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নম্বি: ৩০.৩১.০০০০.১৫১.২২.০০২.১৯.৩৬০                         তারিখ:  

 

পরিপত্র 

 

রবষয়:    Airport Pass Policy 2020 বাস্তবােদনি রনরমত্ত তথ্য প্রোন প্রসদে। 

 

বাাংলাদেশ ববসামরিক রবমান চলাচল কর্তপৃদক্ষি রবমানবন্দিসমূদে প্রদবশ রনেন্ত্রণ সাংক্রান্ত Airport Permit 

Policy 2008 োলনাগাে কিত Airport Pass Policy 2020 প্রনেণ কিা েদেদে। োলনাগােকৃত পরলরসদত 

রবমানবন্দদি প্রদবশারিকাি প্রোদনি রনরমদত্ত রবদ্যমান Airport Security Pass (ASP) এি পাশাপারশ 

National Airport Pass (NAP), National Inspector’s Authorization Card 

(NIAC) এবাং Crew Member Airport Pass (CMAP) এি রবিান িাখা েদেদে। রবদ্যমান ASP এি 

রিজাইন পরিবতনৃ কদি কাদিিৃ প্রদবশারিকাি পূনরনিাৃিণ কিা েদেদে। উক্ত পাশ/আইরিসমূে প্রোদনি জন্য উন্নত প্রযুরক্তি 

মাইদক্রারচপযুক্ত Smart Card ব্যবোি কিা েদব, যাদত রবরিন্ন িিদনি রনিাপত্তা ববরশষ্ট্য সরন্নরবষ্ট্ থাকদব। এোড়াও, 

গাড়ীি জন্য Self Adhesive Sticker সে RFID Tag প্রবতনৃ কিা েদেদে। উক্ত পাশ / আইরিসমূে প্রারপ্তি 

জন্য অনলাইদন আদবেন োরখল কিদত েদব। 

 

     Airport Pass Policy 2020 এি আওতাে নতুন রনিাপত্তা পাশ / আইরি কাি ৃপ্রারপ্তি রনরমত্ত সাংরিষ্ট্ সকল 

সাংস্থাদক রনদেি রলাংক অথবা  সাংযুক্ত QR Code ব্যবোি কদি Google Form এি মাধ্যদম অন-লাইদন 

প্রদোজনীে তথ্য প্রোন কিাি জন্য অনুদিাি কিা েদলা। 

 

https://forms.gle/fmQwNB5Zy6F2Ly3D8 

 

Google Form এ তথ্য প্রোন সম্পরকৃত রনদেশৃনা: 

ক) সাংস্থাি একারিক শাখা থাকদল বসদক্ষদত্র আলাোিাদব তথ্য প্রোন কিদত েদব। 

খ) তথ্য আগামী ৩০ এরপ্রল, ২০২২ তারিদখি মদধ্য প্রোন কিদত েদব। 

গ)  সাংস্থা / শাখাি োপ্তরিক পূণাৃে নাম রলখদত েদব। 

ঘ) Airport Security Pass সম্পরকৃত শুধুমাত্র েযিত শােজালাল আন্তজৃারতক রবমানবন্দদিি জন্য প্রদযাজয তথ্য  

প্রোন কিদত েদব। 

 

 

 

১২-৪-২০২২ 

আবু সাদলে মােমুে মান্নাফী 

সেস্য (রনিাপত্তা) 

ইদমইল: mavsec@caab.gov.bd 

 

২৮ বচত্র ১৪২৮ 

১১ এরপ্রল ২০২২ 

 

https://caab.nothi.gov.bd/noteDetail/6180/potrojariAttachmentRef/43432/0/3266
https://forms.gle/jViMPAyntfS7kByz5


রবতিণ: 

১) সেস্য (সকল), রসএএরব, সেি েপ্তি, কুরমদৃ ালা, ঢাকা-১২২৯। 

২) পরিচালক (রসএনএস), বাাংলাদেশ ববসামরিক রবমান চলাচল কর্তপৃক্ষ [ওদেবসাইদ  প্রকাদশি অনুদিািসে] 

৩) রবমানবন্দদি কমিৃত সকল সিকািী সাংস্থা, েশাআরব, ঢাকা-১২২৯। 

৪) সকল বেশীে রবমানসাংস্থা, েশাআরব, কুরমদৃ ালা, ঢাকা-১২২৯। 

৫) সকল রবদেশী রবমান সাংস্থা, েশাআরব, কুরমদৃ ালা, ঢাকা-১২২৯। 

৬) রবমানবন্দি রিরত্তক অন্যান্য ববসিকািী সাংস্থা, েশাআরব, কুরমদৃ ালা, ঢাকা-১২২৯ 

৭) অন্যান্য রবমান চলাচল সোেক সাংস্থা , েশাআরব, কুরমদৃ ালা, ঢাকা-১২২৯। 
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