
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
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০২ জা�য়াির ২০২৩

১৮ �পৗষ ১৪২৯

সা��লার

িবষয়: �াংিকং �ব�ার মা�েম �হিনম �াণ, জিমসহ �তির বািড় �য় এবং ��াট �েয়র ঋণ �দান

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র কম �কত�া/কম �চারীেদর জ� �াংিকং �ব�ার মা�েম �হিনম �াণ, জিমসহ �তির বািড় �য় এবং

��াট �েয়র ঋণ �দােনর জ� রা�ায়� �াংক �সানালী, �পালী ও অ�ণী �াংকস�েহর মে� �ি� স�াদন হেয়েছ। অ� ক��প� ও রা�ায়�
�াংকস�েহর মে� স�ািদত �ি� �মাতােবক সকল কম �কত�া/কম �চারীগণেক �াংিকং �ব�ার মা�েম �হিনম �াণ, জিমসহ �তির বািড় �য় এবং

��াট �েয়র ঋণ �দান করা হেব। তাই �াংিকং �ব�ার মা�েম �হিনম �াণ, জিমসহ �তির বািড় �য় এবং ��াট �েয়র জ� আ�হী কম �কতা/

কম �চারীগণ’�ক সংি�� �াংেক অনলাইেন আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৩-১-২০২৩

�মাঃ জিহ�ল ইসলাম

পিরচালক (�শাসন)

�ফান: +88-02-8901400
ফ�া�: +88-02-8901411

ইেমইল: dadmin@caab.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল (�জ��তা িভি�েত নেহ):
১) সদ� (�শাসন), সদ� (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২) সদ� (পিরচালনা ও পিরক�না), সদ� (পিরচালনা ও পিরক�না) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৩) সদ� (অথ �), সদ� (অথ �) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৪) সদ� (িনরাপ�া), সদ� (িনরাপ�া) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৫) সদ�(�াইট ��া�াড � এ� �র�েলশনস), সদ� (�াইট ��া�াড � এ� �র�েলশনস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৬) সদ�(এ�এম), সদ�(এ�এম) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৭) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলীর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৮) িনব �াহী পিরচালক (হশাআিব), িনব �াহী পিরচালক (হশাআিব) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৯) িনব �াহী পিরচালক(�সম�), িনব �াহী পিরচালক (�সম�) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

১০) পিরচালক (অথ �), পিরচালক (অথ �) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

১১) পিরচালক(মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ �িশ�ণ), �শাসন (সদর দ�র) অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

১২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)



১৩) পিরচালক (�াইট ��া�াড �,�র�েলশনস এ� ই�ার�াশনাল এ�ােফয়াস � ), পিরচালক (�াইট ��া�াড �,�র�েলশনস এ� ই�ার�াশনালএ�ােফয়াস �

) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

১৪) পিরচালক (িসিভল এিভেয়শন একােডিম), পিরচালক (িসিভল এিভেয়শন ��িনং �স�ার), বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১৫) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম

১৬) পিরচালক, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট

১৭) পিরচালক (এয়ার �া�েপােট �শন), এয়ার �া�েপাট � অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

১৮) পিরচালক (এয়ার ওয়ািদ �েনস এ� ইি�িনয়ািরং), এয়ার ওয়ািদ �েনস অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১৯) পিরচালক (ফায়ার), ফায়ার কে�াল িবভাগ, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২০) উপ-পিরচালক (স�ি� �ব�াপনা), স�ি� �ব�াপনা (সদর দ�র) অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২১) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (িসিভল সােক�ল �ক�), িসিভল সােক�ল �ক�, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২২) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, ই/এম সােক�ল, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
২৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িসিভল সােক�ল, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২৪) উপ-পিরচালক (িহসাব িনরী�া), অিডট অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২৫) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী(ই/এম), ই/এম সােক�ল, �ক� , বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
২৭) িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল িডিভশন-৩), িসিভল সােক�ল �ক� , িসিভল িডিভশন-৩, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২৮) িনব �াহী �েকৗশলী , ই/এম িডিভশন-১, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

২৯) িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল িডিভশন-৫) (চলিত দািয়�), িসিভল সােক�ল �ক� , িসিভল িডিভশন-৫, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল

ক��প�
৩০) িনব �াহী �েকৗশলী (ই/এম িডিভশন-৩) (চলিত দািয়�), ই/এম িডিভশন-৩, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৩১) িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল িডিভশন-৬), িসিভল সােক�ল �ক� , িসিভল িডিভশন-৬, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৩২) িনব �াহী �েকৗশলী, িসিভল িডিভশন-২, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৩৩) িনব �াহী �েকৗশলী (চলিত দািয়�), ই/এম িডিভশন-২, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৩৪) িনব �াহী �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িসিভল িডিভশন-১, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৩৫) িবমানব�র �ব�াপক, ক�বাজার িবমানব�র, ক�বাজার

৩৬) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার

৩৭) িবমানব�র �ব�াপক , শাহ মখ�ম িবমানব�র, রাজশাহী
৩৮) িবমানব�র �ব�াপক , �সয়দ�র িবমানব�র, নীলফামারী

৩৯) িবমানব�র �ব�াপক , বিরশাল িবমানব�র, বিরশাল

৪০) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া

৪১) িবমানব�র �ব�াপক, ঈ�রদী িবমানব�র, পাবনা
৪২) সহকারী সম�য় কম �কত�া, পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

৪৩) �াি�গত সহকারী, সদ� (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
















































