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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd  

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৭০.০০৩.১৮.২৬৭ তািরখ: 
০২ মাচ� ২০২১

১৭ ফাল্�ন ১৪২৭

িবষয়: িচিকৎসা খাত হেত আিথ �ক সাহােয�

উপযু �� িবষেয় কতৃ�পে�র অনুেমাদন�েম িন�বিণ �ত কম �কত�া ও কম �চািরগেণর (পিরবারবগ � ও িনজ) িচিকৎসার জন�
তােদর অনুকূেল ২০২০-২১ আিথ �ক সােল িচিকৎসা খাত হেত সব �েমাট ২৯,১৫,০০০/- (ঊন��শ ল� পেনর হাজার) টাকা
�দােনর িনিম� �শাসিনক ও আিথ �ক ব�য় মঞ্জরুীর আেদশ �দান করা হেলা: 

নং কম �কত�া/ কম �চারীর নাম, পদবী ও
কম ��ল (সব � জনাব/�বগম)

�রােগর িববরণ সুপািরশকৃত টাকার
পিরমাণ

িহসাব নং, ব�াংেকর নাম ও শাখা

০১ চপল চ� �দ
িনরাপ�া �হরী, ই/এম িবভাগ-৩

�ীর িসজার ১৫,০০০/- 
(পেনর হাজার)

িহসাব নং-১০০৬৫৭৯৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
০
২

�মাসাঃ তাহিমনা �বগম, অিফস
সহায়ক, ই/এম িবভাগ-৩

�চােখর ছািন
অপােরশন

২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯২৭৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
০
৩

 এস এম সােহব আলী, 
সশ� িনরাপ�া �হরী,  সদর দ�র

হােট�র সমস�া ১,০০,০০০/- 
(এক ল�)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৫২৮,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
০
৪

জনাব সুভাষ চ� মজমুদার,
িনরাপ�া সুপারভাইজার, শাহ
আমানত আ�: িবমানব�র,
চ��াম

দুঘ �টনা জিনত কারেণ পা
ভা�াসহ অন�ান� �রােগর
িচিকৎসা

১,০০,০০০/- 
(এক ল�)

িহসাব
নং-০৮৩১০০২০৪৪৬৪৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, শাহ
আমানত আ�: িবমানব�র

শাখা, চ��াম
০
৫

�মাসা�ৎ হােজরা �বগম, অিফস
সহায়ক, সদর দ�র

ডায়েব�টস,
�কােলাে�রল ও
উ�র�চাপ

৬০,০০০/-
 (ষাট হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯১৩৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
০
৬

�শখ রিফকুল ইসলাম,
এ.এফ.এল, যেশার

ওেপন হাট� সাজ�ারী ১,০০,০০০/- 
(এক ল�)

িহসাব নং-২৭২৩৫০১০২৬৫৮১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, শাহাপুর

শাখা, খুলনা
০
৭

�মাঃ �সিলম �রজা,
এম�টিড, �চয়ারম�ান সিচবালয়,
সদর দ�র, ঢাকা

�ীর িসজার ২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৬৮০,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
০
৮

�মাঃ �হলাল উ��ন, উ�মান
সহকারী, চ��াম

িনেজর িচিকৎসা ৪০,০০০/-
(চি�শ হাজার)

িহসাব
নং-০৮৩১০০২০৩৫০৮৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, শাহ
আমানত আ�: িবমানব�র

শাখা, চ��াম
০
৯

মুহা�দ শাহজাহান, অিফস
সহকারী, সদর দ�র

িপতার িচিকৎসা ও �ীর
িসজার অপােরশন

৩০,০০০/-
(��শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০০১৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
১
০

লাল চানঁ �শখ, সহকারী �মশন,
িসেলট

িনেজর িচিকৎসা ১৫,০০০/-
(পেনর হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১১১২২,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
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১
১

�মাঃ আজাদ, পা�ম�ান/পা�
চালক, রাজশাহী

�ীর িলভার ক�া�ার
�রােগর িচিকৎসা

১,০০,০০০/- 
(এক ল�)

িহসাব
নং-৪৬১৪৪৩৪০৭২৬৭৩,

�সানালী ব�াংক িলঃ, পবা শাখা,
রাজশাহী

১
২

�মাঃ মিন�ল ইসলাম, সশ�
িনরাপ�া �হরী, হশাআিব

িপ�থিলর পাথর
অপােরশন

২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৬৫৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
১
৩

�মাঃ তাজলু ইসলাম, খালাসী,
িসিড-১

িনেজর িচিকৎসা ৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৬৬৪৬৩,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
১
৪

�মাঃ ইসলাম উ��ন, অিফস
সহায়ক, সদর দ�র

�ীর ��াক জিনত
িচিকৎসা

৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-১০০০৬৭০০৮,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
১
৫

�মাঃ �দেলায়ার �হােসন,
�বলদার, সদর দ�র

�ীর �ডিলভারী
অপােরশন

২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৫৪১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
১
৬

�মাঃ �হ� ল আিমন,
ক�ািশয়ার, ই/এম-২

িপতার িচিকৎসা ১,০০,০০০/- 
(এক ল�)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৫১৮,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
১
৭

জলুিফকার আলী, সশ�
িনরাপ�া �হরী, যেশার

িপতার ��াে�ট �া� বড়
হেয় যাওয়ায় অপােরশন

২৫,০০০/- 
(পিঁচশ হাজার)

িহসাব
নং-২৩১৭৬০১০০৬৬৯৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, ক�া�:

শাখা, যেশার
১
৮

�মাঃ িব�াহ �হােসন
িনরাপ�া �হরী, যেশার

�ীর িসজার ২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-২৩১৭৬০১০০৫৯৭৮,
�সানালী ব�াংক িলঃ, ক�া�:

শাখা, যেশার
১
৯

�মাঃ আঃ খােলক
�হলপার(ই/এম)

�ীর হােট�র িচিকৎসা  ৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০১৩০,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
০

�মাঃ আল আিমন
সহকারী সম�য় কম �কত�া, সদর
দ�র

মােয়র জরায়ু �টউমার
অপােরশন 

৪০,০০০/- 
(চি�শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৭৫৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
১

মুহা�দ আ�লু �মােনম
উপ-পিরচালক(পিরক�না), সদর
দ�র

িনেজর অপােরশন    ৭০,০০০/-
(স�র হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০১০২০১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
২

�মাঃ সাহাদত �হােসন
�ফারম�ান(ই/এম), ই/এম-১      

মােয়র কেরানা ও বাধ �ক�
জিনত িচিকৎসা

৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯১৬৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
৩

�মাহা�দ িব�াল �হােসন,
�হলপার (ই/এম), ই/এম িবভাগ-১

িপতার কেরানা িচিকৎসা ৪০,০০০/- 
(চি�শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৬১৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
৪

শামীমা আ�ার
সহকারী পিরচালক (�যাগােযাগ �েকৗঃ),
িসএ�টিস

িনেজর কেরানা
�রােগর িচিকৎসা   

৮০,০০০/- 
(আিশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০১০৫৩৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
৫

�মাঃ ওয়ােয়ছ িময়া
অিফস সহায়ক, সদর দ�র       

সড়ক দুঘ �টনা জিনত
িচিকৎসা     

২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০১৪৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
৬

�মাঃ আবদুল আলী
িনরাপ�া �হরী, িসেলট           

�ীর প�ারালাইিসস
িচিকৎসা            

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

িহসাব
নং-৫৬২২০০২০১৬২২৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, ওসমানী
আ�: িবমানব�র শাখা, িসেলট
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২
৭

�মাঃ রিফকুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক, হশাআিব    

িনজ, �ী ও �ছেল-�মেয়র
কেরানা িচিকৎসা      

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

িহসাব নং-০১১৮১০০০২৩৭৭৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
৮

আহসানুল হক
অিফস সহকারী, হশাআিব        

�মেয়র গলার টনিসল
অপােরশন            

২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৯০৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
২
৯

ডািস � ঈশাদান িব�াস
�ফারম�ান (ই/এম), হশাআিব     

িনেজর হােতর
আ�ুেলর িচিকৎসা    
  

১০,০০০/- 
(দশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৪৩৬৯৭,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
০

মি�ক তায়জলু ইসলাম
অিফস সহকারী, িসএ�টিস

�ী ও িপতা-মাতার িবিভ�
�রােগর িচিকৎসা      

৬০,০০০/-
(ষাট হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৩৯২,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
১

�মাহা�দ ফা�ক �হােসন
এেরা�াম সহকারী, হশাআিব     

�ীর িসজার            ২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৪৭০১৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
২

অ�ন কুমার দ�
ফা� এইড ক্�, হশাআিব        
 

র�চাপ ও ডায়েব�টস
�রােগর িচিকৎসা  

২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব
নং-০১২৮৯৩৪০৩৩১৮৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
৩
৩

গাজী এরশাদ
অিফস সহায়ক, সদর দ�র

মােয়র িপ�থিলর
পাথর অপােরশন      

২৫,০০০/- 
(পিঁচশ হাজার)

িহসাব নং-১০০০৫৭৫৪৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
৪

�মাহা�দ আিবদুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক(�শাসন),
সদর দ�র    

িপতার হােট�র, ��সার,
িনউেমািনয়া পারিকনস� ও
বাধ �ক� জিনতসহ িবিভ�
�রােগর িচিকৎসা   

১,০০,০০০/-
(একল�)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০০৯০,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
৫

িরয়াদ হাসান িততাস
�টিলি��ার �মকািনক,
ক�বাজার

�ীর িসজার অপােরশন
      

২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯০১০০২৪১৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
৩
৬

আবুল খােয়র ইবেন আলী
সহকারী, এফ.এস.আর, সদর
দ�র   

�ী ও �মেয়র িবিভ�
�রােগর িচিকৎসা  

৬০,০০০/- 
(ষাট হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৩৯৬৩৮,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
৭

�নওয়াজ আ�রু রিহম
এম�টিড,  সদর দ�র

তার িনেজর িবিভ�
�রােগর িচিকৎসা 

২৫,০০০/-
 (পিঁচশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৭৬৪৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
৮

�মাঃ জয়নাল �শখ
অিফস সহায়ক, সদর দ�র

িনেজর �চােখর ছািন
পড়ায় অপসারণ ও �ল�
�াপন

২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৪১৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৩
৯

িলটন চ� সরকার
উ�মান সহকারী, সদর দ�র, 

কােনর কম �শানাজিনত
কারেণ Hearing Aid �য়

৭০,০০০/- 
(স�র হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৯৭০,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৪
০

হািফজ �ীন �মাহ�দ, ইমাম,
িসএ�টিস       

বুেকর সমস�া ৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৬৫৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৪
১

আবদুল লিতফ হাওলাদার
সশ� িনরাপ�া �হরী, বিরশাল  

িলভার ক�া�ার            
      

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

িহসাব নং-০৩২১০০১০১৫০২৭,
�সানালী ব�াংক িলঃ, খানপুরা

শাখা, বিরশাল
৪
২

�মাঃ জািকর �হােসন 
সশ� িনরাপ�া �হরী, িসএ�টিস  

�ীর হােট� ও গল�াডার
ইনেফকশন

৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯৩৪০৩১২৬৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
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৪
৩

�মাঃ আ�জজার রহমান
�যু�� সহকারী, িসেলট

�ীর িসজার অপােরশন ৩০,০০০/-
 (��শ হাজার)

িহসাব
নং-৫৬২২০০২০২০৬০২,
�সানালী ব�াংক িলঃ, ওসমানী
আ�: িবমানব�র শাখা, িসেলট

৪
৪

�মাঃ সবুল ম�ল, তার কািরগর,
�সয়দপুর

�ীর িসজার            ২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-৫৩১১৬০১০০৫৩৯১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, �সয়দপুর
ক�া�: শাখা, নীলফামারী

৪
৫

�মাছাঃ সালমা, অিফস সহায়ক,
সদর দ�র

মােয়র হােট�র সমস�া ও
�কামেরর হাড় �য় িনেজর
ফুসফুেসর সমস�া

৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯০৬৯,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৪
৬

�মাঃ ইমরান �হােসন, মালী,
এম�টপুল

িপতার �টউমার
অপােরশন

৩০,০০০/- 
(��শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০১৩২,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৪
৭

�মাঃ শাহজাহান িময়া
অিফস সহায়ক, এফ.এস.আর
িবভাগ

িনেজর, �মেয় ও িপতার
িবিভ� �রােগর িচিকৎসা

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

িহসাব নং-০১১৮১০০১১১৩১৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৪
৮

আবদুল খােলক, �শাসিনক
কম �কত�া, হশাআিব              

�ীর িপ�থিলর পাথর ও
এেপনিডস অপােরশন

৪০,০০০/- 
(চি�শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০০৯৯২৬৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
৪
৯

জগ�াথ চ� দাস
পির��তাকম�, িসিড-৩

�মেয়র �পপ�টক আলসার
িচিকৎসার জন�

২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮১০০১০০৬০৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৫
০

�মাঃ নাজমুল হক
পা�ম�ান/পা��াইভার, ই/
এম-২

�ীর িসজার ২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৩৪৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৫
১

�রােকয়া �বগম, অিফস সহায়ক,
অথ � িবভাগ, সদর দ�র 

িলভার �টউমার
অপােরশন

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯১৮২,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৫
২

�মাঃ �সাঃ �দেলায়ার মেশ �দ
অিফস সহকারী, িসিড-৩         

�ীর িসজার            ২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯০১০০২৩৮৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
৫
৩

�মাঃ কিবর �হােসন
িহসাবর�ণ করিণক  , অথ �
িবভাগ

িপতার ��ন ��াক
িচিকৎসা

১,০০,০০০/-
(এক ল�)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯১৬৫,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৫
৪

মিতউর রহমান
অিফস সহায়ক, সদস�(এম�টএম) -এর
দ�র 

িপ�থিলর অপােরশন ২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০০১২৮৩৪০৪৭৪৬৭,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
৫
৫

�মাঃ শিহদুল ইসলাম
িনরাপ�া �হরী, হশাআিব        

�ছেলর বােয়ােপালার
িডজঅড�ার �রােগর িচিকৎসা

৫০,০০০/- 
(প�াশ হাজার)

িহসাব
নং-০১২৮৯৩৪০২৯২২৬,

�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব
শাখা, ঢাকা

৫
৬

�মাঃ আেনায়ার �হােসন
এম�টিড, হশাআিব

িনজ ও �ী-�মেয়র িবিভ�
�রােগর িচিকৎসা      

৫০,০০০/-
(প�াশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৮৮৮৪,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৫
৭

এম এম মঞ্জ�ুল আলম
অিফস সহায়ক, হশাআিব

�ীর িসজার            ২০,০০০/- 
(িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯৩৪০৫১৫৫১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
৫
৮

�মাহা�দ শিহদু�াহ
অিফস সহায়ক, সদর দ�র

�ীর ডায়ােব�টস এর
িনয়িমত িচিকৎসা

৪০,০০০/- 
(চি�শ হাজার)

িহসাব নং-০১২৮৯০১০০২৪৯২,
�সানালী ব�াংক িলঃ, হশাআিব

শাখা, ঢাকা
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�চয়ারম�ান মেহাদয় কতৃ�ক �দ� �ািধকার নিথ
নং-৩০.৩১.০০০০.২২১.৭০.০০৩.১৮ এর
�শাসিনক ও আিথ �ক ব�য়মঞ্জরুী
অনুে�দ-৫.০-৫.১ ��ব�।

৫
৯

আঃ রিহম
িহসাব সহকারী, সদর দ�র

��ইন ��াক জিনত
িচিকৎসা        

৪০,০০০/-
 (চি�শ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৬৬১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৬
০

�মাঃ জািকর �হােসন শিহদ
সশ� িনরাপ�া �হরী, হশাআিব  

�ীর িসজার            ২০,০০০/-
 (িবশ হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০১০৫৭১,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা
৬
১

�মাঃ হা�নুর রিশদ
এম�টিড, সদর দ�র

�ীর িবিভ� ধরেনর জ�টল
�রােগর িচিকৎসা

৬০,০০০/-
 (ষাট হাজার)

িহসাব নং-০১১৮০০১০০৯৯৩৬,
�সানালী ব�াংক িলঃ, কুিম �েটালা

শাখা, ঢাকা

০২।  উ� খরচ চলিত ২০২০-২১ আিথ �কসােল (রাজ� খাত ব�য়), উপখাত: �শাসিনক খরচ (৩৫২৭৩০২)
িচিকৎসা খােত বরা�কৃত অথ � হেত ব�য়েযাগ�।  

২-৩-২০২১

সহকারী পিরচালক 
সং�াপন, কল�াণ ও �জিপএফ শাখা 
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 

�মাহা�দ আিবদুল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৭০.০০৩.১৮.২৬৭/১(১১) তািরখ: ১৭ ফাল্�ন ১৪২৭
০২ মাচ� ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (হশাআিব), পিরচালক (হশাআিব) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃ �প�
২) পিরচালক (এফএসআর), পিরচালক (এফএসআর) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প�
৩) পিরচালক (অথ �), পিরচালক (অথ �) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প�
৪) পিরচালক (�যাগােযাগ) (অিতির� দািয়�), পিরচালক (�যাগােযাগ) এর দ�র, বাংলােদশ
�বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প�
৫) উপ-পিরচালক (�শাসন), �শাসন (সদর দ�র) অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প�
৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িসিভল সােক�ল, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প�
৭) িপএস ট�  �চয়ারম�ান, �চয়ারম�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প�
৮) িবমানব�র ব�ব�াপক, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট
৯) িনব �াহী �েকৗশলী (চলিত দািয়�), ই/এম িডিভশন-১, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃ �প�
১০) িনব �াহী �েকৗশলী (চলিত দািয়�), ই/এম িডিভশন-২, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃ �প�
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১১) িনব �াহী �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িসিভল িডিভশন-১, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃ �প�

২-৩-২০২১
�মাহা�দ আিবদুল ইসলাম 

সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)


