ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

েবসামিরক িবমান ্িরবহন ও ্য©টন ম�ণালয়
সং�া-েবসামিরক িবমান চলাচল কতৃ্
র প

www.caab.gov.bd
েসবা �দান �িত�িত (Citizen’s Charter)
১. িভশন ও িমশন
িভশন :-

বাংলােদশেক একিট অনযতম মূ খয িবমান চলাচল েক�িব�ুেত ্িরণত করা|

িমশন :-

আ�জরািতক মােনর িনরা্দ, িনর্�ব ও দপ িবমান চলাচল েসবা িনি�তকরণ|

২. �িত�ত েসবাসমূ হ :২.১) নাগিরক েসবা :�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)
কমরকতরা/ কমরচািরেদর িনেয়াগ

(৩)
১।শূ ণয ্েদ ্েদর িব্রীেত
িনেয়ােগর লেপয �চিলত িবিধিবধান অনু সরন কের ্ি�কায়
িবজি� �কাশ করা হয়।
২। িনেয়ােগর লেপয িনধরািরত
কিমিটর মাধযেম ্রীপা �হন
কের উ্যু ু �াথরীেক
িনেয়ােগর জনয সু ্ািরশ করা
হয়।
৩। কিমিটর সু ্ািরেশর
িভি�েত উ্যু রু কতৃর্েপর
অনু েমাদন�েম আেদশ জাির
করা হয়।

১

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৪)
ক) িনধরািরত ফরেম আেবদন।
�াি��ান:িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ পাওয়া
যােব।

(৫)
�েযাজয নয়

(৬)
�শাসিনক
ম�ণালয়
কতৃরক �দ�
িনধরািরত
সমেয়র মেধয

(৭)
(কমরকতরােদর েপে�)
নাম: েমাঃ নাজমুছ সাদাত েসিলম
পদিব: পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮- ০২-৮৯০১৪১২
ইেমইল: dadmin@caab.gov.bd
(কমরচািরেদর েপে�)
নাম: েমাহা�দ নু রুল ইসলা
পদিব: উপ-পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮- ০২-৮৯০১৪১৩
ইেমইল:
ddadmin@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-০২

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-০২
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

২

৩

যা�ী েসবা (িবনামূ েলয)

যা�ী েসবা
(অেথর্ িবিনমেয়)

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

(ক) িবমানব�েরর আগমনী ও
বিহগর্ম কনেকাসর হেল লােগজ
বহেনর জনয �িল সরবরাহ;
(খ) েহােটল বুিকং বুথ;
(গ) ৈবেদিশক মু�া িবিনময়
বুথ;
(ঘ) �াথিমক িচিকৎসা;
(ঙ) নামােজর সু িবধা;
(চ) খাবার পািন �াি�;
(ছ) মা ও িশশ েসবা;

কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।

(ক) িটেকেটর িবিনমেয়
দশর্নাথর/ অভয্থর্নাকারীগে
জনয কনেকাসর হেল �েবশ
সু িবধা;

কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।

(খ) খাবােরর েদাকান;

(গ) শিপং এর জনয সাধারণ ও
শু�মু �বয্ািদ েদাকান;

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

িবনামূ েলয্

িবমানব�ের
�াইট চলাচল
থাকাকালীন
সমেয়

যা�ী �িত ৩০০/- টাকা, নগদ
পিরেশাধ
(হযরত শাহজালাল আ�র্জািতক
িবমানব�েরর জনয্

িবমানব�ের
�াইট চলাচল
থাকাকালীন
সমেয়

খাবােরর মূ লয্ানুযায় নগদ
পিরেশাধ।

িবমানব�ের
�াইট চলাচল
থাকাকালীন
সমেয়
িবমানব�ের
�াইট চলাচল
থাকাকালীন
সমেয়

নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট
এ� ফয্ািসিেটশন),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৪০৯
ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক
অথবা বয্ব�াপ (েযাগােযােগর
িঠকানা িসএএিব’র ওেয়বসাইেট
পাওয়া যােব)
নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট
এ� ফয্ািসিেটশন),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৪০৯
ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক
অথবা বয্ব�াপ (েযাগােযােগর
িঠকানা িসএএিব’র ওেয়বসাইেট
পাওয়া যােব)

�াি��ানঃ
টািমর্না ভবেনর কনেকাসর হল।

�াি��ানঃ
টািমর্নােল কনেকাসর হেলর
বািহের �ািপত িটেকট কাউ�াের
িটেকট পাওয়া যায়।
কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।
�াি��ানঃ
টািমর্না ভবেনর কনেকাসর হল।
কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।
�াি��ানঃ
টািমর্না ভবেনর কনেকাসর হল।

িবমানব�ের �াইট চলাচল
থাকাকালীন সমেয়

(৭)

চলমান ্াতা-০৩

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-০৩
�িমক

েসবার নাম

(১)

(২)

েসবা �দান প�িত
(৩)
(ঘ) আগমনী যা�ীেদর জনয
ভাড়ায় পিরবহন সু িবধা �াি�;

(ঙ) বৃ �, িশশ ও অক্
যা�ীেদর জনয যা�ী-সহায়তা
সািভর্;

(চ) লােগজ রয্িপং সু িবধা;

(ছ) কার ্ািকরং সু িবধা

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।
�াি��ানঃ
শুধুমা হযরত শাহজালাল
আ�জর্ািত িবমান�েরর
আগমনী কনেকাসর হেল এ
সু িবধািট পাওয়া যায়।
কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।
�াি��ানঃ
শুধুমা হযরত শাহজালাল
আ�জর্ািত িবমান�েরর
আগমনী কনেকাসর হেল এ
সু িবধািট পাওয়া যায়।
কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।
�াি��ানঃ
শুধুমা আ�জর্ািত িবমান�েরর
বিহগর্ম কনেকাসর হেল পাওয়া
যায়।
কাগজ্�ঃ
�েযাজয নয়।
�াি��ানঃ
�িতিট িবমানব�েরর িনধর্াির
�ােন।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)
গ�েবয্ দু র� অনু যায়ী
িসএএিব িনধর্াির ভাড়া নগদ
পিরেশাধ।

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
সাবর্ক্ষ

েসবার ধরন অনু যায়ী
৪০০/৫০০ টাকা, নগদ
পিরেশাধ।

সাবর্ক্ষ

নগদ পিরেশাধ।

িবমানব�ের
�াইট চলাচল
থাকাকালীন
সমেয়

গাড়ীর ধরণ ও আকার অনু যায়ী
কতৃর্প িনধর্াির িফ নগেদ
পিরেশাধ।

িবমানব�ের
�াইট চলাচল
থাকাকালীন
সমেয়

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট
এ� ফয্ািসিরেটশ),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৪০৯
ইেমইল:
adestfaci@caab.gov.bd এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক
অথবা বয্ব�াপ (েযাগােযােগর
িঠকানা িসএএিব’র ওেয়বসাইেট
পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-০৪

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন
্াতা-০৪
�িমক
(১)
৪

েসবার নাম
(২)
�াি�ক ভবেন েদাকান ও িবজ্ঞা
ফলক �াপেনর জনয জায়গা বরা�

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

(৩)

(৪)

(৫)

(ক) দরপ� আহবানঃ
িবমানব�েরর �াি�ক ভবেনর িনিদর্
�ােন েদাকান/ িবজ্ঞা ফলক
�াপেনর জনয পি�কায় দরপ� িবজ্ঞ
�চার করা হয়। িনিদর্ তািরেখ �া�
আেবদনপ� মূ লয্ায়েন পর সেবর্া
েরসপনিসভ
দরদাতার
অনু কূেল
কাযর্ােদ �দান করা হয়।

কাগজপ�ঃ
(ক) হালনাগাদ ে�ড লাইেস�;
(খ) হালনাগাদ আয়কর সািটর্িফেক;
(গ) হালনাগাদ ভয্া সািটর্িফেক;
(ঘ) বয্াং সলেভ�ী সািটর্িফেক;
(ঙ) �েযাজয েক্ষ সািটরিফেকট অব
ইনকে্রােরশন-এর সতযািয়ত অনু িলি্,
আিটরেকল অব এেসািসেয়শন/ অংশীদারী
চুিুর কি্;
(চ) দরপে�র িশিডউেল উি�িখত অনয্ান
কাগজপ� েপশ এবং শতর্াি পালন।
(ছ)জাতীয় পিরচয়প�
�াি��ানঃ
দরপে�র িশিডউেল বিণর্ দ�র সমূ েহ।

সংিশ�� দরপে�র জনয িনধর্াির মূ লয
নগদ পিরেশাধ কের দরপ� িশিডউল
�য়।

(খ) আ�হী বয্ি/�িত�ােনর
আেবদন/��ােবর িভি�েতঃ
েদাকান/ িবজ্ঞা ফলক �াপেনর
জনয বয্ি/ �িত�ােনর িনকট হেত
অযািচত আেবদনপ� �াি�র পর
নিথর মাধয্ে
িস�াে�র জনয
কতৃ র্পেক িনকট উপ�াপন করা হয়।
কতৃ র্পেক িনকট ��াব �হণেযাগয
হেল ইজারা নীিতমালা’র আেলােক
জায়গার ভাড়া ও শতর্াি িনধর্ার
করতঃ সংি�� বয্ি/ �িত�ােনর
অনু কূেল কাযর্ােদ জারী করা হয়।

কাগজপ�ঃ
�িত�ােনর েলটারেহড পয্াে
আেবদনপে�র সংেগ(ক) হালনাগাদ ে�ড লাইেস�;
(খ) হালনাগাদ আয়কর সািটর্িফেক;
(গ) হালনাগাদ ভয্া সািটর্িফেক;
(ঘ) বয্াং সলেভ�ী সািটর্িফেক
(ঙ) �েযাজয েক্ষ সািটরিফেকট অব
ইনকে্রােরশন-এর সতযািয়ত অনু িলি্,
আিটরেকল অব এেসািসেয়শন/ অংশীদারী
চুিুর কি্;
(চ) আেবদন গৃ হীত হেল পরবতর্ীে
কতৃ র্প কতৃ র্ চািহত অনয্ান কাগজপ�
েপশ ও শতর্াি পালন।
�াি��ানঃ
সংি�� িবমানব�েরর স�ি� শাখায়
েযাগােযাগ কের িব�ািরত জানা যােব।

আেবদন গৃ হীত হেল কতৃ র্প কতৃ র্
��ািবত দর ও িনধর্াির শতর্ানুযায়
নগদ/ বয্াং �াফেটর মাধয্ে
পিরেশাধ।

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট এ�
ফয্ািসিরেটশ),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৪০৯
ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

দরপ� গৃ হীত হেল দরপে� উদৃ ত দর
েমাতােবক দরপে� িনধর্াির অনয্ন
শতর্সমূ পালন সােপেক নগদ/ বয্াং
�াফেটর মাধয্ে পিরেশাধ।

৪৫ কমর্িদবস

নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট এ�
ফয্ািসিরেটশ),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৪০৯
ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-০৫

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন
্াতা-০৫

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

সংি�� বয্ি/�িত�ােনর িনকট
হেত নবায়েনর আেবদন �াি�র
পর নিথর মাধয্ে িস�াে�র জনয
কতৃর্পেক িনকট উপ�াপন করা
হয়। কতৃর্পেক িনকট নবায়ন
��াব �হণেযাগয হেল ইজারা
নীিতমালার আেলােক জায়গার
ভাড়া ও শতর্াি িনধর্ার করতঃ
সংি�� বয্ি/ �িত�ােনর
অনু কূেল কাযর্ােদ জারী করা হয়।

কাগজপ�ঃ
(ক) �িত�ােনর েলটারেহড পয্াে
আেবদন;
(খ) আেবদন গৃ হীত হেল পরবতর্ীে
কতৃর্প কতৃর্ চািহত অনয্ান
কাগজপ� েপশ ও শতর্াি পালন।
�াি��ানঃ
সংি�� িবমানব�েরর স�ি� শাখায়
েযাগােযাগ কের িব�ািরত জানা
যােব।

নবায়ন গৃ হীত হেল কতৃর্প কতৃর্
��ািবত দর ও িনধর্াির
শতর্ানুযায় নগদ/ বয্াক �াফেটর
মাধয্ে পিরেশাধ।

৩০ কাযর িদবস

নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট এ�
ফয্ািসিরেটশ),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-

দরপ� আহবানঃ
িবমানব�েরর কনেকাসর হেলর
�েবশ িফ আদােয়র জনয পি�কায়
দরপ� িবজ্ঞ �চার করা হয়।
িনিদর্ তািরেখ �া� আেবদনপ�
মূ লয্ায়েন পর সেবর্া
েরসপনিসভ দরদাতার অনু কূেল
কাযর্ােদ �দান করা হয়।

কাগজপ�ঃ
(ক) হালনাগাদ ে�ড লাইেস�;
(খ) হালনাগাদ আয়কর সািটর্িফেক;
(গ) হালনাগাদ ভয্া সািটর্িফেক;
(ঘ) বয্াং সলেভ�ী সািটর্িফেক
(ঙ) �েযাজয েক্ষ সািটরিফেকট
অব ইনকে্রােরশন-এর সতযািয়ত
অনু িলি্, আিটরেকল অব
এেসািসেয়শন/ অংশীদারী চুিুর
কি্;
(চ) দরপে�র িশিডউেল উেল�িখত
অনয্ান কাগজপ� েপশ এবং শতর্াি
পালন।
�াি��ানঃ
দরপে�র িশিডউেল বিণর্ দ�র
সমূ েহ।

সংি�� দরপে�র জনয িনধর্াির
মূ লয নগদ পিরেশাধ কের দরপ�
িশিডউল �য়।

৫

�াি�ক ভবেনর েদাকান ও
িবজ্ঞা ফলেকর ইজারা নবায়ন

৬

কনেকাসর হেলর �েবশ িফ আদায়

৩৪০৯
ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

দরপ� গৃ হীত হেল দরপে� উদৃ ত
দর েমাতােবক দরপে� িনধর্িরত
অনয্ন শতর্সমূ পালন সােপেক
নগদ/ বয্াং �াফেটর মাধয্ে
পিরেশাধ।

০৩ মাস

নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট এ�
ফয্ািসিরেটশ),
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৪০৯
ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-০৬

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন
্াতা-০৬
�িমক
(১)
৭

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(২)

(৩)

�াি�ক ভবেনর বািহের �ান/
েদাকান ও িবজ্ঞা ফলক �াপেনর
জনয জায়গা বরা�

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

(ক) দরপ� আহবানঃ
িবমানব�েরর �াি�ক ভবেনর
বািহের িনিদর্ �ােন েদাকান/
িবজ্ঞা ফলক �াপেনর জনয
পি�কায় দরপ� িবজ্ঞ �চার
করা হয়। িনিদর� তািরেখ �া�
আেবদনপ� মূ লয্ায়েন পর
সেবর্া েরসপনিসভ দরদাতার
অনু কূেল কাযর্ােদ �দান করা
হয়।

কাগজপ�ঃ
(ক) হালনাগাদ ে�ড লাইেস�;
(খ) হালনাগাদ আয়কর সািটর্িফেক;
(গ) হালনাগাদ ভয্া সািটর্িফেক;
(ঘ) বয্াং সলেভ�ী সািটর্িফেক;
(ঙ) �েযাজয েকে� সািটরিফেকট অব
ইনকে্রােরশন-এর সতযািয়ত অনু িলি্,
আিটরেকল অব এেসািসেয়শন/ অংশীদারী
চুিুর কি্;
(চ) দরপে�র িশিডউেল উেল�িখত
অনয্ান কাগজপ� েপশ এবং শতর্াি
পালন।
�াি��ানঃ
দরপে�র িশিডউেল বিণর্ দ�র সমূ েহ।

সংিশ�� দরপে�র জনয িনধর্াির
মূ লয নগদ পিরেশাধ কের দরপ�
িশিডউল �য়।

(খ) আ�হী বয্ি/�িত�ােনর
আেবদেনর িভি�েতঃ
�াি�ক ভবেনর বািহের েদাকান

কাগজপ�ঃ
�িত�ােনর েলটারেহড পয্াে
আেবদনপে�র সংেগ(ক) হালনাগাদ ে�ড লাইেস�
(খ) হালনাগাদ আয়কর সািটর্িফেক
(গ) হালনাগাদ ভয্া সািটর্িফেক
(ঘ) বয্াং সলেভ�ী সািটর্িফেক
(ঙ) �েযাজয েক্ষ সািটরিফেকট অব
ইনকে্রােরশন-এর সতযািয়ত অনু িলি্,
আিটরেকল অব এেসািসেয়শন/অংশীদারী
চুিুর কি্;
(চ) আেবদন গৃ হীত হেল পরবতর্ীে
কতৃ র্প কতৃ র্ চািহত অনয্ান কাগজপ�
েপশ ও শতর্াি পালন।
�াি��ানঃ
সংি�� িবমানব�েরর স�ি� শাখায়
েযাগােযাগ কের িব�ািরত জানা যােব।

আেবদন গৃ হীত হেল কতৃ র্পে
কতৃ র্ ��ািবত দর ও িনধর্াির
শতর্ানুযায় নগদ/ বয্াং �াফেটর
মাধয্ে পিরেশাধ।

ও িবজ্ঞা ফলক �াপেনর জনয
বয্ি/ �িত�ােনর িনকট হেত
যািচত আেবদনপ� �াি�র পর
নিথর মাধয্ে িস�াে�র জনয
কতৃ র্পেক িনকট উপ�াপন করা
হয়। কতৃ র্পেক িনকট ��াব
�হণেযাগয হেল ইজারা
নীিতমালা’র আেলােক জায়গার
ভাড়া ও শতর্াি িনধর্াণ কের
সংি�� বয্ি/ �িত�ােনর
অনু কূেল কাযর্ােদ জাির করা
হয়।

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
০৩ মাস

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৬৩৪

দরপ� গৃ হীত হেল দরপে� উদৃ ত
দর েমাতােবক দরপে� িনধর্াির
অনয্ন শতর্সমূ পালন সােপেক
নগদ/ বয্াং �াফেটর মাধয্ে
পিরেশাধ।

ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

৪৫ কমর্িদবস

নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৬৩৪
ইেমইল:adadmin1@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-০৭

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন
্াতা-০৭

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৮

�াি�ক ভবেনর বািহেরর েদাকান ও

সংি�� বয্ি/�িত�ােনর িনকট হেত
নবায়েনর আেবদন �াি�র পর নিথর
মাধয্ে িস�াে�র জনয কতৃ র্পেক
িনকট উপ�াপন করা হয়। কতৃ র্পেক
িনকট নবায়ন ��াব �হণেযাগয হেল
ইজারা নীিতমালা’র আেলােক জায়গার
ভাড়া ও শতর্াি িনধর্ার করতঃ
সংি�� বয্ি/ �িত�ােনর অনু কূেল
কাযর্ােদ জারী করা হয়।

কাগজপ�ঃ
(ক) �িত�ােনর েলটারেহড পয্াে
আেবদন;
(খ) আেবদন গৃ হীত হেল পরবতর্ীে
কতৃ র্প কতৃ র্ চািহত অনয্ান কাগজপ�
েপশ ও শতর্াি পালন।
�াি��ানঃ
সংি�� িবমানব�েরর স�ি� শাখায়
েযাগােযাগ কের িব�ািরত জানা যােব।

িবজ্ঞা ফলেকর ইজারা নবায়ন

নবায়ন গৃ হীত হেল কতৃ র্প কতৃ র্
��ািবত দর ও িনধর্াির শতর্ানুযায়
নগদ/ বয্াং �াফেটর মাধয্ে
পিরেশাধ।

৩০ কাযর িদবস

নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৬৩৪
ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বয্ব�াপ (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

৯

বহুতল, আ�জরািতক, আভয�রীন ও
কােগরা কার্ােকরর িফ আদায়

দরপ� আহবানঃ
িবমানব�েরর কনেকাসর হেলর �েবশ
িফ আদােয়র জনয পি�কায় দরপ�
িবজ্ঞ �চার করা হয়। িনিদর্
তািরেখ �া� আেবদনপ� মূ লয্ায়েন
পর সেবর্া েরসপনিসভ দরদাতার
অনু কূেল কাযর্ােদ �দান করা হয়।

কাগজপ�ঃ
(ক) হালনাগাদ ে�ড লাইেস�;
(খ) হালনাগাদ আয়কর সািটর্িফেক;
(গ) হালনাগাদ ভয্া সািটর্িফেক;
(ঘ) বয্াং সলেভ�ী সািটর্িফেক;
(ঙ) �েযাজয েক্ষ সািটরিফেকট অব
ইনকে্রােরশন-এর সতযািয়ত অনু িলি্,
আিটরেকল অব এেসািসেয়শন/ অংশীদারী
চুিুর কি্;
(চ) দরপে�র িশিডউেল উি�িখত
অনয্ান কাগজপ� েপশ এবং শতর্াি
পালন।
�াি��ানঃ
দরপে�র িশিডউেল বিণর্ দ�র সমূ েহ।

সংি�� দরপে�র জনয িনধর্াির মূ লয
নগদ পিরেশাধ কের দরপ� িশিডউল
�য়।
দরপ� গৃ হীত হেল দরপে� উদৃ ত দর
েমাতােবক দরপে� িনধর্াির অনয্ন
শতর্সমূ পালন সােপেক নগদ/ বয্াং
�াফেটর মাধয্ে পিরেশাধ।

০৩ মাস

নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�৩৬৩৪
ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd
এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক অথবা
বযব�াপক (েযাগােযােগর িঠকানা
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-০৮

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন
্াতা-০৮
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

১০

অবকাঠােমার উ�তা িবষয়ক ছাড়প�

সংি�� এলাকায় ভবন/অবকাঠােমা

(৩)

�দান

িনমর্ােন অনু েমাদনকারী কতৃ র্পেক
(রাজউক, েপৗরসভা ইতয্াি) মাধয্ে
�েয়াজনীয় তথয্ািদস আেবদন �াি�
সােপেক।

১১

িঠকাদারী লাইেস� �দান/ নবায়ন

সংি�� বযিু/ �িত�ােনর িনকট হেত
আেবদন �াি�র পর �া�
আেবদনসমূ হ ্যরােলাচনাে� লাইেস�
�দান/ নবায়ন করা হয়।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং

েসবা �দােনর

পিরেশাধ প�িত

সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

(৪)

(৫)

(৬)

কাগজপ�ঃ
(ক) ভবন/অবকাঠােমা িনমর্ােন
অনু েমাদনকারী �িত�ােনর (রাজউক,
েপৗরসভা ইতয্াি) িনধর্াির ফরম;
(খ) ভবন/ অবকাঠােমা িনমর্ােন
অব�ান �দশর্ কের �স্�তকৃ েমৗজা
বা এলাকার ময্া;
(গ) ভবেনর ��ািবত অব�ােনর
�ানাংক;
(ঘ) �ানিটর এিলেভশন (যিদ জানা
থােক);
�াি��ানঃ
পিরচালক (এিটএস/এেরা�মস) এর
দ�র, িসএএিব সদর দ�র অথবা
সংি�� িবমানব�র বয্ব�াপেক দ�ের
েযাগােযাগ কের �েয়াজনীয় তথয্াি
অবগত হওয়া যােব।

িবনামূ েলয

০৩ স�াহ

(ক) আেবদন ফরম;
(খ) ে�ড লাইেস�;
(গ) আয়কর সনদ;
(ঘ) ভয্া েরিজে�শন সািটরিফেকট;
(ঙ) বয্াং সলেভ�ী;
(চ) জাতীয় পিরচয়প�;
(ছ) ০২ কিপ পাসেপাটর সাইেজর
সতয্ািয় ছিব;
(জ) অিভজ্ঞত সনদ।
�াি��ানঃ
পিরচালেকর দ�র, েসমসু , িসএএিব,
কুিমর্েটাল, ঢাকা।

(১্নামঃ েমাঃ িমজানু র রহমান
্দিব: উ্-্িরচালক(এিটএস্
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪৩১
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

৫০০/- (্াঁচশত) টাকা মা� রিশেদর
মাধযেম ্িরচালক (েসমসু )-এর দ�ের
িহসাব শাখায় জমা �দান করেত হয়।

৩০ িদন

নাম: েমাঃ েমায়াে�ম েহােসন
পদিব: উপ- পিরচালক (সরবরাহ)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১০৮৮
েমাবাইল: ০১৭১৫০১২৭৮০
ইেমইল: ddsup@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-০৯

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-০৯
�িমক
(১)

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(২)

(৩)

১২

�াইট ইনফরেমশন িডসে�
িসে�ম (এফআইিডএস)

১৩

্াবিলক এে�স (ি্এ) িসে�ম

১৪

বযােগজ এ�-ের �যািনং েমিশন

যা�ী সাধারণসহ েয েকান
দশরনাথরী
�েয়াজনেবােধ
এফআইিডএস েথেক আগমনী
ও বিহগর্ম �াইেটর সময়
সং�া� এবং েবািডর্ �ীজ,
কনেভয়ার েব� ও েচক-ইন
েরা সং�া� যাবতীয় তথয
আগাম েদেখ িনেত পােরন।
যা�ীবৃ ে�র জররী জাতােথর
েচক-ইন, েবািডর্ এবং �াি� ও
হারােনা
িবজ্ঞি�
েসবা
সংি�� সকল �কার তথয
িনিদর্ সময় পর পর িপএ
িসে�ম েথেক েঘাষনা করা
হয়।
িবমানব�ের এবং
উেড়াজাহােজর সািবরক
িনরা্�ার �ােথর যা�ীেদর
মালামাল �যান করার জনয
িবমানব�েরর �াি�ক ভবেন
�যািনং েমিশেনর সু িবধা
রেয়েছ। �িতিট েহাি�ং লাউে�
এি� হাইজয্া েচক পেয়ে�
েকিবন বয্ােগ �য্ািন েমিশন।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

�েযাজয নয়

িবনামূ েলয

তাৎপিনকভােব নাম: েমাঃ হািনফ উি�ন

�েযাজয নয়

িবনামূ েলয

তাৎপিনকভােব নাম: েমাহা�দ উ�াহ

্দবী: ে�শন েযাগােযাগ কমর্কতর
হযরত শাহজালাল আ�জরািতক
িবমানব�র, ঢাকা।
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১০৬১
ইেমইল: scohsia@caab.gov.bd

্দবী: ে�শন েযাগােযাগ কমর্কতর
শাহ আমানত আ�জরািতক
িবমানব�র, চ��াম।
েফান:+৮৮-০৩১-২৫০০৯৫২
ইেমইল:
ullahmohammad@gmail.com

�েযাজয নয়

িবনামূ েলয

তাৎপিনকভােব নাম: সাইফুল আলম

পদবী: ে�শন েযাগােযাগ কমর্কতর
ওসমানী আ�জর্ািত িবমানব�র,
িসেলট।
েফান:+৮৮-০৮২১-৭১২৩৫১
ইেমইল: syfe003@gmail.com

চলমান ্াতা-১০

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১০
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)
যা�ী ও কােগর্ িবমান
পিরচালনার সনদ (এয়ার
অপােরটর সািটর্িফেক) �দান।

(৩)
ক) আ�হী িবমান সং�া
�েয়াজনীয় তথয ও কাগজপ�ািদ
সহ িসএএিব’েত আেবদন
করেত হেব।
খ) সে�াষজনক �তীয়মান হেল
অনু েমাদন �দান করা হেব।

১৫

১৬

যা�ী ও কােগর্ িবমান
পিরচালনার সনদ (এয়ার
অপােরটর সািটর্িফেক)
নবায়ন।

ক) আ�হী িবমান সং�া
�েয়াজনীয় তথয ও কাগজপ�ািদ
সহ িসএএিব’েত আেবদন
করেত হেব।
খ) সে�াষজনক �তীয়মান হেল
অনু েমাদন �দান করা হেব।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
যা�ী ও কােগর্ িবমান
পিরচালনার সনদ এর জনয
িসিভল এিভেয়শেনর এয়ার
েনিভেগশন অডর্া (ANO (AT)
A-2 F) এর আেলােক
�েয়াজনীয় কাগজপ�।
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।
যা�ী ও কােগর্ িবমান
পিরচালনার সনদ নবায়েনর জনয
িসিভল এিভেয়শেনর এয়ার
েনিভেগশন অডর্া
(ANO (AT) A-2) এর
আেলােক �েয়াজনীয়
কাগজপ�।
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)
ক) কয্াটাগি-এ এর জনয
৫০০,০০০/- টাকা;
খ) কয্াটাগি-িব এর জনয
১০০,০০০/- টাকা;
গ) কয্াটাগি-িস এর জনয
১০০,০০০/- টাকা
ঘ) কয্াটাগি-িড এর জনয
৩০০,০০০/- টাকা
বয্াং �াফট / েপ-অডর্াের
মাধযেম পিরেশাধ করেত হেব।
ক) কয্াটাগি-এ এর জনয
২৫০,০০০/- টাকা;
খ) কয্াটাগি-িব এর জনয
৫০,০০০/- টাকা;
গ) কয্াটাগি-িস এর জনয
৫০,০০০/- টাকা
ঘ) কয্াটাগি-িড এর জনয
১৫০,০০০/- টাকা
বয্াং �াফট/ েপ-অডর্াের
মাধয্ে পিরেশাধ করেত হেব।

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
০১ বছর

০১ বছর

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-১১

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১১

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

১৭

অ�, েগালাবার�দ সহ িবমান
পিরবহন বয্ব�া িবপদজনক
িহসােব িবেবিচত �বয্াি
িবমােনর মাধয্ে বাংলােদেশ
আনয়ন ও বাংলােদশ হেত
ে�রেনর জনয অনু মিত �দান।

ক) িবমােন পিরবহেনর জনয

অ�, েগালাবারদ সহ িবমান
পিরবহন বয্ব�া
িবপদজনক িহসােব িবেবিচত
�বয্ািদ পূ নর িববরন সহ
িসএএিব’র িনকট আেবদন
করেত হেব।
খ) আেবদেন উি�িখত
�বয্াি ইকাও ডক ৯২৮৪
অনু সাের িবমােন পিরবহেনর
যেথাপযু �তা যাচাইেয়র পর
অনু মিত �দান করা হেব।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

ক) িবমােন পিরবহেনর
জনয অ�, েগালাবারদ সহ
িবমান পিরবহন বয্ব�া
িবপদজনক িহসােব িবেবিচত
�বয্ািদ পূ নর িববরন যথাইউএন না�ার, যথাযথ
(িশিপং) নাম, পিরমান ।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

িবনামূ েলয

১৫ িদন

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার

পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

খ) িশপাসর িড�ারশন ফরম

চলমান ্াতা-১২

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১২
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

১৮

িবেদশী িবমান সং�ার �ানীয়
িব�য় �িতিনিধ িহেসেব কাজ
করার জনয অনাপি� �দান।

ক) িবেদশী িবমান সং�ার
�ানীয় িব�য় �িতিনিধ
িহেসেব মেনািনত হবার পর
সংি�� িবমান সং�ার সােথ
�াক্ষি এ সং�া� চুি�র
�তয্ািয় অনু িলিপ ও
আনু ষি�ক কাগজপ� সহ
িসএএিব’েত আেবদন করেত
হেব।
খ) সংি�� সকল
কাগজপ�ািদ পরীক্নাে�
সে�াষজনক �তীয়মান হেল
অনাপি� �দান করা হেব।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

ক) িবমান সং�া কতৃর্
�ানীয় িব�য় �িতিনিধ
িহেসেব িনেয়াগ প�।
খ) িবমান সং�ার সােথ
�াক্ষত� চুি�র �তয্ািয়
অনু িলিপ ।
গ) ে�ড লাইেস� এর হাল
নাগাদ অনু িলিপ ।
ঘ) যা�ীবাহী িবমান সং�া্র
েকে�- �ােভল এেজি�
িনব�ন সনদ এর অনু িলিপ ।
ঙ) ভয্া িনব�ন সনদ এর
অনু িলিপ সহ হাল নাগাদ
ভয্া পিরেশােধর �তয্ায়
প�।
চ) েকা�ানীর েক্ষ- সংঘ
সনদ, িনব�ন সনদ, ফরম-১২
এ, ইতয্াি
ছ) আয়কর সনদ এর
অনু িলিপ সহ হালনাগাদ
আয়কর পিরেশােধর �তয্ায়
প�।

িবনামূ েলয

১৫ িদন

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-১৩

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৩
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

১৯

২০

িবমান সং�ার যা�ী ও কােগর্
ভাড়া অনু েমাদন।

ক) িবমান সং�ার যা�ী ও
কােগর্ ভাড়ার তািলকা সহ সহ
িসএএিব’েত আেবদন করেত
হেব।

খ) যা�ী ও কােগর্ ভাড়ার
তািলকা পরীক্নাে�
সে�াষজনক �তীয়মান হেল
অনু েমাদন �দান করা হেব।
িবিভ� িবমান সং�া কতৃ্
র
ক) আমদানীতবয সকল
�িতিদেনর অপােরশনাল
মালামােলর তািলকা সহ সহ
,রক্ষনােব ও মােকর্
িসএএিব’েত আেবদন করেত
স�সারন কােজ বয্বহ িবিভ� হেব।
ধরেনর ফরম, কি�উটার
সাম�ী, য� /য�াংশ, িবনা মূ েলয খ) মালামাল সমূ েহর িবষেয়
িবতরেনর জনয িবিভ� সু য্েভিন, িসএএিব’র সংি�� শাখার
কমর্চারী েপাষাক ইতয্াি
মতামত �হন করা হেব।
আমদানীর জনয অনাপি� �দান।
গ) সংি�� শাখার মতামত
�াি�র পর জাতীয় রাজ�
েবােডর্ এস আর ও
১৯৪/২০১০ এর আেলােক
অনাপি� �দান করা হেব।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

ক) যা�ী ও কােগর্ ভাড়ার
তািলকা।

িবনামূ েলয

১৫ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

ক) মালামােলর তািলকা।

িবনামূ েলয

১৫ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

খ) সংি�� মালামালসমূ হ সবর্েশ
আমদানীর িববরন।
গ) সবরেশষ ইমেপর্া পারিমট
অনু সাের অনু েমািদত অেথর্
বয্িয় ও উ�ৃ ত অংেশর
পিরমান।
ঘ) মালামালসমূ হ সংরক্ষর
�ােনর িববরন।

চলমান ্াতা-১৪

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৪

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

২১

আ�জর্ািত গ�েবয �াইট
পিরচালনার জনয বাংলােদশী
িবমান সং�ার �াইট িশিডউল
অনু েমাদন।

আ�জর্ািত গ�েবয �াইট
পিরচালনার জনয বাংলােদশী
িবমান সং�ার �াইট িশিডউল
�াি�র পর অনু মদন �দান
করা হয় ।

আ�জর্ািত গ�েবয �াইট
পিরচালনার জনয বাংলােদশী
িবমান সং�ার �াইট িশিডউল।

িবনামূ েলয

৩০ িদন।

২২

অভয্�রী গ�েবয �াইট
পিরচালনার জনয বাংলােদশী
িবমান সং�ার �াইট িশিডউল
অনু েমাদন।

অভয্রীণ গ�েবয �াইট
অভয্�রী গ�েবয �াইট
পিরচালনার জনয বাংলােদশী
পিরচালনার জনয বাংলােদশী
িবমান সং�ার �াইট িশিডউল
িবমান সং�ার �াইট িশিডউল।
�াি�র পর অভয্�রী িবমান
ব�েরর ওয়াচ আওয়ার সােপেক
অনু মদন �দান করা হয় ।

িবনামূ েলয

৩০ িদন।

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-১৫

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৫
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

২৩

িবেদিশ িবমান সং�ার অনু কূেল
বাংলােদেশ বা বাংলােদশ হেত
িশিডউল ও নন িশিডউল
িবমান পিরচালনার ছাড়প�
�দান।

২৪

বাংলােদশ সরকােরর পররা�
ম�নালয় বা অনানয িবভাগ
কতৃর্ সু পািরশকৃত �াইট
পিরচালনার ছাড়প� �দান।

(৩)

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

িবেদিশ িবমান সং�ার অনু কূেল
বাংলােদেশ বা বাংলােদশ হেত
িশিডউল ও নন িশিডউল
িবমান পিরচালনার �াইট
িশিডউল �াি�র পর অনু েমাদন
�দান করা হয়

ক) �াইট িশিডউল
খ) নন -িশিডউল িবমােনর
েক্ষ Air Operator
Certificate, Registration,
Airworthiness, Insurance,
Radio ইতয্ািদ

িবনামূ েলয

VVIP, VIP, Military,
Police, এবং েয েকান
Diplomatic Flight এর
েকে� বাংলােদশ সরকােরর
পররা� ম�নালয় বা অনানয
িবভাগ কতৃর্ সু পািরশকৃত
�াইেটর অনু েমাদন েদওয়া হয়।

বাংলােদশ সরকােরর পররা�
ম�নালয় বা অনয্ান িবভাগ
কতৃর্ দািখলকৃত �েয়াজনীয়
কাগজপ�িদ।

িবনামূ েলয

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
ক) িশিডউল
�াইট এর
েকে� ৩০
িদন।
খ) ননিশিডউল
িবমােনর েক্ষ
কমপেক চার
কমর িদবস
পূ েবর্
VVIP, VIP,
Military,
Police, এবং
েয েকান
Diplomatic
Flight
অনু েমাদেনর
েক্ষ ১৫
কাযর্িদব পূ েবর
�েয়াজনীয়
কাগজপ�সহ
আেবদন
কিরেত হেব ।

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-১৬

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৬
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

২৫

বাংলােদেশ িনব�নকৃত িবমােনর
চাটর্া �াইট পিরচালনার অনু মিত
�দান।

বাংলােদেশ িনব�নকৃত িবমােনর
চাটর্র �াইট বাংলােদেশর অভয্�ে
অননু েমািদত রেট �াইট
পিরচালনার নীিতমালা ২০০১
েগেজট অনু য়াযী অনু মিত েদওয়া
হয়।

ক) চাটর্া সংি�� কাগজপ�িদ।
খ) যা�ীর িববরন
গ) গ�বয �ল।
ঘ) �েয়াজনীয় েক্ষ জাতীয়
িনরাপ�া সং�ার ছাড় প�।

িবনামূ েলয

বাংলােদেশ
িনব�নকৃত
িবমােনর চাটর্া
�াইট
অনু েমাদেনর
েকে� ৪৮ ঘ�া
পূ েবর �েয়াজনীয়
কাগজপ�সহ
আেবদন কিরেত
হেব ।

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

২৬

িবমান ব�র/এেরা�াম পিরচালনার
সনদ �দান।

ময্ানুেয় অব এেরা�ম
সািটর্িফেকশ এ বিণর্ প�িত
অনু সরন পূ বর্ আেবদনকারী
/এেরা�ম অপােরটরেক এেরা�ম
পিরচালনা সনদ �দান করা হয়।

এয়ার েনিভেগশন অডরার (ANO
(AD) A1, ANO (AD) A.3)
মযানু য়াল অব এেরা�ম
সািটরিফেকশন �িসিডউর (MACP)
এেরা�াম ই�েপ�র হয্া বু ক
(AIHB
এেরা�াম মযানু য়াল,
এয়ারে্াট ইমােজর্ি �ান (AEP),
েসফিট মযােনজেম� িসে�ম( SMS)
মযানূ য়াল এবং েমইনেটনয্া
ময্ানুয়া অনু সাের �েয়াজনীয়
কাগজপ�।

িবনামুেলয

৬০ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ পাওয়া
যােব।

চলমান ্াতা-১৭

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৭

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

২৭

িবমান ব�র/এেরা�াম পিরচালনার
সনদ নবায়ন।

েময়াদ উ�ীেণর্ ৬০ িদন পূ েবর
এেরা�ম অপােরটর ময্ানুেয়
অব এেরা�ম সািটর্িফেকশ এ
বিণর্ প�িত অনু সরন পূ বর্
এেরা�ম পিরচালনার জনয
আেবদন করেব।

এয়ার েনিভেগশন অডরার (
ANO (AD) A1, ANO (AD)
A.3) অনু সাের �েয়াজনীয়
কাগজপ�।
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

২৮

�াইট িডসপাচার সনেদর
অনু েমাদন/নবায়ন

�াইট িডসপাচার সনেদর
অনু েমাদেনর জনয িসএ ফরম
42 (I) এবং নবায়েনর জনয 42
(R) এ উি�িখত তথয পূ রন কের
েচয়াময্া, েবিবচক বরাবর
আেবদন করেত হেব। সংযু �
কাগজপ� িনরীক্ েশেষ
সে�াষজনক হেল অনু েমাদন
�দান করা হয়
সংি�� অপােরটর �াইট �ুেদর
ে�িনং ে�াগাম �স্� কের
েচয়ারময্া, েবিবচক বরাবর
অনু েমাদেনর জনয আেবদন
করেত হেব।

অনু েমাদেনর জনয যথাযথভােব
পূ রণকৃত 42 (I) এবং নবায়েনর
জনয 42 (R) এ আেবদন করেত
হেব।

২৯

িসিডউল/নন িসিডউল/েজনােরল
এিভেয়শন অপােরটেরর �াইট
�ুেদর ে�িনং ে�া�ােমর
অনু েমাদন

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

িবনামুেলয

৬০ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

নতুন সনদ িফ ৮০০০/- টাকা
নবায়ন িফ ৫০০০/- টাকা
অনু িলি্ �দান িফ ৫০০০/টাকা

০১ মাস

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

িবনামূ লয

০১ মাস

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।
দািখলকৃত ে�িনং ে�াগাম
িনরীকনপূ বর্ অনু েমাদন �দান
করা হয়।

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

চলমান ্াতা-১৮

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৮
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৩০

�াইট িসমুেলটেরর
অনু েমাদন/নবায়ন

িবেদেশ অবি�ত �াইট
িসমুেলটেরর
অনু েমাদন/নবায়েরনর জনয
েচয়ারময্া, েবিবচক বরাবর
আেবদন করেত হেব।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

আেবদন পে�র সিহত
িন�িলিখত কাগজপ� দািখল
করেত হেব।
ক) সংি�� েদেশর িসিভল
এিভেয়শন কতৃ্
র উ� �াইট
ু
িসমেলটেরর অনু েমাদেনর
কাগজপ�।
খ) �াইট িসমুেলটর
পিরচালনাকারী �িশক্েদর
অনু েমাদেনর কাগজপ�
গ) �াইট অপােরশ� ই�েপ�র
এবং িসএএিব কমর্কতর (সংি��)
কতৃর্ অবি�ত িসমুেলটর
পিরদশর্

িবনামূ েলয
ু
(িসমেলটর পিরদর্শেন জনয
িনেয়ািজত পিরদশর্েক
যাতায়াত খরচ, থাকা-খাওয়া,
িভসা িফ ইতয্াি যাবতীয় খরচ
সংি�� িবমান সং�া বহন
করেব।

০১ মাস

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-১৯

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-১৯
�িমক
(১)
৩১

েসবার নাম
(২)
ৈবমািনকেদর লাইেস� �দান

ক) িপিপএলঃ (Private Pilot
Licence)

খ) িসিপএলঃ (Commercial Pilot
Licence)

গ) এিটিপএলঃ (Airlines Transport
Pilot Licence)

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(৩)

(৪)

লা্ইেস� �াি�র জনয েয েকান �াইং ে�িনং
�িত�ান/এয়ারলাই� হেত �াউ� েকাসর এবং
িনধর্াির উ�য়ন ঘ�া েশেষ িনধর্াির ফরেম
লাইেস� �দােনর জনয েচয়ারময্া, েবিবচক
বরাবর আেবদন করেত হেব।
আেবদন পে�র সিহত সংযু � কাগজপ�
পরীক্-িনরীক্
েশেষ সে�াষজনক �তীয়মান হেল
ৈবমািনকেদর সনেদর অনু েমাদ �দান করা
হয়।
ক) িপিপএল: এয়ার েনিভেগমন অডরার (ANO
(OPS) A-5) েসকশন -৮ এ উি�িখত তথয্াি
এবংপূ রনকৃত িসএ ফরম-23(I) �েয়াজনীয়
কাগজপ� সহ) িসএএিব ওেয়ব সাইট এ
সংরিক্ আেছ।
খ) িসিপএল এয়ার েনিভেগমন অডরার
(ANO (OPS) A-5) েসকশন -৯
(Commercial Pilot Licence): িসএ ফরম
24(I) যথাযথভােব পূ রন কের েচয়ারময্া,
েবিবচক বরাবর আেবদন করেত হেব।
গ) এিটিপএলঃ এয়ার েনিভেগমন অডরার (
ANO (OPS) A-5) েসকশন -১০ (Airlines
Transport Pilot Licence): িসএ ফরম
26(I) যথাযথভােব পূ রন কের েচয়ারময্া,
েবিবচক বরাবর আেবদন করেত হেব।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)
ক) িপিপএলঃ আেবদন িফ বাবদ
৯৩০০/=টাকা ২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর অনু কুেল
জমা �দান

ক)িপিপএল: ANO (OPS) A-5 েসকশন -৮
এবং িসএ ফরম-23(I) িসএএিব ওেয়ব সাইট এ
সংরিক্ আেছ।

খ) িসিপএলঃ আেবদন িফ বাবদ
১২৫০০/=টাকা ২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর অনু কুেল
জমা �দান
গ) আেবদন িফ বাবদ ২৩০০০/=টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড েচয়ারময্া,
িসএএিব, এর অনু কুেল জমা �দান

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৬)

(৭)

০১ মাস

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

খ) িসিপএল ANO (OPS) A-5 েসকশন -৯
এবং িসএ ফরম 24(I) িসএএিব ওেয়ব সাইট এ
সংরিক্ আেছ।

গ) এিটিপএল: ANO (OPS) A-5) েসকশন -১০
এবং িসএ ফরম 24(I)
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট (www.caab.gov.bd)
এ পাওয়া যােব।

চলমান ্াতা-২০

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২০
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৩২

ৈবমািনকেদর লাইেস� নবায়নঃ

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
০১ মাস

ক) িপিপএলঃ (Private Pilot ক) িপিপএল: এয়ার েনিভেগমন
Licence)
অডরার (ANO (OPS) A-5
েসকশন -৮)-এ উি�িখত
তথয্াি এবংপূ রনকৃত িসএ
ফরম-23(R) �েয়াজনীয়
কাগজপ� সহ) িসএএিব ওেয়ব
খ) িসিপএলঃ (Commercial
সাইট এ সংরিক্ আেছ।
Pilot Licence)
খ) িসিপএল এয়ার েনিভেগমন
অডরার (ANO (OPS) A-5
েসকশন -৯ (Commercial
Pilot Licence): িসএ ফরম
24(R) যথাযথভােব পূ রন কের
গ) এিটিপএলঃ (Airlines
েচয়ারময্া, েবিবচক বরাবর
Transport Pilot Licence)
আেবদন করেত হেব।

ক)িপিপএল: ANO (OPS) A-5
েসকশন -৮ এবং িসএ ফরম23(I) িসএএিব ওেয়ব সাইট এ
সংরিক্ আেছ।

ক) িপিপএলঃ আেবদন িফ
বাবদ ৩০০০/=টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান

খ) িসিপএল ANO (OPS) A5 েসকশন -৯ এবং িসএ ফরম
24(I) িসএএিব ওেয়ব সাইট এ
সংরিক্ আেছ।

খ) িসিপএলঃ আেবদন িফ
বাবদ ৫০০০/=টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান

গ) এিটিপএল ANO (OPS) A-5
গ) এিটিপএলঃ এয়ার
েসকশন -১০ এবং িসএ ফরম
েনিভেগমন অডরার (ANO (OPS) 24(I)
A-5 েসকশন -১০ (Airlines
Transport Pilot Licence):
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
িসএ ফরম 26(R) যথাযথভােব
(www.caab.gov.bd) এ
পূ রন কের েচয়ারময্া, েবিবচক পাওয়া যােব।
বরাবর আেবদন করেত হেব।

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

গ) এিটিপএলঃ আেবদন িফ
বাবদ ১০০০০/=টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান

চলমান ্াতা-২১

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২১
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৩৩

ৈবমািনকেদর িবেদশী সনদেক
েদশীয় সনেদ রুপা�রকর

িসিডউল অপােরটর এবং �াইং
ে�িনং �িত�ানেক ৈবমািনেকর
িবেদশ হইেত �া� সনদেক
েদশীয় সনেদ রুপা�ের জনয
এয়ার েনিভেগশন অডরার (ANO
(OPS)A-15, Para-4) এর
উি�িখত শতর্পূর কের
েচয়ারময্া েবিবচক বরাবর
সনদ রুপা�ের জনয আেবদন
করেত হেব। এয়ার েনিভেগশন
অডরার (ANO) েত উি�িখত
তথয/সংযু � কাগজপ� পরীক্িনরীক্ েশেষ সে�াষজনক
�তীয়মান হেল সনদ রুপা�
করা হয়।
সংি�� এয়ার�াে�র টাইেপ
�াউ� েকাসর এবং �েয়াজনীয়
েক্ষ িসমুেলটর ে�িনং
িরেপাটর/ �াইট েট� িরেপােটর্
সে�াষজনক ফলাফেলর
িভি�েত অপােরটেরর
আেবদেনর ে�িকেত
এয়ার�াফেটর টাইপ লাইেসে�
সংেযাজন করা হয়

৩৪

এয়ার�াে�র টাইপ সংেযাজন

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
ANO (OPS)A-15, Para-4 অনু যায়ী িবেদশী �িত�ান হেত
�া� সনদ
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

িসএএিব’র-৫০ ফরম এর
মাধয্ে �াইং ে�িনং �িত�ান
এবং এয়ারলাইে�র ে�িনং
ময্ানুয়াে এয়ার�াফেটর টাইপ
সংেযাজেনর িনয়ম িলিপব�
আেছ।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

ক) িপিপএলঃ আেবদন িফ
বাবদ ৯৩০০/=টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান
খ) িসিপএলঃ আেবদন িফ
বাবদ ১২৫০০/=টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান
গ) আেবদন িফ বাবদ
২৩০০০/=টাকা ২৪০০০০২৪৭
েকােড েচয়ারময্া, িসএএিব,
এর অনু কুেল জমা �দান

৩০ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

Small aircraft-র জনয্
২০০০/= এবং large
aircraft-র জনয্৫০০০/=
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্ান, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান

০৭ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

চলমান ্াতা-২২

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২২
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৩৫

িবেদশী লাইেসে�র ভয্ািেডশন
(ৈবধতা) �দান

িবেদশী লাইেসে�র ভয্ািলেডশ
(ৈবধতা) �াি�র জনয এয়ার
েনিভেগমন অডরার ( ANO
(OPS)A-15 সংযু ি� এ ও
িস)েত উি�িখত তথয পূ রণ কের
েচয়ারময্া েবিবচক বরাবর
অপােরটরগণ আেবদন করেব।
িনরুেনর পর ANO
(OPS)A-15 েত উি�িখত কাযর
স�াদেনর পর সে�াষজনক
ফলাফেলর িভি�েত েভিলেডশন
�দান করা হয়

ANO (OPS)A-15 েত উি�িখত
কাগজপ� ANO (OPS)A-15,

এয়ার েনিভেগশন অডরার (ANO
(OPS) A-6)এ উি�িখত
শতর্পূর কের িনধর্াির ফরেম
আেবদন করেত হেব
(�েয়াজনীয় কাগজপ� সহ)।
দািখলকৃত কাগজপ� িনরীক্
কের এবং �াইং ে�িনং �িত�ান
সেরজিমেন পযরেবক্ েশেষ
সে�াষজনক �তীয়মান হেল
অনু েমাদন �দান করা হয়।

ANO (OPS) A-6 এ উি�িখত
সকল তথয িলিপব� আেছ।

৩৬

�াইং ে�িনং �িত�ােনর
অনু েমাদন

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)
ক) িসিপএলঃ েভিলেডশন
অনু েমাদন ও বৃ ি� িফ েমাট
৬০০০/=
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান
খ) এিটিপএলঃ েভিলেডশন
অনু েমাদন ও বৃ ি� িফ েমাট
৯০০০/=
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান
অনু েমাদন িফ ২৫০০০/= টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্ন, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

১৫ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

30 িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-২৩

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৩
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৩৭

৩৮

�াইং ে�িনং �িত�ােনর
নবায়ন

িবেদশী িবমান রক্ষনােব
�েকৗশলী েক বাংলােদেশ
কাজ করার অনু মিত �দান।

অনু েমাদেনর েময়াদ উ�র্ীেন
৬০ িদন পূ েবর এয়ার েনিভেগশন
অডরার (ANO (OPS) A-6) এ
উি�িখত েময়াদ নবায়েনর সকল
শতর পূ রন কের নবায়েনর জনয
আেবদন করেত হেব।
দািখলকৃত কাগজপ� িনরীক্
এবং সেরজিমেন ে�িনং �িত�ান
পযর্েবক েশেষ সে�াষজনক
�তীয়মান হেল অনু েমাদন
নবায়ন করা হয।
একিট বাংলােদিশ এয়ার
অপােরটরেক, বাংলােদেশ
িনবি�ত িবমান পিরচালনা এবং
রক্ষণােবক্ জেনয,
ই�ারনয্াশনা িসিভল
এিভেয়শন অগর্ানাইেজশ
(ICAO)-এর সদসয রা� �ারা
�দ� িবেদশী লাইেস�ধারী
িবমান রক্ষনােব �েকৗশলীেক
িনযু � করার অনু মিত �দান
করা যােব, যতক্ না পযর্
বাংলােদিশ �েকৗশলীরা উ�
িবমােনর জেনয �িশিক্ এবং
উপযু � বাংলােদশী লাইেস� ও
েরিটং অজর্ কের।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
ANO (OPS) A-6) ইসূ য,
তািরখ েত সকল তথয িলিপব�
আেছ।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)
নবায়ন িফ ২৫০০০/= টাকা
২৪০০০০২৪৭ েকােড
েচয়ারময্া, িসএএিব, এর
অনু কুেল জমা �দান

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)
২৫ িদন

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।

ক) ফরম নং AWS-24 পূ রন
কের উ� ফরম অনু সাের
আনু ষি�ক অনানয কাগজ
প�ািদ।
িসএএিব’র ওেয়ব সাইট
(www.caab.gov.bd) এ
পাওয়া যােব।
খ) িবেদশী নাগিরক িহসােব এ
েদেশ কাজ করার জনয েবাডর
অফ ইনেভ�েম� হেত
অনাপি�

আেবদন িফ ১০০০.০০ টাকা

১৫ িদন

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-২৪

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৪

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৩৯

িবমান রক্ষনােব
�েকৗশলীেক সনদ �দান।

িবিধ অনু যায়ী �েয়াজনীয়
শতর্ািল পূ রণ সােপেক
িবমান রক্ষনােব
�েকৗশলীেদর লাইেস�
উইদাউট টাইিপ েরটর্ং LWTR)
এবং টাইপ েরিটং (Type
Rating) লাইেস� �দান করা
হয়|
আেবদনপ� �হনেযাগয হেল,
আেবদনকারীেক যথাযথ েসবা
মূ লয �দান পূ বর্ পরীক্ষ
সময়, তািরখ ও �ান স�েকর
অবিহত করা হয়।

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
ক) ফরম নং CA-9A
খ) ফরম নং CA-9B
গ) ফরম নং AWS-11
ঘ) মাধয্িম ও উ� মাধয্িম
পােশর সনদ।
ঙ) েবিসক েকাসর সািটর্িফেক
চ) Airworthiness
Legislation Course
Certificate
ছ) Human Performance
and Limitation Course
Certificate.

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

ক) লাইে�স বই-৫০০.০০
খ) লাইে�স সং�া� অিতির�
তথয সংেযাজন-৫০০.০০
গ) িলিখত পরীক্ষ িফ ( �িত
িবষেয়র জনয)- ৩০০.০০

১৫ িদন

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

�েযাজয ফমর েবিবচক,
কুিমর্েটাল সদর দ�েররএয়ারওিদর্েন এ�
ইি�িনয়ািরং লাইেসি�ং
িডিভশন-এ পাওয়া যােব।

চলমান ্াতা-২৫

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৫
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৪০

৪১

িবমান রক্ষনােন
�েকৗশলী গেণর সনদ
নবায়ন।

িবিধ অনু যায়ী �েয়াজনীয়
শতর্ািল পূ রণ সােপেক িবমান
রক্ষনােব �েকৗশলীেদর
লাইেস� নবায়ন করা হয়

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
ফরম নং CA-68 �েযাজয

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

নবায়েনর আেবদন িফ ৫০০.০০

১৫ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

িসএএিব’র এএনও (এ ডাি�ও)
পাটর-এ অধয্া এ-১০ অনু সাের
অনু যায়ী িফ
নতুন সনদ �দানক) �াইডার-৫,০০০/খ) ৫৭০০ েকিজর কম ওজেনর
িবমান-১০,০০০/গ) ৫৭০০ েকিজর েবিশ ওজেনর
িবমান-২৫,০০০/নবায়েনর জনযক) �াইডার ও ৫৭০০ েকিজর
কম ওজেনর িবমােনর েক্ষ
�িত হাজার েকিজ ও তার অংশ
িবেশেষর জনয জনয ৫০০/টাকা
খ) ৫৭০০ েকিজর েবিশ ওজেনর
িবমােনর েক্ষ �িত হাজার
েকিজ ও তার অংশ িবেশেষর
জনয ৮০০/- টাকা

৩০ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

ফমর েবিবচক, কুিমর্েটাল
সদর দ�েরর- এয়ারওিদর্েন
এ� ইি�িনয়ািরং লাইেসি�ং
িডিভশন-এ পাওয়া যােব।

িবমােনর িনব�ন সনদ �দান ও সনেদর জনয ফরম নং CA -27C ক) পূ েবর্ িবেদশী িনব�ন
নবায়ন
অনু সাের কমপেক ৩০ িদন পূ েবর বািতল করেনর সনদ।
আেবদন করেত হেব।
খ) িবল অফ েসল অথবা শতর
সােপেক িব�েয়র সনদ।
গ) বীমা সনদ।
ঘ) আমদািনর অনু েমাদন।
ঙ) শু কতৃর্পের ছাড়প�
চ) িসএএিব কতৃ্
র �েযাজনীয়
অনানয কাগজপ�।
ফরম নং CA -27C েবিবচক,

কুিমর্েটাল সদর দ�েররএয়ারওিদর্েন এ�
ইি�িনয়ািরং লাইেসি�ং
িডিভশন-এ পাওয়া যােব।

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

চলমান ্াতা-২৬

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৬
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

৪৩

িবমােনর িনব�ন সনদ বািতল
করন।

িবমান �ংস বা �ায়ীভােব
পিরেসবা েথেক �তয্াহা
করা হেল, িবমানিটর
িনবি�ত ��ািধকারীেক, ১৫
িদেনর মেধয েচয়ারময্া
বরাবর িলিখত অনু েরাধ ও
িনব�ন সািটর্িফেকেট
�াসি�ক অংশপূ রণ কের
জমা িদেত হেব |

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান
(৪)
ক) অনু েরাধপ�
খ) িবমােনর িনব�ন
সাটর্িফেকট

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত
(৫)

েসবা �দােনর
সময়সীমা
(৬)

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)

িবনামূ েলয

১৫ িদন

েচৗধু রী েমাঃ িজয়াউল কবীর
উইং কমা�ার
পিরচালক (এফএসআর)
েফানঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০৬
ফয্া� +৮৮-০২-৮৯০১৪১৮
ইেমইলঃ dfsr@caab.gov.bd

িব.�. নাগিরকগণেক সরাসির �দ� েসবা। েবসরকাির �িত�ানেক �দ� েসবা যিদ নাগিরকগণেক �দ� েসবার অনু রূ হয় তেব েসিটও নাগিরক েসবা িহসােব অ�ভু�
র হেব। উদাহরণ: স�ি�র
েরিজে�শন, ে�ড লাইেস� ।

চলমান ্াতা-২৭

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৭
২.২) দা�িরক েসবা
�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(১)

(২)

(৩)

১

২

�েয়াজনীয় কাগজপ�

েসবামূ লয এবং

েসবা �দােনর

দািয়��া� কমর্কতর

এবং �াি��ান

পিরেশাধ প�িত

সময়সীমা

(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

কিমউিনেকশন েনিভেগশন

ইকাও (ICAO)-এর িবিধ

এ� সািভরেল� িসে�ম

অনু সাের েয েকান উেড়াজাহাজ

(এইচএফ, িডএইচএফ,

উ�য়ন, অবতরন এবং

ইউএইচএফ, রাডার এবং

আকাশসীমা অিত�ম করার জনয

অনু েরাধ বাতর্

সকল নয্িভেগশনাল যে�র

অনু মিত েচেয় েবতার যে� বাতর্

�াি�র সােথ

মাধয্ে)

ে�রণ করেত হয়।

সােথ

এয়ার েনিভেগশন পিরেসবা

এেরা�ম কে�াল টাওয়ার, এিরয়া

কাগজপ�ঃ

(এয়ার�ািফক কে�াল, �াইট

কে�াল েস�ার ও এে�াচ

বাংলােদেশর আকাশ সীমায়

ইনেফরশন, এয়ার�ািফক

কে�াল েস�াের কমর্র

এলািটর্, অবতরণ/উ�য়ন

এয়ার�ািফক কে�ালােরর সংেগ

ইতয্াি পিরেসবা)।

িভএইচএফ েরিডওেত সরাসির
েযাগােযােগর মাধয্ে বাংলােদেশর
আকাশ সীমায় উ�য়নরত সকল
উেড়াজাহােজর পাইলট এ সকল
েসবাগুেল �াপয।

কাগজপ� �েযাজয নয়

উ�য়েনর জনয িসএএিব’র �াইট
েসফিট এ� েরগুেলশ িবভােগর
অনু মিত।
�াি��ানঃ
এেরা�ম কে�াল টাওয়ার, এিরয়া
কে�াল েস�ার ও এে�াচ কে�াল
েস�ােরর সংেগ েরিডও েযাগােযাগ।

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট

ইকাও

(www.caab.gov.bd) এ

(ICAO)-এর

পাওয়া যােব।

িবিধ অনু সাের

িসএএিব’র ওেয়বসাইেট
�চািরত সরকার িনধর্াির
হাের।
েসবা �হেণর পর িসএএিব
হেত উ�ািপত িবেলর িবপরীেত
কয্া ও বয্াংক�াফ এর
মাধয্ে পিরেশাধ।

অনু মিত�া�
উেড়াজাহােজর
জনয
তাৎক্ষিণকভা
�াপয্

নাম: েমাঃ হািনফ উি�ন
্দবী: ে�শন েযাগােযাগ কমর্কতর
হযরত শাহজালাল আ�জরািতক
িবমানব�র, ঢাকা।
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১০৬১
ইেমইল: scohsia@caab.gov.bd
হযরত শাহজালাল আ�:
িবমানবব�ের:
নাম: েমাঃ মাসু দ রানা
পদিব: সহকারী পিরচালক
(এিটএস)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪৬০/বিধর্৩৪১২
ইেমইল:satohsia@caab.gov.bd
এবং
অনয্ান িবমানব�ের: সংি��
পিরচালক িবমানব�র বয্ব�াপ
(েযাগােযেগর িঠকানা িসএএিব’র
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-২৮

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৮
�িমক
(১)
৩

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

(২)
এেরানিটকয্া তথয েসবা

�েয়াজনীয় কাগজপ�

েসবামূ লয এবং

েসবা �দােনর

এবং �াি��ান

পিরেশাধ প�িত

সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

(৩)
এেরানিটকয্া
পাবিলেকশন

ইনফরেমশন কাগজ্�ঃ
(এআইিপ)-েত �েযাজয নয়।

সংি�� তথয্াি �কােশর মাধয্ে

ওেয়বসাইট

হেত

িবনামূ েলয অনলাইেন-

(১)নাম: েমাঃ েদৗলতু�ামান
পদিব:সহকারী পিরচালক (এিট)
কিপ মূ লয পিরেশাধ সােপেক
�াি��ানঃ
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/বিধর্পাওয়া যায়।
আেবদেনর
৫৪০৬৫
িসএএিব’র ওেয়বসাইেট পাওয়া
মূ লয্ ১০০ ইউএস ডলার মাধয্ে হাডর কিপ
ইেমইল:
যায়।
(িবেদেশ সরবরােহর জনয), ০১ িদেন।
65mdzaman@gmail.com
৪০০০/- টাকা (বাংলােদেশ
এবং আেবদেনর িভি�েত হাডর তাৎক্ষিনকভাে

সরবরােহর জনয)
৪

ি�-�াইট ি�িফং েসবা

এয়ার �ািফক সািভর্েসে এর কাগজ্�ঃ
একজন কমর্কতর্ মাধয্ে �াইট �েযাজয নয়।
উ�য়েনর আেগই রু ও গ�বয

�াি��ানঃ
িবমানব�েরর আবহাওয়া ও
িবমানব�েরর
ি�-�াইট
িনরাপ�ার জনয �েয়াজনীয়
ইনফরেমশন ইউিনেট সরাসির
সবর্েশ তথয্াি �াইেটর �ু- েযাগােযাগ কের এ েসবা পাওয়া
গনেক অবগত করেনর মাধয্েম যােব।

িবনামূ েলয

িবমানব�ের
অপােরশন
চলাকালীন সমেয়

হযরত শাহজালাল আ�:
িবমানবব�ের:
নাম: েমাঃ মাসু দ রানা
পদিব: সহকারী পিরচালক
(এিটএস)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪৬০/বিধর্৩৪১২ ইেমইল:
satohsia@caab.gov.bd
এবং
অনয্নয িবমানব�ের: সংি��
পিরচালক িবমানব�র বয্ব�াপ
(েযাগােযেগর িঠকানা িসএএিব’র
ওেয়বসাইেট পাওয়া যােব)

চলমান ্াতা-২৯

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-২৯
�িমক

েসবার নাম

(১)
৫

েসবা �দান প�িত

(২)

(৩)

এয়ারলাই�সহ িবিভ�

সংি�� সং�ার আেবদেনর

সরকারী/ েবসরকারী সং�ার

মাধয্ে

অনু কূেল কক/ জায়গা বরা�

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং

েসবা �দােনর

পিরেশাধ প�িত

সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

সং�ার পিরিচিত ও কােজর ধরণ
অনু যায়ী �েযাজয হালনাগাদ
কাগজপ�।
সংি�� িবমানব�েরর স�ি�
শাখায় �েয়াজনীয়
কাগজপ�/তথয্াি পাওয়া যােব।

কতৃর্পেক িনধর্াির হাের

তাৎক্ষি

নাম: েমাঃ শামসু ল হক
পদিব: সহকারী পিরচালক (এে�ট
এ� ফয্ািসিরেটশ),

িসএএিব’র ওেয়ব সাইট

েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-

(www.caab.gov.bd) এ

৩৪০৯

পাওয়া যােব।

ইেমইল: adestfaci@caab.gov.bd

এবং
সংি�� িবমানব�েরর পিরচালক
অথবা বয্ব�াপ (েযাগােযেগর
িঠকানা িসএএিব’র ওেয়বসাইেট
পাওয়া যােব)
৬

িবমান বািহনীর কমর্কতর্াগে

েবসামিরক িবমান চলাচল

জনয এয়ার�ািফক কে�াল

�িশক্ েক� েকাসর পিরচালনার

�িশক্ (েবিসক এিটিস

মাধয্ে

িবমানবািহনীর অনু েরাধপ�

িবনামূ েলয

৩২ স�ােহর
েকাসর

েকাসর)
৭

িবমান বািহনীর কমর্কতর্াগে

িবমানব�েরর সংি�� এিটিস

জনয এয়ার�ািফক কে�ােলর

ইউিনেট

অন-িদ-জব �িশক্।

িবমানবািহনীর অনু েরাধপ�

িবনামূ েলয

িবিভ� এিটএস
ইউিনেটর জনয
িসএএিব’র
িনধর্াির শতর ও
িনয়মানু যায়ী

নাম: েমাঃ িমজানু র রহমান
পদিব: উপ-পিরচালক (এিটএস)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪৩১
ইেমইল:ddats@caab.gov.bd
নাম: েমাঃ িমজানু র রহমান
পদিব: উপ-পিরচালক (এিটএস)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪৩১
ইেমইল:ddats@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-৩০

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-৩০
২.৩) অভয্�রী েসবা
�িমক

েসবার নাম

(১)

েসবা �দান প�িত

(২)
কমরকতরা/ কমরচািরেদর ্েদা�িত

১

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(৩)
১। ্েদা�িত েযাগয শূ ণয ্েদ

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

(৪)

(৫)

(৬)

�েযাজয নয়

িবনামূ েলয

৩০

্েদর িব্রীেত িনেয়ােগর লেপয

(ি�শ) িদন

িনধরািরত কিমিটর সভায় উ্�া্ন

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)
(৭)
(কমরকতরােদর েপে�)
নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৬৩৪

করা হয়।

ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd

২।কিমিটর সু ্ািরেশর িভি�েত

(কমরচািরেদর েপে�)

উ্যু রু কতৃর্েপর অনু েমাদন�েম

নাম: েমাঃ রিফকুল ইসলাম
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪১২/এ�-৩৪১৩

আেদশ জাির করা হয়।

ইেমইল: adadmin2@caab.gov.bd
২

কমরকতরা/ কমরচািরেদর টাইম

১ । আেবদন �াি�র পর িনধরািরত

ক) সাদা কাগেজ আেবদন;

ে�ল, িসেলকশন ে�ড,

কিমিটর সভায় উ্�া্ন করা হয়।

খ) সংি�� িনেয়াগিবিধ অনু যায়ী

ে�শাল, ইনি�েম� ও েবতন

২। কিমিটর সু ্ািরেশর িভি�েত

�েযাজনীয় েযাগযতা ও অিভজতা;

সমতাকরণ।

উ্যু ু কতৃর্েপর অনু েমাদন�েম

গ) সে�াষজনক চাকুরী েরকডর ;

ম�ু রী আেদশ জাির।

ঘ) বতরমান কমরকােল সকল বািষরক
েগা্নীয় অনু েবদন;
ঙ) জন�শাসন ম�ণালয় ও অথর

িবনামূ েলয

৪৫
(্য়ঁতাি�শ)
িদন

(কমরকতরােদর েপে�)
নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৬৩৪

ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd
(কমরচািরেদর েপে�)

সাকুরলার অনু যায়ী অনযানয

নাম: েমাঃ রিফকুল ইসলাম
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৪১২/এ�-৩৪১৩

কাগজ্�।

ইেমইল: adadmin2@caab.gov.bd

িবভাগ কতৃরক জািরকৃত সবেশষ

�াি��ান: �েযাজয নয়।

চলমান ্াতা-৩১

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-৩১

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৩

কমরকতরা / কমরচািরেদর

আেবদন ্াওয়ার পর কতৃর্েপর

ক) িনধরািরত ফরেম আেবদন;

অিজরত ছু িট।

�িবধানমালা ,১৯৮৮ অনু যায়ী

খ) ছু িট �া্যতার �তযায়ন্�:

উ্যু রু কতৃর্েপর (আিথরক ও

গ) িচিকৎসাজিনত �েয়াজেন

�শাসিনক পমতা অনু যায়ী)

ডাুারী সনদ �েয়াজন।

িন�ি� কের সরকাির আেদশ
জাির।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা
�দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৫)

(৬)

(৭)

িবনামূ েলয

১৫ িদন

(কমরকতরােদর েপে�)
নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৬৩৪

ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd

�াি��ানঃ সংি�� ইউিনেটর

(কমরচািরেদর েপে�)

�শাসন িবভাগ।

নাম: েমাঃ রিফকুল ইসলাম
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৪১৩
ইেমইল: adadmin2@caab.gov.bd

৪

কমরকতরা / কমরচািরেদর

আেবদন �াি�র পর সাধারন

ক) িনরধািরত ফরেম আেবদন

সাধারন ভিবষয তহিবল হেত

ভিবষয তহিবল িবিধমালা ,১৯৭৯

খ) িজি্ ফাে� ি�িতর

অথর উে�ালেনর অনু মিত।

অনু যায়ী উ্যু রু কতৃর্েপর

�তযায়ন্� �াি��ানঃ অথর

(আিথরক ও �শাসিনক পমতা

িবভাগ, সদর দ�র, িসএএিব।

অনু যায়ী) সরকারী আেদশ জাির।

িবনামূ েলয

১৫ িদন

নাম: ৈসয়দা শাহীন আ�ার
পদিব: সহকারী পিরচালক (সকভত)
েফান:+৮৮-০২-৭৯১১০৪১/এ�-৩৪৩৭
ইেমইল : adeswpf@caab.gov.bd

চলমান ্াতা-৩২

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-৩২

�িমক

েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

৫

কমরকতরা/ কমরচািরেদর গাড়ী,

�চিলত িবিধ-িবধান অনু সরন

ক) সাদা কাগেজ আেবদন

মটর সাইেকল ও বাই

্ূ বরক গাড়ী, মটর সাইেকল ও

খ) িনধরািরত আেবদন ফরম:

সাইেকল �েয়র অি�ম ম�ু র

বাই সাইেকল �েয়র অি�ম ঋণ

গ) অ�ীকার নামা

ম�ু ির আেদশ জাির।

ঘ) চুিু স�াদন সং�া� িজ

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা
�দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৫)

(৬)

(৭)

িবনামূ েলয

৩০
(ি�শ) িদন

নাম: েমাঃ রিফকুল ইসলাম
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৪১৩
ইেমইল: adadmin2@caab.gov.bd

,এফ, আর ফরম নং-২৪ ও ২৫।
�াি��ান: িসএএিব’র ওেয়বসাইট
ও �শাসন িবভাগ, সদর দ�র,
ঢাকা।
৬

কমরকতরা/ কমরচািরেদর গৃ হ

�চলীত িবিধ-িবধান অনু সরন

ক) িনধরািরত আেবদন ফরম:

িনমরাণ

্ূ বরক গৃ হ িনমরান ঋণ ম�ু ির

খ) চুিু স�াদন সং�া� িজ

আেদশ জারী।

,এফ, আর-২৮ফরম;

অি�ম �দান।

গ) ৩০০/- টাকার নন-

িবনামূ েলয

৩০
(ি�শ) িদন

নাম: েমাঃ রিফকুল ইসলাম
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৪১৩
ইেমইল: adadmin2@caab.gov.bd

জুিডিসয়াল �াে� বায়না্�।
ঘ) হলফনামা ;
ঙ) দায়মুিুর সনদ্�
চ) তফিসল ্িরচয়;
�াি��ান: িসএএিব’র ওেয়বসাইট
ও �শাসন িবভাগ, সদর দ�র,
ঢাকা।

চলমান ্াতা-৩৩

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-৩৩
�িমক
(১)
৭

েসবার নাম
(২)

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

(৩)

(৪)

কমরকতরা/ কমরচািরেদর

আেবদন �াি�র পর সংি��

ে্নশন ও �াচুযইিট ম�ু র।

সাধারন কমরকতরা/ কমরচারীর
সািভরস েরকডর যাচা্ই ্ূ বরক
অনু েমাদন �হন, আেদশ জারী
ও ে্নশন �দান।

ক) ে্নশেনর িনধরািরত আেবদন ফরম
খ) ্াসে্ার্টর সাইজ ফেটা।
গ)েশষ েবতন �তযয়ন্�
ঘ) অ�ীকারনামা, নমুনা �াপর ও নাদাবী সনদ এবং ৫ আ�ু েলর ছা্।
ঙ) বযাংক িহসাব ন�র ,
চ)�া�বয ে্নশেনর ৈবধ উ�রািধকারী
েঘাষাণা্�;
ছ) অবসর �হেনর আেদশ
জ) বাসা সং�া� ছাড়্� (েটিলেফান
িবল, িবদু য িবল, গাড়ী ভাড়া , বাড়ী ভাড়া
এবং গযাস িবল ইতযািদ (�েযাজয েপে�)
এর না-দাবী �তযয়ন্�।

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা
�দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(৫)

(৬)

(৭)

িবনামূ েলয

অনু েমাদন

নাম: েমাঃ রিফকুল ইসলাম
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-

�হণ ও
আেদশ
জারী ১৫
(্েনর)
িদন
আেদশ
জািরর পর
ে্নশন
�দান

৩৪১৩
ইেমইল:
adadmin2@caab.gov.bd
নাম: ৈসয়দা শাহীন আ�ার
পদিব: সহকারী পিরচালক (সকভত)
েফান:+৮৮-০২-৭৯১১০৪১/এ�৩৪৩৭
ইেমইল : adeswpf@caab.gov.bd

১০ (দশ)
িদন

ঝ)্িরচয়-্� /িনরা্�া ্াশ জমা
িদেত হেব।
ঞ) জাতীয় ্িরচয়্ে�র অনু িলি্।
মৃ ত বযিুর েপে� :ক)ে্নশন ফমর ২.২
খ)মৃ তুয সনদ
গ)ে্ৗর েচয়ারমযান কতৃ রক নন-মযােরজ
সনদ।
ঘ) অিভভাবক মেনানয়েনর �তযয়ন্�।
�াি��ান: িসএএিব’র ওেয়বসাইট ও
�শাসন িবভাগ, সদর দ�র, ঢাকা।

চলমান ্াতা-৩৪

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-৩৪
েসবার নাম

েসবা �দান প�িত

�েয়াজনীয় কাগজপ�
এবং �াি��ান

েসবামূ লয এবং
পিরেশাধ প�িত

েসবা �দােনর
সময়সীমা

দািয়��া� কমর্কতর
(নাম, পদিব, েফান ও ইেমইল)

(১)

(২)

(৩)

(৪)

(৫)

(৬)

(৭)

৮

কমরকতরা/ কমরচািরেদর বাসা
বরা�

কমরকতরা/ কমরচািরেদর বাসা বরা�
্াওয়ার জনয আেবদন করেত হয়।
এরপর েবিবচ কতৃ র্েপর বাসা বরা�
নীিতমালা অনু যায়ী বরা� েদয়া হয়।

িনধরািরত আেবদন ফরম
�াি��ান: িসএএিব’র ওেয়বসাইট ও
স�ি� শাখা, িসএএিব, ঢাকা।

িবনামূ েলয

০১ মাস

�িমক

৯

কতৃ র্পেক এিটএস ও ফায়ার
শাখার কমর্তর্/ কমর্চিরেদর
�িশক্ষে বয্ব� �হণ

১০

কতৃ র্পেক এিটএস কমর্কতর/
কমর্চারীেদ জনয িবিভ� এিটএস
ইউিনেট অন-িদ-জব ে�িনং এর
বয্ব� �হণ

১১

কমর্কতর/কমর্চারীেদ পিরবহন
সু িবধা �দান

�য় অথবা ভাড়ায় পিরবহন সং�েহর
মাধয্ে

১২

িবিভ� শাখার বােজট বরা�

১৩

১৪

১৫

েদেশ িবেদেশ �িশক্ষে বয্ব� �হেণর
মাধয্ে

নাম: েমাহা�দ ইকরাম উ�াহ
পদিব: সহকারী পিরচালক (�শাসন)
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/এ�-৩৬৩৪
ইেমইল: adadmin1@caab.gov.bd
নাম: নাম: েমাঃ েদৗলতু�ামান
পদিব: সহকারী পিরচালক (এিট)
েফান:+৮৮-০২-৮৯০১৯১৪/বিধর্-৪০৬৫
ইেমইল: 65mdzaman@gmail.com

যখন েযভােব �েযাজয

েদেশ- িবনামূ েলয্
িবেদেশ- েযভােব �েযাজয্

�িশক্ষে
সময়সীমা
অনু যায়ী

�েযাজয নয়

�েযাজয নয়

িবিভ� এিটএস
ইউিনেটর জনয
িসএএিব’র
িনধর্াির শতর ও
িনয়মানু যায়ী

�েযাজয নয়

�েযাজয নয়

িনয়িমত

দা�িরকভােব

অথর িবভাগ, িসএএিব, সদর দ�র

�েযাজয নেহ

অিফস সময়

নাম: েমাহা�দ েমায়াে�ম েহােসন
্দিব: ্িরচালক (অথর্
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৪২১
ইেমইল: dfin@caab.gov.bd

ছু িট, বদলীসহ অনযানয দা�িরক
কাজ

দা�িরকভােব

�শাসন িবভাগ, িসএএিব, সদর দ�র

�েযাজয নেহ

অিফস সময়

নাম: েমাঃ নাজমুছ সাদাত েসিলম
পদিব: পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮- ০২-৮৯০১৪১২
ইেমইল: dadmin@caab.gov.bd

েটিলেফান সু িবধা �দান

�া্যতার িবিধ অনু সাের িনধরািরত ফরেম
আেবদন্� ে�রণ করেত হেব।

েযাগােযাগ িবভাগ, িসএএিব, সদর দ�র

�েযাজয নেহ

অিফস সময়

ই�ারেনট বয্বহাের সু িবধা
�দান

�েয়াজনীয়তা, বযবহারকারীর নাম এবং
বযবহােরর �ান উে�খ কের ্িরচালক
(েযাগােযাগ) বরাবের ্� ে�রণ করেত
হেব।

�েযাজয নেহ

েযাগােযাগ িবভাগ �েয়াজনীয়
বযব�া �হণ করেব

অব�ান এবং
ধরন েভেদ ১
িদন েথেক ১৫
িদন

নাম: েমাঃ হািমদু ল হক
্দিব: ্িরচালক (েযাগােযাগ্
েফান: +৮৮-০২-৮৯০১৪০৩/৩৩৭৪
ইেমইল: dcom@caab.gov.bd
dcom@bracnet.net

েবসামিরক িবমান চলাচল �িশক্
েকে� িনধর্াির েকাসর স�ে�র পর
একজন অন-িদ-জব ইনস�া�েরর অধীেন

চলমান ্াতা-৩৫

ওেয়বসাইেট �দশর্েনর জন

্াতা-৩৫
৩) আপনার কােছ আমােদর �তয্াশ
�িমক

�িত�ত/কাি�ত েসবা �াি�র লেক্ করণীয়

১

�য়ংস�ূ ণর আেবদন জমা �দান

২

যথাযথ �ি�য়ায় �েয়াজনীয় িফস পিরেশাধ করা

৩

সাক্ষাে জনয িনধর্াির সমেয়র পূ েবর্ উপি�ত থাকা

৪

েসবা �াি�র জনয যথাযথ �ি�য়া অনু সরণ করা।

৫

সেরজিমেন ্িরদশরনকােল সহেযািগতা করা এবং আেবদেনর সােথ দািখলকৃত কাগজ্ে�র মূ ল কি্ �দশরন করা

৪) অিভেযাগ �িতকার বয্ব�াপন (GRS)
েসবা �াি�েত অস�� হেল দািয়��া� কমর্কতর্ সে� েযাগােযাগ করু।
�িমক

১

কখন েযাগােযাগ করেবন

দািয়��া� কমর্কতর সমাধান িদেত না
পারেল

কার সে� েযাগােযাগ করেবন

অিভেযাগ িন�ি� কমর্কতর (অিনক)

েযাগােযােগর িঠকানা
নাম: েমাহা�দ নু রুল ইসলা
পদিব: উপ-পিরচালক (�শাসন)
েফান:+৮৮- ০২-৮৯০১৪১৩
ইেমইল: ddadmin@caab.gov.bd

িন�ি�র সময়সীমা

িতন মাস

নাম: েজযািত�রয় ব�রন
২

অিভেযাগ িন�ি� কমর্কতর িনিদর্ সমেয়
সমাধান িদেত না পারেল

অিতির� সিচব (�শাসন অিধশাখা)
আিপল কমর্কতর

েফান: +৮৮০-২-৯৫৪০৯৮৩

এক মাস

ইেমইল: adminbr@mocat.gov.bd
ওেয়ব: www.mocat.gov.bd

৩

আিপল কমর্কতর িনিদর্ সমেয় সমাধান

মি�পিরষদ িবভােগর অিভেযাগ

িদেত না পারেল

বয্ব�াপন েসল

অিভেযাগ �হণ েক�
৫ নং েগইট, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
ওেয়ব: www.grs.gov.bd

িতন মাস

