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.

২
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.

৩
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.

৪

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.

৫
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.

৬
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.

৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
ববসামররক রবমান পররবহন ও পর্টন
য
মন্ত্রণালয়
রসএ-২ শাখা
www.mocat.gov.bd
১০ ফালগুন ১৪১৬
নাং রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ -------------------২২ বফবগুয়ারর
২০১০

প্রজ্ঞাপন
সরকার ঢাকাস্থ আন্তজযারতক রবমানবন্দদরর নাম ‘জজয়া
আন্তজযারতক

রবমানবন্দর,

ঢাকা’

পররবতযন

কদর

‘হর্রত

শাহজালাল আন্তজযারতক রবমানবন্দর, ঢাকা’ (Hazrat Shahjalal
International Airport, Dhaka) করার রসদ্ধান্ত গ্রহণ কদরদেন।

২।

এ রসদ্ধান্ত অরবলদে কার্কর
য
হদব।

রাষ্ট্রপরতর
আদেশক্রদম,
স্াঃ/

২২/০২/২০১০
বমাঃ বরজাউল
কাদের
উপ-সরিব (রসএ)

৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
মন্ত্রী ও সরিব বসবা শাখা

স্মারক নাং মপরব/মসদসবা/৫(৬)/২০০৩/১১৪
তাররখঃ ২৭/০৩/২০০৭
রবষয়ঃ
১

আপীল রবভাগ ও হাইদকাটয রবভাদগর রবিারকগণদক
[হর্রত
শাহজালাল]

আন্তজযারতক
রবমান
বযবহারকারীদের
অন্তভভক্ত
য করণ প্রসদে।
২

[হর্রত

রভআইরপ

শাহজালাল]

লাউঞ্জ

বযবহার

বন্দদরর

আন্তজযারতক
সাংক্রান্ত

রভআইরপ

লাউঞ্জ
তারলকায়

রবমান

বন্দদরর

প্রিরলত

নীরতমালা

সাংদশাধদনর রবষদয় মরন্ত্রপররষে রবভাগ বেদক ২৬ রিদসের

২০০৬ তাররদখ মপরব/ম.স.বসবা/৫(৬)/২০০৩-৭৭ মূদল জারীকৃত
রনদেয শ রনম্নরূপ সাংদশাধন করা হদলাঃ
‘আপীল রবভাগ ও হাইদকাটয রবভাদগর রবিারকগণ তাাঁদের
অবসর গ্রহদণর পর ০৩ (রতন) বের

৩

[হর্রত শাহজালাল]

আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর
প্রারধকার প্রাপ্ত হদবন।’
২।

এই আদেশ অরবলদে কার্কর
য
হদব।

স্াঃ/(লুৎফুন

নাহার

ববগম)
উপসরিব
বফানঃ ৭১৬৬১৮১

১-৩

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ- ১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।

৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রী ও সরিব বসবা শাখা
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
২৬ মাঘ ১৪১৩ বোব্দ
তাররখঃ --০৮ বফবগুয়ারর ২০০৭

নাং মপরব/ম,স,বসবা/৫(৬)/২০০৩/৯৯
-------------------------রিষ্টাব্দ
রবষয়ঃ

বনাদবল শারন্ত পুরস্কার রবজয়ী ও গ্রামীণ বযাাংদকর
প্ররতষ্ঠাতা প্রদফসর মুহাম্মে ইউনূসদক আজীবন ১[হর্রত
শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ
বযবহাদরর প্রারধকার প্রোন প্রসদে।
রনদেয শক্রদম জানাদনা র্াদে বর্,

[হর্রত শাহজালাল]

২

আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত
প্রিরলত নীরতমালায় [Instructions regarding use of the VVIP
and VIP Lounges at the

৩[Hazrat

Shahjalal] International

Airport, revised up to July, 1986] রনম্নরূপ সাংদশাধন আনয়ন

করা হদলাঃ
বনাদবল শারন্ত পুরস্কার রবজয়ী ও গ্রামীণ বযাাংদকর
প্ররতষ্ঠাতা প্রদফসর মুহাম্মে ইউনূসদক আজীবন ৪[হর্রত
শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ
বযবহাদরর সুরবধা প্রোন করা হদলা।
২।

এই আদেশ অরবলদে কার্কর
য
হদব।

স্াঃ/(বশখ

মাসুম

রসরনয়র

সহকারী

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

কামাল)
সরিব)
বফানঃ ৯৫৬০১২৬

১-৪

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

রবপম/রসএ-২/নামকরণ- ১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রী ও সরিব বসবা শাখা
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
০৪ মাঘ ১৪১৩
বোব্দ
নাং মপরব/ম,স,বসবা/৫(৬)/২০০৩/৮৭
তাররখঃ ------------------১৭ জানুয়ারর ২০০৭
রিষ্টাব্দ
রবষয়ঃ

বাাংলাদেশ বসনাবারহনীর প্রধানসহ বমজর বজনাদরল
ও সমপর্াদয়র
য
বনৌ/রবমান বারহনীর কমকতয
য াদের অবসর
গ্রহদণর

পর

০৩

(রতন)

বের

১[

হর্রত

শাহজালাল]

আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর
প্রারধকার প্রোন প্রসদে।
রনদেয শক্রদম জানাদনা র্াদে বর্,

২[

হর্রত শাহজালাল]

আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত
প্রিরলত নীরতমালায় (Instructions regarding use of the VVIP
and VIP Lounges at the

৩[Hazrat

Shahjalal] International

Airport, revised up to July, 1986) রনম্নরূপ সাংদশাধন আনয়ন

করা হদলাঃ
বসনা, বনৌ এবাং রবমান বারহনীর প্রধানসহ বসনাবারহনীর
বমজর বজনাদরল ও তেূধ য পর্াদয়র
য
কমকতয
য াসহ বনৌ/রবমান
বারহনীর সমপর্াদয়র
য
কমকতয
য াগণ তাাঁদের অবসর গ্রহদণর
পর পরবতী ০৩ (রতন) বের পর্ন্ত
য

৪[

হর্রত শাহজালাল]

আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর
প্রারধকার প্রাপ্ত হদবন।
২।

এই আদেশ অরবলদে কার্কর
য
হদব।

স্াঃ/(বশখ
কামাল)

মাসুম

রসরনয়র

সহকারী

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

সরিব)
বফানঃ ৯৫৬০১২৬
১-৪

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রী ও সরিব বসবা শাখা
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
২০০৬ রিষ্টাব্দ
নাং-মপরব/ম,স,বসবা/৫(৬)/২০০৩-৭৭
-------------------বোব্দ
রবষয়ঃ

২৬ রিদসের
তাররখঃ -----১২ বপৌষ ১৪১৩

বাাংলাদেদশর প্রধান রবিারপরত, আপীল রবভাদগর
রবিারপরত,
১[

হাইদকাটয

রবভাদগর

রবিারপরতদের

নাম

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদর রভআইরপ

লাউঞ্জ বযবহারকারীদের তারলকায় অন্তভভজয ক্তকরণ প্রসদে।
রনদেয শক্রদম জানাদনা র্াদে বর্, ২[হর্রত শাহজালাল]
আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত
প্রিরলত নীরতমালায় [Instructions regarding use of the VVIP
and VIP Lounges at the

৩[Hazrat

Shahjalal] International

Airport, revised up to July, 1986] রনম্নরূপ সাংদশাধন আনয়ন

করা হদলা:

বাাংলাদেদশর
প্রধান
রবিারপরত,
আপীল
রবভাদগর
রবিারপরত, হাইদকাটয রবভাদগর
রবিারপরতগণ তাাঁদের
অবসর গ্রহদণর পর ০৩ (রতন) বের ৪[হর্রত শাহজালাল]
আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর
প্রারধকার প্রাপ্ত হদবন।
২।

এই আদেশ অরবলদে কার্কর
য
হদব।

স্াঃ/(বশখ

মাসুম

কামাল)
রসরনয়র

সহকারী

সরিব
বফানঃ ৯৫৬০১২৬
১-৪

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রী ও সরিব বসবা শাখা

মরন্ত্রপররষে রবভাগ
৩১ অদটাবর
২০০৬ রিষ্টাব্দ
নাং-মপরব/ম,স,বসবা/৫(৬)/২০০৩-৫০(৬০)
তাররখঃ ----------------১৬ কারতযক ১৪১৩
বোব্দ
রবষয়ঃ

বাাংলাদেশ

সরকাদরর

মন্ত্রী,

প্ররতমন্ত্রী,

উপমন্ত্রী,

প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, তেমর্াোসম্পন্ন
য
সকল বযজক্ত ও
সাংসে সেসযগণদক তাাঁদের বময়াে পূরতয বশদষ এবাং
সরিববৃদন্দর অবসর গ্রহদণর পর ১[হর্রত শাহজালাল]
আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার
প্রসদে।
রনদেয শক্রদম জানাদনা র্াদে বর্, ২[হর্রত শাহজালাল]
আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত
প্রিরলত নীরতমালায় [Instructions regarding use of the VVIP
and VIP Lounges at the ৩[Hazrat Shahjalal] International
Airport, revised up to July, 1986] রনম্নরূপ সাংদশাধন আনয়ন

করা হদলা:

‘বাাংলাদেশ সরকাদরর মন্ত্রী, প্ররতমন্ত্রী, উপমন্ত্রী, প্রধান
উপদেষ্টা, উপদেষ্টা, তেমর্াো
য
সম্পন্ন সকল বযজক্ত ও সাংসে
সেসযগণ তাাঁদের বময়াে বশষ হওয়ার পর এবাং সরিবগণ অবসর
গ্রহদণর পর ০৩ (রতন) বের ৪[হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক
রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর প্রারধকার প্রাপ্ত
হদবন।’
২।
স্াঃ/-

এই আদেশ অরবলদে কার্কর
য
হদব।

(বশখ

মাসুম

কামাল)
রসরনয়র

সহকারী

সরিব
বফানঃ ৯৫৬০১২৬

১-৪

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রী ও সচিব সসবা শাখা
মচন্ত্রপচরষে চবভাগ

নাং-মপরব/ম,স,বসবা/৫(৬)/২০০৩/৩৭

তাররখঃ

২৮বসদেের ২০০৬ রিষ্টাব্দ।
রবষয়ঃ

১[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর

রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত।
রনদেয শক্রদম জানাদনা র্াদে বর্
আন্তজযারতক

রবমান

বন্দদরর

২[

হর্রত শাহজালাল]

রভরভআইরপ/রভআইরপ

লাউঞ্জ

বযবহাদরর

রবষদয়

মরন্ত্রপররষে

রবভাগ

বেদক

‘Instructions

regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the

৩[Hazrat

Shahjalal] International Airport (Revised up to July, 1986)’

রশদরানাদম জারীকৃত ৬ই মািয, ১৯৮৩ তাররদখর নাং ২২/১১/৮১ুলস/৫১ সাংখযক অরফস স্মারদক রনদম্নাক্ত সাংদশাধন/সাংদর্াজন
করা হদলা:
‘‘মরন্ত্রপররষে সরিব এবাং মুখয সরিব অবসর গ্রহদণর পরও
কমপদে ০৩ (রতন) বের

৪[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক

রবমান বন্দদরর রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর প্রারধকার প্রাপ্ত
হদবন।’’

স্াঃ/(বশখ মাসুম
কামাল)
রসরনয়র
সহকারী সরিব
বফানঃ ৯৫৬০১২৬

১-৪

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
২৩ মাঘ, ১৪০৭

নাং মপরব-১২/১/৯১-রবরধ(অাংশ-১)/১৩

তাররখঃ

০৫ বফবগুয়ারর,
২০০১

অরফস স্মারক
রবষয়ঃ

১৯৮৩
Instructions

সদনর

৬ই

মািয

regarding

use

of

তাররদখ

the

জারীকৃত

VVIP

and

VIP

Lounges at the ১[Hazrat Shahjalal] International Airport

সাংদশাধন প্রসদে।
উপর্ুক্ত
য

রবষদয়

মরন্ত্রপররষে

রবভাগ

হদত

৬-৩-১৯৮৩

তাররদখ নাং- ২২/১১/৮১-ুলস/৫১ মূদল জারীকৃত Instructions
(Revised up to July, 1986) এবাং ১০ এরপ্রল, ১৯৯১ তাররদখর
স্মারক

নাং-মপরব-১২/১/৮৮-রবরধ(অাংশ-১)/৩৭

মূদল

আরও

সাংদশারধত) এর Annexure-I সাংদশাধনক্রদম রভরভআইরপ লাউঞ্জ
বযবহাদরর প্রারধকারপ্রাপ্ত বযজক্তগদণর নাদমর তারলকার ক্ররমক 2.

Vice President পেটট অবলুপ্ত এবাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও
জাতীয় সাংসদের মাননীয় স্পীকাদরর অবস্থান র্োক্রদম ক্ররমক
2 ও 3 এ পুনঃরনধারণ
য
করা হইল। রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর
প্রারধকারপ্রাপ্ত বযজক্তগদণর তারলকার ক্ররমক 14 এ রবশ্বরবেযালদয়র
রসদলকশন বগ্রি প্রাপ্ত অধযাপকগণদক অন্তভভক্ত
য করা হইল।
২।

ইহা অরবলদে কার্কর
য
হইদব।

স্াঃ/(কাজী

সামসুল

আলম)
মরন্ত্রপররষে
সরিব

১

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপরতর সরিবালয়
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
নাং মপরব/১২/১/৮৮-রবরধ(অাংশ-১)/৩৭,

তাররখঃ ২৬ চিত্র,

১৩৯৭/১০ এরপ্রল, ১৯৯১।

রবষয়ঃ

১[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর

রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার
রনদেয শক্রদম জানান র্াইদতদে বর্,
আন্তজযারতক
বযবহাদরর

রবমান
রবষদয়

বন্দদরর

সাংক্রান্ত।
২[

হর্রত শাহজালাল]

রভরভআইরপ/

মরন্ত্রপররষে

রবভাগ

রভআইরপ

হইদত

লাউঞ্জ

Instructions

regarding use of the VVIP and VIP Lounges at the

৩[Hazrat

Shahjalal] International Airport (Revised up to July, 1986)

রশদরানাদম

জারীকৃত

২২/১১/৮১-ুলস/৫১

মািয,

৬ই

সাংখযক

১৯৮৩

অরফস

তাররদখর
স্মারদক

নাং
রনদম্নাক্ত

সাংদশাধন/সাংদর্াজন করা হইলঃ
(১) এখন হইদত
বন্দদরর

৪[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান

রভরভআইরপ/

রভআইরপ

লাউঞ্জ

বযবহাদরর

প্রারধকারপ্রাপ্ত বযজক্তগণ তাাঁহাদের রপতা/ মাতা/ স্ত্রী/
স্ামী/ পুত্র/কনযা/পুত্র বধু/জামাতাদক র্াত্রী
রবোয়

রহসাদব

ও অভযেনা
য জ্ঞাপদনর সমদয়ও রভরভআইরপ/

রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার কররদত পাররদবন।
(২) রবরশষ্ট বযজক্তবগ য ও

উচ্চ পর্াদয়র
য
কমকতয
য াদের রবমান

বন্দদর র্াত্রী
রহসাদব
আগমন ও প্রতযাগমনকাদল
তাাঁহারেগদক সেধনা
য জ্ঞাপদনর জনয পূব য রনধাররত
য
৩
জদনর
স্থদল
সবারধক
য
২
জন
েশনােীদক
য
রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউদঞ্জর প্রদবশারধকার বেওয়া
হইদব।
(৩) ৫[হর্রত

শাহজালাল]

আন্তজযারতক

রবমান

বন্দদরর

রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহাদরর প্রারধকারপ্রাপ্ত বযজক্তগদণর

তারলকায়

সুপ্রীম

বকাদটয র

‘‘অবসরপ্রাপ্ত

প্রধান

রবিারপরতগণ’’ অন্তভভক্ত
য হইদবন।
স্াঃ/(এ, এম, আবেুল মান্নান ভূ ইয়া)
র্ুগ্ম-সরিব।
১-৫

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপরতর সরিবালয়
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
নাং মপরব-১২/১/৮৮-রবরধ(অাংশ-১)/৩৫২
রবষয়ঃ

১[

১৬ ই ভাদ্র, ১৩৯৭

তাররখঃ

১ লা বসদেের,
১৯৯০

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর

রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত।
উপদরাক্ত
শ্রাবণ,১৩৯৭/১৩ই

রবষদয়
আগষ্ট,

অত্র
১৯৯০

রবভাদগর
তাররদখর

জারীকৃত

২৮

মপরব-১২/১/৮৮-

রবরধ(অাংশ-১)/৩২৮ সাংখযক সাকুল
য াদরর অনুবৃরিক্রদম রনদেয রশত
হইয়া

রনম্নস্ােরকারী জানাইদতদেন বর্, এখন হইদত

২[

হর্রত

শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দর হইদত রবমানদর্াদগ গমন
এবাং প্রতযাবতযদনর সময় রভরভআইরপ/রভআইরপ মদহােয়গণদক
রবোয় ও অভযেনা
য জ্ঞাপদনর জনয টারমযাক এলাকায় বকান
েশনােী
য
প্রদবশ কররদত পাররদবন না।
২।

উক্ত

রনদেয শ

পুরাপুররভাদব

অনুসরণ

কররবার

জনয

রভরভআইরপ/রভআইরপ মদহােয়গণদক অনুদরাধ করা র্াইদতদে।
৩।

ববসামররক রবমান িলািল কতৃপ
য ে উক্ত রনদেয শ বলবৎ

কররবার প্রদয়াজনীয় বযবস্থা

গ্রহণ কররদবন।

স্াঃ/(এ,

এম,

আবেুল

মান্নান ভূ ইয়া)
র্ুগ্মসরিব।
১-২

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপরতর সরিবালয়
মরন্ত্রপররষে রবভাগ

নাং মপরব-১২/১/৮৮-রবরধ(অাংশ-১)/ ৩২৮
তাররখঃ

২৮ বশ শ্রাবণ,
১৩৯৭
১৩ ই আগষ্ট, ১৯৯০

রবষয়ঃ

১[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর

রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত।
উপদরাক্ত রবষদয় অত্র রবভাগ হইদত জারীকৃত

২২-১২-

১৩৯৬/৫-৪-১৯৯০ তাররদখর মপরব-১২/১/৮৮-রবরধ(অাংশ-১)/১৮৪
সাংখযক

সাকুল
য াদরর

স্ােরকারী

অনুবৃরিক্রদম

জানাইদতদে

বর্

একই

রনদেয রশত
রবভাদগর

হইয়া

রনম্ন

৬-৩-১৯৮৩

তাররদখর ২২/১১/৮১-ুলস/৫১ সাংখযক অরফস স্মারদকর ৪নাং
অনুদেে বমাতাদবক বকবলমাত্র আকাশপদে ভ্রমণকারী র্াত্রী
মদহােয়গণ

রবমান

বন্দদরর

বযবহাদরর সুদর্াগ পাইদবন।

রভরভআইরপ/রভআইরপ

লাউঞ্জ

২।

এমতাবস্থায় রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার করার

সুরবধাপ্রাপ্ত

রবরশষ্ট

বযজক্তবগদক
য

উক্ত

রনদেয শ

পুরাপুররভাদব

অনুসরণ করার অনুদরাধ করা র্াইদতদে।
৩।

ববসামররক রবমান িলািল কতৃপ
য ে উক্ত রনদেয শ বলবৎ

করার প্রদয়াজনীয় বযবস্থা রনদবন।

স্াঃ/(এ,

এম,

আবেুল

মান্নান ভূ ইয়া)
র্ুগ্ম-সরিব।

১

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপরতর সরিবালয়
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
২২ বশ চিত্র, ১৩৯৬
৫ই এরপ্রল, ১৯৯০

নাং মপরব-১২/১/৮৮-রবরধ(অাংশ-১)/১৮৪
তাররখঃ

রবষয়ঃ

১[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর

রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার সাংক্রান্ত।
২[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দর হইদত

রবমান বর্াদগ

গমন এবাং প্রতযাবতযনকাদল রবরশষ্ট বযজক্তবদগরয

রভরভআইরপ/রভআইরপ

লাউঞ্জ

বযবহাদরর

নীরতমালা

রনধারণ
য

করতঃ অত্র রবভাগ হইদত জারীকৃত ৬-৩-১৯৮৩ তাররদখর
২২/১১/৮১-ুলস/৫১

এবাং

১২/১/৮৮-রবরধ/২০৩

সাংখযক

আকষণয

করতঃ

উহাদত

২০-৭-১৯৮৮
অরফস
বরণতয

তাররদখর

স্মারকদ্বদয়র
রনদেয শাবলী

মপরব-

প্ররত

েৃটষ্ট

পুরাপুররভাদব

অনুসরণ করার জনয রভরভআইরপ/রভআইরপ লাউঞ্জ বযবহার
করার সুরবধাপ্রাপ্ত রবরশষ্ট বযজক্তবগদক
য
অনুদরাধ করা র্াইদতদে।
২।

ববসামররক

রবমান

িলািল

কতৃপ
য ে

বলবৎ করার প্রদয়াজনীয় বযবস্থা রনদবন।

উক্ত

রনদেয শাবলী

স্াঃ/(এ,

এম,

আবেুল

মান্নান ভূ ইয়া)
র্ুগ্মসরিব।
১-২

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
রাষ্ট্রপরতর সরিবালয়
মরন্ত্রপররষে রবভাগ
বাাংলা
নাং মপরব-১২/১/৮৮-রবরধ/২০৩
ইাংদরজী

০৫-০৪-৯৫
তাররখঃ -------------২০-০৭-৮৮

অরফস-স্মারক
রবষয়ঃ

১[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দদরর

রভ রভ আই রপ/ রভ আই রপ লাউঞ্জ বযবহার সম্পদকয।
২[

হর্রত শাহজালাল] আন্তজযারতক রবমান বন্দর হইদত

রবমানদর্াদগ গমন এবাং প্রতযাবতযদনর প্রাক্কাদল রবরশষ্ট বযজক্তবগ য
এবাং উচ্চ পেস্থ কমকতয
য াদের জনয রভ রভ আই রপ/

রভ আই রপ লাউঞ্জ সাংররেত রাখা হইয়াদে। অধুনা ইহার
র্দেে বযবহাদরর ববশ রকেভ েৃষ্টান্ত সরকাদরর সদবাচ্চ
য
পর্াদয়
য
কতৃপ
য দের বগািরীভূ ত হইয়াদে।
২।
রবমান বন্দদরর সারবক
য রনরাপিা ও
লাউদঞ্জর সীরমত
সুরবধারের পররদপ্ররেদত পররেন্ন পররদবশ অেুন্ন রাখার জনয
এবাং লাউদঞ্জ উপরস্থত রবরশষ্ট বযজক্তবগদক
য
র্াহাদত বকানরূপ
অসুরবধার সম্মুখীন না হইদত হয়, বসই রেদক লেয রারখয়া রভ
রভ আই রপ/রভ আই রপ লাউঞ্জ বযবহাদরর নীরতমালা সেরলত
একটট স্মারক অত্র রবভাগ হইদত ৬-৩-৮৩ ইাং তাররদখ জারী
করা হয়।
৩।
রবরশষ্ট বযজক্তবগ য ও উচ্চ পর্াদয়র
য
কমকতয
য াদের রবমান
বন্দদর আগমন ও প্রতযাগমনকাদল তাাঁহারেগদক সেধনা
য
জ্ঞাপদনর জনয সবারধক
য
৩ জন েশনােীদক
য
রভ রভ আই রপ/রভ
আই রপ লাউদঞ্জ প্রদবশারধকার বেওয়া হইয়া োদক এবাং তম্মদধয
মাত্র একজনদক টারমযাক এলাকায়ও প্রদবশ কররদত বেওয়া
হয়।
৪।
রকন্তু সম্প্ররত লেয করা র্াইদতদে বর্ উপদরাক্ত রবরধ
রনদষধ োকা সদেও প্রায়শঃ অরতররক্ত সাংখযক বলাকজন রভ রভ
আই রপ/রভ আই রপ লাউদঞ্জ
প্রদবশ কররয়া অবাজিত
পররদবদশর সৃটষ্ট কররয়া োদক, র্াহার ফদল রবমান বন্দদর সারবক
য
রনরাপিা এবাং লাউদঞ্জর সুষগঠভ পররদবশ রবরিত হইদতদে। ইহা
অনরভদপ্রত।
৫।
এখন হইদত রবরশষ্ট বযজক্তবদগর/উচ্চ
য
পর্াদয়র
য
কমকতয
য ার
এবাং রবদেশী কুটননরতকদের রবমানদর্াদগ র্াত্রা ও আগমনকাদল
রভ রভ আই রপ / রভ আই রপ লাউঞ্জ
বযবহাদরর বেদত্র
রনম্নরলরখত রনয়মাবলী কদঠারভাদব অনুসরণ কররদত হইদবঃ
(ক) ৩ জদনর ববশী বকান েশনােীদক
য
রভ রভ আই
রপ/রভ আই রপ লাউদঞ্জ প্রদবদশর অনুমরত বেওয়া র্াইদব
না এবাং তাহাদের মদধয হইদত শুধুমাত্র ১ জনদক
টারমযাক পর্ন্ত
য র্াওয়ার অনুমরত বেওয়া র্াইদত পাদর।
২য় পৃঃ দ্রঃ
২০

(খ)

টঠকানা ও পররিয় পূবাদে
য
ববসামররক রবমান পররবহন কতৃপ
য েদক অবরহত কররদত
হইদব।
(গ)

েশনােীদের
য

নাম,

রভ রভ আই রপ ও রভ আই রপ লাউদঞ্জর স্াভারবক

পররদবশ

ও

মর্াো
য

েুন্ন

হইদত

বযজক্তদক র্াহাদত েশনােী
য
রহসাদব
আই

পাদর,

এমন

বকান

রভ রভ আই রপ বা রভ

রপ-র অভযেনা
য
বা রবোয়কাদল লাউদঞ্জ প্রদবশ লাদভর
সুদর্াগ

না

বেওয়া

হয়,

উহা

রনজিত

করার

রনরমি

র্োরবরহত পেদেপ গ্রহণ করার জনয রবষয়-উদেরখত

৬।

সুরবধাদভাগকারী
সম্মানীয়
অনুদরাধ করা র্াইদতদে।

বযজক্তবগদক
য

ববসামররক

কতৃপ
য ে

কদঠারভাদব

রবমান

বলবৎ

পররবহন

করার

জনয

প্রদয়াজনীয়

রবদশষভাদব

এই

রনয়মাবলী

বযবস্থা

গ্রহণ

কররদবন।
৭।

ইরতপূদব য জারীকৃত রনদেয শবলী এতেগসাংদগ বপ্ররণ করা

হইল।

স্াঃ/(বমাঃ মুজজবুল হক)

মরন্ত্রপররষে সরিব।

১-২

ববসামররক

রবমান

পররবহন

ও

পর্টন
য

মন্ত্রণালদয়র

রবপম/রসএ-২/নামকরণ-১/২০০৯-১০৮(১২)
তাররখঃ ২২ বফবগুয়ারর ২০১০ নাং প্রজ্ঞাপন দ্বারা
পররবরতযত।
২১
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
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Amended vide Ministry of Civil Aviation and Tourism Notification No.
BiPaMa/CA-2/Namkoron-1/2009-108(12), Dated: 22 February 2010.

