছ।  
(১) কনেকাসর হল (২য় তলায়) েেিলেফান নং-৭৯১১০৪১-৩ এা-৩৫৮৪ 
(২) আগমনী হল (নীচ তলায়) েেিলেফান নং-৭৯১১০৪১-৩ এা-৩৬১৯ 
 

(ছ) সহায়তা কাযর�ম-  
অসমথর যা�ীেদর জনয ্যরা� হইল েচয়ােরর সুিবধা রেয়েছ। 

 
(জ) দশরনাথরীেদর সুিবধা-  

স�ািনত আগমনী যা�ীবৃে�র অভযথরনা জানােত আগত দশরনাথরীগণ আ্জরািতক 
কনেকাসর হেল জন�িত ৩০০/-োকা ও অভয্রীণ কনেকাসর হেল ১০০/- োকার 
িবিনমেয় �েবশ করেত ্ােরন। 

 
(ঝ) অি� িনবরা্ণ বযব�া-  

সকল �া্নার অি� দুঘরেনা ও এয়ার�াফেের দুঘরেনা েমাকােবলার জনয 
�েয়াজনীয় য�্ািতসহ ্যরা� সংখযক অি� িনবরা্ক কমরী সাবরপিণক িনেয়ািজত 
আেছন।  

 
(ঞ) �াথিমক িচিকৎসা-  

যা�ীবৃে�র অসু�যতা অথবা দুঘরেনার কারেণ আহত যা�ীবৃে�র িবনামূেলয জররী 
�াথিমক িচিকৎসা �দােনর জনয েবিবচেকর �াথিমক িচিকৎসযক দল (ফা�-এইড-
�ু) ২৪ ঘ�া কমররত আেছন। তাছাড়া �া�য িবভােগর একজন ডা�ার ্ালা�েম 
কমররত থােকন। 

 
(ে) েহ� লাইন-  

হযরত শাহজালাল আ্জরািতক িবমানব�েরর ২নং োিমরনাল ভবেনর ২য় তলায় 
েহ� লাইন নােম একিে েসবা �দানকারী �িত�ান রেয়েছ। েসখান েথেক যা�ীগণ 
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অেথরর িবিনমেয় �েয়াজনীয় সহায়তা িনেত ্ােরন।  েফান নং- ৮৯০১৯০৪-১৩, 
৭৯১১০৪১-৩ এা-৩৩৪৯। 

 
(ঠ) বযাংিকং বযব�া-  

আ্জরািতক োিমরনাল ভবেনর আগমনী হেল মু�া িবিনমেয়র বযাংিকং সুিবধা 
রেয়েছ।  

 
(ড) েহােেল বুিকং-  

োিমরনাল ভবেন  াকার িবিভ� তারকা মােনর েহােেল বুথ রেয়েছ। যা�ীবৃ� েসখান 
েথেক িরজারেভশন সুিবধা �হণ করেত ্ােরন। 

 
( ) আ্যায়ন সুিবধা-  

োিমরনাল ভবেনর উভয় তলায় খাবার/�যাা �হেণর  বযব�া রেয়েছ। 
 
(ণ) ল� এি ফাউি-  

যা�ীবৃে�র হারােনা মালামােলর স�ান �াি�র জনয ল� এি ফাউি েডা 
রেয়েছ।েেিলেফান নং- ৮৯০১৫০০-১৯ এা-২৩৫১। 

 
(ত) িেেকে েসলস কাউ�ার-  

যা�ীেদর সুিবধােথর আ্জরািতক �াি্ক ভবেণর ২য় তলায় কনেকাসর হেল িবমান 
বাংলােদশ এয়ারলাই� িলঃ এর আ্জরািতক িেেকে েসলস কাউ�ার (েফানঃ 
৮৯০১৫০০-১৯ এা-২৯১১) এবং অভয্রীন োিমরনাল ভবেন িবমানসহ (েফানঃ 
৮৯০১৫০০-১৯ এা-২৮৮৫) িবিভ� এয়ারলাই� এর িেেকে েসলস কাউ�ার 
রেয়েছ। 
 

(থ) কােগরা সািভরস-  
্নয আমদািন ও র�ানীর সুিবধার জনয হযরত শাহজালাল আ্জরািতক 
িবমানব�ের ২িে কােগরা োিমরনাল ভবন রেয়েছ, যা যথা�েম আমদািন োিমরনাল 
এবং কােগরা িভেলজ (র�ানী) নােম ্িরিচত। েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্েপর 
মািলকানায় িবমান বাংলােদশ এয়ারলাই� কতৃরক কােগরা োিমরনাল ২িে ্িরচালনা 
করা হয়। েফানঃ ৮৯০১৫০০-১৯ (র�ানী) এা-২৫০৭ এবং ৮৯০১৫০০-১৯ 
(আমদানী) এা-২৫৩০ 

 
(দ) লােগজ ের ি্ং-  

আ্জরািতক �াি্ক ভবেনর বিহরগমন লাউে� িনধরািরত অেথরর িবিনমেয় যা�ীগেণর 
লােগজ েরি্ং সুিবধা আেছ। 
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১১। শাহ আমানত আ্জরািতক িবমানব�র, চ��ামঃ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
শাহ আমানত আ্জরািতক িবমানব�র চ��াম শহর েথেক ১৮.৫ িকেলািমোর দিপেণ 
অবি�ত। েফান ন�র- +৮৮০ ৩১ ২৫০০৯৪১-৫০। 

 
(ক) কার ্ািকরং-  

িবমানব�ের বহতল কার ্ািকরং এর বযব�া আেছ। িন�বিণরত িফ এর িবিনমেয় 
স�ািনত যা�ীগণ িনজ িনজ গাড়ী িনরা্েদ ্ািকরং করেত ্ােরন- 

 
১)  বাস, িমিনবাস, �াক (৩-৫) েন- �থম ৫ ঘ�ার জনয ১৫০/- (একশত  
    ্�াশ) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ৬০(ষাে) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
 
২) কার, জী্ ও মাইে�াবাস- �থম ৫ ঘ�ার জনয ৬০/- (ষাে) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ২৫ (্ঁিচশ) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৩) েববী েেিা, মেরসাইেকল- �থম ৫ ঘ�ার জনয ২৫/- (্ঁিচশ) োকা। 
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• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ১০ (দশ) 
োকা হাের। 

• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৩) বাইসাইেকল- �থম ৫ ঘ�ার জনয ২০/- (িবশ) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ৫ (্াঁচ) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 

 
(খ) �যািনং েমিশন-  

যা�ীেদর লােগজ �যান করার জনয আ্জরািতক �াি্ক ভবেন �যািনং েমিশেনর সুেযাগ 
সুিবধা রেয়েছ। �িতিে েহাি�ং লাউে� এি� হাইজযাক েচক ্েয়� েকিবন বযােগজ 
�যািনং েমিশন ও আচরওেয় রেয়েছ। এ ছাড়াও �িতিে �েবশ ্েথ হযাি েহ� েমোল 
িডেেকের �ারা েচিকং এর বযব�া রেয়েছ। িসএএিবর কমরচারীগণ সাবরপিণক এখােন 
েসবা �দােন িনেয়ািজত রেয়েছন। 

 
(গ) ্াবিলক এে�স (PA) িসে�ম-  

যা�ীবৃে�র জররী জাতােথর েচক -ইন ও েবািডরং এবং �াি� ও হারােনা িবজি�সহ েসবা 
সংি�� সকল �কার েঘাষণার জনয ্াবিলক অযাে�স িসে�ম কাযরকালীন সময় ্যর্ 
চালু রেয়েছ। 

 
(ঘ) লােগজ �িল-  

�াি্ক ভবেনর উভয় তলায় স�ািনত যা�ীেদর মালামাল বহেনর সুিবধােথর ্যরা� 
্িরমােন উ�তমােনর িবনামূেলয লােগজ �িলর বযব�া রেয়েছ।  

 
(ঙ) সহায়তা কাযর�ম-  

অসমথর যা�ীেদর ্যরা� হইল েচয়ােরর সুিবধা রেয়েছ।  
 
(চ) দশরনাথরীেদর সুিবধা-  

স�ািনত আগমনী যা�ীবৃে�র অভযথরনা জানােত আগত দশরনাথরীগণ আ্জরািতক 
কনেকাসর হেল জন�িত ২০০/-োকা ও অভয্রীণ কনেকাসর হেল ১০০/- োকার 
িবিনমেয় �েবশ করেত ্ােরন। 

 
(ছ) অি� িনবরা্ণ বযব�া-  

সকল �া্নার অি� দুঘরেনা ও এয়ার�াফেের দূঘরেনা েমাকােবলার জনয �েয়াজনীয় 
য�্ািতসহ ্যরা� সংখযক অি� িনবরা্ক কমরী কাযরকালীন সময় ্যর্ িনেয়ািজত 
আেছন। 
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(জ) �াথিমক িচিকৎসা- 

যা�ীবৃে�র অসু�তা অথবা দুঘরেনার কারেণ আহত যা�ীবৃে�র িবনামূেলয জররী 
�াথিমক িচিকৎসা �দােনর জনয �াথিমক িচিকৎসযক দল (ফা�-এইড-�ু) কাযরকালীন 
সময় ্যর্ কমররত আেছন। 

 
(ঝ) বযাংিকং বযব�া-  

আ্জরািতক োিমরনাল ভবেন ৈবেদিশক মু�া িবিনমেয়র বযাংিকং বযব�া রিহয়ােছ। 
 
(ঞ) কােগরা সািভরস-  

্ণয আমদািন ও র�ািনর সুিবধার জনয শাহ আমানত আ্জরািতক িবমানব�ের কােগরা 
োিমরনাল ভবন রেয়েছ। েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্েপর ত�াবধােন উ� কােগরা 
ভবেনর যাবতীয় কাযরািদ ্িরচালনা করা হয়। েফানঃ +৮৮০ ৩১ ২৫০০৯৪১ এা- 
২০৮, ২২৬।  

 
১২। ওসমানী আ্জরািতক িবমানব�র, িসেলে : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ওসমানী আ্জরািতক িবমানব�র, িসেলে শহর েথেক ১০ িকেলািমোর উ�র-্ূেবর অবি�ত। েফান 
ন�র- +৮৮০ ৮২১ ৭২৫৩৯১-৯৪। 
 
(ক) কার ্ািকরং-  

িবমানব�ের বহতল কার ্ািকরং এর বযব�া আেছ। িন�বিণরত িফ এর িবিনমেয় 
স�ািনত যা�ীগণ িনজ িনজ গাড়ী িনরা্েদ ্ািকরং করেত ্ােরন- 
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১)  বাস, িমিনবাস, �াক (৩-৫) েন- �থম ৫ ঘ�ার জনয ১৫০/- (একশত  
    ্�াশ) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ৬০(ষাে) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
২) কার, জী্ ও মাইে�াবাস- �থম ৫ ঘ�ার জনয ৬০/- (ষাে) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ২৫ (্ঁিচশ) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৩) েববী েেিা, মেরসাইেকল- �থম ৫ ঘ�ার জনয ২৫/- (্ঁিচশ) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ১০ (দশ) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 
 
৩) বাইসাইেকল- �থম ৫ ঘ�ার জনয ২০/- (িবশ) োকা। 
• ৫ ঘ�ার উে�র এবং ১২ ঘ�া ্যর্ �িত ঘ�া বা ভ�াংেশর জনয ৫ (্াঁচ) 

োকা হাের। 
• ১২ ঘ�া ্র আইন �েয়াগকারী সং�ার িনকে হ�া্র করেত হেব। 

 
(খ) �যািনং েমিশন-  

যা�ীেদর লােগজ �যান করার জনয আ্জরািতক �াি্ক ভবেন �যািনং েমিশেনর সুেযাগ 
সুিবধা রেয়েছ। �িতিে েহাি�ং লাউে� এি� হাইজযাক েচক ্েয়� েকিবন বযােগজ 
�যািনং েমিশন ও আচরওেয় রেয়েছ। এ ছাড়াও �িতিে �েবশ ্েথ হযাি েহ� েমোল 
িডেেকের �ারা েচিকং এর বযব�া রেয়েছ। িসএএিবর কমরচারীগণ সাবরপিণক এখােন 
েসবা �দােন িনেয়ািজত রেয়েছন। 

 
(গ) ্াবিলক এে�স (PA) িসে�ম-  

যা�ীবৃে�র জররী জাতােথর েচক -ইন ও েবািডরং এবং �াি� ও হারােনা িবজি�সহ েসবা 
সংি�� সকল �কার েঘাষণার জনয ্াবিলক এে�স িসে�ম কাযরকালীন সময় ্যর্ 
চালু রেয়েছ। 

 
(ঘ) ডাকঘর ও েেিল�াম অিফস-  

স�ািনত যা�ীবৃে�র  �েয়াজেন েয েকান তথয বা সংবাদ ে�রেণর জনয ডাকঘর ও 
েেিল�াম সুিবধা রেয়েছ। 
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(ঙ) লােগজ �িল-  
�াি্ক ভবেনর উভয় তলায় স�ািনত যা�ীেদর মালামাল বহেনর সুিবধােথর ্যরা� 
্িরমােন উ�তমােনর িবনামূেলয লােগজ �িলর বযব�া রেয়েছ।  

 
(চ) সহায়তা কাযর�ম-   

অসমথর যা�ীেদর ্যরা� হইল েচয়ােরর সুিবধা রেয়েছ। 
 
(ছ) অি� িনবরা্ন বযব�া-   

সকল �া্নার অি� দুঘরেনার ও এয়ার�াফেের দূঘরেনা েমাতােবলার জনয �েয়াজনীয় 
য�্ািতসহ ্যরা�সংখযক অি� িনবরা্ক কমরী সাবরপিণক িনেয়ািজত আেছন। 

 
(জ) �াথিমক িচিকৎসা- 

যা�ীবৃে�র অসু�তা অথবা দুঘরেনার কারেণ আহত যা�ীবৃে�র িবনামূেলয জররী 
�াথিমক িচিকৎসা �দােনর জনয �াথিমক িচিকৎসক দল (ফা�-এইড-�ু) কাযরকালীন 
সময় ্যর্ কমররত আেছন। 

 
(ঝ) বযাংিকং বযব�া-  

আ্জরািতক োিমরনাল ভবেন ৈবেদিশক মু�া িবিনমেয়র বযাংিকং বযব�া রিহয়ােছ। 
 
(ঞ) কােগরা সািভরস-  

্নয আমদািন ও র্তািনর সুিবধার জনয ওসমানী আ্জরািতক িবমানব�ের কােগরা 
োিমরনাল ভবন রেয়েছ। েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্েপর ত�াবধােন উ� কােগরা 
ভবেনর যাবতীয় কাযরযািদ ্িরচালনা করা হয়। েফানঃ (০৮২১) ৭১৭০১৯।  

 
১৩। অিভেযাগ �িতকার �াি�র িঠকানা : 

(ক) ভবন িনমরােনর উ�তার ছাড়্� িবষয়ক-  
্িরচালক (এিেএস), সদর দ�র, কুিমরেোলা,  াকা, েেিলেফান- ৮৯০১৪০৪, 
৮৯০১৫০০-১৯ এাঃ ৩৩৬৯। 

 
(খ) ্াইলে লাইেস� ও িবমােনর অভয্ের যা�ীেসবা সং�া্-  

্িরচালক (�াইে েসফ িে) সদর দ�র, কুিমরেোলা,  াকা, েেিলেফানঃ ৮৯১১১২৬, 
৮৯১৪৮৭০/৩৩৭৫। 

 
(গ) হযরত শাহজালাল আ্জরািতক িবমানব�র,  াকা-  

েসবা সং�া্ েকান অিভেযাগ থাকেল তা িনধরািরত অিভেযাগ বাো জমা �দােনর 
বযব�া রেয়েছ। তাৎপিণক েকান সমসযার সমাধানকে� িন�িলিখত েফান ন�ের 
েযাগােযাগ করা েযেত ্াের- 
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(১) তথয েক�- এােচ�-৭৯১১০৪১-৩ এা-৩২৫৮; সরাসির-৮৯০১৪৫৭ 
(২) ল� এি ফাউি- এােচ�-৮৯০১৯০৪-১৩ এা-২৩৫১  
(৩) িডউিে এয়ারে্াের অিফসার- এােচ�- ৭৯১১০৪১-৩ এা-৩৪৬৬ 
(৪) �ধান িনরা্�া কমরকতরা- েেিলেফান নং-৮৯০১৪৫২ এােচ�- ৭৯১১০৪১-৩ 

এা-৩৪৮৫; েমাবাইল-০১৯১৩৫০৩৮১৩ । 
 

(ঘ) শাহ আমানত আ্জরািতক িবমানব�র, চ��াম-  
েয েকান জররী �েয়াজেন স�ািনত যা�ীবৃ� িন�বিণরত েেিলেফােন েযাগেযাগ করেত 
্ােরন। িবমানব�র বযব�া্ক, শাহ আমানত আ্জরািতক িবমানব�র, চ��াম।  
েফানঃ +৮৮০ ৩১ ২৫০০৯৪১ এাঃ ২০০। 

 

(ঙ) ওসমানী আ্জরািতক িবমানব�র, িসেলে-  
েয েকান জররী �েয়াজেন স�ািনত যা�ীবৃ� িন�বিণরত েেিলেফােন েযাগেযাগ করেত 
্ােরন। িবমানব�র বযব�া্ক, ওসমানী আ্জরািতক িবমানব�র, িসেলে : ০৮২১-
৭১৪২৪৩, ০৮২১-৭২৫৩৯১-৯৪ এ ছাড়াও অভয্রীণ িবমানব�র সং�া্ তথযািদ বা 
েকান অিভেযাগ থাকেল তা িন�বিণরত সংি�� িবমানব�র বযব�া্েকর িনকে হেত 
জানা েযেত ্াের। 

 

(চ) যেশার িবমানব�র, যেশার-  
যেশাহর শহর েথেক ৬ িকেলািমোর উ�ের অবি�ত। েফানঃ ০৪২১-৬৪০৩৩। 

 
(ছ) কাবাজার িবমানব�র, কাবাজার-  

কাবাজার শহর েথেক ২ িকেলািমোর উ�ের অবি�ত। েফানঃ ০৩৪১-৫২৩৫৩। 
 
(জ) শাহ মখদুম িবমানব�র, রাজশাহী-  

রাজশাহী শহর েথেক ৭ িকেলািমোর উ�ের অবি�ত। েফানঃ ০৭২১-৮০০১৫৩। 
 
(জ) ৈসয়দ্ুর িবমানব�র, ৈসয়দ্ুর-  

ৈসয়দ্ুর শহর েথেক ৪ িকেলািমোর দিপেণ অবি�ত। েফানঃ ০৫৫২৬-৭২৩৮৪। 
 
(ঞ) বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল-  

বিরশাল শহর েথেক ১২ িকেলািমোর উ�ের অবি�ত। েফানঃ ০৪৩১-৭৩৩৬২। 
 
১৪। অিভেযােগর �িতকার : 

িনিদর� সমেয়র মেধয িনয়�ক/েকান কমরকতরা েসবা �দােন বযথর হেল ভূ�েভাগী৩০ (ি�শ) 
িদেনর মেধয বাংলােদশ েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃর্েপর িনকে আেবদন করেত 
্ারেবন। 


