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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd
 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২০১.৫০.০০১.২০.২২১ তািরখ: 
২৪ মাচ � ২০২১

১০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: মা� পিরধান িনি�তকরণসহ �া��িবিধ �িতপালন সং�া�
��: মি�পিরষদ িবভােগর �ারক নং-০৪.০০.০০০০.৫১২.৮২.০৬০.১৭.১৪০, তািরখঃ ১৩.০৩.২০২১।

      উপ� �� িবষেয় জানােনা যাে� �য, সা�িতক সমেয় কেরানা সং�মেণর হার এবং ���র হার গত কেয়ক মােসর �লনায় িক�টা �ি� �পেয়েছ।
গত ৮ মাচ � ২০২০ তািরখ বাংলােদেশ কেরানার �া�ভ�াব �� হওয়ার ��ি�েত তা �মাকােবলায় ক��পে�র সকল দ�র/অিফসসহ িবমানব�রস�েহ
�টে�প �াপন ও আসন �ব�ায় সামািজক �র� বজায় রাখাসহ �া��িবিধ অ�সরণ করার জ� সমেয় সমেয় িবিভ� িনেদ �শনা �দান করা হয়।
কেরানা সং�মেণর হার িক�টা �াস পাওয়ার ফেল জন�ােথ � অিফেসর িবিভ� কায ��ম �� হওয়ায় No Mask, No Service নীিতেত দা�িরক
কায ��ম অ�াহত রেয়েছ। কেরানা ভাইরাস সং�মেণর Second Wave �মাকােবলায় অিফস ও িবমানব�রস�েহ �েব �র �ায় �া��িবিধ
যথাযথ অ�সরণ করা আব�ক।

২.০  উে��, মা� পিরধান এবং �া��িবিধ �িতপালেনর িনিম� মি�পিরষদ িবভাগ হেত এ িবষেয় িনেদ �শনা রেয়েছ।

৩.০  এমতাব�ায়, কেরানার �া�ভ�াব �িতেরাধ কে� ক��পে� কম �রত সকল কম �কত�া/কম �চারী-�ক মা� পিরধানকরতঃ সেচতনতার সােথ দা�িরক
দািয়� পালন এবং িবেদশ গমনাগমেন িবমানব�রস�েহ যা�ী সাধারেণর �া��িবিধ �িতপালন িবষেয় �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ
করা হেলা। িবষয়� অতীব জ�ির।   

২৮-৩-২০২১

িবতরণ :
১) সদ� (সকল) (............................) িসএএিব, সদর দ�র, 
�িম �েটালা, ঢাকা।
২) �ধান �েকৗশলী, �ধান �েকৗশলীর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক 
িবমান চলাচল ক��প�
৩) িনব �াহী পিরচালক, (�সম�), িসএএিব, �িম �েটালা, ঢাকা।
৪) পিরচালক (সকল) (..............................), িসএএিব, 
�িম �েটালা, ঢাকা।
৫) �ক� পিরচালক (হশাআিব স�সারণ �ক�), বাংলােদশ 
�বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৬) পিরচালক( .................................................) িবমানব�র।
৭) িনব �াহী �েকৗশলী (সকল) ....................... িসএএিব, �িম �েটালা, 
ঢাকা।
৮) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক 

এয়ার ভাইস মাশ �াল �মাঃ মিফ�র রহমান
�চয়ার�ান

�ফান: +৮৮-০২-৮৯০১৪০০
ফ�া�: +৮৮-০২-৮৯০১৪১১

ইেমইল: chairman@caab.gov.bd
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িবমান চলাচল ক��প�
৯) িবমানব�র �ব�াপক, রাজশাহী/ যেশার/ �িম�া/ �সয়দ�র/
বিরশাল িবমানব�র

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২০১.৫০.০০১.২০.২২১/১ তািরখ: ১০ �চ� ১৪২৭

২৪ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

২৮-৩-২০২১
এয়ার ভাইস মাশ �াল �মাঃ মিফ�র রহমান 

�চয়ার�ান


