
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি 
(তেতিজেন্স চািটার) 

 
 
 

১. রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য 

  
  

রূপকল্প (Vision) 
 বাাংলাজদশজে এেতি অন্যিম মখু্য 

তবমান চলাচল সেন্দ্রতবন্দুজি 
পতরণি েরা। 

  
 
 অভিলক্ষ্য (Mission) 
 আন্তেটাতিে মাজনর তনরাপদ, তনরুপদ্রব ও দক্ষ 

তবমান চলাচল সেবা তনতিিেরণ। 
 
 
 

বাাংলাজদশ সবোমতরে তবমান চলাচল েিতটপক্ষ 
(সবোমতরে তবমান পতরবহন ও পর্টিন মন্ত্রণালজের অধীন োংস্থা) 
েদর দপ্তর, কুতমটজিালা, ঢাো-১২২৯ 
www.caab.gov.bd 
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শব্দসংক্ষক্ষ্প 
তেতপইএেইউ সেন্ট্রাল সপ্রাতেউরজমন্ট্ি ইতিতনোতরাং এন্ট্ড সটার ইউতনি 

তেএএতব বাাংলাজদশ তেতভ্ল এতভ্জেশন অথতরতি 
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২. প্রভিশ্রুি সসবা 

২.১. নাগভিক সসবাসমূহ 

ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

১ শনূ্যপজদ তনজোগ পতিোে তবজ্ঞতপ্ত প্রোশ, 
প্রাথটীর আজবদন, বাছাই 
েরিঃ তলতখ্ি ও সমৌতখ্ে 
পরীক্ষার ফলাফজলর 
তভ্তিজি তনজোগ েতমতির 
সুপাতরশ অনুোজর 
তনজোগাজদশ োরী 

তনজোগ তবজ্ঞতপ্তজি উজলতখ্ি োগেপি তবজ্ঞতপ্তজি উজেতখ্ি অথট 
বযাাংে ড্রাফি মাধযজম প্রজদে 

প্রশােতনে 
মন্ত্রণালে েিতটে 
প্রদি তনধটাতরি 
েমজের মজধয 

১০ম ও িদূর্ধ্ট সগ্রড পজদর সক্ষজি: 
সমাঃ েতহরুল ইেলাম 
পরিচালক (প্রশাসন), (র্গু্মসরচব) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১২ 
dadmin@caab.gov.bd 
 
১১শ ও িদতনম্ন সগ্রড পজদর সক্ষজি: 
সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানব সম্পদ উন্নয়ন ও 
সাধািণ প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

২ েেল তবমানবন্দর প্রাতন্তে 
ভ্বজনর অভ্যন্তজর স্থান 
ইোরা প্রদান 

র্থার্থ োগেপিেহ পণূটাঙ্গ 
তলতখ্ি আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

আজবদনপি, হালনাগাদ সরড লাইজেন্স ও 
োিীে পতরচেপজির েিযাতেি ফজিােতপ 

ইোরা নীতিমালা অনুোজর ৪৫ োর্টতদবে মমাোঃ শামসুল হক 
উপ-পরিচালক (এরিএম-রিএন্িরপ) 
০১৮৯৪৯০৩১১০ 
ddatmdp@caab.gov.bd 

৩ েেল তবমানবন্দর প্রাতন্তে 
ভ্বজনর অভ্যন্তজর স্থান 
ইোরা নবােন 

র্থার্থ োগেপিেহ পণূটাঙ্গ 
তলতখ্ি আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

আজবদনপি, হালনাগাদ সরড লাইজেজন্সর 
েিযাতেি ফজিােতপ 

ইোরা নীতিমালা অনুোজর ৯০ োর্টতদবে মমাোঃ শামসুল হক 
উপ-পরিচালক (এরিএম-রিএন্িরপ) 
০১৮৯৪৯০৩১১০ 
ddatmdp@caab.gov.bd 
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৪ েেল তবমানবন্দজর প্রাতন্তে 
ভ্বজনর বাইজরর 
(Landside) অাংজশ 
োেগা/সেবা ইোরা প্রদান 

উন্মকু্ত দরপি (ে) হালনাগাদ সরড লাইজেন্স, আেের, ভ্যাি 
ও বযাাংে েলজভ্ন্সী োতিটতফজেি; োতিটতফজেি 
অব ইনেজপটাজরশন-এর েিযাতেি অনুতলতপ 
(প্রজর্ােয সক্ষজি), আতিটজেল অব 
এজোতেজেশন/অাংশীদারী চুতক্তর েতপ; 
দরপজির তশতডউজল উজেতখ্ি অন্যান্য 
োগেপি; োিীে পতরচেপজির েতপ 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: তবজ্ঞতপ্তজি উজেতখ্ি দপ্তরেমহূ 

দরপি তশতডউল অনুর্ােী ১২০ োর্টতদবে ইেরাি োহান পান্না 
উপ-পরিচালক (সম্পরি বযবস্থাপনা) 
(উপসরচব) 
০১৮৯৪৯০৫৩১০ 
০১৮১৮৯২৮৯৬৩ 
ddestate@caab.gov.bd 

৫ েেল তবমানবন্দজর প্রাতন্তে 
ভ্বজনর বাইজরর 
(Landside) অাংজশ 
োেগা/সেবা ইোরা নবােন 

ইোরা নীতিমালা অনুর্ােী 
আজবদজনর সপ্রতক্ষজি 

হালনাগাদ সরড লাইজেন্স, আেের, ভ্যাি ও 
বযাাংে েলজভ্ন্সী োতিটতফজেি; োতিটতফজেি 
অব ইনেজপটাজরশন-এর েিযাতেি অনুতলতপ 
(প্রজর্ােয সক্ষজি), আতিটজেল অব 
এজোতেজেশন/অাংশীদারী চুতক্তর েতপ; 
দরপজির তশতডউজল উজেতখ্ি অন্যান্য 
োগেপি; োিীে পতরচেপজির েতপ 

ইোরা নীতিমালা অনুর্ােী ৪৫ োর্টতদবে ইেরাি োহান পান্না 
উপ-পরিচালক (সম্পরি বযবস্থাপনা) 
(উপসরচব) 
০১৮৯৪৯০৫৩১০ 
০১৮১৮৯২৮৯৬৩ 
ddestate@caab.gov.bd 

৬ অবোঠাজমা তনমটাজন উচ্চিা 
তবষেে ছাড়পি প্রদান 

নেশা অনুজমাদনোরী 
োংস্থা হজি প্রাপ্ত প্রস্তাজবর 
আজলাজে েিতটপজক্ষর 
অনুজমাদনক্রজম 

স্থাপনা/িাওোর/তচমনী/অবোঠাজমা তনমটাজনর 
নেশা অনুজমাদনোরী োংস্থার (সর্মন: 
রােধানী/ চট্টগ্রাম/ খ্লুনা/ রােশাহী/ 
েক্সবাোর উন্নেন েিতটপক্ষ; েেল তেতি 
েরজপাজরশন, েেল সপৌরেভ্া, েেল 
ইউতনেন পতরষদ, েেল েরোরী োংস্থা 
ইিযাতদ) প্রস্তার, র্ার মজধয তনজচ বতণটি 
িথযেমহূ উজেখ্ থােজি হজব: 

(ে) স্থাপনা/িাওোর/তচমনী/অবোঠাজমা 
তনমটান অবস্থাজনর েতমর িফতেল: সমৌোর 
নাম, তেএে/আরএে/তবএে (এমএে/ 
তবআরএে) দাগ নম্বর, সহাতডাং নম্বর, প্লি নম্বর, 
সরাড নম্বর, ব্লে নম্বর, সেক্টার নম্বর/সেেশন, 
গ্রাম/মহো, থানা/উপজেলা, সেলা 

তবনামজূলয হর্রি 
শাহোলাল 
আন্তেটাতিে 
তবমানবন্দর, 
ঢাো-এর সক্ষজি: 
২১ োর্টতদবে 
 

সিেগাাঁও 
তবমানবন্দর-এর 
সক্ষজি: 
৪০ োর্টতদবে; 
 

অন্যান্য 
তবমানবন্দজরর 
সক্ষজি: 
৩০ োর্টতদবে 

সমাঃ মাসুদ রানা 
উপ-পতরচালে (এতিএম) 
০১৮৯৪৯০৩১২০ 
ddats@caab.gov.bd 

mailto:ddestate@caab.gov.bd
mailto:ddestate@caab.gov.bd
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

(খ্) িফতেজল বতণটি প্লজির মধযস্থাজনর 
সভ্ৌগতলে স্থানাঙ্ক (নমনুা: ০০০০০'০০.০০" 
উির, ০০০০০'০০.০০" পবূট) 

(গ) ভূ্তম বযবহার ছাড়পজির নেশা/সমৌো 
মযাপ/সলাজেশন মযাপ 

(ঘ) আজবদনোরীর ই-সমইল ও সিতলজফান 
নম্বরেহ পণূট তঠোনা 

(ঙ) নেশা অনুজমাদনোরী োংস্থার োংতিষ্ট 
েমটেিটার ই-সমইল ও সিতলজফান নম্বরেহ পণূট 
তঠোনা 

৭ পিূট ও ই/এম োজের 
তঠোদারী লাইজেন্স প্রদান 

(ে) প্রতিষ্ঠাজনর পযাজড 
লাইজেন্স ফরজমর েন্য 
প্রধান প্রজেৌশলী বরাবজর 
তলতখ্ি আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি ফরম প্রদান; 
 
 
(খ্) ফরম ইসুযর পর িা 
র্থার্থভ্াজব পরূণ পবূটে 
চাতহি দতললাতদ োংর্কু্ত 
েজর প্রধান প্রজেৌশলীর 
দপ্তজর েমা প্রদান। 

(ে) সোন োগেপজির প্রজোেন সনই; ফরম 
প্রাতপ্তস্থান প্রধান প্রজেৌশলীর দপ্তর, তেএএতব, 
েদরদপ্তর, কুতমটজিালা, ঢাো 
 
 
 
 
(খ্) প্রতিষ্ঠাজনর পযাজড আজবদন পি; োিীে 
পতরচেপজির েতপ; তেএএতব েিতটে 
েরবরাহেতি ফরম র্থার্থভ্াজব পরূণেতি; 
৩০০ িাোর নন-েতুডতশোল টযাজে 
মাতলোনার হলফনামার মলূেতপ; হালনাগাদ 
সরড লাইজেজন্সর েিযাতেি েতপ; ভ্যাি 
সরতেজেশন েনজদর েিযাতেি েতপ; আেের 
সরতেজেশন েনজদর েিযাতেি েতপ; 
হালনাগাদ আেের দাতখ্ল েনজদর েিযাতেি 
েতপ; িাোর উজেখ্েহ বযাাংে েলজভ্তন্স 
েনজদর মলূেতপ; েবটজশষ ৩ বছজরর বযাাংে 
সটিজমজন্ট্ির মলূেতপ; ই/এম লাইজেজন্সর 
সক্ষজি এতবতে ও সুপারভ্াইোরী লাইজেজন্সর 
েিযাতেি েতপ 

(ে) ৫০০ (পাাঁচশি) িাো 
তেএএতব েদরদপ্তর েযাশ 
শাখ্াে েমা প্রদান 
 
 
 
 
(খ্) চূড়ান্ত িাতলোভূ্তক্তর 
েন্য মজনানীি প্রতিষ্ঠান 
েিতটে ৫,০০০ (পাাঁচ হাোর) 
িাো তেএএতব েদরদপ্তর 
েযাশ শাখ্াে েমা প্রদান 

০৫ োর্টতদবে 
 
 
 
 
 
 
৩০ োর্টতদবে 
(েিতটপক্ষ েিতটে 
তঠোদার 
িাতলোভু্তক্ত-
েরণ স্থােী 
েতমতির েভ্া 
অনুষ্ঠাজনর পর 
হজি) 

সমাঃ নজূর আলম তেতেেী 
প্রশােতনে েমটেিটা 
০১৭১৫৩৩২৬১৭ 
nuralamnafis@gmail.com 
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৮ পিূট ও ই/এম োজের 
তঠোদারী লাইজেন্স নবােন 

প্রধান প্রজেৌশলীর দপ্তর 
অথবা তেএএতব-এর ওজেব 
োইি সথজে নবােন ফরম 
োংগ্রহ পবূটে র্থার্থভ্াজব 
পরূণ েজর ফরজমর চাতহদা 
সমািাজবে দতললাতদেহ 
প্রধান প্রজেৌশলীর দপ্তজর 
েমা প্রদান 

(ে) তেএএতব-এর েরবরাহেতি ফরম 
র্থার্থভ্াজব পরূণেতি; তবগি বছজরর িাো 
েমার মলূ তরতেপ্ট; োিীে পতরচেপজির 
েতপ; হালনাগাদ সরড লাইজেজন্সর েিযাতেি 
েতপ; ভ্যাি সরতেজেশন েনজদর েিযাতেি 
েতপ; হালনাগাদ আেের দাতখ্ল েনজদর 
েিযাতেি েতপ; ই/এম লাইজেজন্সর সক্ষজি 
এতবতে ও সুপারভ্াইোরী লাইজেজন্সর 
েিযাতেি েতপ 
খ্) ফরম প্রাতপ্তস্থান: প্রধান প্রজেৌশলীর দপ্তর, 
তেএএতব, েদরদপ্তর, কুতমটজিালা, ঢাো 

২,০০০ িাো তেএএতব 
েদরদপ্তর েযাশ শাখ্াে েমা 
প্রদান 

৩০ োর্টতদবে সমাঃ নজূর আলম তেতেেী 
প্রশােতনে েমটেিটা 
০১৭১৫৩৩২৬১৭ 
nuralamnafis@gmail.com 

৯ র্ািী ও োজগটা তবমান 
পতরচালনার েনদ (এোর 
অপাজরির োতিটতফজেি) 
প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
প্রদান 

(ে) তেতভ্ল এতভ্জেশজনর এোর সনতভ্জগশন 
অডটার (ANO (AOC) Part 1.20) এর 
আজলাজে প্রজোেনীে োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

েযািাগতর A1: ৫,০০,০০০, 
েযািাগতর A2: ১,০০,০০০, 
েযািাগতর B1: ১,০০,০০০, 
েযািাগতর B2: ১,০০,০০০, 
েযািাগতর C1: ৩,০০,০০০, 
েযািাগতর C2: ৩,০০,০০০ 
িাো বযাাংে ড্রাফি/ 
সপ-অডটাজরর মাধযজম 
পতরজশাধ 

৩৬৫ োর্টতদবে সমাহাম্মদ েতফউল আেম 
েহোরী পতরচালে 
(এওতে এোরওোতদটজনে) 
০১৮১৯১৫৪৭৪৪ 
azam_fsr@caab.gov.bd 

১০ র্ািী ও োজগটা তবমান 
পতরচালনার েনদ (এোর 
অপাজরির োতিটতফজেি) 
নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তবপরীজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
নবােন 

(ে) তেতভ্ল এতভ্জেশজনর এোর সনতভ্জগশন 
অডটার (ANO (AOC) Part 1.20) এর 
আজলাজে প্রজোেনীে োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

েযািাগতর A1: ২,৫০,০০০, 
েযািাগতর A2: ৫০,০০০, 
েযািাগতর B1: ৫০,০০০, 
েযািাগতর B2: ৫০,০০০, 
েযািাগতর C1: ১,৫০,০০০, 
েযািাগতর C2: ১,৫০,০০০ 
িাো বযাাংে ড্রাফি/ 
সপ-অডটাজরর মাধযজম 
পতরজশাধ 

৬০ োর্টতদবে সমাহাম্মদ েতফউল আেম 
েহোরী পতরচালে 
(এওতে এোরওোতদটজনে) 
০১৮১৯১৫৪৭৪৪ 
azam_fsr@caab.gov.bd  

http://www.caab.gov.bd/ano/anoaocairn.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoaocairn.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

১১ তবজদশী তবমান োংস্থার 
স্থানীে তবক্রে প্রতিতনতধ 
পারতমি প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে পারতমি 
প্রদান 

তবমান োংস্থা েিতটে স্থানীে তবক্রে প্রতিতনতধ 
তহজেজব তনজোগ পি; তবমান োংস্থার োজথ 
স্বাক্ষতরি চুতক্তর প্রিযাতেি অনুতলতপ; সরড 
লাইজেন্স এর হাল নাগাদ অনুতলতপ; র্ািীবাহী 
তবমান োংস্থাা্র সক্ষজি- রাজভ্ল এজেতন্স তনবন্ধন 
েনদ এর অনুতলতপ; ভ্যাি তনবন্ধন েনদ এর 
অনুতলতপেহ হাল নাগাদ ভ্যাি পতরজশাজধর 
প্রিযােন পি; সোোনীর সক্ষজি- োংঘ েনদ, 
তনবন্ধন েনদ, ফরম-১২এ, ইিযাতদ; আেের 
েনদ এর অনুতলতপেহ হালনাগাদ আেের 
পতরজশাজধর প্রিযােন পি 

তবনামজূলয ৯০ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

১২ তবজদশী তবমান োংস্থার 
স্থানীে তবক্রে প্রতিতনতধ 
পারতমি নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে পারতমি 
নবােন প্রদান 

তবমান োংস্থা েিতটে স্থানীে তবক্রে প্রতিতনতধ 
তহজেজব তনজোগ পি; তবমান োংস্থার োজথ 
স্বাক্ষতরি চুতক্তর প্রিযাতেি অনুতলতপ; সরড 
লাইজেন্স এর হাল নাগাদ অনুতলতপ; র্ািীবাহী 
তবমান োংস্থাা্র সক্ষজি- রাজভ্ল এজেতন্স তনবন্ধন 
েনদ এর অনুতলতপ; ভ্যাি তনবন্ধন েনদ এর 
অনুতলতপেহ হাল নাগাদ ভ্যাি পতরজশাজধর 
প্রিযােন পি; সোোনীর সক্ষজি- োংঘ েনদ, 
তনবন্ধন েনদ, ফরম-১২এ, ইিযাতদ; আেের 
েনদ এর অনুতলতপেহ হালনাগাদ আেের 
পতরজশাজধর প্রিযােন পি 

তবনামজূলয ৬০ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

১৩ তবমান োংস্থার র্ািী ও 
োজগটা ভ্াড়া অনুজমাদন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত তবমান োংস্থাজে 
অনুমতি প্রদান 

র্ািী ও োজগটা ভ্াড়ার িাতলো তবনামজূলয ১০ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

১৪ তবতভ্ন্ন তবমান োংস্থা েিতটে 
প্রতিতদজনর অপাজরশনাল, 
রক্ষণাজবক্ষণ ও মাজেটি 
েম্প্রোরণ োজে বযবহৃি 
তবতভ্ন্ন ধরজণর ফরম, 
েতেউিার োমগ্রী, র্ন্ত্র 
/র্ন্ত্রাাংশ, তবনামজূলয 
তবিরজণর েন্য তবতভ্ন্ন 
সুযজভ্তনর, েমটচারীর 
সপাষাে ইিযাতদ আমদানীর 
েন্য অনাপতি প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত সক্ষজি অনাপতি 
প্রদান 

মালামাজলর িাতলো; োংতিষ্ট মালামালেমজূহর 
েবটজশষ আমদানীর তববরণ; েবটজশষ ইমজপািট 
পারতমি অনুোজর অনুজমাতদি অজথটর বযতেি ও 
উদ্ধতি অাংজশর পতরমাণ; মালামাল োংরক্ষণ 
স্থাজনর তববরণ 

তবনামজূলয ১৫ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

১৫ আন্তেটাতিে গন্তজবয ফ্লাইি 
পতরচালনার েন্য 
বাাংলাজদশী তবমান োংস্থার 
ফ্লাইি তশতডউল অনুজমাদন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
অনুজমাদন প্রদান 

আন্তেটাতিে গন্তজবয ফ্লাইি পতরচালনার েন্য 
বাাংলাজদশী তবমান োংস্থার ফ্লাইি তশতডউল 

তবনামজূলয ৪৫ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

১৬ অভ্যন্তরীণ গন্তজবয ফ্লাইি 
পতরচালনার েন্য 
বাাংলাজদশী তবমান োংস্থার 
ফ্লাইি তশতডউল অনুজমাদন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
অনুজমাদন প্রদান 

অভ্যন্তরীণ গন্তজবয ফ্লাইি পতরচালনার েন্য 
বাাংলাজদশী তবমান োংস্থার ফ্লাইি তশতডউল 

তবনামজূলয ৪৫ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

১৭ তবজদশী তবমান োংস্থার 
অনুকূজল বাাংলাজদজশ বা 
বাাংলাজদশ হজি তশতডউল 
ফ্লাইি পতরচালনার ফ্লাইি 
তশতডউল অনুজমাদন 

োংতিষ্ট এোরলাইন্স েিতটে 
র্থার্থ প্রতক্রোে 
প্রজোেনীে োগেপিেহ 
আজবদজনর তভ্তিজি 

সর্জদজশর এোরলাইন্স সেজদজশর েজঙ্গ 
বাাংলাজদজশর তিপাতক্ষে তবমান চলাচল চুতক্তর 
আওিাে তশতডউল ফ্লাইি পতরচালনার 
পবূটানুজমাদন ও বাাংলাজদজশ GSA তনজোতেি 
থাো োজপজক্ষ প্রজোেনীে িথযাতদেহ ফ্লাইি 
তশতডউল 

তবনামজূলয ৪৫ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

১৮ তবজদশী তবমান োংস্থার 
অনুকূজল বাাংলাজদজশ বা 
বাাংলাজদশ হজি নন-
তশতডউল ফ্লাইি পতরচালনার 
ছাড়পি প্রদান 

োংতিষ্ট তবজদশী এোরলাইন্স 
েিতটে বাাংলাজদজশ 
তনজোতেি তেএএতব-এর 
িাতলোভূ্ক্ত Local 
Agent বা Operatinal 
Services Provider 
License (OSPL) এর 
অতধোরী েিতটে র্থার্থ 
প্রতক্রোে প্রজোেনীে 
োগেপিেহ আজবদজনর 
তভ্তিজি 

প্রজোেনীে িথযাতদেহ ফ্লাইি তশতডউল, 
Purpose of the Flight এবাং েমপজক্ষ 
তনজম্নাক্ত োগেপি: 
Air Operators Certificate, Certificate 
of Registration, Certificate of 
Airworthiness, Certificate of 
Insurance, Radio License, Crew 
List, Passenger List, Description of 
Cargo 

OSPL এর অতধোরীর 
তনেি সথজে আজবদন প্রতি 
AT Circuler 02/2018 
এ তনধটাতরি হাজর ও 
পদ্ধতিজি 

০৪ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

১৯ বাাংলাজদশ েরোজরর 
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালে বা অন্যান্য 
তবভ্াগ েিতটে সুপাতরশেতি 
ফ্লাইি পতরচালনার ছাড়পি 
প্রদান 

সুপাতরশ প্রাতপ্ত োজপজক্ষ 
ছাড়পি প্রদান 

বাাংলাজদশ েরোজরর পররাষ্ট্র মন্ত্রনালে বা 
অন্যান্য তবভ্াগ েিতটে দাতখ্লেতি প্রজোেনীে 
োগেপিাতদ 

তবনামজূলয ০৪ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

২০ বাাংলাজদজশ তনবন্ধনেতি 
তবমাজনর চািটার ফ্লাইি 
পতরচালনার অনুমতি প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত সক্ষজি অনুমতি 
প্রদান 

চািটার োংতিষ্ট োগেপি, র্ািীর তববরণ, 
গন্তবয স্থল, প্রজোেনীে সক্ষজি োিীে 
তনরাপিা োংস্থার ছাড়পি 

তবনামজূলয ০৪ োর্টতদবে সমাঃ ওোতহদুজ্জামান 
েহোরী পতরচালে (এোর রান্সজপাজিটশন) 
০১৮৯৪৯০১৬১১ 
sao3hq@caab.gov.bd 
wahidcaab@yahoo.com 

২১ তবমান পতরবহন বযবস্থাে , 
ICAO TI  অথবা  IATA 
DGR অনুোজর  
তবপদেনে দ্রবয তহোজব 
তবজবতচি দ্রবযাতদর তবমাজনর 
মাধযজম বাাংলাজদজশ আনেন 
ও বাাংলাজদশ হজি সপ্ররজণর 
েন্য অনুমতি প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত োংস্থাজে অনুমতি 
প্রদান 

তবমাজন পতরবহজনর েন্য অস্ত্র, সগালাবারুদ েহ 
তবমান পতরবহন বযবস্থাে তবপদেনে তহোজব 
তবজবতচি দ্রবযাতদর পণূট তববরণ র্থা- ইউএন 
নম্বার, র্থার্থ (তশতপাং) নাম, পতরমাণ; তশপােট 
তডক্লাজরশন ফরম 

তবনামজূলয ১৫ োর্টতদবে এে. এম. লৎুফুল েবীর 
উপ-পতরচালে (এএনএে ইন্সজপশন) 
০১৮৯৪৯০১৪১০ 
kabircaab@gmail.com 
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

২২ Private Pilot License 
(PPL) প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
সেেশন-৮ তেএ ফরম-23(I) (Appendix 
A-3) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: তেএএতব ওজেবোইি 

আজবদন তফ: ৭,৩০০ িাো 
অনুতলতপ: ৩,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

২৩ Private Pilot License 
(PPL) নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
নবােন প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
সেেশন-৮ তেএ ফরম-23(R) (Appendix 
A-4) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: তেএএতব ওজেবোইি  

নবােন তফ: ৩,০০০ িাো 
অনুতলতপ: ৩,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

২০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

২৪ Commercial Pilot 
License (CPL) প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
সেেশন-৯ তেএ ফরম 24(I) (Appendix 
A-5) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: ১০,৫০০ 
িাো 
অনুতলতপ: ৫,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

২৫ Commercial Pilot 
License (CPL) নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তবপরীজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
নবােন প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
সেেশন-৯ তেএ ফরম 24(R) (Appendix 
A-6) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: ৫,০০০ িাো 
অনুতলতপ: ৫,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

২০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

২৬ Airlines Transport 
Pilot License (ATPL) 
প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
সেেশন-১০ তেএ ফরম 26(I) (Appendix 
A-7) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: ২১,০০০ িাো 
অনুতলতপ: ১০,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

২৭ Airlines Transport 
Pilot License (ATPL) 
নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
নবােন প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
সেেশন-১০ তেএ ফরম 26(R) (Appendix 
A-8) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: ১০,০০০ 
িাো; 
অনুতলতপ: ১০,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

২০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

২৮ ফ্লাইি তডেপাচার েনজদর 
অনুজমাদন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে 
েনদ/নবােন প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
ফরম 42(I) (Appendix A-29) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

নিুন েনদ: ৮,০০০ িাো 
অনুতলতপ: ৫,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

২৯ ফ্লাইি তডেপাচার েনজদর 
নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে 
েনদ/নবােন প্রদান 

(ে) আজবদন ফরম: ANO (OPS) A-5 
ফরম 42(R) (Appendix A-30) 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

৫,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

২০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩০ ববমাতনেজদর তবজদশী 
েনদজে সদশীে েনজদ 
রূপান্তর েরণ (বাাংলাজদশী 
নাগতরে) 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীর েনদ 
রূপান্ততরিেরণ 

(ে) ANO (OPS) A-15, Section-4 
অনুর্ােী তবজদশী প্রতিষ্ঠান হজি প্রাপ্ত েনদ 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

তপতপএল: ৭,৩০০ িাো; 
তেতপএল: ১০,৫০০ িাো; 
এতিতপএল: ২১,০০০ িাো।  
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৪৫ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩১ তবজদশী েনজদর 
ভ্যাতলজডশন (ববধিা) প্রদান 
(তবজদশী নাগতরে) 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ANO (OPS) A-15 এ উতেতখ্ি 
োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

তেতপএল: ৪,০০০ িাো; 
এতিতপএল: ৭,০০০ িাো; 
ফ্লাইি তডেপাচার: ৫,০০০ 
িাো তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৪৫ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩২ তবজদশী েনজদর 
ভ্যাতলজডশন (ববধিা) 
নবােন (তবজদশী নাগতরে) 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ANO (OPS) A-15 এ উতেতখ্ি 
োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

২,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৪৫ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩৩ তশতডউল/নন 
তশতডউল/সেনাজরল 
এতভ্জেশন অপাজরিজরর 
ফ্লাইি কু্র সরতনাং সপ্রাগ্রাম 
মযানুজেল অনুজমাদন/ 
োংজশাধন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত সক্ষজি অনুজমাদন 
প্রদান 

দাতখ্লেতি সরতনাং সপ্রাগ্রাম মযানুোল 
তনরীক্ষণপবূটে অনুজমাদন প্রদান 

তবনামজূলয ৯০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa5.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa15.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa15.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa15.pdf


বাাংলাজদশ সবোমতরে তবমান চলাচল েিতটপক্ষ  সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেতিজেন্স চািটার) 

হালনাগাদেতি: ২৩ মাচট ২০২৩ প তষ্ঠা 12/24  

ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৩৪ ফ্লাইি তেমজুলির েনদ 
অনুজমাদন (তবজদজশ 
অবতস্থি) 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত সক্ষজি েনদ প্রদান 

োংতিষ্ট সদজশর তেতভ্ল এতভ্জেশন েিতটে উক্ত 
ফ্লাইি তেমজুলিজরর অনুজমাদজনর োগেপি, 
ফ্লাইি তেমজুলির পতরচালনাোরী প্রতশক্ষেজদর 
অনুজমাদজনর োগেপি, ফ্লাইি অপাজরশন্স 
ইন্সজপক্টর এবাং তেএএতব েমটেিটা (োংতিষ্ট) 
েিতটে অবতস্থি তেমজুলির পতরদশটন 

তবনামজূলয, িজব তেমুজলির 
পতরদশটজনর েন্য তনজোতেি 
পতরদশটজের র্ািাোি খ্রচ, 
থাো-খ্াওো, তভ্ো তফ 
ইিযাতদ র্াবিীে খ্রচ 
োংতিষ্ট োংস্থা বহন েরজব  
(CAR 84, Rule165) 

৭০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩৫ ফ্লাইি তেমজুলির েনদ 
নবােন (তবজদজশ অবতস্থি) 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত সক্ষজি েনদ প্রদান 

োংতিষ্ট সদজশর তেতভ্ল এতভ্জেশন েিতটে উক্ত 
ফ্লাইি তেমজুলিজরর অনুজমাদজনর োগেপি, 
ফ্লাইি তেমজুলির পতরচালনাোরী প্রতশক্ষেজদর 
অনুজমাদজনর োগেপি, ফ্লাইি অপাজরশন্স 
ইন্সজপক্টর এবাং তেএএতব েমটেিটা (োংতিষ্ট) 
েিতটে অবতস্থি তেমজুলির পতরদশটন 

তবনামজূলয, িজব তেমুজলির 
পতরদশটজনর েন্য তনজোতেি 
পতরদশটজের র্ািাোি খ্রচ, 
থাো-খ্াওো, তভ্ো তফ 
ইিযাতদ র্াবিীে খ্রচ 
োংতিষ্ট োংস্থা বহন েরজব 
(CAR 84, Rule165) 

৪৫ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩৬ ফ্লাইাং সরতনাং প্রতিষ্ঠান েনদ 
অনুজমাদন 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ANO (OPS) A-6 এ উজেতখ্ি 
োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

নিুন: ৫০,০০০ িাো, 
অনুতলতপ: ২৫,০০০ িাো। 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

১৮০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩৭ ফ্লাইাং সরতনাং প্রতিষ্ঠান েনদ 
নবােন 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ANO (OPS) A-6 এ উজেতখ্ি 
োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

২৫,০০০ িাো, 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৫৫ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৩৮ এতভ্জেশন ইাংতলশ 
লযাাংজগাজেে পরীক্ষা 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) Manual of Aviation English 
Language Proficiency Test 
(AELPT) এ উজেতখ্ি োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

২,০০০ িাো, 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/car84/p6.pdf
http://www.caab.gov.bd/car84/p6.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa6.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoopsa6.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aelptpel21.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aelptpel21.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aelptpel21.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৩৯ Knowledge Test 
Exam (Manual/CBE) 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) তনধটাতরি আজবদন ফরম 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

তপতপএল: ৫০০ িাো (প্রতি 
তবষজের েন্য); 

তেতপএল: ৮০০ িাো (প্রতি 
তবষজের েন্য); 

এতিতপএল: ১,৫০০ িাো 
(প্রতি তবষজের েন্য); 

ফ্লাইি তডেপাচার: ১,০০০ 
িাো (প্রতি তবষজের েন্য); 

উজেতখ্ি প্রতিতি 
লাইজেজন্সর েন্য সমাি ৯তি 
তবষে ও ১তি এোরক্রাফি 
িাইপ পরীক্ষা 
এোর ‘ল: ৩,০০০ িাো 
(ভ্যাতলজডশন/ েনভ্ারশন) 

েমজপাতেি: ৪,০০০ িাো 
(৪তি তবষজে েমতিি ১তি 
পরীক্ষা); 

োমতরে বাতহনীর েদেয: 
২,৫০০ িাো (প্রতি তবষজের 
েন্য) 

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে তশতরন সুলিানা 
উপ-পতরচালে (ফ্লাইি সেফতি) 
৮৮০-২-৮৯০১১২৩ 
ddfs@caab.gov.bd 

৪০ তবজদশী তবমান রক্ষণাজবক্ষণ 
প্রজেৌশলীজে বাাংলাজদজশ 
োে েরার অনুমতি প্রদান 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) CAD-PEL 5/2022 Appendix-E 
ফরম নাং 19V পরূণেহ আনুষতঙ্গে অন্যান্য 
োগেপি, তবজদশী নাগতরে তহজেজব সবাডট 
অফ ইনজভ্টজমন্ট্ি হজি অনাপতি েনদ  
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

১০,০০০ িাো, 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

১৫ োর্টতদবে 
(োংতিষ্ট অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠাজনর 
ছাড়পি প্রাতপ্তর 
পর হজি) 

সমাঃ োইফুল হে শাহ্ 
উপ-পতরচালে (সরতনাং এন্ট্ড এক্সাম)) 
০১৭০৮১৬৭০৪৭ 
dd.pel@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/pelcbegm21.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/Validation%20of%20Foreign%20AME%20(CAD-PEL%2005-2022).pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/Validation%20of%20Foreign%20AME%20(CAD-PEL%2005-2022).pdf


বাাংলাজদশ সবোমতরে তবমান চলাচল েিতটপক্ষ  সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেতিজেন্স চািটার) 

হালনাগাদেতি: ২৩ মাচট ২০২৩ প তষ্ঠা 14/24  

ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৪১ তবমান রক্ষণাজবক্ষণ 
প্রজেৌশলীজে েনদ প্রদান 
Issue/Renewal 
Change/Duplicate 
of Aircraft 
Maintenance 
Engineer Licence 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ফরম নাং CA-19 পরূণেহ মাধযতমে সু্কল 
ও উচ্চ মাধযতমে োতিটতফজেি, সবতেে সোেট 
োতিটতফজেি, Airworthiness Legislation 
Course Certificate, Human 
Performance and Limitation Course 
Certificate 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: এোরওতদটজনে এন্ট্ড 
ইতিতনোতরাং লাইজেতন্সাং তডতভ্শন 

৫,০০০ িাো, 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ োর্টতদবে 
(োংতিষ্ট অন্যান্য 
প্রতিষ্ঠাজনর 
ছাড়পি প্রাতপ্তর 
পর হজি) 

সমাঃ োইফুল হে শাহ্ 
উপ-পতরচালে (সরতনাং এন্ট্ড এক্সাম)) 
০১৭০৮১৬৭০৪৭ 
dd.pel@caab.gov.bd 

৪২ তবমান রক্ষণাজবক্ষণ 
প্রজেৌশলীগজণর পরীক্ষা 
গ্রহণ 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ফরম নাং CA-19E পরূণ 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: এোরওতদটজনে এন্ট্ড 
ইতিতনোতরাং লাইজেতন্সাং তডতভ্শন 

৫০০ িাো, 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

১৫ োর্টতদবে সমাঃ োইফুল হে শাহ্ 
উপ-পতরচালে (সরতনাং এন্ট্ড এক্সাম)) 
০১৭০৮১৬৭০৪৭ 
dd.pel@caab.gov.bd 

৪৩ এোরক্রাফজির িাইপ 
এেজেজপ্টন্স 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ANO (AW) Part-21 সমািাজবে 
আজবদন 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

তবনামজূলয ৯০ োর্টতদবে সমাঃ আিাউলযাহ্ হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৪৪ তবমাজনর তনবন্ধন েনদ 
প্রদান 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

(ে) ফরম নাং CA -27C পরূণেহ পজূবটর 
তবজদশী তনবন্ধন বাতিল েরজনর েনদ, তবল 
অফ সেল অথবা শিট োজপজক্ষ তবক্রজের েনদ, 
বীমা েনদ, আমদাতনর অনুজমাদন, শুল্ক 
েিতটপজক্ষর ছাড়পি, প্রজর্ােনীে অন্যান্য 
োগেপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: এোরওতদটজনে এন্ট্ড 
ইতিতনোতরাং লাইজেতন্সাং তডতভ্শন 

Glider: ২৫,০০০ িাো, 
Small Aircraft: 
১,০০,০০০ িাো এবাং 
Large Aircraft: 
২,০০,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৬০ োর্টতদবে সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/CAAB%20Form%2019.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/Form%2019E.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/awpart21.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৪৫ তবমাজনর তনবন্ধন েনদ 
বাতিল েরন 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

অনুজরাধপি ও তবমাজনর তনবন্ধন োিটতফজেি আজবদন তফ: 
Glider: ৫,০০০ িাো; 
Small Aircraft: 
২৫,০০০ িাো; 
Large Aircraft: 
৫০,০০০ িাো 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৪৫ োর্টতদবে সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৪৬ উজড়াোহাজের 
Certificate of 
Airworthiness (C of 
A) এবাং Airworthiness 
Review Certificate 
(ARS) প্রদান 

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW) Part-21 
& CAD-AIR 21/2021 CAAB Form-
24 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd  

আজবদন তফ:  
(ে) গ্লাইডার: ৩,০০০ িাো 

প্রতি ১,০০০ সেতে 
অথবা উহার MTOW 
অাংশ তহোজব 

(খ্) সছাি তবমান এবাং 
সহতলেপ্টার: ১৫,০০০ িাো 
গ) তবমান MTOW ৫,৭০০ 
– ১,০০,০০০ সেতে: 

১,৫০০ িাো প্রতি 
১,০০০ সেতের েন্য 
অথবা উহার অাংশ 
তহোজব 

(ঘ) তবমান MTOW 
১,০০,০০০ সেতের উপর: 

১,০০০ িাো প্রতি 
১,০০০ সেতের েন্য 
অথবা উহার অাংশ 
তহোজব 

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৬০ কার্ যদিবস 

  

 

সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/awpart21.pdf
http://caab.gov.bd/circul/cadair.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৪৭ উজড়াোহাজের 
Certificate of 
Airworthiness (C of 
A) োংজশাধন 

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW) Part-21 
& CAD-AIR 21/2021. CAAB Form-
24  
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd  

আজবদন তফ:   
২০,০০০ টাকা 

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৪৫ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৪৮ উজড়াোহাজের 
Airworthiness Review 
Certificate (ARS) 
নবােন  

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW) Part-21 
& CAD-AIR 21/2021. CAAB Form-
24  
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd  

আজবদন তফ:  
(ে) গ্লাইডার: ৩,০০০ িাো 

প্রতি ১,০০০ সেতে 
অথবা উহার MTOW 
অাংশ তহোজব 

(খ্) সছাি তবমান এবাং 
সহতলেপ্টার: ১৫,০০০ িাো 
গ) তবমান MTOW ৫,৭০০ 
– ১,০০,০০০ সেতে: 

১৫০০ িাো প্রতি 
১,০০০ সেতের েন্য 
অথবা উহার অাংশ 
তহোজব 

(ঘ) তবমান MTOW 
১,০০,০০০ সেতের উপর: 

১,০০০ িাো প্রতি 
১,০০০ সেতের েন্য 
অথবা উহার অাংশ 
তহোজব 

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৪৫ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/awpart21.pdf
http://caab.gov.bd/circul/cadair.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/awpart21.pdf
http://caab.gov.bd/circul/cadair.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৪৯ উজড়াোহাে  রক্ষণাজবক্ষন 
োংস্থার তনবন্ধন েনদ প্রদান 

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে  
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW), Part-
145, CAAB Form 2 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: (ইসুয) 
সছাি উজড়াোহাে:  
১,০০,০০০ িাো; 
বড় উজড়াোহাে: 
২,০০,০০০ িাো;   
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

১২০ কার্ যদিবস 

 

 

সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫০ উজড়াোহাে  রক্ষণাজবক্ষন 
োংস্থার তনবন্ধন েনদ নবােন 

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে  
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW), Part-
145, CAAB Form 2 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: (নবায়ন) 
ইসুযি ৫০% 
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৬০ কার্ যদিবস 

  
সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫১ MCM/MOE/CAME এর 
প্রাথতমে/পনুঃ ইসুয 
অনুজমাদন  

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW), Part-
145 & Part-M মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: (প্রাথতমে/পনুঃ 
ইসুয) 
১,০০,০০০ িাো  
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 
 

১২০ কার্ যদিবস 

 
সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫২ MCM/MOE/CAME এর 
োংজশাধনীর অনুজমাদন  

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW), Part-
145 & Part-M মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: (োংজশাধনী) 
ইসুযর ২৫%  
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫৩ তবজদশী উজড়াোহাে 
রক্ষণাজবক্ষণ োংস্থার তনবন্ধন 
েনদ প্রদান 

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW) Part-145 
মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: (ইসুয) 
১,০০,০০০ িাো  
তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 
 

৬০ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145f2.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145f2.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145f2.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145f2.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworpm.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworpm.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 

পদ্ধভি 
সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(নাম, পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৫৪ তবজদশী উজড়াোহাে 
রক্ষণাজবক্ষণ োংস্থার তনবন্ধন 
েনদ নবােন  

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW) Part-145 
মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

 

আজবদন তফ: (েোয়ে) 

ইস্যুর ৫০%  

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

 

  

৬০ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫৫ NOC ইসুয (প্রতি বাজরর 
েন্য)  

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: CAD-AIR 10/2020 
মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 
 

আজবদন তফ:  
১০,০০০ টাকা  

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

 

১৫ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫৬ AMP/AMS এর 
প্রাথতমে/পনুঃ ইসুয  
 

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW), Part-
145 & Part-M মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: 
(প্রাথদিক/পুনঃ ইস্যু) 
ছ াট উড় াজাহাজ: 

২৫,০০০ টাকা; 

ব  উড় াজাহাজ: 

৫০,০০০ টাকা; 

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান  

৪৫ কার্ যদিবস 

 
সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

৫৭ AMP/AMS এর  
োংজশাধনী অনুজমাদন  

যথাযথ আবেদবের 

প্রেক্ষিবে 
(ে) আজবদন ফরম: ANO(AW), Part-
145 & Part-M মমাতাববক 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

আজবদন তফ: (সংড় াধনী)  
ইস্যুর ২৫%   
 

তেএএতব অথট ও তহোব 
শাখ্াে েমা প্রদান 

৩০ কার্ যদিবস সমাঃ আিাউলযাহ্  হাশমী 
উপ-পতরচালে (এোরওোতদটজনে 
ইভ্ালজুেশন এন্ট্ড োজভ্টইজলন্স) 
০১৮৯৪৯০১২৩০ 
hashmi@caab.gov.bd 

 
 

 

http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://caab.gov.bd/circul/347.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworpm.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworp145.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/airworpm.pdf
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  ২.২. দািভিক সসবাসমূহ 

ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 
পদ্ধভি 

সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৫৮ তবমানবন্দর/এজরাড্রাম 
পতরচালনার েনদ প্রদান 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীজে েনদ 
প্রদান 

(ে) এোর সনতভ্জগশন অডটার (ANO (AD) 
A1, ANO (AD) A.3), মযানুোল অব 
এজরাড্রম োতিটতফজেশন প্রতেতডউর (CPM 
14-1), এজরাড্রাম ইন্সজপক্টর হ্যান্ট্ড বুে (IHB 
14-1), সেফতি মযাজনেজমন্ট্ি তেজটম (CAC 
14-12) মযানুোল, সমইনজিন্যান্স মযানুোল 
(AC(AD)-14), এজরাড্রাম মযানুোল, 
এোরজপািট ইমাজেটতন্স প্লান (AEP) অনুোজর 
প্রজোেনীে োগেপি এবাং Aerodrome 
Inspection Checklist 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

তবনামজূলয ৭৫ োর্টতদবে সমাঃ আবদুল লতিফ 
েহোরী পতরচালে (এতেএ) 
০১৮১৯১৪৩০০৩ 
latifcsu@yahoo.com 

৫৯ তবমানবন্দর/এজরাড্রাম 
পতরচালনার েনদ নবােন 

র্থার্থ প্রতক্রোে 
আজবদজনর তভ্তিজি 
উপর্কু্ত প্রাথটীর েনদ 
নবােন 

((ে) এোর সনতভ্জগশন অডটার (ANO (AD) 
A1, ANO (AD) A.3), মযানুোল অব 
এজরাড্রম োতিটতফজেশন প্রতেতডউর (CPM 
14-1), এজরাড্রাম ইন্সজপক্টর হ্যান্ট্ড বুে (IHB 
14-1), সেফতি মযাজনেজমন্ট্ি তেজটম (CAC 
14-12) মযানুোল, সমইনজিন্যান্স মযানুোল 
(AC(AD)-14), এজরাড্রাম মযানুোল, 
এোরজপািট ইমাজেটতন্স প্লান (AEP) অনুোজর 
প্রজোেনীে োগেপি এবাং Aerodrome 
Inspection Checklist 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd 

তবনামজূলয ৭৫ োর্টতদবে সমাঃ আবদুল লতিফ 
েহোরী পতরচালে (এতেএ) 
০১৮১৯১৪৩০০৩ 
latifcsu@yahoo.com 

৬০ এোরলাইন্সেহ তবতভ্ন্ন 
েরোতর/সবেরোতর োংস্থার 
অনুকূজল েক্ষ/োেগা বরাে 
প্রদান 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

বরাে প্রাথটী োংস্থার অনুজরাধপি, 
এোরলাইজন্সর সক্ষজি: এোর অপাজরির 
োতিটতফজেজির ফজিােতপ 

ইোরা নীতিমালা অনুোজর 
 

৪৫ োর্টতদবে মমাোঃ শামসুল হক 
উপ-পরিচালক (এরিএম-রিএন্িরপ) 
০১৮৯৪৯০৩১১০ 
ddatmdp@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/ano/anoada1.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoada1.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoada3.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adcerpr.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adcerpr.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adcerpr.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adinshb.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adinshb.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad12.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad12.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad14.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad14.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aichecklist.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aichecklist.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoada1.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoada1.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/anoada3.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adcerpr.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adcerpr.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adcerpr.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adinshb.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/adinshb.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad12.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad12.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad14.pdf
http://www.caab.gov.bd/circul/acad14.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aichecklist.pdf
http://www.caab.gov.bd/ano/aichecklist.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 
পদ্ধভি 

সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৬১ এোরলাইন্সেহ তবতভ্ন্ন 
েরোতর/সবেরোতর োংস্থার 
অনুকূজল েক্ষ/োেগা বরাে 
নবােন 

র্থার্থ আজবদজনর 
সপ্রতক্ষজি 

বরাে নবােন প্রাথটী োংস্থার অনুজরাধপি, 
বরাে প্রাথটী োংস্থার অনুজরাধপি, 
এোরলাইজন্সর সক্ষজি: এোর অপাজরির 
োতিটতফজেজির ফজিােতপ 

ইোরা নীতিমালা অনুোজর ৯০ োর্টতদবে মমাোঃ শামসুল হক 
উপ-পরিচালক (এরিএম-রিএন্িরপ) 
০১৮৯৪৯০৩১১০ 
ddatmdp@caab.gov.bd 
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২.৩. অিযন্তিীণ সসবাসমূহ 

(েিতটপজক্ষর েমটেিটা/েমটচারীজদর েন্য) 

ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 
পদ্ধভি 

সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৬২ পজদান্নতি তবতভ্ন্ন শনূ্য পজদর তবপরীজি 
প্রশােন তবভ্াগ েিতটে 
বযবস্থা গ্রহণ 

তবদযমান প্রতবধানমালা অনুর্ােী প্রজোেনীে 
সর্াগযিা ও অতভ্জ্ঞিা, েজন্তাষেনে চাকুরী 
সরেডট, বাতষটে সগাপনীে প্রতিজবদন, 
েনপ্রশােন মন্ত্রণালে ও অথট তবভ্াগ েিতটে 
োতরেতি েবজশষ োকুটলার অনুর্ােী অন্যান্য 
োগেপি 

তবনামজূলয পদ শনূ্য হবার 
৩০ োর্টতদবজের 
মজধয 

১০ম ও িদূর্ধ্ট সগ্রড পজদর সক্ষজি: 
সমাঃ েতহরুল ইেলাম 
পরিচালক (প্রশাসন), (র্গু্মসরচব) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১২ 
dadmin@caab.gov.bd 
 
১১শ ও িদতনম্ন সগ্রড পজদর সক্ষজি: 
সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 
প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

৬৩ উচ্চির সগ্রড, সেশাল 
ইনতক্রজমন্ট্ি ও সবিন 
েমিােরণ 

র্থার্থ আজবদজনর তভ্তিজি োদা োগজে আজবদন, তবদযমান প্রতবধানমালা 
অনুর্ােী প্রজোেনীে সর্াগযিা ও অতভ্জ্ঞিা, 
েজন্তাষেনে চাকুরী সরেডট, বাতষটে সগাপনীে 
প্রতিজবদন, েনপ্রশােন মন্ত্রণালে ও অথট 
তবভ্াগ েিতটে োতরেতি েবজশষ োকুটলার 
অনুর্ােী অন্যান্য োগেপি 

তবনামজূলয ৪৫ োর্টতদবে সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 
প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

৬৪ েমটেিটা ও েমটচারীজদর 
অতেটি ছুতি মিরু 

র্থার্থ আজবদজনর তভ্তিজি (ে) তনধটাতরি ফরজম আজবদন, ছুতি প্রাপযিার 
প্রিযােনপি, তচতেৎোেতনি প্রজোেজন 
ডাক্তারী েনদ 
(খ্) প্রাতপ্তস্থানঃ www.caab.gov.bd এবাং 
োংতিষ্ট ইউতনজির প্রশােন তবভ্াগ 

তবনামজূলয ১৫ োর্টতদবে সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 
প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/downloads/elnew.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 
পদ্ধভি 

সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৬৫ েমটেিটা ও েমটচারীজদর 
গাড়ী, মির োইজেল ও বাই 
োইজেল ক্রজের অগ্রীম 
মিরুী 

র্থার্থ আজবদজনর তভ্তিজি (ে) তনধটাতরি আজবদন ফরম, চুতক্ত েোদন 
োংক্রান্ত তে.এফ.আর-২৮ফরম, ৩০০ িাোর 
নন-েতুডতেোল ষ্টাজে বােনাপি, হলফনামা, 
দােমতুক্তর েনদপি, িফতেল পতরচে। 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd এবাং 
প্রশােন তবভ্াগ, েদর দপ্তর 

তবনামজূলয ৩০ োর্টতদবে সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 
প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

৬৬ েমটেিটা ও েমটচারীজদর গ তহ 
তনমটাণ অগ্রীম প্রদান 

র্থার্থ আজবদজনর তভ্তিজি (ে) তনধটাতরি আজবদন ফরম, চুতক্ত েোদন 
োংক্রান্ত তে,এফ,আর-২৮ফরম, ৩০০ িাোর 
নন-েতুডতেোল ষ্টাজে বােনাপি, হলফনামা, 
দােমতুক্তর েনদপি, িফতেল পতরচে। 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd এবাং 
প্রশােন তবভ্াগ, েদর দপ্তর 

তবনামজূলয ৩০ োর্টতদবে সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 
প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

৬৭ েমটেিটা ও েমটচারীজদর 
সপনশন ও গ্রাচুইতি মিরু 

র্থার্থ আজবদজনর তভ্তিজি (ে) সপনশজনর তনধটাতরি ফরজম আজবদন, 
পােজপািট োইে ফজিা, সশষ সবিন 
প্রিযেনপি, অঙ্গীোরনামা, নমনুা স্বাক্ষর ও 
না-দাবী েনদ এবাং ৫ আঙু্গজলর ছাপ, বযাাংে 
তহোব নম্বর, প্রাপ্তবয সপনশজনর ববধ 
উিরাতধোরী সঘাষাণাপি, অবের গ্রহজণর 
আজদশ, বাো োংক্রান্ত ছাড়পি (সিতলজফান 
তবল, তবদুয তবল, গাড়ী ভ্াড়া , বাড়ী ভ্াড়া এবাং 
গযাে তবল ইিযাতদ (প্রজর্ােয সক্ষজি)-এর 
না-দাবী প্রিযেনপি, তনরাপিা পাশ েমা 
প্রদান, োিীে পতরচেপজির অনুতলতপ, 
ম তি বযতক্তর সক্ষজি: সপনশন ফমট ২.২, ম তিুয 
েনদ, সপৌর সচোরমযান েিতটে নন-মযাজরে 
েনদ, অতভ্ভ্াবে মজনানেজনর প্রিযেনপি। 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd এবাং 
প্রশােন তবভ্াগ, েদর দপ্তর 

তবনামজূলয অনুজমাদন গ্রহণ 
ও আজদশ োরী: 
১৫ োর্টতদবে 
 
আজদশ োরীর 
পর সপনশন 
প্রদান: 
১০ োর্টতদবে 

সমাহাম্মদ নূরুল ইেলাম 
পরিচালক (মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সাধািণ 
প্ররশক্ষণ) 
৮৮০-২-৮৯০১৪১৩ 
dhr@caab.gov.bd 

http://www.caab.gov.bd/downloads/Motor.pdf
http://www.caab.gov.bd/downloads/house.pdf
http://www.caab.gov.bd/downloads/Anutasik.pdf
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ক্রম সসবাি নাম সসবা প্রদান পদ্ধভি প্রক্ষয়াজনীয় কাগজপত্র ও প্রাভিস্থান 
সসবাি মূলয ও পভিক্ষশাধ 
পদ্ধভি 

সসবা প্রদাক্ষনি 
সময়সীমা 

দাভয়ত্বপ্রাি কমমকিমা 
(পদবী, স ান নম্বি ও ই-সমইল) 

৬৮ েমটেিটা ও েমটচারীজদর 
োধারণ ভ্তবষয িহতবল 
হজি অগ্রীম অথট উজিালজনর 
অনুমতি 

র্থার্থ আজবদজনর তভ্তিজি (ে) তনধটাতরি ফরজম আজবদন 
(অজফরিজর্াগয) (সফরিজর্াগয), তেতপ ফাজন্ট্ড 
তস্থতির প্রিযােনপি 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd এবাং 
অথট তবভ্াগ, েদর দপ্তর 

তবনামজূলয ১৫ োর্টতদবে সমাঃ আজনাোর সহাজেন 
উপ-পতরচালে (অথট) 
০১৮৯৪৯০৬১১৩ 
ddfinhq@caab.gov.bd 

৬৯ েমটেিটা ও েমটচারীজদর 
বাো বরাে োংক্রান্ত 

Residential 
Accommodation 
Allocation Policy 
1984 অনুর্ােী আজবদজনর 
তভ্তিজি 

(ে) তনধটাতরি ফরজম আজবদন 
(খ্) প্রাতপ্তস্থান: www.caab.gov.bd এবাং 
েেতি শাখ্া, েদর দপ্তর 

তবনামজূলয নীতিমালা 
অনুর্ােী 

ইেরাি োহান পান্না 
উপ-পরিচালক (সম্পরি বযবস্থাপনা) 
(উপসরচব) 
০১৮৯৪৯০৫৩১০ 
০১৮১৮৯২৮৯৬৩ 
ddestate@caab.gov.bd 

 
 

৩. সসবা প্রদাক্ষনি উক্ষেক্ষশ সম্মাভনি সসবাগ্রহীিাি ভনকট কিতমপক্ষক্ষ্ি প্রিযাশা 

ক্রভমক নং সসবাগ্রহীিাি কিণীয় 
১ স্বোংেেণূট আজবদন েমা প্রদান। 

২ আজবদজনর েন্য ফরম তনধটাতরি থােজল িা পরূণ েরা। 

৩ প্রজোেনীে োগেপি োংর্কু্ত েরা। 

৪ র্থার্থ প্রতক্রোে প্রজোেনীে তফ পতরজশাধ েরা। 

৫ োক্ষাজির েন্য তনধটাতরি েমজের পজূবটই উপতস্থি থাো। 

৬ সেবা প্রাতপ্তর েন্য র্থার্থ প্রতক্রো অনুেরণ েরা। 

৭ েজরেতমজন পতরদশটনোজল েহজর্াতগিা েরা এবাং আজবদজনর োজথ দাতখ্লেতি োগেপজির মলূ েতপ প্রদশটন েরা। 
 

http://www.caab.gov.bd/downloads/%E0%A6%85%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A4%20%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://www.caab.gov.bd/downloads/%E0%A6%AB%E0%A7%87%E0%A6%B0%E0%A6%A4%20%E0%A6%AF%E0%A7%8B%E0%A6%97%E0%A7%8D%E0%A6%AF%20%E0%A6%85%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A5%20%E0%A6%AB%E0%A6%B0%E0%A6%AE.pdf
http://www.caab.gov.bd/downloads/haform.pdf
mailto:ddestate@caab.gov.bd


বাাংলাজদশ সবোমতরে তবমান চলাচল েিতটপক্ষ  সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেতিজেন্স চািটার) 

হালনাগাদেতি: ২৩ মাচট ২০২৩ প তষ্ঠা 24/24  

৪. অভিক্ষ াগ প্রভিকাি বযবস্থা (GRS) 

সেবা প্রাতপ্তজি অেনু্তষ্ট হজল দাতেত্বপ্রাপ্ত েমটেিটার োজথ সর্াগাজর্াগ েরুন। 

ক্রভমক কখন স াগাক্ষ াগ কিক্ষবন কাি সক্ষে স াগাক্ষ াগ কিক্ষবন স াগাক্ষ াক্ষগি ভিকানা ভনষ্পভিি সময়সীমা 
১ দাতেত্বপ্রাপ্ত েমটেিটা েমাধান 

তদজি না পারজল 
অতভ্জর্াগ তনষ্পতি েমটেিটা (অতনে) েনাব সমাঃ েতহরুল ইেলাম 

পরিচালক (প্রশাসন), (র্গু্মসরচব) 
বাাংলাবদশ মবসামরিক রবমান চলাচল কততপৃক্ষ 
সমাবাইল: ০১৮৯৪৯০৫১০০ 
সফান: ৮৮০-২-৮৯০১৪১২ 
ই-জমইল: dadmin@caab.gov.bd 
www.caab.gov.bd 

৩০ োর্টতদবে 

২ অতভ্জর্াগ তনষ্পতি েমটেিটা 
তনতদটষ্ট েমজে েমাধান তদজি না 
পারজল 

আতপল েমটেিটা েনাব সমাঃ োঈদ কুিুব 
র্গু্ম-েতচব (প্রশােন) 
সবোমতরে তবমান পতরবহন ও পর্টিন মন্ত্রণালে 
মমাবাইল: ০১৮১৩-১৯৬৫৬৮ 
ম ান: ৮৮০-০২-৫৫১০০৯৮৩ 
ই-সমইল: jsadmin@mocat.gov.bd 
www.mocat.gov.bd 

২০ োর্টতদবে 

৩ আতপল েমটেিটা তনতদটষ্ট েমজে 
েমাধান তদজি না পারজল 

মতন্ত্রপতরষদ তবভ্াজগর অতভ্জর্াগ 
বযবস্থাপনা সেল 

অতভ্জর্াগ গ্রহণ সেন্দ্র 
৫ নাং সগি, বাাংলাজদশ েতচবালে, ঢাো 
 

অনলাইন অতভ্জর্াজগর েন্য: 
www.grs.gov.bd 

৬০ োর্টতদবে 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

মহুাম্মদ আব্দলু সমাজনম 
উপ-পতরচালে (পতরেল্পনা) 

বাাংলাজদশ সবোমতরে তবমান চলাচল েিতটপক্ষ 
েদর দপ্তর, কুতমটজিালা, ঢাো-১২২৯ 

 
 

সমাঃ েতহরুল ইেলাম 
পতরচালে (প্রশােন), (র্গু্মেতচব) 

বাাংলাজদশ সবোমতরে তবমান চলাচল েিতটপক্ষ 
েদর দপ্তর, কুতমটজিালা, ঢাো-১২২৯ 

 

www.caab.gov.bd
www.mocat.gov.bd
www.grs.gov.bd

