
5/24/2021 ডাক (৩) | অিফস ব�ব�াপনা

https://caab.nothi.gov.bd 1/3

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

www.caab.gov.bd
 

 

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২০১.১১.০০৩.১৭.২৯৭ তািরখ: 
২৩ �ম ২০২১

৯ �জ�� ১৪২৮

অিফস আেদশ

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র কােজর �ােথ � �েকৗশল িবভােগর িন�বিণ �ত কম �কত�াগণ-�ক িনে�া�ভােব পদায়ন/বদিল/সং�ি�/অিতির� দািয়� �দান
করা হেলা :

�ঃ নং কম �কত�ার নাম ও পদবী
(�জ��তার িভি�েত নয়)

বত�মান কম ��ল  পদায়ন/বদিল/ 
সংল�ী�ত কম ��ল

ম�� 

১. জনাব �মাঃ ফা�ক �হােসন
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম সােক�ল
সংল�ী: যেশার িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০২/০১/২০১৯)

পদায়ন: ই/এম সােক�ল
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-১

২.  জনাব �মাঃ শাহা�ল আলম
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০২/০৪/২০১৯)

- অিতির� দািয়� িহেসেব 
১। ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র 
স�সারণ �ক� (�থম পয �ায়) এর ই/
এম কােজর তদারিক করেবন।
২। িসেলট ওসমানী আ�জ�ািতক 
িবমানব�েরর িব�মান রানওেয়র 
শি��ি�করণ �ক� এর ই/এম কােজর
তদারিক করেবন।

৩. জনাব ইমাম �হােসন
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: �সম�
সংল�ী: শাহ আমানত 
আ��জািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০৬/০১/২০১৯)

পদায়ন: �সম�
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-১

৪. জনাব �মাঃ আ�ল বােছদ
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০২/০১/২০১৯)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১ ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�েরর সংল�ী
বািতল কের।

৫. জনাব শামীম আল মা�ন, 
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: সদর দ�র
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-২
(�যাগদােনর কিপ পাওয়া যায়িন)

পদায়ন: সদর দ�র
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-১

ই/এম িবভাগ-২ এর সংল�ী বািতল কের।

৬. জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর তািরখ: ২২/০১/২০১৭)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-২

অিতির� দািয়� িহেসেব হশাআিব 
স�সারণ �ক� এর ই/এম কাজ 
তদারিক করেবন।

৭.  জনাব �সয়দ মাজহা�ল ইসলাম
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর কিপ পাওয়া যায়িন)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-২

অিতির� দািয়� িহেসেব হশাআিব 
স�সারণ �ক� এর ই/এম কাজ 
তদারিক করেবন।

৮. জনাব �মাঃ আল আিমন
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: শাহ আমানত 
আ��জািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০৬/০১/২০১৯)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-২

৯. জনাব �মাঃ আ� �নামান
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভা-১
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-২
(�যাগদােনর তািরখ: ০১/০৪/২০১৯)

- অিতির� দািয়� িহেসেব ই/এম 
সােক�েলর এিকউএস এর কাজ 
তদারিক করেবন।

১০.   জনাব �মাঃ আশরা�ল �হােসন
শািহন 
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-৩
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর কিপ পাওয়া যায়িন)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-৩
সংল�ী: শাহ আমানত আ��জািতক িবমানব�র

অিতির� দািয়� িহেসেব শাহ
 আমানত
আ��জািতক িবমানব�েরর িব�মান 
রানওেয়র শি��ি�করণ �ক�-এর ই/এম
কােজর তদারিক করেবন।

১১. জনাব �মাঃ আিজম উ�ীন
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: �সম�
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর তািরখ: ১২/০১/২০১৬)

পদায়ন: �সম�
সংল�ী: শাহ আমানত
 আ��জািতক িবমানব�র

অিতির� দািয়� িহেসেব শাহ আমানত 
আ��জািতক িবমানব�েরর িব�মান 
রানওেয়র শি��ি�করণ �ক�-এর ই/এম
কােজর তদারিক করেবন।
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১২.  জনাব �মাঃ হািনফ
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর তািরখ: ০২/০১/২০১৯)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী: ক�বাজার িবমানব�র

অিতির� দািয়� িহেসেব
ক�বাজার িবমানব�েরর চলমান
�ক�স�েহর ই/এম কাজ তদারিক করেবন।

১৩. জনাব �মাঃ িনজাম উি�ন
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-২
সংল�ী: ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০২/০১/২০১৯)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-২
সংল�ী: ক�বাজার িবমানব�র

অিতির� দািয়� িহেসেব
ক�বাজার িবমানব�েরর চলমান
�ক�স�েহর ই/এম কাজ তদারিক করেবন।

১৪. জনাব �ণব সরকার
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-২
সংল�ী: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর তািরখ: ১২/০৮/২০১৫)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-২
সংল�ী: যেশার 
িবমানব�র

১৫. জনাব �মাহা�দ মিনর �হােসন �মা�া
উ��তন উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: �সম�
সংল�ী: ক�বাজার িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০৪/০৪/২০১৯)

পদায়ন: �সম�
সংল�ী: ওসমানী 
আ�জ�ািতক িবমানব�র

অিতির� দািয়� িহেসেব ওসমানী 
আ�জ�ািতক িবমানব�র স�সারণ 
�ক� (�থম পয �ায়) এর ই/এম কােজর
তদারিক করেবন।

১৬.  জনাব �মন চ� দাস
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর তািরখ: ৩০/০৪/২০১৯)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
সংল�ী ই/এম িবভাগ-৩

অিতির� দািয়� িহেসেব িপএ�িড/িকউএস
সােক�ল এর ই/এম এিকউএস-
এর দািয়� পালন করেবন।

১৭. জনাব িমরাজ উি�ন 
উপ-সহকারী �েকৗশলী (ই/এম)

পদায়ন: ই/এম িবভাগ-১
(�যাগদােনর তািরখ: ২৯/১২/২০১৯)

- অিতির� দািয়� িহেসেব হশাআিব 
স�সারণ �ক� এর ই/এম কাজ 
তদারিক করেবন।

১৮. জনাব শািকল আহেমদ
উ��তন  উপ-
সহকারী �েকৗশলী (িসিভল)

পদায়ন: ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর১৯.তািরখ: ২২/১২/২০১৬)

- অিতির� দািয়� িহেসেব
১। ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র 
স�সারণ �ক� (�থম পয �ায়) এর
�ত� কােজর তদারিক করেবন।
২। িসেলট ওসমানী আ�জ�ািতক 
িবমানব�েরর িব�মান রানওেয়র 
শি��ি�করণ �ক� এর �ত� 
কােজর তদারিক করেবন।

১৯. জনাব �মাঃ ইমরান
উপ-সহকারী �েকৗশলী (িসিভল)

পদায়ন: িসিভল িবভাগ-৩
সংল�ী: ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র
(�যাগদােনর তািরখ: ০২/০১/২০১৯)

- অিতির� দািয়� িহেসেব 
১। ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র 
স�সারণ �ক� (�থম পয �ায়) এর
�ত� কােজর তদারিক করেবন।
২। িসেলট ওসমানী আ�জ�ািতক 
িবমানব�েরর িব�মান রানওেয়র 
শি��ি�করণ �ক� এর �ত� কােজর 
তদারিক করেবন।

২.০ বিণ �ত কম �কত�াগণ-�ক �নিমি�ক ��র িহসাব, �শষ �বতেনর �ত�য়নপ� ও সািভ �স �ক (�েযাজ� ��ে�) সংি�� দ�ের ��রণ করেত হেব।
৩.০ সংি�� কম �কত�াগণ (�েযাজ� ��ে�) িবিধ �মাতােবক �যাগদানকাল ও �মণ ভাতা �া� হেবন।
৪.০ সংি�� কম �কত�াগণ অিতির� দািয়ে�র জ� (�েযাজ� ��ে�) িবিধ �মাতােবক দািয়� ভাতা �া� হেবন।
৫.০ বিণ �ত কম �কত�াগণেক �যাগদান পে�র কিপ সদর দ�র �শাসন িবভােগ ��রণ করেত হেব।
৬.০ ক��পে�র অ�েমাদন�েম ও জন�ােথ � জারী�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।

২৩-৫-২০২১
�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২০১.১১.০০৩.১৭.২৯৭/১(৩৫) তািরখ: ৯ �জ�� ১৪২৮

২৩ �ম ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
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।, ..
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৪) িনব �াহী পিরচালক (হশাআিব), িসএএিব, , �িম �েটালা, ঢাকা।, ..
৫) পিরচালক (সকল), িসএএিব, �িম �েটালা, ঢাকা।
৬) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।
৭) িবমানব�র �ব�াপক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
৮) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (সকল), িসএএিব, �িম �েটালা, ঢাকা।
৯) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১০) িনব �াহী �েকৗশলী (সকল), বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�।
১১) িবমানব�র �ব�াপক, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট।
১২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।
১৩) িবমানব�র �ব�াপক, ক�বাজার িবমানব�র, ক�বাজার।
১৪) সংি�� কম �কত�া………………, ..
১৫) সংি�� কম �কত�ার �ি�গত নিথ।

২৩-৫-২০২১
�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)


