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১. রূপকল্প ও অতিলক্ষয 

 

 রূপকল্প (Vision)       

বাংলাজদশজক একটি অন্যিি মূখ্য তবিান চলাচল সকন্দ্রতবন্দুজি পতরণি 

করা                             

 

অতিলক্ষয (Mission) 

আন্তেটাতিক িাজনর তনরাপদ, তনরুপদ্রব ও দক্ষ তবিান চলাচল সেবা 

তনতিিকরণ 
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                                                                                                                         ২. প্রতিশ্রুতি সেবা  

                                                                                                                     ২.১) নাগতরক সেবােমূহ  

ক্রতিক সেবার নাি সেবা প্রদাজনর 

েজব টাচ্চ েিয় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র আজবদন ফরি 

প্রাতপ্তস্ান 

সেবামূল্য এবং 

পতরজশাধ পদ্ধতি 

(র্তদ থাজক) 

শাখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি টকিটা/কি টচারীর পদবী,রুি নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অতফতেয়াল 

সর্তলজফান ও ই-সিইল। 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদবী, রুি 

নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড, 

অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ই-

সিইল। 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

তব.দ্র: কুতিল্লা তবিানবন্দজরর েন্য প্রজর্ােয নয়। 
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২.২) দাপ্ততরক সেবােমূহ 

 

  

ক্রতিক সেবার নাি 
সেবা প্রদাজনর 

েজব টাচ্চ েিয় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

আজবদন 

ফরি 

প্রাতপ্তস্ান 

সেবামূল্য এবং পতরজশাধ পদ্ধতি 

(র্তদ থাজক) 

শাখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত 

কি টকিটা/কি টচারীর পদবী,রুি নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অতফতেয়াল 

সর্তলজফান ও ই-সিইল। 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদবী, রুি 

নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড, 

অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ই-

সিইল। 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১।  কতিউতনজকশন 

সনতিজগশন এন্ড 

সারভাইসলন্স 

তেজেি ( 

ডিডভওআর যন্ত্রের 

মাধ্যন্ত্রম) 

সার্ বক্ষডিক র্াাংলান্ত্রেন্ত্রের আকাে 

সীমায় উড্ডয়ন্ত্রের জন্য 

ডসএএডর্র ফ্লাইট সসফটি 

এন্ড সরগুন্ত্রলেে ডর্ভান্ত্রের 

অনুমডি। 

 

প্রন্ত্রযাজয 

েয়। 

ডসএএডর্’র ওন্ত্রয়র্সাইন্ত্রট 

প্রচাডরি সরকার ডের্ বাডরি হান্ত্রর। 

 

সসর্া গ্রহন্ত্রির পর ডসএএডর্ হন্ত্রি 

উত্থাডপি ডর্ন্ত্রলর ডর্পরীন্ত্রি কযাে 

ও ব্াাংকড্রাফট এর মাধ্যন্ত্রম 

পডরন্ত্রোর্। 

তেএনএে শাখা 

তেএনএে ইতিতনয়ার 

সিাবা: 01818832473 

nasirahmedmukul@gm

ail.com 

 

 

 

 

 

েহকাতর পতরচালক (তেএনএে) 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.

bd 
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২.৩) অভযন্তরীি সসর্া 

ক্রডমক সসর্ার োম সসর্া 

প্রোন্ত্রের 

সন্ত্রর্ বাচ্চ 

সময় 

 

প্রন্ত্রয়াজেীয় 

কােজপত্র 

 

আন্ত্রর্েে ফরম 

প্রাডিস্থাে 

সসর্ামূল্য এর্াং 

পডরন্ত্রোর্ পদ্ধডি 

(যডে থান্ত্রক) 

শাখার নািেহ দাতয়ত্বপ্রাপ্ত কি টকিটার 

পদতব, রুি নম্বর, সেলা/ উপজেলার 

সকাড, অতফতেয়াল সর্তলজফান ও 

ইজিইল 

উর্ধ্টিন কি টকিটার পদতব, রুি 

নম্বর, সেলা/ উপজেলার সকাড, 

অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ইজিইল 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) 

০১। কি টকিটা/ 

কি টচাতরজদর বাো 

বরাে 

৩০ কি টতদবে স্ব-তলতখি 

আজবদন পত্র 

প্রন্ত্রযাজয েয় তবনামূজল্য প্রশাসন শাখা 

তবিানবন্দর ব্যবস্াপক 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.bd 

তবিানবন্দর ব্যবস্াপক 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.bd 

০২। ছুটি, বদতলেহ 

অন্যান্য দাপ্ততরক 

কাে 

প্রন্ত্রয়াজেীয়িা 

অনুযায়ী 

প্রন্ত্রয়াজেীয়িা 

অনুযায়ী 

প্রশােন তবিাগ, তেএএতব 

ওন্ত্রয়র্সাইট  

তবনামূজল্য প্রশাসন শাখা 

তবিানবন্দর ব্যবস্াপক 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.bd 

তবিানবন্দর ব্যবস্াপক 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.bd 

০৩। ইন্টারন্ত্রেট ব্র্হান্ত্ররর 

সুডর্র্া প্রোে 

প্রন্ত্রয়াজেীয়িা 

অনুযায়ী 

প্রন্ত্রযাজয েয় প্রন্ত্রযাজয েয় ডসএেএস োখা হন্ত্রি 

প্রজয়ােনীয় ব্যবস্া 

প্রহণ করজব 

তেএনএে শাখা 

েহকারী পতরচালক (তেএনএে) 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.bd 

 

তবিানবন্দর ব্যবস্াপক 

সফান: 01894909900 

apmcomilla@caab.gov.bd 
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৩) সেবা প্রদাজনর উজেজে েম্মাতনি সেবাগ্রহীিার তনকর্ কর্তটপজক্ষর প্রিযাশা 

ক্রডমক প্রডিশ্রুি/ কাডিি সসর্া প্রাডির লন্ত্রক্ষয করিীয় 

১ স্বয়াংসম্পূি ব আন্ত্রর্েে জমা প্রোে । 

২ আন্ত্রর্েন্ত্রের জন্য ফরম ডের্ বাডরি থাকন্ত্রল িা পূরি করা । 

৩ প্রন্ত্রয়াজেীয় কােজপত্র সাংযুক্ত করা । 

৪ যথাযথ প্রডক্রয়ায় প্রন্ত্রয়াজেীয় ডফস পডরন্ত্রোর্ করা । 

৫ সাক্ষান্ত্রির জন্য ডের্ বাডরি সমন্ত্রয়র পূন্ত্রর্ বই উপডস্থি থাকা । 

৬ সসর্া প্রাডির জন্য যথাযথ প্রডক্রয়া অনুসরি করা। 

৭ েজরেতিজন পতরদশ টনকাজল েহজর্াতগিা করা এবং আজবদজনর োজথ দাতখলকৃি কাগেপজত্রর মূল কতপ প্রদশ টন করা । 
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  ৪) অডভন্ত্রযাে প্রডিকার ব্র্স্থাপো (GRS) 

             সসর্া প্রাডিন্ত্রি অসন্তুষ্ট হন্ত্রল োডয়ত্বপ্রাি কম বকিবার সন্ত্রে সযাোন্ত্রযাে করুে।  

ক্রডমক কখে সযাোন্ত্রযাে করন্ত্রর্ে কার সন্ত্রে সযাোন্ত্রযাে করন্ত্রর্ে সযাোন্ত্রযান্ত্রের ঠিকাো ডেষ্পডির সময়সীমা 

১ 
োডয়ত্বপ্রাি কম বকিবা সমার্াে ডেন্ত্রি ো 

পারন্ত্রল 

অডভন্ত্রযাে ডেষ্পডি কম বকিবা 

(অডেক) 

োম: সমাহাম্মে নূরুল ইসলাম 

পেডর্: পডরচালক (মাের্ সম্পে ও উন্নয়ে) 

র্াাংলান্ত্রেে সর্সামডরক ডর্মাে চলাচল কর্তবপক্ষ 

সের েির, কুডম বন্ত্রটালা, ঢাকা। 

সফাে:+৮৮- ০২-৮৯০১৪১৩ 

ইন্ত্রমইল: ddadmin@caab.gov.bd 

ডিে মাস 

২ 
অডভন্ত্রযাে ডেষ্পডি কম বকিবা ডেডে বষ্ট 

সমন্ত্রয় সমার্াে ডেন্ত্রি ো পারন্ত্রল 
আডপল কম বকিবা 

নাি: মুস্তাকীি তবল্লাহ ফারুকী 

যুগ্ম সডচর্ (প্রোসে) 

সর্সামডরক ডর্মাে পডরর্হে ও পয বটে মেিালয় 

সফাে: +৮৮০-২-৯৫১১৩৩৯ 

ইন্ত্রমইল: jsadmin3@mocat.gov.bd 

ওন্ত্রয়র্: www.mocat.gov.bd 

এক মাস 

৩ 
আডপল কম বকিবা ডেডে বষ্ট সমন্ত্রয় সমার্াে 

ডেন্ত্রি ো পারন্ত্রল 

মডেপডরষে ডর্ভান্ত্রের অডভন্ত্রযাে 

ব্র্স্থাপো সসল 

অডভন্ত্রযাে গ্রহি সকন্দ্র 

৫ োং সেইট, র্াাংলান্ত্রেে সডচর্ালয়, ঢাকা 

ওন্ত্রয়র্: www.grs.gov.bd 

ডিে মাস 

 


