GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH

Instructions regarding use of the VVIP and VIP Lounges
at the Hazrat Shahjalal International Airport.

(Revised up to April 2010)

CABINET DIVISION

GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
CHIEF MARTIAL LAW ADMINISTRATOR’S SECRETARIAT
Cabinet Division.
No. 22/11/81-Rules/51

Dated, March 6, 1983
OFFICE MEMORANDUM

SUBJECT: Instructions regarding use of the VVIP and VIP lounges at the
1

[Hazrat Shahjalal] International Airport.

Government have been pleased to frame instructions regulating the
use of the VVIP/VIP enclosure at the 2[Hazrat Shahjalal] International
Airport. The enclosure will be divided into two lounges, viz., the VVIP
lounge and the VIP lounge.
2. A maximum of 3[two] visitors per VVIP/VIP will have access to the
VVIP/VIP lounges at the time of departure and arrival of the VVIP/VIP.
Only one person will be allowed to accompany the VVIP/VIP to see him
off or to receive him at the aircraft on each occasion.
3. The VVIP/VIP lounges will not be available to passengers, who
although they are met and seen off personally by a Head of Mission, are
not entitled to VVIP/VIP facilities in their own right.
4. The above facilities will be available on request for persons who are
travelling by air as listed at Annexure I and II.
5. The above instructions will not be applicable to visiting VVIPs for
whom separate rules exist.
6. It is requested that the instructions as above may kindly be observed by
all concerned.
Sd/(M. M. ZAMAN)
Cabinet Secretary.
1-2

Amended vide Ministry of Civil Aviation and Tourism Notification No.
BiPaMa/CA-2/Namkoron-1/2009-108(12), Dated: 22 February 2010.
3
Amended vide Cabinet Division Notification No. CD/12/1/88- Rules
(part-1)/37, Dated:10 April, 1991.

ANNEXURE I
to O.M. No. 22/11/81-Rules.
PERSONS ENTITLED TO USE VVIP/VIP LOUNGE
(vide Paragraph 4)
BANGLADESHI
Persons entitled to use VVIP lounge
1.

President of the Republic.
1

[*

*

*

*

2.

Prime Minister of the Republic

3.

Speaker of the Parliament. ]

4.

Chief Justice of Bangladesh .
Former President of the Republic.

5.

Cabinet Minister of the Republic.
*

Chief Whip.

*

Deputy Speaker of Parliament.

*

Leader of the Opposition in Parliament.

Persons entitled to use VIP lounge
1.

Persons holding appointment accorded status of a Minister without
being members of the Cabinet.

2.

*

Deputy Leader of the opposition in Parliament.

*

Judges of the Supreme Court.

*

Ministers of State of the Republic.

*

Whip.

1

Amended vide Cabinet Division Office Memorandum No. D/12/1/91Rules (part-1)/13, Dated: 05 February, 2001.
*
Amended vide O. M. No. CD-12/1/86- Rules 201, Dated: 24-7-1986.
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3.

Chief Justice of the High Court.

4.

Chief Election Commissioner.
Judges of the High Court.

5.

Deputy Chairman of the Planning Commission.

6.

Deputy Ministers of the Republic.

7.

Cabinet Secretary.
Chief of the Defence Staff.
Officers of the rank of General and equivalent in the Navy and the
Air Force.
Principal Secretary to the President.

8.

Chiefs of Staff of the Army, the Navy and the Air Force.

9.

Members of the Parliament.

10.

Attorney-General.
Comptroller and Auditor- General.
Officers of the rank of Lieutenant General and equivalent in the
Navy and the Air Force.
Ombudsman (when the post is created).

11.

Chairman of the Public Service Commission.
Governor, Bangladesh Bank.
Members, Planning Commission.
Secretaries to the Government including Secretary to the
Parliament.

12.

Chairman, National Board of Revenue.
Deputy Chief of Staff of the Army and Officers holding equivalent
appointment in the Navy and the Air Force.
General Officers Commanding Divisions within their respective
charges.

4
Officers holding the status of Secretaries to the Government.
Vice-Chancellors of Universities.
Director of Forces Intelligence.
Director-General of National Security Intelligence.
Director-General of Bangladesh Rifles.
Inspector-General of Police.
13.

Mayors of Civic Corporations.

14.

Acting/Additional Secretaries to the Government.
Additional Attorney-General.
Chairman of the Atomic Energy Commission.
Director-General of Anti-Corruption.
Director-General of Civil Service Training Academy.
Officers of the rank of Major General and equivalent in the Navy
and the Air Force.
Visiting Ambassadors and High Commissioners of Bangladesh.
Vice and Deputy Chiefs of the Defence Staff.
Advocate General.
1
[Professors of Universities in Selection Grade]

15.

Officers of the Status of Additional Secretary to the Government.
Chairman, Bangladesh Railway Board.
Registrar of the Supreme Court.

16.

Additional Inspector-General of Police.
Principal Staff Officers at Army Headquarters and Officers
holding equivalent appointments at the Naval and Air
Headquarters.
Commissioners of Divisions.
General Manager of Bangladesh Railways.
Joint Secretaries to the Government.

1

Amended vide Cabinet Division Office Memorandum No. CD/12/1/91Rules (part-1)/13, Dated 05 February, 2001.

5

Military Secretary to the President.
Officers of the rank of Brigadier and equivalent in the Navy and
the Air Force.
Chairman, Port Authority.
Chairman, T & T Board.
Registrar of the High Court.
Director-General of Ansars.
17.

Officers of the rank of Joint Secretary to the Government.
Members, Public Service Commission.

6
ANNEXURE II
to O. M. No. 22/11/81-Rules.
PERSONS ENTITLED TO USE VVIP/VIP LOUNGE
(vide paragraph 4)
FOREIGNERS
Persons entitled to use VVIP lounge
1.

Presidents and other Heads of State.

2.

Prime Ministers and Heads of Government.

3.

Ambassadors Extraordinary and Plenipotentiary High
Commissioners accredited to Bangladesh on their first arrival and
last departure from Bangladesh.

4.

Ministers of Cabinet rank.

5.

Speakers of National and Federal Assemblies.

Persons entitled to use VIP lounge
1.

Members of Parliament.

2.

Heads of Delegations.

3.

Ambassadors/High Commissioners/Charge d’ Affaires in
Bangladesh.

4.

Heads of Armed Forces.

5.

Governor of Central Banks.

6.

Heads of Secretaries of UN and other important International
Organisations.

7.

Important Guests of the Bangladesh Government.

7
DISTRIBUTION:
1.

Private Secretary to the President.

2.

Private Secretary to the CMLA.

3.

Private Secretary to the Ministers.

4.

P S O to the CMLA.

5.

General Staff to the CMLA.

6.

Secretaries, Additional Secretaries and Joint Secretaries-in- Charge
of all Ministries/Divisions.

7.

All ZMLAs.

8.

All Divisional Commissioners.

9.

All Deputy Commissioners.

10.

All Services Headquarters.
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালয়
িসe-3 শাখা
www.mocat.gov.bd
21 ফা ন 2527
তািরখঃ -------------------33 ফ য়াির 3121

নং িবপম/িসe-3/নামকরণ-2/311৯-219(23)

াপন
সরকার ঢাকা

আ জািতক িবমানব েরর নাম ‘িজয়া আ জািতক িবমানব র,

ঢাকা’ পিরবতন কের ‘হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, ঢাকা’ (Hazrat
Shahjalal International Airport, Dhaka) করার িস া
3।

হণ কেরেছন।

e িস া aিবলে কাযকর হেব।

রা পিতর আেদশ েম,
াঃ/
33/13/3121
মাঃ রজাuল কােদর
uপ-সিচব (িসe)

9

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
ম ী o সিচব সবা শাখা
ারক নং মপিব/মসেসবা/6(7)/3114/225

তািরখঃ 38/14/3118

িবষয়ঃ আপীল িবভাগ o হাiেকাট িবভােগর িবচারকগণেক 2[হযরত শাহজালাল]
আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu
বহারকারীেদর তািলকায়
a
করণ সে ।
3

[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu

বহার সং া

চিলত নীিতমালা সংেশাধেনর িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ থেক 37 িডেস র 3117 তািরেখ
মপিব/ম.স. সবা/6(7)/3114-88 েল জারী ত িনেদশ িন প সংেশাধন করা হেলাঃ
‘আপীল িবভাগ o হাiেকাট িবভােগর িবচারকগণ ােদর aবসর হেণর পর 14
(িতন) বছর 4[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu
বহােরর ািধকার া হেবন।’
3।

ei আেদশ aিবলে কাযকর হেব।

াঃ/( ৎ ন নাহার বগম)
uপসিচব
ফানঃ 8277292

2-4

বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালেয়র িবপম/িসe-3/নামকরণ- 2/311৯-219(23)
তািরখঃ 33 ফ য়াির 3121 নং াপন ারা পিরবিতত।

৯
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ী o সিচব সবা শাখা
মি পিরষদ িবভাগ
37 মাঘ 2524 ব া
তািরখঃ ----------------------------08 ফbয়াির 2007 ি াb

নং মপিব/ম,স, সবা/6(7)/3114/৯৯

িবষয়ঃ নােবল শাি র ার িবজয়ী o ামীণ াংেকর িত াতা েফসর হা দ
iu সেক আজীবন 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ
লাu বহােরর ািধকার দান সে ।
িনেদশ েম জানােনা যাে
িভআiিপ লাu

বহার সং া

য, 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর
চিলত নীিতমালায় [Instructions regarding

use of the VVIP and VIP Lounges at the 4[Hazrat Shahjalal]
International Airport, revised up to July, 1986] িন

প সংেশাধন

আনয়ন করা হেলাঃ
নােবল শাি র ার িবজয়ী o ামীণ াংেকর িত াতা েফসর হা দ
iu সেক আজীবন 5[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ
লাu বহােরর িবধা দান করা হেলা।
3।

ei আেদশ aিবলে কাযকর হেব।
াঃ/( শখ মা ম কামাল)
িসিনয়র সহকারী সিচব)
ফানঃ ৯671237

2-5

বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালেয়র িবপম/িসe-3/নামকরণ- 2/311৯-219(23)
তািরখঃ 33 ফ য়াির 3121 নং াপন ারা পিরবিতত।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ী o সিচব সবা শাখা
মি পিরষদ িবভাগ
15 মাঘ 2524 ব া
তািরখঃ ------------------17 জানুয়াির 2007 ি াb

নং মপিব/ম,স, সবা/6(7)/3114/98

িবষয়ঃ বাংলােদশ সনাবািহনীর ধানসহ মজর জনােরল o সমপযােয়র নৗ/িবমান
বািহনীর কমকতােদর aবসর হেণর পর 14 (িতন) বছর 2[হযরত শাহজালাল]
আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu বহােরর ািধকার দান সে ।
িনেদশ েম জানােনা যাে
িভআiিপ লাu

বহার সং া

য, 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর
চিলত নীিতমালায় (Instructions regarding

use of the VVIP and VIP Lounges at the 4[Hazrat Shahjalal]
International Airport, revised up to July, 1986) িন

প সংেশাধন

আনয়ন করা হেলাঃ
সনা, নৗ eবং িবমান বািহনীর ধানসহ সনাবািহনীর মজর জনােরল o ত ধ
পযােয়র কমকতাসহ নৗ/িবমান বািহনীর সমপযােয়র কমকতাগণ ােদর aবসর
হেণর পর পরবত 14 (িতন) বছর পয 5[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান
ব েরর িভআiিপ লাu বহােরর ািধকার া হেবন।
3।

ei আেদশ aিবলে কাযকর হেব।
াঃ/( শখ মা ম কামাল)
িসিনয়র সহকারী সিচব)
ফানঃ ৯671237
2-5

বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালেয়র িবপম/িসe-3/নামকরণ-2/311৯-219(23)
তািরখঃ 33 ফ য়াির 3121 নং াপন ারা পিরবিতত।

22

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ী o সিচব সবা শাখা
মি পিরষদ িবভাগ
নং-মপিব/ম,স, সবা/6(7)/3114-88
------

37 িডেস র 3117 ি া
তািরখঃ -------------------12 পৗষ 1413 ব াb

িবষয়ঃ বাংলােদেশর ধান িবচারপিত, আপীল িবভােগর িবচারপিত, হাiেকাট িবভােগর
িবচারপিতেদর নাম 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব ের িভআiিপ
লাu বহারকারীেদর তািলকায় a ি করণ সে ।
িনেদশ েম জানােনা যাে য, 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর
িভআiিপ লাu
বহার সং া চিলত নীিতমালায় [Instructions regarding
use of the VVIP and VIP Lounges at the 4[Hazrat Shahjalal]
International Airport, revised up to July, 1986] িন প সংেশাধন

আনয়ন করা হেলা:
বাংলােদেশর ধান িবচারপিত, আপীল িবভােগর িবচারপিত, হাiেকাট িবভােগর
িবচারপিতগণ ােদর aবসর হেণর পর 14 (িতন) বছর 5[হযরত শাহজালাল]
আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu বহােরর ািধকার া হেবন।
3।

ei আেদশ aিবলে কাযকর হেব।
াঃ/( শখ মা ম কামাল)
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফানঃ ৯671237
2-5

বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালেয়র িবপম/িসe-3/নামকরণ-2/311৯-219(23)
তািরখঃ 33 ফ য়াির 3121 নং াপন ারা পিরবিতত।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ী o সিচব সবা শাখা
মি পিরষদ িবভাগ
নং-মপিব/ম,স, সবা/6(7)/3114-61(71)

42 aে াবর 3117 ি া
তািরখঃ ----------------27 কািতক 2524 ব া

িবষয়ঃ বাংলােদশ সরকােরর ম ী, িতম ী, uপম ী, ধান uপেদ া, uপেদ া,
তদমযাদাস
সকল ি o সংসদ সদ গণেক ােদর ময়াদ িত শেষ eবং
সিচব ে র aবসর হেণর পর 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর
িভআiিপ লাu বহার সে ।
িনেদশ েম জানােনা যাে য, 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর
িভআiিপ লাu
বহার সং া চিলত নীিতমালায় [Instructions regarding
use of the VVIP and VIP Lounges at the 4[Hazrat Shahjalal]
International Airport, revised up to July, 1986] িন প সংেশাধন

আনয়ন করা হেলা:
‘বাংলােদশ সরকােরর ম ী, িতম ী, uপম ী, ধান uপেদ া, uপেদ া, তদমযাদা
স
সকল ি o সংসদ সদ গণ ােদর ময়াদ শষ হoয়ার পর eবং সিচবগণ aবসর
হেণর পর 14 (িতন) বছর 5[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ
লাu বহােরর ািধকার া হেবন।’
3।

ei আেদশ aিবলে কাযকর হেব।

2-5

াঃ/( শখ মা ম কামাল)
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফানঃ ৯671237

বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালেয়র িবপম/িসe-3/নামকরণ-2/311৯-219(23)
তািরখঃ 33 ফ য়াির 3121 নং াপন ারা পিরবিতত।
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
ম ী o সিচব সবা শাখা
মি পিরষদ িবভাগ

নং-মপিব/ম,স, সবা/6(7)/3114/48

তািরখঃ 39 সে

র 3117 ি া ।

িবষয়ঃ 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu
বহার সং া ।
িনেদশ েম জানােনা যাে
িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu

য 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর

বহােরর িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ থেক ‘Instructions

regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the 4[Hazrat
Shahjalal] International Airport (Revised up to July, 1986)’

িশেরানােম জারী ত 7i মাচ, 2৯94 তািরেখর নং 33/22/92- লস/62 সং ক aিফস
ারেক িনে া সংেশাধন/সংেযাজন করা হেলা:
‘‘মি পিরষদ সিচব eবং
5

সিচব aবসর হেণর পরo কমপে 14 (িতন) বছর

[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu

বহােরর ািধকার া

হেবন।’’
াঃ/( শখ মা ম কামাল)
িসিনয়র সহকারী সিচব
ফানঃ ৯671237
2-5
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
মি পিরষদ িবভাগ
নং মপিব-23/2/৯2-িবিধ(aংশ-2)/24

তািরখঃ

34 মাঘ, 2518
16 ফ য়াির, 3112

aিফস ারক
িবষয়ঃ 2৯94 সেনর 7i মাচ তািরেখ জারী ত Instructions regarding use

of the VVIP and VIP Lounges at the 2[Hazrat Shahjalal]
International Airport সংেশাধন সে ।

uপ

িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ হেত 7-4-2৯94 তািরেখ নং- 33/22/92-

লস/62 েল জারী ত Instructions (Revised up to July, 1986) eবং 21
eি ল, 2৯৯2 তািরেখর

ারক নং-মপিব-23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/48

েল আরo

সংেশািধত) eর Annexure-I সংেশাধন েম িভিভআiিপ লাu

বহােরর

ািধকার া

ি গেণর নােমর তািলকার িমক 2. Vice President পদ aব

eবং মাননীয় ধানম ী o জাতীয় সংসেদর মাননীয়

ীকােরর aব ান যথা েম

2 o 3 e নঃিনধারণ করা হiল। িভআiিপ লাu

বহােরর ািধকার া

তািলকার িমক 14 e িব িব ালেয়র িসেলকশন

ড া a াপকগণেক a

িমক

ি গেণর
করা

হiল।
3।

iহা aিবলে কাযকর হiেব।

2

াঃ/(কাজী সাম ল আলম)
মি পিরষদ সিচব
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26

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা পিতর সিচবালয়
মি পিরষদ িবভাগ
নং মপিব/23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/48, তািরখঃ 37 চ , 24৯8/21 eি ল, 2৯৯2।
িবষয়ঃ 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu
বহার সং া ।
িনেদশ েম জানান যাiেতেছ য, 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর
িভিভআiিপ/ িভআiিপ লাu
বহােরর িবষেয় মি পিরষদ িবভাগ হiেত

Instructions regarding use of the VVIP and VIP Lounges at
the 4[Hazrat Shahjalal] International Airport (Revised up to
July, 1986) িশেরানােম জারী ত 7i মাচ, 2৯94 তািরেখর নং 33/22/92- লস/62

সং ক aিফস ারেক িনে া সংেশাধন/সংেযাজন করা হiলঃ

(2) eখন হiেত 5[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভিভআiিপ/
িভআiিপ লাu
বহােরর ািধকার া ি গণ াহােদর িপতা/ মাতা/ ী/
ামী/ /ক া/ ব /জামাতােক যা ী িহসােব িবদায় o aভ থনা াপেনর
সমেয়o িভিভআiিপ/ িভআiিপ লাu বহার কিরেত পািরেবন।
(3) িবিশ
ি বগ o u পযােয়র কমকতােদর িবমান ব ের যা ী িহসােব
আগমন o ত াগমনকােল াহািদগেক স ধনা াপেনর জ
ব িনধািরত 4
জেনর েল সবািধক 3 জন দশনাথ েক িভিভআiিপ/িভআiিপ লাuে র
েবশািধকার দoয়া হiেব।
(4)

6

[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভআiিপ লাu

ািধকার া
ি গেণর তািলকায়
িবচারপিতগণ’’ a
হiেবন।

বহােরর
ীম কােটর ‘‘aবসর া
ধান

াঃ/(e, eম, আব ল মা ান iয়া)
-সিচব।
2-6
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা পিতর সিচবালয়
মি পিরষদ িবভাগ
নং মপিব-23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/463

তািরখঃ

27 i ভা , 24৯8
2 লা সে

র, 2৯৯1

িবষয়ঃ 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu
বহার সং া ।
uপেরা

িবষেয় a িবভােগর জারী ত 39

াবণ,24৯8/24i আগ , 2৯৯1

তািরেখর মপিব-23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/439 সং ক সা লােরর a ি
হiয়া িন

েম িনেদিশত

া রকারী জানাiেতেছন য, eখন হiেত 3[হযরত শাহজালাল] আ জািতক

িবমান ব র হiেত িবমানেযােগ গমন eবং

ত াবতেনর সময় িভিভআiিপ/িভআiিপ

মেহাদয়গণেক িবদায় o aভ থনা

টার াক eলাকায় কান দশনাথ

াপেনর জ

েবশ

কিরেত পািরেবন না।
3।

u

িনেদশ

রা িরভােব a সরণ কিরবার জ

িভিভআiিপ/িভআiিপ

মেহাদয়গণেক a েরাধ করা যাiেতেছ।
বসামিরক িবমান চলাচল ক প

4।

u

িনেদশ বলবৎ কিরবার েয়াজনীয়

ব া

হণ কিরেবন।
াঃ/(e, eম, আব ল মা ান iয়া)
-সিচব।
2-3
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা পিতর সিচবালয়
মি পিরষদ িবভাগ

নং মপিব-23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/ 439

তািরখঃ

39 শ াবণ, 24৯8
24 i আগ , 2৯৯1

িবষয়ঃ 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu
বহার সং া ।
uপেরা

িবষেয় a িবভাগ হiেত জারী ত 33-23-24৯7/6-5-2৯৯1 তািরেখর

মপিব-23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/295 সং ক সা লােরর a ি

েম িনেদিশত হiয়া িন

া রকারী জানাiেতেছ য eকi িবভােগর 7-4-2৯94 তািরেখর 33/22/92- লস/62
সং ক aিফস

ারেকর 5নং a ে দ মাতােবক কবলমা আকাশপেথ মণকারী যা ী

মেহাদয়গণ িবমান ব েরর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu

বহােরর েযাগ পাiেবন।

3।

বহার করার

eমতাব ায় িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu

িবধা া

িবিশ

ি বগেক u িনেদশ রা িরভােব a সরণ করার a েরাধ করা যাiেতেছ।
4।

বসামিরক িবমান চলাচল ক প

u

িনেদশ বলবৎ করার েয়াজনীয়

ব া

িনেবন।
াঃ/(e, eম, আব ল মা ান iয়া)
-সিচব।

2
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা পিতর সিচবালয়
মি পিরষদ িবভাগ
33 শ চ , 24৯7

নং মপিব-23/2/99-িবিধ(aংশ-2)/295

তািরখঃ

6i eি ল, 2৯৯1

িবষয়ঃ 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu
বহার সং া ।
3

[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব র হiেত িবমান যােগ গমন eবং

ত াবতনকােল িবিশ

ি বেগর িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu

বহােরর নীিতমালা

িনধারণ করতঃ a িবভাগ হiেত জারী ত 7-4-2৯94 তািরেখর 33/22/92- লস/62 eবং
31-8-2৯99 তািরেখর মপিব-23/2/99-িবিধ/314 সং ক aিফস
আকষণ করতঃ uহােত বিণত িনেদশাবলী
িভিভআiিপ/িভআiিপ লাu

ারক েয়র িত ি

রা িরভােব a সরণ করার জ

বহার করার িবধা া িবিশ

ি বগেক a েরাধ করা

যাiেতেছ।
3।

বসামিরক িবমান চলাচল ক প u িনেদশাবলী বলবৎ করার েয়াজনীয় ব া

িনেবন।

াঃ/(e, eম, আব ল মা ান iয়া)
-সিচব।
2-3
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
রা পিতর সিচবালয়
মি পিরষদ িবভাগ
16-15-৯6 বাংলা
তািরখঃ -------------20-07-88 iংেরজী

নং মপিব-23/2/99-িবিধ/314

aিফস- ারক
িবষয়ঃ 2[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব েরর িভ িভ আi িপ/ িভ আi িপ
লাu বহার স েক।
3

[হযরত শাহজালাল] আ জািতক িবমান ব র হiেত িবমানেযােগ গমন eবং

ত াবতেনর া ােল িবিশ
ি বগ eবং u পদ কমকতােদর জ িভ িভ আi িপ/
িভ আi িপ লাu সংরি ত রাখা হiয়ােছ। a না iহার যেথ
বহােরর বশ িক
া
সরকােরর সেবা পযােয় ক পে র গাচরী ত হiয়ােছ।

3।
িবমান ব েরর সািবক িনরাপ া o লাuে র সীিমত িবধািদর পিরে ি েত
পির
পিরেবশ a
রাখার জ eবং লাuে uপি ত িবিশ
ি বগেক যাহােত
কান প a িবধার স ুখীন না হiেত হয়, সi িদেক ল রািখয়া িভ িভ আi িপ/িভ আi িপ
লাu
বহােরর নীিতমালা স িলত eক
ারক a িবভাগ হiেত 7-4-94 iং তািরেখ
জারী করা হয়।
4।
িবিশ
ি বগ o u পযােয়র কমকতােদর িবমান ব ের আগমন o
ত াগমনকােল াহািদগেক স ধনা াপেনর জ সবািধক 4 জন দশনাথ েক িভ িভ আi
িপ/িভ আi িপ লাuে
েবশািধকার দoয়া হiয়া থােক eবং ত ে মা eকজনেক
টার াক eলাকায়o েবশ কিরেত দoয়া হয়।
5।
িক স িত ল করা যাiেতেছ য uপেরা িবিধ িনেষধ থাকা সে o ায়শঃ
aিতির সং ক লাকজন িভ িভ আi িপ/িভ আi িপ লাuে
েবশ কিরয়া aবাি ত
পিরেবেশর ি কিরয়া থােক, যাহার ফেল িবমান ব ের সািবক িনরাপ া eবং লাuে র ু
পিরেবশ িবি ত হiেতেছ। iহা aনিভে ত।
6।
eখন হiেত িবিশ ি বেগর/u পযােয়র কমকতার eবং িবেদশী টৈনিতকেদর
িবমানেযােগ যা া o আগমনকােল িভ িভ আi িপ / িভ আi িপ লাu
বহােরর ে
িন িলিখত িনয়মাবলী কেঠারভােব a সরণ কিরেত হiেবঃ
(ক)
4 জেনর বশী কান দশনাথ েক িভ িভ আi িপ/িভ আi িপ লাuে
েবেশর a মিত দoয়া যাiেব না eবং তাহােদর মে হiেত মা 2 জনেক
টার াক পয যাoয়ার a মিত দoয়া যাiেত পাের।
3য় ঃ ঃ
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(খ) দশনাথ েদর নাম, কানা o পিরচয় বাে
ক প েক aবিহত কিরেত হiেব।

বসামিরক িবমান পিরবহন

(গ) িভ িভ আi িপ o িভ আi িপ লাuে র াভািবক পিরেবশ o মযাদা
হiেত
পাের, eমন কান ি েক যাহােত দশনাথ িহসােব িভ িভ আi িপ বা িভ আi
িপ-র aভ থনা বা িবদায়কােল লাuে েবশ লােভর েযাগ না দoয়া হয়, uহা
িনি ত করার িনিম যথািবিহত পদে প হণ করার জ িবষয়-uে িখত
িবধােভাগকারী স ানীয় ি বগেক িবেশষভােব a েরাধ করা যাiেতেছ।
7।
বসামিরক িবমান পিরবহন ক প ei িনয়মাবলী কেঠারভােব বলবৎ করার জ
েয়াজনীয় ব া হণ কিরেবন।
8।

iিত েব জারী ত িনেদশবলী eত সংেগ

রণ করা হiল।
াঃ/( মাঃ িজ ল হক)
মি পিরষদ সিচব।

2-3

বসামিরক িবমান পিরবহন o পযটন ম ণালেয়র িবপম/িসe-3/নামকরণ-2/311৯-219(23)
তািরখঃ 33 ফ য়াির 3121 নং াপন ারা পিরবিতত।
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GOVERNMENT OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF BANGLADESH
PERSIDENT’S SECRETARIAT
CABINET DIVESION
No.CD-12/1/86-Rules/201

Dated : July 24, 1986.

OFFICE MEMORANDUM
Subject :

Instructions regarding use of the VVIP/VIP lounge
at the 1[Hazrat Shahjalal] International Airport.

The Government have been pleased to make the following
amendment in this Division’s office Memorandum No. 22/11/81-Rules/51
dated March 6, 1983, namely :⎯
1.

In the aforesaid Office Memorandum, in the list of persons
entitled to use VVIP lounge of Annexure I,⎯
in serial number 5, after the words “ Cabinet
Minister of the Republic” the following shall be
inserted, namely :⎯
“Chief Whip.
Deputy Speaker of Parliament.
Leader of the Opposition in Parliament.”

2.

In the aforesaid Office Memorandum, in the list of persons
entitled to use VIP lounge of Annexure I,⎯
in serial number 2, the following shall be
‘‘substituted, namely :⎯
“ 2. Deputy Leader of the Opposition in
Parliament. Judges of the Supreme
Court. Ministers of State of the
Republic. Whip.”
Sd/(M. M. Zaman)
Cabinet Secretary

1

Amended vide Ministry of Civil Aviation and Tourism Notification No.
BiPaMa/CA-2/Namkoron-1/2009-108(12), Dated: 22 February 2010.

