
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd
 

 

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৪৯.১৪৫.৯৮.১২৩১ তািরখ: 
০২ নেভ�র ২০২২

১৭ কািত�ক ১৪২৯

অিফস আেদশ

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র পিরচালেকর দ�র, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট কম �রত জনাব �মাঃ �সাহরাব

�হাসাইন �মা�া, িনরাপ�া অপােরটর-পিব� ওমরা পালেনর জ� বিহঃ বাংলােদশ (�সৗিদ আরব) �মণ করেবন িবধায় তার অ��েল ২০/১১/২০২২

তািরখ হেত ০৯/১২/২০২২ তািরখ পয �� অথবা বা�ব �মেণর তািরখ হেত িন�বিণ �ত শত� সােপে� ২০ (িবশ) িদন বিহঃ বাংলােদশ অিজ�ত ��

ম�রীসহ �সৗিদ আরব �মেণর অ�মিত �দান করা হেলা:

িবেদশ �মেণর শত�াবলী িন��প:

(ক) উ� �মেণর যাবতীয় �য়ভার িতিন সি�ত অথ � ও �িষ জিমর আয় হেত বহন করেবন এবং এেত বাংলােদশ সরকার বা �বিবচ ক��পে�র

�কান আািথ �ক সংে�ষ থাকেব না;
(খ) ম�রী�ত ��র অিতির� সময় িতিন িবেদেশ অব�ান করেত পারেবন না;

(গ) ��কালীন সমেয় িতিন বাংলােদশী ��ায় �বতন-ভাতািদ �া� হেবন;

(ঘ) �দেশ �ত�াবত�েনর পর ত�েক যথাযথ ক��পে�র মা�েম �বিবচ ক��প�’�ক অবিহত করেত হেব।

০২। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। (javascript%3A;)

২-১১-২০২২

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম
উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ �িশ�ণ)

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৪৯.১৪৫.৯৮.১২৩১/১ তািরখ: ১৭ কািত�ক ১৪২৯

০২ নেভ�র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র

২) পিরচালক , ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট (সংি�� কম �চারী বিহঃ বাংলােদশ (�সৗিদ আরব) �� �ভােগর পর কম ��েল �যাগদান

করেল, তা অ� দ�র সদর দ�র, �শাসন িবভাগেক অবিহত করার জ� অ�েরাধ করা হেলা)
 ৩) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধসহ)

৪) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
 

https://caab.nothi.gov.bd/javascript%3A;


৫) ভার�া� কম �কত�া, পাসেপাট � ও ইিমে�শন, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, �িম �েটালা, ঢাকা।

৬) জনাব �মাঃ �সাহরাব �হাসাইন �মা�া, িনরাপ�া অপােরটর, পিরচালেকর দ�র, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট
 

২-১১-২০২২
�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ �িশ�ণ)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd
 

 

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৪৯.০৬১.৯৮.১২৩২ তািরখ: 
০২ নেভ�র ২০২২

১৭ কািত�ক ১৪২৯

অিফস আেদশ

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র পিরচালেকর দ�র, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলেট কম �রত জনাব �মাঃ �মাহা�ল

আলম, িনরাপ�া অপােরটর পিব� ওমরা পালেনর জ� বিহঃ বাংলােদশ (�সৗিদ আরব) �মণ করেবন িবধায় তার অ��েল ২০/১১/২০২২ হেত

০৯/১২/২০২২ তািরখ পয �� অথবা বা�ব �মেণর তািরখ হেত িন�বিণ �ত শত� সােপে� ২০ (িবশ) িদন বিহঃ বাংলােদশ অিজ�ত �� ম�রীসহ �সৗিদ

আরব �মেণর অ�মিত �দান করা হেলা:

িবেদশ �মেণর শত�াবলী িন��প:

(ক) উ� �মেণর যাবতীয় �য়ভার িতিন সি�ত অথ � ও �িষ জিমর আয় হেত বহন করেবন এবং এেত বাংলােদশ সরকার বা �বিবচ ক��পে�র

�কান আািথ �ক সংে�ষ থাকেব না;
 (খ) ম�রী�ত ��র অিতির� সময় িতিন িবেদেশ অব�ান করেত পারেবন না;

 
(গ) ��কালীন সমেয় িতিন বাংলােদশী ��ায় �বতন-ভাতািদ �া� হেবন;

(ঘ) �দেশ �ত�াবত�েনর পর ত�েক যথাযথ ক��পে�র মা�েম �বিবচ ক��প�’�ক অবিহত করেত হেব।
 

০২। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। (javascript%3A;)

২-১১-২০২২

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম
উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ �িশ�ণ)

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৪৯.০৬১.৯৮.১২৩২/১(৬) তািরখ: ১৭ কািত�ক ১৪২৯

০২ নেভ�র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র

২) পিরচালক, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র , িসেলট (সংি�� কম �চারী বিহঃ বাংলােদশ (�সৗিদ আরব) �� �ভােগর পর কম ��েল �যাগদান

করেল, তা অ� দ�র সদর দ�র, �শাসন িবভাগেক অবিহত করার জ� অ�েরাধ করা হেলা)
 ৩) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধসহ)

৪) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
 

https://caab.nothi.gov.bd/javascript%3A;


৫) ভার�া� কম �কত�া, পাসেপাট � ও ইিমে�শন, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, �িম �েটালা, ঢাকা।

৬) জনাব �মাঃ �মাহা�ল আলম, িনরাপ�া অপােরটর, পিরচালেকর দ�র, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট
 

২-১১-২০২২
�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ �িশ�ণ)


