
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১১৪ তািরখ: 

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৪৯.০০.০৭২.১৫-১৯১, তািরখ:-০৩/১১/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪৩.২২.০১৮/৭৬ক, তািরখ:-২২/০১/২০২৩ি�ঃ।

            উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও

িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত

সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িমক

নং
�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

�তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৬’৩১.৮৬’’উ�র, ৯০ ২১’৩১.৫৫’’�ব �, উ�র আদাব, আর,এস
দাগ ৮৭(অংশ), এম,এস দাগ নং-১৩২৮(অংশ), িমর�র, ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ  �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা

িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম

�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/
ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

৮-২-২০২৩

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ উপপিরচালক (চলিত দািয়�), উ�য়ন িনয়�ণ-২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১১৪/১(৩) তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৯

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩



সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়রসাইেট �কােশর

জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব এ এ এম আ��াহ মা�ন গং, �কানা-১৪১/২, �হেভন টাওয়ার ম�পীেররবাগ, িমর�র, ঢাকা-১২১৬।

৮-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১২০ তািরখ: 
০৮ �ফ�য়াির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সে�।

��: (ক) ২৫.৩৯.০০০০.০৪৯.০০.০৭২.১৫-১৯৩, তািরখ:-০৩/১১/২০২২ি�ঃ।।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪৩.২২.০১৮/৭৬ক, তািরখ:-২২/০১/২০২৩ি�ঃ।

          উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও

িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত

সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন হেত

অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৪'২৩.৮০"উ�র, ৯০ ২২'৪৫.৮০"�ব �, �ট
নং-১২৭(�রাতন), ২৮(ন�ন), �রাড নং-০৩, ধানমি� আবািসক এলাকা,
ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:

(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ  �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।

০৩। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা

িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম

�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/

ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

৮-২-২০২৩

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক, (উ�য়ন িনয়�ণ-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

২৫ মাঘ ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১২০/১(৩) তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৯

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়রসাইেট �কােশর

জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব সািমউল আহসান গং, �কানা- �ট নং-১২৭(�রাতন), ২৮(ন�ন), �রাড নং-০৩, ধানমি� আ/এ, ঢাকা।

৮-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১২২ তািরখ: 

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সে�।

��: (ক) রাজউক/�জান-৫/২৫.৩৯.০০০০.১১০.২৬.০০৪.২২-২৯�াঃ, তািরখ:-১৭/০১/২০২৩ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩  ৭৪'১৯.৩১"উ�র, ৯০ ৩৬'৩১.৮৮" �ব �,
�মৗজা-রাজ��রী+িশব�র, আর,এস দাগ নং-৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬+১৬০২, ১৬০৪, ১৬০৫, ১৬১১(অংশ), এম,এস দাগ নং-৯০৪, ৯৪৫,

৯৪৭+৩৭৪১, ৩৭৫১, �হাি�ং নং-৪৯, �শর-ই-বাংলা �রাড, রােয়র বাজার, ধানমি�, ঢাকা-এর �ভৗগিলক �ানাংক স�ক নাথাকায় উ�তার

ছাড়প� �দান করা স�ব হে�না। 

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত �েটর স�ক �ভৗেগািলক �ানাংকসহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

০ ০

৮-২-২০২৩

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (অিতির� দািয়�), অথরাইজড অিফসার-৩ (�জান-৫), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১২২/১(৩) তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৯

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়রসাইেট �কােশর

জ� অ�েরাধ করা হল)।

২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব আমজাদ �হােসন গং, �কানাঃ ৪৯, �শর-ই-বাংলা �রাড, রােয়র বাজার, ধানমি�, ঢাকা।

৮-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১২৩ তািরখ: 

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সে�।

��: (ক) ২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২-১৭২৯, তািরখ:-১৩/১১/২০২২ি�ঃ।।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪৩.২২.০১৮/৭৬ক, তািরখ:-২২/০১/২০২৩ি�ঃ।

          উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও

িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত

সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৫’৫৪.১০’’উ�র, ৯০ ২১’০৬.৩০’’�ব �, �মৗজা-রামচ��র, িস,এস দাগ
নং-৬০৫(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৭৫৩, ১৭৫৪(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং-৫৯৯৪, ৬৪০২, ৬৪১১,
৬৯৯৭, ৬৪০৩, ৬৪০৫, ৬৪০৪, ৫৯৯৮, ৫৯৯৩(অংশ), �মাহা�দ�র, ঢাকা। 

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ  �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা

িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম

�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/
ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

৮-২-২০২৩

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী,

ঢাকা।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.১২৩/১(৩) তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৯

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়রসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।

২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) একতা �বসায়ী ব��িখ সমবায় সিমিত িলঃ এর পে� দািয়� �া� সভাপিত আ�ল মা�ান, ৬-িড/৫, �ক নং-এফ,

�মাহা�দ�র ন�ন কা�চাবাজার, ঢাকা।

৮-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২১১.০৮.০১০.১৭.২৯২ তািরখ: 
০৮ �ফ�য়াির ২০২৩

২৫ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: অ�াজা�ট ফ�াকাি� সদ� িহেসেব মেনানয়ন সং�া�।

��: BSMRAAU/Registrar-174/2023/09; তািরখ: ১৭ জা�য়াির ২০২৩ ি�ঃ।

উপ� �� িবষয় ও ��� পে�র ��ি�েত ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান অ�ািভেয়শন অ�া� অ�ােরাে�স িব�িব�ালেয়র এিভেয়শন �সফ� অ�া�

অ�াি�েড� ইনেভি�েগশন িবভােগর অধীেন এমএসিস ইন এিভেয়শন �সফ� অ�া� অ�াি�েড� ইনেভি�েগশন ��া�ােমর একােডিমক �সশন:

২০২০-২০২১ চলমান �কাস ��র জ� �বিবচ ক��পে�র িন�বিণ �ত �ি�িভি�ক কনসালেট�-�ক অ�াজা�ট ফ�াকাি� সদ� িহেসেব মেনানয়ন

�দান করা হেলা:

�ঃনং কম �কত�ার নাম, পদবী ও িবভাগ/
দ�র

বত�মান �কানা �ায়ী �কানা �মাবাইল
ন�র 

ই-�মইল আইিড ম
�
�

০১.
“িসিনয়র এ.এন.এস এ� এ.িজ.এ ই�েপ�র
এ� কনসালেট�” জনাব �মাহা�দ আলী
�রজা খান
এফএসএ�আর িবভাগ, সদর দ�র, ঢাকা,
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�

��াট # িড১
বাড়ী # ৫৪১/১
�রাড # ১২ পি�ম
িড.ও.এইচ.এস
বািরধারা, ঢাকা

কামাল িভলা
�ামঃ উ�র সা�রপাড়া
�পাঃ ও থানা- নরিসংিদ
�জলা- নরিসংিদ

০১৭১১৫৯৪১২
০

a.rezakhan@
gmail.com

২.০        এেত যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন রেয়েছ।

৮-২-২০২৩

ভাইস চ�াে�লর এয়ার ভাইস মাশ �াল এএসএম ফক�ল ইসলাম 

ওএসিপ, িজইউিপ, এনিডিস, এএফডি�উিস, িপএসিস, িজিড (িপ) 

ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান অ�ািভেয়শন অ�া� অ�ােরাে�স 
িব�িব�ালয় �রাতন িবমানব�র, �তজগ�ও, ঢাকা-১২১৫।

�মাঃ জিহ�ল ইসলাম
পিরচালক (�শাসন)

�ফান: +৮৮০ ২ ৮৯০১৪১২

ফ�া�: +88-02-8901411

ইেমইল: dadmin@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২১১.০৮.০১০.১৭.২৯২/১ তািরখ: ২৫ মাঘ ১৪২৯

০৮ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) সদ� (�শাসন), সদ� (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
২) সদ�(�াইট ��া�াড � এ� �র�েলশনস), সদ� (�াইট ��া�াড � এ� �র�েলশনস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান

চলাচল ক��প�

৩) “িসিনয়র এ.এন.এস এ� এ.িজ.এ ই�েপ�র এ� কনসালেট�” জনাব �মাহা�দ আলী �রজা খান, এফএসএ�আর িবভাগ,

সদর দ�র, িসএএিব, �িম �েটালা, ঢাকা
৪) �রিজ�ার, ব�ব� �শখ �িজ�র রহমান অ�ািভেয়শন অ�া� অ�ােরাে�স িব�িব�ালয় �রাতন িবমানব�র, �তজগ�ও,



ঢাকা-১২১৫

৫) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেটর

�কােশর জ�)
৬) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (�চয়ার�ান মেহাদেয়র সদয়

অবগিতর জ�)

৭) সংি�� কম �কত�া’র �ি�গত নিথ

৮-২-২০২৩
�মাঃ জিহ�ল ইসলাম

পিরচালক (�শাসন)
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