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িবষয:় খসড়াখসড়া  ' ' ' ' িবমানিবমান   ঘটনাঘটনা   ওও  মার া কমারা ক  ঘটনাঘটনা   তদতদ   িব িধমালািব িধমালা --২০২১২০২১  '   '  এরএর   িবষেয়িবষেয়  মতামতমতামত   দানদান

      উপ  িবষেয় জানােনা যাে  য, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় হেত বসামিরক িবমান চলাচল
আইন, ২০১৭-এর ১৯ ধারা অ যায়ী িবমান ঘটনা ও মারা ক ঘটনার তদ  কায ম ুভােব স  করার লে
িশকােগা কনেভনশেনর পিরিশ -১৩ (Annex-13) অ সরণ বক এক  কিম  গঠন করা হেয়েছ। িবমান ঘটনা ও
মারা ক ঘটনা তদ  কিম র কায ম পিরচালনার জ  বসামিরক িবমান চলাচল আইন,  ২০১৭-এর ১৯(২) ধারার

দ  মতাবেল এ ম ণালয় হেত িবমান ঘটনা ও মারা ক ঘটনা তদ  িবিধমালা,  ২০২১-এর খসড়া ণয়ন করা
হেয়েছ। খসড়া  এ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেটও (www.mocat.gov.bd) দিশত রেয়েছ। ত ত িবমান
ঘটনা ও মারা ক ঘটনা তদ  িবিধমালা,  ২০২১-এর খসড়ার িবষেয় সকল ম ণালয়/িবভাগ, সংি  কেহা ার এবং

জনসাধারেণর মতামত সং হ করা েয়াজন।

২।   এমতাব ায়, ণীত িবমান ঘটনা ও মারা ক ঘটনা তদ  িবিধমালা, ২০২১-এর খসড়ার িবষেয় আগামী ৩ (িতন)
স ােহর মে  মতামত দােনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি  : বণনামেত।

১৬-৫-২০২১

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ 
সিচবালয়, ঢাকা
২) সিচব, ধানম ীর কাযালয়, তজ াও, ঢাকা।
৩) িসিনয়র সিচব/সিচব (সকল),সকল ম ণালয়/িবভাগ
৪) ই েপ র জনােরল, িলশ হডেকায়াটাস
৫) চয়ার ান,  বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল 
ক প , িমেটালা, ঢাকা।
৬) মহাপিরচালক, জাতীয় গােয় া সং া (এনএসআই), 
১, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) ব াপনা পিরচালক ও িসইও, িবমান বাংলােদশ 

অ প মার তা কদার
উপ-সিচব
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এয়ারলাই  িলিমেটড, িমেটালা, ঢাকা।
৮) ক াে ন (অব.) সালাহ উি ন এম রহম াহ, ধান, 
িবমান ঘটনা ও মারা ক ঘটনা তদ  কিম , এ 
ম ণালয়
৯) ব াপনা পিরচালক,, ইউ এস বাংলা এয়ারলাই , 
হাউস-৭৭, সাহরাওয়াদ  এিভিনউ, বািরধারা িডে ােম ক 
জান, ঢাকা-১২১২।
১০) ব াপনা পিরচালক, ,  িরেজ  এয়ারওেয়জ, 
িসয়াম টাওয়ার, লেভল-৭, ট: ১৫, ঢাকা-ময়মনিসংহ 
রাড, স র-৩, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা।
১১) ব াপনা পিরচালক, , নেভা এয়ার, হাউস: ৫০ (৪থ 
তলা), রাড: ১১, ক: এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩
১২) ব াপনা পিরচালক, , ইউ এস বাংলা এয়ারলাই , 
হাউস-৭৭, সাহরাওয়াদ  এিভিনউ, বািরধারা িডে ােম ক 
জান, ঢাকা-১২১২।
১৩) ব াপনা পিরচালক, , িবসিম াহ এয়ারলাই  িল:, 
আরাফাত টাওয়ার, ৯৪, িডআই  রাড, মািলবাগ, ঢাকা।
১৪) ব াপনা পিরচালক, , ইিজ াই এ ে স িল:, 
এইচআর ভবন (৪থ তলা), ২৬/১, কাকরাইল, 
ঢাকা-১২৩০।
১৫) ব াপনা পিরচালক, , াই ক ািপটাল এয়ারলাই  
িল:, হাউস-১৪, রাড-০৩, স র-০৬, উ রা, ঢাকা।
১৬) সভাপিত, এিভেয়শন অপােরটরস এেসািসেয়শন অব 
বাংলােদশ, ২, িনউ এয়ারেপাট রাড, বনানী, ঢাকা।

ারক ন র: ৩০.০০.০০০০.০১৩.০৬.০০২.১৮.২৩০/১(২৫) তািরখ: ২ জ  ১৪২৮
১৬ ম ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
২) -সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৩) উপ-সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৪) িসঃ সহঃ সিচব (সকল), বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয়
৫) া ামার, আইিস  সল, বসামিরক িবমান পিরবহন ও পযটন ম ণালয় (জনসাধারেণর মতামত সং েহর
এ ম ণালেয়র ওেয়বসাইেট ত ত খসড়া িবিধমালা  কাশ করার অ েরাধসহ)

১৬-৫-২০২১
অ প মার তা কদার 

উপ-সিচব

২
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

বফাভরযক রফভান রযফন ও ম যটন ভন্ত্রণারয় 

 

 

বফভান দুঘ ঘটনা  ভাযাত্মক ঘটনা তদন্ত বফবধভারা 

 

 এ আয  নম্বয ..................... আইন/২০২১।--  বফাভবযক বফভান চরাচর আইন, ২০১৭ (২০১৭ ালরয 

১৮ নং আইন) এয ১৯(২) ধাযায প্রদত্ত ক্ষভতাফলর ১৯(১) ধাযায ফবণ ঘত উলেশ্য প্রল াজলন যকায, বনম্নরূ 

বফবধভারা প্রণ ন কবযর, মথা- 

 

১। াংরিপ্ত রদযানাভ, প্রফতযন ও প্রদমাজযতা।-(১)এই রফরধভারা বফভান দুঘ ঘটনা  ভাযাত্মক ঘটনা 

তদন্ত বফবধভারা, ২০২১ নাদভ অবববত ইদফ। 
 

(২)এই রফরধভারা অরফরদে কাম যকয ইদফ। 
 

(৩) ববন্ন বকছু ফবণ ঘত না ইলর , এই বফবধভারা , বকালগা কনলবনলনয বয বষ্ট-১৩ অনুযণপূফ ঘক 

তদলন্তয বনবভত্ত, বনম্নফবন ঘত বকান বফভালনয দূঘ ঘটনা  ভাযাত্মক ঘটনায বক্ষলে প্রলমাজয ইলফ, মথাাঃ 

 

(ক) ফাংরালদলয অবযন্তলয ফা ফাংরালদলয উয বদ া চরাচরযত বকান বফভান; 

(খ) ফাংরাবদলয ফাবলয বম বকান স্থালন ফাংরালদল বনফবিত ফা ফাংরালদী অালযটয   

কর্তঘক বযচাবরত অথফা ফাংরালদল প্রস্তুতকৃত ফা বডজাইনকৃত বকান বফভান;  

 

(৪) এই রফরধভারা ফাাংরাদদদয যাষ্ট্রীয় রফভাদনয বিদে প্রদমাজয ইদফ না। 
 

২।াংজ্ঞা।-বফল  ফা প্রলেয বযবি বকান বকছু না থাবকলর, এই বফবধভারা - 

 

(১)  “অন্যান্য প্ররতদফদনদমাগ্য ঘট না”অথ য দুঘ যটনা ফা ভাযাত্মক ঘটনা ব্যতীত এ ইরূ ঘটনা মা া 

অাদযদনয সুযিা রফরিত করযদত াদয; 

 

(২)  “অাদযটয”অথ যবকাদনা ব্যরি, প্ররতষ্ঠান অথফা এন্টাযপ্রাইজ মাা রফভান রযচারনায় রনদয়ারজত 

আদছন অথফা থাকায জন্য অরবপ্রায় ব্যি করযয়াদছন। 

 

(৩) “অাদযটয যা ষ্ট্র”অথ য বম যাদষ্ট্র অাদযটদযয প্রধান ব্যফা স্থান অফরস্থত অথফা মরদ এভন 

ব্যফায স্থান না থাদক তাা ইলর অাদযটদযয স্থায়ী ফাস্থান; 

 

(৪)  “অাংগ্রণকাযী”অথ যতদদে অাংগ্রদণয জন্য কবভটি অথফা তদন্তদর কর্তযক ভদনারনত ব্যরি;  

 

(৫) “অদটাদভটিক রডপ্লদয়ফর ফ্লাইট বযকড যায (এরডএপআয)” অথ যরফভাদন স্থারত বিবরত ফ্লাইট 

বযকড যায (combination flight recorder) মাা রফভান ইলত যারয ও 

স্বয়াংরিয়বাদফ প্রদয়াগদমাগ্য;  
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(৬) “আইরএও”অথ য International Civil Aviation Organization; 

 

(৭) “এয়ায ট্রারপক কদরার ইউরন ট”অথ য এরযয়া কদরার বন্টায , অযাদপ্রাচ কদরার ইউরনট , অথফা 

এদযাদরাভ কদরার টাওয়াদযয ভন্বদয় গঠিত ইউরনট বফাঝায়; 

 

(৮) “এযাদরাভ অাদযটয” অথ য বফভানঘাটি ফা রফভানফন্দয রযচারনায় রনদয়ারজত ব্যরি ফা াংস্থা; 

 

(৯) “উদদষ্টা”অথ য বকান স্বীকৃতপ্ররতরনরধদক তদদোায্যকরযফাযউদেদে , বমাগ্যতাযরবরিদত 

রনমৄি বকান ব্যরি; 

 

(১০) “কবভটি”অথ য বফাভবযক বফভান চরাচর আইন ২০১৭ এয ধাযা ১৯ (১) অনুমা ী যকায কর্তঘক 

গঠিত কবভটি মাা রফভান দুঘ যটনা তদে  করভটি-ফাাংরাদদ (এএআইররফ) নালভ অবববত 

ইলফ; 

 

(১১) “কবভটি প্রধান”অথ যযকায কর্তঘক বনমৄক্ত বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত কবভটিয প্রধান; 

 

(১২) “কাযণ”অথ যকভ য, ভুর, ঘটনা, রযরস্থরত অথফা এয ভন্বয় মা দুঘ যটনা ফা  ঘটনায কাযণ । তদফ 

কাযণ নািকযণ , বকাদনা বদাদলয দায় -দারয়ত্ব ফা প্রারনক , বদওয়ারন ফা বপৌজদারয 

দায়ফদ্ধতা রনধ যাযদণয ইরিত ফন করযদফ না; 

 

(১৩) “খড়া চূড়াে প্ররতদফদন”অথ য রফভান দুঘ যটনা অথফা ঘটনা তদদেয বত জরড়ত যাষ্ট্র ও াংস্থা 

ইতযারদয রনকট ভতাভলতয বনবভত্ত বপ্ররযতব্য তদে দর কর্তযক প্রস্তুতকৃত খড়া প্ররতদফদন;  

 

(১৪) “ক্রু-দস্য”অথ য বকান এয়ায অাদযটয কর্তযক ফ্লাইদটয ভয় ফা রফভান উড্ডয়ণকাদর রফভাদনয 

বকান দারয়দত্ব রনদয়ারজত ব্যরি; 

 

(১৫) “ঘটনা (Incident)”অথ যরফভান রযচারনায বত ম্পরকযত ঘটনা, মাা দুঘ যটনা নয়, রকন্তু 

অাদযদনয সুযিা রফরিত কদয ফা করযদত াদয; 

 

(১৬) “ঘটনায যাষ্ট্র”অথ য বম যাদষ্ট্রয ীভানায ভদে বকান রফভান দুঘ যটনা ফা ঘটনা াংঘটিত য়;  

 

(১৭) “চূড়াে প্ররতদফদ ন”অথ যরফভান দুঘ যটনা অথফা ঘটনায তদে ম্পদকয তদে দদরয চূড়াে 

প্ররতদফদন। চূড়াে প্ররতদফদন  রফভান দুঘ যটনা তদে দর কর্তযক প্রারিক তথ্য , রফদেলণ, 

উাংায এফাং মথামথ ইলর, াংরেষ্ট সুযিায জন্য  সুারয অেভু যি করযয়া জারয কযা 

প্ররতদফদন। এই প্ররতদফদন বকান বিদেই বদালাদযা ফা দায়ফদ্ধতায উদেদে ততরয না করযয়া 

দুঘ যটনা ফা ঘটনা প্ররতদযাদধয উদেদে ততরয কযা য়; 

 

(১৮) “রডজাইনকাযী যাষ্ট্র” অথ যরফভাদনয টাই রডজাইবনয জন্য দারয়ত্বীর াংস্থা বমই যাদষ্ট্রয 

এখরতয়াযাধীন; 
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(১৯) “দুঘ যটনা” অথ য (ক) রফভান রযচারনায দি ম্পরকযত ঘটনা মাা, ভনুষ্য ফারত রফভাদনয 

বিদে, বকান ব্যরি মাোয অরবপ্রাদয় রফভাদন আদযান এফাং মতিণ না ম যে বফভান ইলত 

ফবগ ঘভন কদযন, অথফা ভনুষ্য রফীন রফভাদনয বিদে, মখন রফভানটি ফ্লাইদটয উদেদে মাো 

করযদত প্রস্তুত য় এফাং মতিণ না এই মাো বল য় এফাং ইবিলনয প্রাথরভক প্রারন 

রদেভ ফন্ধ য়, এই ভদয়য ভদে মরদ: 

(অ) রনম্নফরণ যত কাযদণ বকান ব্যরিয প্রাণনা ঘদট  অথফা বতবন ভাযাত্মকবাদফ আত ন, 

বমভনাঃ 

(১) রফভাদন অফস্থাদনয জন্য, অথফা 

(২) রফভাদনয বমদকান অাংদয দ্বাযা অথফা রফভান ইদত রফরিন্ন ইয়া রগয়াদছ 

এভন অাং দ্বাযা আঘাতপ্রাপ্ত, অথফা 

(৩) বজটব্লাে (রফদফাযণ) দ্বাযা যারয আঘাতপ্রাপ্ত। 

 

তদফ, এই দপা  উবিবখত কাযন ব্যতীত রফভাদন আদযানকাযী ব্যরি মরদ প্রাকৃরতক 

কাযদণ, বস্বিায় ফা অন্য বকান ব্যরি দ্বাযা াংঘটিত অথফা মােী এফাং বফভালন ক্রুদদয 

ব্যফহৃত এরাকায ফারদয বকান জায়গা ইদত অদগাচদয আঘাতপ্রাপ্ত ন, বই বিদে 

উদযাি দুঘ ঘটনায আতাভূক্ত ইদফ না; অথফা 

 

 (আ) রফভানটি িরতগ্রস্ত ইদর অথফা বফভানটিয কাঠাদভাগত ত্রুটিয কাযদণ মাা: 

 

(১) রফভাদনয কাঠাদভাগত রি, কভ যিভতা ফা ফ্লাইদটয তফরদষ্টয রফরূবাদফ 

প্রবাফ বপররয়া থাদক; এফাং 

 

(২) িরতগ্রস্ত রফভাদনয কদম্পাদনদন্টয ফড় ধযদনয বভযাভত ফা প্ররতস্থাদনয 

প্রদয়াজনীয়তা সৃরষ্ট কদয। 

 

তদফ, তঘ থালক বম, ইরিন রফকর ফা িরতগ্রস্ত বমভন, কাউররাং অথফা 

এদেরযজ একক ইরিদনয িরত, প্রদরায, উইাংটি, এদন্টনা, বপ্রাফ, বযান, চাকা, 

বেক,  বপয়ারযাং, প্যাদনর, ল্যারডাং রগয়ায বডায, উইড রিন, এয়াযিযাফ্ট রিন (বমভন 

বছাট বডন্ট ফা াাংচায বার) এয ভদে ীভাফদ্ধ থাবকলর উা দপা (আ) এয অন্তভূ ঘক্ত 

ইদফনা; অথফা 

 

(ই) রফভানটি রনদখোঁজ অথফা ম্পূণ যরূদ অপ্রদফে  । 

 

রফিঃ দ্রিঃ ১। - শুধুভাে রযাংখ্যানগত িরত যিাকদে, দুঘ যটনায তারযখ ইদত ৩০ (রে) 

রদদনয ভদে আঘাদতয কাযদণ মৃত্যয ইলর তাা প্রাননাক আঘাত রদদফ 

বেণীফদ্ধ ইদফ। 
 

রফিঃ দ্রিঃ ২। - আনুষ্ঠারনকবাদফ অনুন্ধান ভাপ্ত দর এফাং ধ্বাংাফদল খ ুঁদজ াওয়া না বগদর 

রফভানটি রনদখোঁজ রাদফ রফদফচনা কযা ইদফ। 
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(২০) “দুঘ ঘটনায লমাগী কাযণমূ” অথ ঘ দুঘ ঘটনা অথফা ঘটনায ম্ভাফনা হ্রা কবযলত লমাগীতা 

কলয অথফা দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায বযণবতয তীব্রতা হ্রা কবযলত ালয এভন কাযণমূ। তলফ তঘ 

থালক বম, উক্ত কাযণমূলয জন্য অফদানকাযী উাদানগুবর নাক্তকযণ বকান বদাললয কাম ঘবায 

অথফা প্রাবনক, বদ ানী অথফা বপৌজদাযী দা ফদ্ধতায বনধ ঘাযণলক বুঝাইলফ না; 

 

(২১) “তদন্ত”অথ যদুঘ যটনা ফা ঘটনায তথ্য াংগ্র ও রফদেলণ , কাযণ এফং অথফা লমাগী কাযণমূ 

রনধ যাযণ এফাং মথামথ বিদে, সুযক্ষা সুারয েররত দুঘ যটনা প্ররতদযাদধয উদেদে রযচাররত 

প্ররিয়া; 

 

(২২) “রফভান দুঘ যটনা তদে দর” অথ য রফভান দুঘ যটনা তদে করভটিয প্রধান কর্তযক করভটিয 

দস্যগদণয ভে ইদত এক ফা একারধক তদেকাযীয ভন্বদয় গঠিত দর মাা রফভান দূঘ যটনা , 

ভাযাত্মক ঘটনা ও ঘটনা তদে কাম যিভ রযচারনা করযদফ। 

 

(২৩) “তদে অেফ যতীকারীন রফবৃবত”অথ যদুঘ যটনা ফা ঘটনায প্ররত ফারল যকীদত চরভান তদদেয অগ্রগরত 

রফলদয় প্রতযি স্বাথ য াংরেষ্টদদয এফাং তদেকাদর উত্থারত সুযিায রফলদয়  রফভান দুঘ যটনা 

তদে কবভটি কর্তযক ব্যফহৃত গণাংদমাবগয জন্য বফবৃবত; 

 

(২৪) “তদন্তকাযী” অথ ঘ কবভটি কর্তঘক বনল াবজত তদন্তকাযী ব্যবক্ত; 

 

(২৫)  “দুঘ যটনা ফা ঘটনায উাদানমূ”অথ য এভন কাম য মাা ম্পাদন না ইদর ফা মাায াংরভেণ 

না ঘটিদর ফা দূযীভূত ইদর দুঘ যটনা ফা ঘটনায ম্ভাফনা করভয়া মাইদতা অথফা দুঘ যটনা ফা 

ঘটনায তীেতা হ্রা াইদতা। ঘটনায উাদানমূ রচরিত কযদণয ভােদভ বদাদলয দায় -

দারয়ত্ব ফা প্রারনক, বদওয়ারন ফা বপৌজদারয দায়ফদ্ধতা রনধ যাযদণয ইরিত ফন করযদফ না; 

 

(২৬) “রনফন্ধন যাষ্ট্র”অথ য বম যাষ্ট্র কর্তযক বকান রফভান রনফরন্ধত ই ালছ; 

 

(২৭) “রনধ যারযত” অথ য বফভান দুঘ ঘটনা তদন্তআদদ দ্বাযা রনধ যারযত বুঝাইদফ;  

 

(২৮) “রযরষ্ট-১৩”অথ যবকালগা কনলবনলনয বযবষ্ট-১৩; 

 

(২৯) “ম যদফিক”অথ যবদদয াংরেষ্ট বকান াংস্থায একজন প্ররতরনরধ রমরন ম যদফিক রাদফ 

তদদে অাংগ্রণ করযফায জন্য  তদন্ত কবভটি কর্তযক অনুদভারদত ব্যরি। অন্যথায় বদদয বকান 

াংস্থা কর্তযক তদে রযচারনায়, তদদে অাং গ্রন করযফায জন্য কবভটিয ভলনানীত 

তদন্তকাযী; 

 

(৩০) “াইরট-ইন-কভান্ড”অথ যঅাদযটয কর্তযক অথফা বজনাদযর এরবদয়দনয বিদে , ভাররক 

কর্তযক ফ্লাইদটয কর্তযত্বকাযী রাদফ ভদনানীত াইরট রমরন সুযরিতবাদফ ফ্লাইট রযচারনায 

জন্য দারয়ত্বপ্রাপ্ত; 

 

(৩১) “প্রস্তুতকাযী যাষ্ট্র”অথ যরফভান, ইরিন ফা প্রদরাদযয চূডাে াংদমাজদনয জন্য দারয়ত্বীর াংস্থায 

উয এখরতয়াযম্পন্ন যাষ্ট্র; 
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(৩২) “প্রাথরভক প্ররতদফদন”অথ যতদদেয প্রাথরভক ম যাদয় প্রকারত প্ররতদফদফদন মাা দ্রুত অফগরতয 

জন্য ব্যফহৃত ই া থালক; 

 

(৩৩) “প্রধান তদন্তকাযী”অথ যকবভটি কর্তঘক বনল াবজত তদেদদরয প্রধান; 

 

(৩৪) “ফ্লাইট বযকড যা য”অথ যদুঘ যটনা/ঘটনায তদদেয রযপূযক রাদফ রফভাদন ফাদনা  বম বকান 

ধযদণয বযকড যায;  

 

(৩৫) “বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত আলদ” অথ ঘ বফভান দুঘ ঘটনা, ভাযাত্বক ঘটনা, ঘটনা  ংঘটনায বফলল  

বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত কবভটিয প্রধান কর্তঘক জাবযকৃত আলদ;  

 

(৩৬) “রফভা ন”অথ য বম বকালনা মন্ত্র, মাা ফাতালয প্রবতঘাত, ভূ-পৃলেয বফযীলত নল, দ্বাযা 

ফায়ুভন্ডলর বয কবয া বাবলত ালয, মাালত ফদ্ধ ফা মুক্ত বফলুন, এ ায ব, ঘুবি, বরান, 

গ্লাইডায এফং উড্ড নযত মন্ত্র অন্তভূ ঘক্ত ইলফ; 

 

(৩৭) “বফভালনয ালথ াংঘল ঘ”অথ যরফভাদনয াংদগ রফভান ফা অন্য বকান ফস্তুয াংঘল য; 

 

(৩৮) ‘রফভান দুঘ যটনা তদে দর’ অথ য রফভান দুঘ যটনা তদে করভটিয প্রধান কর্তযক করভটিয দস্যগদনয 

ভে ইদত এক ফা একারধক তদেকাযীয ভন্বদয় গঠিত দর মাা রফভান দুঘ যটনা , ভাযাত্মক 

ঘটনা ও ঘটনা তদে কাম যিভ রযচারনা করযদফ; 

 

(৩৯)  “ব্যাদররসাং বটস্ট” অথ য বমাগ্য কর্তযি কর্তযক, বদদয আইন-কানুন ও রযরষ্ট-১৩ এয 

াংরেষ্ট রনদদ যনা অনুযদণ রনরুরত, চরভান ফা বরফষ্যত তদদেয উয, বকান দূঘ যটনা এফাং 

ঘটনা তদদেয বযকড য প্রকাদয ফা ব্যফাদযয ম্ভাব্য প্রবাফ।  

 

(৪০)  “রফজ্জনক ণ্য ফা ফস্তু” অথ য এভন বকান দ্রব্য ফা ফস্তু মাা স্বাস্থয, ম্পবত্ত ফা বযলফলয ক্ষবত 

কবযলত ালয ফা উালদয জন্য ঝুঁবকপূণ ঘ ফা বনযাত্তা বফবিত কবযলত ালয এফং মাা 

আইবএ এয বটকবনকযার বনলদ ঘনা  বফজ্জনক লেয তাবরকা  অন্তভূ ঘক্ত ফা বেনীভূক্ত; 

 

(৪১) “তফরিক উদদ্বদগ সুযিা সুারয (এআযরজর)” অথ য দ্ধরতগত ঘাটরত ম্পরকযত সুযিা 

সুারয, মাা দুঘ যটনায পুনযাবৃরি ইফায ম্ভাফনা হ্রা করযদফ এফাং ভয়ভত দদি গ্রণ 

করযদর তফরিক ম যাদয় উদেখদমাগ্য সুযিায উন্নয়বণ া তা কবযলফ; 

 

(৪২)  “যাষ্ট্রীয় সুযিা বপ্রাগ্রাভ (এএর)” অথ যসুযিা উন্নয়দনয রদিয একটি ভরন্বত রফরধ-রফধান  

এফাং রিয়াকরা; 

 

(৪৩)  “ভাযাত্মক ঘটনা” অথ যএকটি ঘটনা মা া রনদদ য কদয বম , দুঘ যটনা ইফায উচ্চ ম্ভাফনা রছর 

এফাং রফভান রযচারনায দি ম্পরকযত ঘটনা মাা , ভনুষ্যফারত রফভাদনয বিদে, বকান 

ব্যরি মাোয অরবপ্রাদয় রফভাদন আদযান এফাং মতিণ না ম যে বফভান ইলত ফবগ ঘভন কদযন, 

অথফা ভনুষ্যরফীন রফভাদনয বিদে, মখন রফভানটি ফ্লাইদটয উদেদে মাো করযদত প্রস্তুত য় 

এফাং মতিণ না এই মাো বল য় এফাং ইবিলনয প্রাথরভক প্রারন রদেভ ফন্ধ য়; 
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(৪৪) “ভাযাত্মক আত”অথ য দুঘ যটনায় রতত ব্যরিয আঘাত মাািঃ 

(ক) আঘাতপ্রাপ্ত ইফায তারযখ ইদত  ০৭ (াত) রদদনয ভদে াাতালর ববতঘ ই া ৪৮-

ঘন্টায বফর ভয় বরতয থারকদর; অথফা 

(খ) বকান াি বারিয়া বগদর (আঙ্গুর, আঙ্গুদরয ভাথা অথফা াদয়য ফা নাদকয  াধাযণ 

াি বািা ব্যতীত); অথফা 

(গ) িত, বমভন ভাযাত্মক যিিযণ, স্দায়ু, বী ফা যদগয িরত; অথফা 

(ঘ) অবযেযীণ অদি আঘাত; অথফা 

(ঙ) রদ্বতীয় ফা র্ততীয় ভাোয বাড়া , অথফা যীদযয ৫ -তাাংদয বফর পুরড়য়া মাওয়া ; 

অথফা 

(চ) াংিাভক দাথ য ফা িরতকয রফরকযদণয রত রযিীত াংস্প য। 

 

(৪৫) “বমাগ্য কর্তঘক্ষ” অথ ঘ ব্যালরবসং বটস্ট বযচারনাকাযী যকাযী প্রবতোন; 

 

(৪৬) “যাষ্ট্র অথ ঘ” International Civil Aviation Organization এয ালথ 

চুবক্তভূক্ত যাষ্ট্র;  

 

(৪৭) “যাষ্ট্রী  বফভান”অথ ঘ শৃঙ্খরা ফাবনী, কাস্টভ এফং ফাংরালদ যকালযয জন্য ব্যফহৃত বফভান; 

 

(৪৭) “রফবৃবত”অথ য রফভান দুঘ যটনা তদে  কর্তযদিয রনকট রফবৃরত দাতা কর্তযক প্রদি রফভান দুঘ যটনা 

ফা ঘটনা ম্পরকযত বভৌরখক, রররখত ফা বযকড যকৃত রফবৃরতয ম্পূণ য ফা বকান অাং। 

 

(৪৮) “যকায” অথ য এই রফরধভারায় ফরন যত বকান কাম য ম্পাদদনয জন্য Rules of 

Business, 1996 এয Schedule-1 (Allocation of Business 

Among the Different Ministries and Divisions) অনুাদয 

িভতা ফা দ্বারয়ত্বপ্রাপ্ত বকান ভন্ত্রণারয় ফা রফবাগ; 

 

(৪৯) “ংঘটন (Occurrence)” অথ ঘ বফভান বযচারনায বত ম্পবকঘত বম বকান ঘটনা 

অথফা দুঘ ঘটনা। 

 

(৫০) “স্বীকৃত প্ররতরনবধ”অথ য অন্য  যাষ্ট্র কর্তযক রযচাররত তদদে অাংগ্রদণয উদেদে বমাগ্যতায 

রবরিদত বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত কবভটিয দস্যগলনয ভধ্য ইলত যকায কর্তঘক ভদনানীত ব্যরি; 

 

(৫১) “দফ যাচ্চ বয”অথ যরফভাদনয দফ যাচ্চ াটি যরপদকদটড বটক-অপ বয; 

 

(৫২) “সুযিা সুারয ”অথ য তদে ইদত উদ্ভূত তদথ্যয উয রবরি করযয়া  দুঘ যটনা ফা ঘটনা 

প্ররতদযাদধয উদেদে রফভান  দুঘ যটনা তদে দর কর্তযক প্রস্তারফত সুারয , মাা বকান িদভই 

দুঘ যটনা ফা ঘটনায জন্য বদালাদযা ফা দায়ফদ্ধ করযফায উদেদে নদ। সুযিা সুারযমূ 

দুঘ যটনা এফাং ঘটনায তদে ইদত উদূ্ভত ইফায াাার সুযিা াংিাে গদফলণা ও অন্যান্য  

উৎ ইদতও প্রাপ্ত ইদত াদয। 
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৩। কবভটি গঠন।- (১) যকায ফাাংরাদদদয বফাভরযক রফভান চরাচর বিদে কর প্রকায রফভান 

দুঘ যটনা ও  ভাযাত্বক ঘটনায তদে কাম যিভ ম্পন্ন করযফায রদিয কবভটিয প্রধান  প্রল াজনী  ংখ্যক 

দলস্যয ভন্বল  কবভটি গঠন কবযলত াবযলফ। 

 

(২) বকান ব্যবক্ত কবভটি প্রধান অথফা কবভটিয দস্য লদ দাব ত্ববায গ্রলণয জন্য বমাগ্য ইলফন না 

মবদ বতবন: 

(ক) ফাংরালদলয নাগবযক না ন; 

(খ) যকাবয চাকুবয ইলত চাকুবযচ্যযত ন; 

(গ) ননবতক স্খরনজবনত অযালধ বদালী াব্যস্ত ন; 

(ঘ) বকান উমৄক্ত আদারত কর্তঘক অপ্রকৃবতস্থ ফবর া বঘাবলত ন; 

(ঙ) বকান ব্যাংক ফা আবথ ঘক প্রবতোন কর্তঘক ঋণ   বখরাব বালফ বঘাবলত ন; 

(চ) বফভান চারনা (উ-বফবধ (১) এয দপা (ক)  (খ) এয বক্ষলে) ফা চরাচর বন ন্ত্রণ (উ-বফবধ 

(১) এয দপা (ঘ) এয বক্ষলে)  ফা বফভান প্রলকৌর (উ-বফবধ (১) এয দপা (গ) এয বক্ষলে) ফা 

বফভান চরাচর ব্যফস্থানা (উ-বফবধ (১) এয দপা (ঙ) এয বক্ষলে) বফলল  অববজ্ঞতাম্পন্ন না 

ন;  

(ছ) যকাযী অথফা বফযকাযী চাকুযীলত বনল াবজত থালকন; 

(জ) বকান এযালযানটিকযার এন্টাযপ্রাইজ ফা বফভান চরাচর ংস্থা  এন্টাযপ্রাইলজয বকান স্টক ফা 

ফলন্ডয ভাবরক ন অথফা উায বত আবথ ঘক স্বাথ ঘংবিষ্ট বকান ব্যফা , বৃবত্তমূরক কাম ঘ ফা 

বনল ালগয বত ম্পৃক্ত থালকন।  

 

(৩) যকায, বম বকান ভ , কবভটি প্রধান ফা কবভটিয বকান দস্যলক অাযণ কবযলত াবযলফ , 

মবদ বতবন- 

   (ক) এই বফবধভারায অধীন তায উয অব ঘত দাব ত্ব ারলন ব্যথ ঘ ন ফা অস্বীকায কলযন; অথফা 

   (খ) যকালযয বফলফচনা , তাায ক্ষভতায অব্যফায কলযন।  

 

(৪) কবভটি প্রধান বনম্নফবণ ঘত দাব ত্ব ারলনয জন্য দা ী থাবকলফনাঃ 

   (ক) কবভটিয কর কাম ঘক্রভ সূচারুরুল ম্পন্ন কবযফায উলেলশ্য এই বফবধভারায অধীন অব ঘত 

কর ক্ষভতা প্রল াগ; 

              (খ) কবভটিয দক্ষ ব্যফস্থানা  মথামথ বযচারনায বনবভত্ত কর দাব ত্ব ারন;  

 

৪। কবভটিয প্রধান  দস্যগলনয বনল াগ, াবযেবভক, অবপ ইতযাবদ।-  

(১) যকায করভটি প্রধান ওদস্য রনদয়াদগয বমাগ্যতা ও তযাফরী  বনধ ঘাযণ কবযলফ। 

(২) বমাগ্য প্রাথী রনফ যাচদনয জন্য যকায রনম্নরূ ফাছাই করভটি রনদয়াগ করযদফ: 

(ক) অরতরযি রচফ, বফাভরযক রফভান রযফণ ও ম যটন ভন্ত্রণারয়, রমরন করভটিয আহ্বায়ক 

ইদফন। 
(খ) অথ য রফবাদগয একজন প্ররতরনরধ (মৄগ্ম-রচদফয রনদম্ন নদ), রমরন করভটিয দস্য ইদফন। 
(গ) জনপ্রান ভন্ত্রণারদয়য একজন প্ররতরনরধ (মৄগ্ম-রচদফয রনদম্ন নদ), রমরন করভটিয দস্য 

ইদফন। 
(ঘ) বফাভরযক রফভান চরাচর কর্তযদিয দুজন রফদলজ্ঞ কভ যকতযা, মাযা করভটিয দস্য 

ইদফন। 
(ঙ) মৄগ্ম-রচফ/উরচফ (াংরেষ্ট), বফাভরযক রফভান রযফন ও ম যটন ভন্ত্রণারয়, রমরন 

করভটিয দস্য-রচফ ইদফন। 



8 

 

(৩)  ফাছাই কবভটি বমাগ্যতাম্পন্ন প্রাথীগদনয রনকট ইদত দযখাস্ত আহ্বান করযদফ, আগ্রী 

প্রাথীলদয ভে ইলত প্রাথী ফাছাই কবযলফ এফং যকালযয বনকট সুাবয ব কবযলফ।   

(৪)  ফাছাই করভটিয সুারযদয রবরিদত যকায কর্তযক করভটিয প্রধান ও দস্য রনদয়াগপ্রাপ্ত 

ইদফন। 
(৫) করভটি প্রধান ও দস্যদদয বভয়াদ দফ রনদয়াদগয যফতী ২(দুই) ফছয। তদফ, যফতী 

বভয়াদদ নফায়ন এয জন্য তাদদয বকাদনা প্ররতফন্ধকতা থারকদফনা। 
(৬)  করভটি প্রধান ও দস্যদদয ারযেরভক, বাতা ও অন্যান্য সুরফধারদ যকায কর্তযক রনধ যারযত 

ইদফ। 
(৭)  যফতী আরথ যক ব্যফস্থানা না কযা ম যে করভটিয প্রধান ও দস্যদদয ারযেরভক, বাতা ও 

অন্যান্য সুরফধারদ যকাযী ফা বকান াংস্থায তরফর ইদত াংস্থান কযা ইদফ। 
(৮) ফাাংরাদদদয এরবদয়ন খাদতয ব্যারপ্ত রফদফচনায় করভটিয জন্য স্থায়ী ায়ক কভ যকতযা-

কভ যচাযী রনদয়াগ না কযা ম যে যকায বকান াংস্থায  রনকট ইদত প্রদয়াজনীয় াংখ্যক 

কভ ঘকতঘা-কভ যচাযী করভটিয কাম যিভ রযচারনায জন্য অস্থায়ীবাদফ াংমৄরি প্রদান করযদত 

ারযদফ। 
(৯) ফাাংরাদদদয এরবদয়ন খাদতয ব্যারপ্ত রফদফচনায় করভটিয জন্য স্থায়ী অরপ কাঠাদভা ততরয 

না কযা ম যে করভটিয প্রধান ও দস্যদদয অরপ রযচারনায জন্য কি অন্যান্য 

সুরফধারদ যকায কর্তযক রনধ যারযত বকান াংস্থা দত াংস্থান কযা ইদফ। 

(১০) যফতী আরথ যক ব্যফস্থা না কযা ম যে এই রফরধভারায অধীন তদে কাম যিভ াংিাে কর 

ব্যয় উ রফরধ (৭) এ ফরন যত তরফর ইদত াংস্থাণকযাইদফ। 
 

৫। বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত আলদ।- এই বফবধভারায উলেলশ্য পূযণকলে এই বফবধভারা  আইবএ 

এয বযবষ্ট-১৩  ংবিষ্ট ডকুলভন্টমূ এফং আন্তজঘাবতক যীবত-নীবতয বত অেবতপূণ ঘ নল এভন বফলল  

কবভটি প্রধান, যকালযয পূফ ঘানুলভাদনক্রলভ, বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত আলদ জাযী কবযলত াবযলফন। 

 

৬। করভটিয কাম যাফবর ।- (১) করভটি এই রফরধভারা ও রকাদগা কনদবনদনয রযরষ্ট ১৩ অনুমায়ী 

রফভান দুঘ যটনা ও ঘটনায তদে কাম যিভ স্বাধীন ও রনযদিবাদফ ম্পন্ন করযদফ। 

 

(২) উ রফরধ (১) এয াভরগ্রকতাদক ক্ষুন্ন না করযয়া রফভান দুঘ যটনা ফা ঘটনা তদে রযচারনায বিদে 

করভটি রনম্নরররখত দারয়ত্ব ারন কবযলফাঃ 

 

   (ক)  দুঘ যটনা ফা ঘটনায প্রারিক তথ্য, বযকরড যাং ও রফদেলণ াংগ্র; 

   (খ)  দুঘ যটনা ও ঘটনা তদদেয বযকড যমূদয সুযিা রনরিত কযণ;  

   (গ)  মৄরিাংগত ইদর সুযিা সুারযমূ জারযকযণ; 

   (ঘ)  মরদ ম্ভফ য় তাা ইদর দুঘ যটনায প্রতযি ও দযাি কাযণ রনণ যয়;  

   (ঙ)  মথামথ রাদফ, চূড়াে প্ররতদফদন ভারপ্তকযণ; এফাং 

   (চ) াংরেষ্ট অন্যান্য কাম যারদ ম্পাদন। 

   (ছ)  কবভটি বফভান দুঘ ঘটনা অথফা ঘটনায বফলল  অফগত ইলর বফভান উড্ড লণয সুযক্ষায স্বালথ ঘ 

তদলন্তয বযবধ এফং তদন্ত বযচারনায দ্ধবত উন্ন লনয রলক্ষয তদন্ত ইলত প্রতযাবত 

বক্ষনী  পরাপর অনুমা ী তদলন্তয বযবধ বনধ ঘাযণ কবযলত াবযলফ। 

 

৭। করভটি প্রধাদনয দ্বায়-দারয়ত্ব।- (১) করভটি প্রধান রনম্নফবণ ঘত দ্বায়-দ্বারয়ত্ব ারন কবযলফনিঃ 
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(ক)   এই রফরধভারায  অধীদন তোঁায উয অর যত দারয়ত্ব ও কাম যাফরী ম্পাদন; 

(খ)   রকাদগা কনদবনদনয রযরষ্ট ১৩ অনুাদয এই রফরধভারায রত অাংগরতপূণ য নদ এভন 

রফলদয় প্রদয়াজনীয় বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত আলদ,  রনদদ যনাও দ্ধরত প্রস্তুত; 

(গ)  দুঘ যটনা ও ঘটনা াংঘটদনয অনরতরফরদে তদে কাম যিদভয উদযাগ গ্রণ; 

(ঘ)  প্রদমাজয বিদে যকাদযয পূফ যানুদভাদনিদভ রফভান দুঘ যটনা তদে কাম যিভ রযচারনায 

দারয়ত্ববায পুদযাপুরযবাদফ ফা আাংরকবাদফ অন্য বকান যাষ্ট্রদক ফা আঞ্চররক বকান াংস্থাদক 

অ ঘণ; 

(ঙ)  প্ররতটি তদদেয জন্য রবন্ন রবন্ন রফভান দুঘ যটনা তদে দর গঠন, প্রধান তদেকাযী ভদনানয়ন 

এফাং কাম যরযধী রনধ যাযণ; 

(চ)    তদদেয চূড়াে প্ররতদফদন প্রকা; 

(ছ)  এই বফবধভারা  ফবণ ঘত বফল ফস্তুয বত আইবএ এয বযবষ্ট -১৩ বত ফবণ ঘত ভানদন্ড   

বদী  বফবধ -বফধালনয ভলধ্য নফাদৃশ্য ফাংরালদ বফাভবযক বফভান চরাচর কর্তঘলক্ষয 

বচ াযম্যান এয ভাধ্যলভ আইবএলক অফবতকযণ; 

(জ)জনস্বাদথ য তদে কাম যিভ রযচারনায সুরফধাদথ য বদদয রফরবন্ন াংস্থা , দপ্তয, অরধদপ্তয এফাং 

রফবাদগয রত বমাগাদমাগ যিাকযণ; 

(ঝ) কবভটিয প্রধান যকালযয পূফ ঘানুলভাদনক্রলভ, বরবখতবালফ াধাযণ ফা বফলল বকালনা আলদ 

দ্বাযা, উক্ত আলদল ফবণ ঘত তঘ াললক্ষ, মবদ থালক, এই বফবধভারায অধীন তাঁায উয 

অব ঘত বকান ক্ষভতা কবভটিয অন্য বকালনা দস্যলক অ ঘণ।  

 

৮। তদন্ত দলরয প্রধালনয দ্বা -দারয়ত্ব।-(১) তদন্ত দলরয প্রধান এই বফবধভারায অধীলন বনম্নফবণ ঘত 

কাম ঘাফরী ম্পাদন কবযলত াবযলফনাঃ 

  (ক) তদে কাম যরযচারনা; 

  (খ) তদদেউদঘাটিততথ্যাফরী, দুঘ যটনায কাযণ, ায়ক উাদানমূ (Contibuting 

Factors), সুযিাম্পরকযতসুারয ও খড়া চূড়াে প্ররতদফদদনয উয প্রাপ্ত ভেব্যমূদয 

াংদমাজন ও াংদাধন; 

  (গ) কবভটি প্রধালনয অনুলভাদনক্রলভ তদদেযরফলদয়ম যদফিকএফাংঅাংগ্রণকাযী বনমৄক্ত কযণ। 

 

৯।তদদেয উদেশ্য।– (১) এই রফরধভারায অধীদন রযচাররত রফভান দুঘ যটনা ফা ঘটনা তদদেয 

একভাে উদেে ইলফ দুঘ ঘটনা অথফা ঘটনা প্রবতলযাধ কযা, কাালক বদালালযা ফা দা ফদ্ধ কযা নল। 

 

 (২)চূড়াে প্ররতদফদন বকানও আদারদতয কাম যিদভ অথফা দায়ফদ্ধতায রত ম্পরকযত অন্যান্য 

কাম যিদভয প্রভাণক রাদফ ব্যফায কযা মাইদফ না। 

 (৩) এই রফরধভারা অনুমায়ী রনধ যারযত তদদে উদঘাটিত তথ্যাফরী (Findings) , দুঘ ঘটনা ফা 

ঘটনায অফদাদনয কাযণদক বদালাদযাদয  উদেদে ফা বদওয়ানী ফা বপৌজদারয দায় রনধ যাযক 

রাদফ গণ্য কযা মাইদফ না। 

 

 (৪) এই রফরধভারায অধীদন প্রদি বকান সুযিা সুারযদক বদালাদযা ফা বদওয়ানী অথফা বপৌজদারয 

দায় রনধ যাযক রাদফ গণ্য কযা মাইদফ না। 

 

১০। প্রদফদরধকায।- এই বফবধভারায বফধান অনুমা ী বযচাবরত বকান তদলন্ত , কবভটিয তদন্তকাযীগণ 

বকানরূ বফরম্ব না কবয া দুঘ ঘটনাস্থলর অফালধ প্রলফ কবযলত াবযলফন এফং উক্ত তদন্ত কাম ঘক্রভ 

বযচারনাকালর বক ফাধা প্রদান কবযলত াবযলফ না।   
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১১। স্বালথ ঘয দ্বন্দ।- ফাংরালদ বফাভবযক বফভান চরাচর কর্তঘক্ষ কর্তঘক তদলন্ত অংগ্রলণয জন্য 

বনমৄক্ত কর্তঘলক্ষয বফললজ্ঞগণ কবভটি বযচাবরত তদলন্ত মবদ অংগ্রণ কলযন, তাা ইলর দাব লত্ব 

বনল াবজত থাকা অফস্থা  কর্তঘলক্ষয উক্ত বফললজ্ঞগণ কর্তঘলক্ষয বকালনা দাব ত্ব ারন কবযলত াবযলফন না।  

 

১২।তদদেযস্বাধীনতা।-বফাভবযক বফভান বযফলনয ালথ ংবিষ্ট বকান যকাবয-বফযকাবয বকান 

দপ্তয/ ংস্থা/ প্রবতোন/ বফবাগ করভটিয তদে কাম যিদভ এভন বকাদনা প্রবাফ ফা স্তদি করযদফন না মাাদত 

করভটি কর্তযক তদে রযচারনা এফাং উদেে ব্যত য়। 
 

১৩। তদদেয এখরত ায।- (১) বকালগা কনলবনলনয বযবষ্ট-১৩ অনুযণপূফ ঘক কবভটি বনম্নফবন ঘত 

বকান বফভালনয দূঘ ঘটনা, ভাযাত্মক ঘটনা  ঘটনায তদন্ত কবযলফাঃ 

 

(ক) ফাংরালদলয অবযন্তলয ফা ফাংরালদলয উয বদ া চরাচরযত বকান বফভান; 

(খ) ফাংরালদলয ফা বলয বম বকান স্থালন ফাংরালদল বনফবিত ফা ফাংরালদী অালযটয   

কর্তঘক বযচাবরত অথফা ফাংরালদল প্রস্তুতকৃত ফা বডজাইনকৃত বকান বফভান; এফং 

(গ) ফাংরালদল বনফবিত বকান বফভালনয বক্ষলে মখনাঃ 
 

(অ)  দুঘ ঘটনায ফা ভাযাত্মক ঘটনায অফস্থান মখন বকান যালষ্ট্রয ীভানা  ই ালছ  ফবর া 

বনবদ ঘষ্টবালফ বনধ ঘাযণ কযা ম্ভফ   নাই; ফা 

(আ)  দুঘ ঘটনা ফা ভাযাত্মক ঘটনাটি একটি চুবক্তীন যালষ্ট্রয অবযন্তলয ঘলট মাা উক্ত যাষ্ট্র 

আইবএ বযবষ্ট ১৩ এয অনুালয তদন্ত কাম ঘক্রলভয ইচ্ছা বালণ কবযলফ না। 

 

(২) এই রফরধভারায রফধানমূদয অধীদন তদে কাম যিভ রযচারনায বিদে ফাাংরাদদ ‘অাদযটয 

যাষ্ট্র’ রাদফ বফলফবচত ইদফ এফাং করভটি ‘অাদযটয যাষ্ট্র’ এয কর দারয়ত্ব ও ফােফাধকতা ারন করযদফ। 
 

তদফ, ফাাংরাদদী অাদযটয কর্তযক ররজ , চযাটাড য ফা ইন্টাযদচি কৃত রফভাদনয বিদে, রফভানটি 

ফাাংরাদদদ রনফরন্ধত না ইদর উি রফভাদনয দুঘ যটনায তদে কাম যিভ াভরগ্রক ফা আাংরকবাদফ রযচারনায 

বিদে করভটি ‘বযরজরষ্ট্র যাষ্ট্র’ এয কর দারয়ত্ব ও ফােফাধকতা ারন করযদফ। 

 

(৩) অন্য বকান বফবধভারা  মাা বকছুই থাকুক না বকন , এই বফবধভারায অধীলন অন্য বকান ংস্থা 

বকান তদন্ত কাম ঘক্রভ আযম্ভ কবযলত াবযলফ না মবদ তদন্ত কবভটি কর্তঘক তদন্ত কাম ঘক্রভ আযম্ভ , চরভান অথফা 

ম্পন্নকৃত ই া থালক। 

 

(৪) তলফ, এই বফবধভারায অধীলন কবভটি যালষ্ট্রয আইন শৃঙ্খরা যক্ষাকাযী প্রবতোন অন্য বকান 

ংস্থা  স্ব-স্ব উলেলশ্য তদন্ত কযলণয বক্ষলে ফাধা সৃবষ্ট কবযলফ না। 

 

(৫) বফভান দুঘ ঘটনা তদন্ত কাম ঘক্রভ বযচারনাকালর কবভটিয প্রধান ফা তদকর্তঘক ক্ষভতাপ্রাপ্ত তদন্ত 

টিলভয বকান দস্য বনম্নফবণ ঘত বফলল  তদন্ত , এফং দবরর  বযকড ঘে স্ব -বন ন্ত্রলণ যাবখ া যীক্ষা কবযলত 

াবযলফ এফং উক্তরু তদন্ত  যীক্ষাকালর এতদংক্রান্ত ব্যবক্তলক বজজ্ঞাাফাদ কবযলত াবযলফনাঃ 

 

(ক)  দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায দৃশ্য, ধ্বংাফলল  অন্যান্য উাদান মাা তদলন্তয বত ম্পৃক্ত;  

 



11 

 

(খ)  এ ায ট্রাবপক াবব ঘল বযকবড ঘং ট্রাসবক্রপ্ট, ফ্লাইট ডাটা বযকড ঘায, ককবট বল  বযকড ঘায 

  ংবিষ্ট অন্যান্য  উাদান;  

 

(গ)  বফভান  ইায অন্যান্য অং এফং  উালদয ধ্বংাফলল;  

 

 

(৬) কবভটিয বপাজলত যবক্ষত বফভান, ইায উাদান  অংাবদয প্রল াজনী তা বল ইফায ংলগ 

ংলগই উমৄক্ত স্বত্ত্বাধীকাযীলক স্তান্তয কবয া দুঘ ঘটনায স্থান তযাগ কবযলত ইলফ।  

 

১৪। কবভটিলক দুঘ যটনায রফলদয় অফগত কযণ।- বফভান অালযটয , বফভালনয ভাবরক , াইরট-

ইন-কভান্ড, বফভানফন্দয অালযটয, এ ায ট্রাবপক কলরারায ফা অন্য বম বকান ব্যবক্ত বফভান দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায 

বফলল  অফগত ইফায মুসৄলতঘয ভলধ্যই দুঘ ঘটনায তথ্যাবদ কবভটিলক তাৎক্ষবনক  দ্রুততভ দ্ধবতলত অফগত 

কবযলফ।  

 

১৫।  দুঘ ঘটনায প্রভাণারদ াংযিণ।- (১)   বকান বফভান দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা  বতত ইলর , 

প্রভাণাবদয সুযক্ষালথ ঘ, বফভালনয ভাবরক, অালযটয এফং ক্রু দস্য কবভটিয বকান বনলদ ঘনা ব্য তীত বফভান  

বফভালনয উাদান অাযলণয বকান ধযলণয দলক্ষ গ্রণ কবযলফন না এফং তদলন্তয স্বালথ ঘ মতবদন প্রল াজন 

ততবদন উা বনযাদ বপাজলত যাবখলফন।  

 

তদফ, তয থাদক বম. বকান ব্যবক্ত ফা ম্পবত্তয সুযক্ষায স্বালথ ঘ বফভালনয ভাবরক , অালযটয এফং ক্রু 

দস্য বফভান  বফভালনয উাদান অাযলণয প্রল াজনী  দলক্ষ গ্রণ কবযলত াবযলফন।  

 

(২) বম ব্যবক্ত স্তলক্ষলয আল াজন, তত্ত্বাফধান এফং বযচারনা  যব ালছন, বতবন স্তলক্ষ এয পূলফ ঘ 

বযবস্থবতয ম্ভাব্য ব্যবপ্ত অনুমা ী লফ ঘাত্তভ উা  মাা ালত যব ালছ তাা দ্বাযা প্রভাণাবদ বরবফদ্ধ কবযলফন। 

 

১৬। দুঘ ঘটনা এফং ঘটনায তদন্ত ংক্রান্ত তথ্যাবদয সুযক্ষা। - (১) দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা তদন্ত কাম ঘক্রভ 

বযচারনাকালর, কবভটি বনম্নফবণ ঘত ফস্তু এফং তথ্যাবদ দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায তদন্ত ব্যতীত অন্য বকান উলেলশ্য 

প্রকা কবযলফ না, মবদ না কবভটি কর্তঘক বনধ ঘাবযত   বম, উক্ত প্রকানা না কবযফায পলরলদী  ফা নফলদীক 

নফযী প্রবাফ বিলত ালয অথফা ববফষ্যৎ বকান তদলন্তয জন্য অবযাম ঘ  াঃ 

 

(ক) ককবট বল  বযকবড ঘং এফং এ াযফণ ঘ ইলভজ বযকবড ঘং এফং তদংবিষ্ট বকান ট্রাসবক্রপ্ট; 

এফং 

(খ) কবভটিয বন ন্ত্রলণ  বপাজলত যবক্ষত নবথ অথফা তথ্যাবদ: 

 

(অ) তদন্ত চরাকারীন কবভটি কর্তঘক বকান ব্যবক্তয বনকট ইলত ংগৃীত প্রবতলফদন; 

(আ) বফভান চরাচলরয বত ম্পৃক্ত বকান ব্যবক্তয ফাতঘা বফবনভ ; 

 (ই) বফভান দুঘ ঘটনা  অথফা ঘটনায বত জবিত ব্যবক্তফলগ ঘয ডাক্তাযী অথফা ব্যবক্তগত 

      তথ্যাবদ; 

(ঈ) এ ায ট্রাবপক কলরার বযকবড ঘং এফং বযকবড ঘং এয াণ্ডুবরব; 

(এ) কবভটি এফং স্বীকৃত প্রবতবনবধ কর্তঘক দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা ংক্রান্ত তথ্যাবদয বফলিলণ 

 ভতাভত  ফ্লাইট বযকড ঘালযয তথ্যাবদ; 

(ঐ) দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায চ্যিান্ত খিা প্রবতলফদন। 
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(২) ককবট বল  বযকবড ঘং এয অবড বযকবড ঘং  অবড  কলন্টন্ট অপ এ াযফণ ঘ ইলভজ বযকবড ঘং 

জনাধাযলণয বনকট প্রকা কযা মাইলফ না।  

 

১৭। বাযাম্য যীক্ষা। –।-বফবধ ১৬ (১) এয অধীলন ফবণ ঘত তাবরকাভূক্ত বযকড ঘমূ বপৌজদাযী , 

বদ ানী, প্রাবনক ফা শৃঙ্খরাফদ্ধ কাম ঘক্রলভ ব্যফায কবযফায পূলফ ঘ , আদারত  প্রলমাজয বক্ষলে  যকালযয 

বফলফচনা  প্রকাকযণ মৄবক্তেত বকনা তাা ব্যালরবসং বটস্ট এয ভাধ্যবভ বনধ ঘাযণ কবযলত ইলফ। 

 

১৮। তদেকাযীগদণয আদারদত উরস্থরত।- করভটিয তদেকাযী দস্যগণ বকান রফচারযক, প্রারনক 

ফা শৃঙ্খরাজরনত কাম যিদভ ািী রাদফ উরস্থত থারকয়া বদালাদযা ফা দায়ফদ্ধতায উদেদে ািয প্রদান 

করযদত ারযদফন না।  

 

১৯। তদদেয খড়া চূড়াে প্ররতদফদ ন প্রকা।- করভটি কর্তঘক প্রস্তুতকৃত‘চূড়াে প্ররতদফদন’ প্রকাদয 

পূদফ য, করভটি তাদদয ‘খড়া চূড়াে প্ররতদফদন’ তাৎম যপূণ য ও স্পষ্ট ভতাভদতয জন্য তদদে অাংগ্রণকাযী 

রনম্নফবণ ঘত যাষ্ট্র, দপ্তয এফাং াংস্থায রনকট বপ্রযণ করযদত ারযদফন:  

 

(ক) ফাাংরাদদদয বকান াংরেষ্ট দপ্তয; 

(খ) আইরএও এয রযরষ্ট ১৩ অনুমায়ী, দুঘ যটনা ফা ঘটনায রত যারয স্বাথ য াংরেষ্ট যাষ্ট্র 

অথফা উাদদয াংরেষ্ট াংস্থা; এফাং  

(গ) তদদেয রত াংরেষ্ট অন্য বম বকান াংস্থা; 

 

(২) বপ্ররযত ‘খড়া চূড়াে প্ররতদফদন’ এয উয ভেদব্যয জন্য ভয়ীভা ইদফ ৬০ (লাট) রদন, মাা 

ফাতযা বপ্রযদণয তারযখ ইদত গণনা কযা ইদফ, মরদ না উধাযা (১) এ উরেরখত কর্তযি ফা াংস্থামূ ও 

করভটিয াযস্পরযক ফ যম্মরতিদভ বই বভয়াদ বৃরদ্ধ না কযা য়।  

 

(৩) করভটিয সুস্পষ্ট ম্মরত ব্যতীত বকান ব্যরি দুঘ যটনা ফা ঘটনায তদেকাদর প্রাপ্ত বকানও খড়া 

তদে প্ররতদফদন ফা ইায বকানও অাং জনম্মুদখপ্রচায ফা প্রকা অথফা অন্য বকান ব্যরিয রনকট বপ্রয ণ 

করযদত ারযদফন না , মরদ না এই ধযদণয প্ররতদফদন ফা দররর ইদতাভদে করভটি কর্তযক প্রকারত ইয়া 

থাদক।  

 

(৪) উ-রফরধ (২) এ উরেরখত ভয়ীভায ভদে করভটি, প্রাপ্ত ভেদব্যয াযাংদি অথফা উায 

বকান অাং াংদমাজন,রফদয়াজন অথফা রযফধ যদনয ভােদভ ‘খড়া চূড়াে প্ররতদফদন’ াংদাধন করযয়া ‘চূড়াে 

প্ররতদফদন’ প্রস্তুত করযদফ অথফা ভেব্য প্রদানকাযী যাষ্ট্র ফা কর্তযদিয ভতাভদতয রবরিদত তাা ‘চূড়াে 

প্ররতদফদন’ এয  াংমৄরি (Appendix) রাদফ মৄি করযদফন।  
 

তদফ তয থাদক বম, উরেরখত ভদয়য ভদে বকান ভতাভত াওয়া না বগদর করভটি ‘চূড়াে প্ররতদফদন’ 

প্রস্তুত করযদফ। 

 

(৫) তদে রযচারনাকাযী বকান যাষ্ট্র ইদত খড়া চূড়াে প্রবতলফদন াওয়ায য,  করভটি রনধ যারযত 

ভয়ীভায ভদে ভেব্য বপ্রযণ করযদফ অথফা ‘চূড়াে প্ররতদফদন’ এয  াংমৄরি (Appendix) রাদফ মৄি 

করযফায ইিা বালণ করযদর তা উি যাষ্ট্রদক অফরত করযদফন। 
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তদফ তয থাদক বম, করভটিভেব্য বপ্রযদণ অরন চ্ছা বালণ কবযলর, তদে রযচারনাকাযী যাষ্ট্রদক তাা 

অফরত করযদফন।  
 

২০। তদদেয চূড়াে প্ররতদফদন প্রকা।- দুঘ যটনা ও ঘটনা প্ররতদযাদধয স্বাদথ য, করভটি চূড়াে প্ররতদফদন 

মত দ্রুত ম্ভফ জনম্মুদখ প্রকা করযদফন এফাং ম্ভফ ইদর তাা ১২ (ফায) ভাদয ভদে কবযলত ইদফ।  

 

(২) করভটি তদদেয চূড়াে প্ররতদফদন রনম্নফবণ ঘত যাষ্ট্র, দপ্তয এফাং াংস্থায রনকট বপ্রযণ করযদফনাঃ 

 

(ক) বদদয াংরেষ্ট দপ্তয; 

(খ) আইরএও এয রযরষ্ট ১৩ অনুমায়ী, দুঘ যটনা ফা ঘটনায রত যারয স্বাথ য াংরেষ্ট 

যাষ্ট্র অথফা উাদদয াংরেষ্ট াংস্থা; 

(গ) প্রদমাজয বিদে, আইরএও; 

(ঘ) বম বকান যাষ্ট্র মাায নাগরযক মৃত্যযফযণ ফা ভাযাত্মকবাদফ আত ইয়াদছ; এফং 

(ঙ) করভটিয ভদত, তদদেয রত যারয স্বাথ য াংরেষ্ট বম বকান ব্যরি ফা াংস্থা;  

 

২১। তদলন্তয সুযিা সুারযমূ।- (১) দুঘ যটনা ফা ঘটনা তদদেয বম বকান ম যাদয়, রফভান উড্ডয়দনয  

সুযিা উন্নয়দণ বম বকান প্ররতদযাধমূরক দদি অরফরদে গ্রণ জরুযী ফররয়া ভদন ইদর , করভটিাংরেষ্ট 

কর যাষ্ট্র ও উাদদয াংরেষ্ট কর্তযদিয রনকট তারযখ েররত ফাতযায ভােদভ ‘সুযিা সুারয’ বপ্রযণ 

করযদফন।  
 

(২) তদে বদল করভটি তদে ইদত উদ্ভূত বম বকান ‘সুযিা সুারয’, াংরেষ্ট যাষ্ট্রমূদয দুঘ যটনা 

াংরেষ্ট কর্তযি ও কর াংস্থাদক এফাং ইায বকান রফলয় আইরএও এয ডকুদভন্ট াংরেষ্ট ইদর, তাা 

আইরএওদকও তারযখ েররত ফাতযায ভােদভ বপ্রযণ করযদফন।  
 

(৩) করভটি কর্তযক প্রস্তুতকৃত তদদেয সুযিা সুারযমূ রফভান চরাচর াংরেষ্ট রনম্নফবণ ঘত ব্যরি ফা 

াংস্থায রনকট বপ্রযণ করযদত ইদফ: 

 

(ক) সুযিা সুারয ফাস্তফায়দনয জন্য াংরেষ্ট ব্যবক্ত ফা ংস্থা; 

(খ) যকাদযয াংরেষ্ট াংস্থা; 

(গ) াংরেষ্ট যাষ্ট্র মূ এফাং দুঘ যটনা তদে কর্তযি মূ; 

(ঘ) াংরেষ্ট বেক বাল্ডায, মথা- এয়াযরাইস, বফভান যিণাবফিণ াংস্থা, বফভান প্রস্তুতকাযী 

াংস্থা, এয়ায ট্রারপক ারব যদ, এয়াযদাট য অাদযটয অথফা অন্যান্য াংরেষ্ট াংস্থা 

ইতযারদ; এফাং 

(ঙ) াংরেষ্ট অন্য বকান ব্যরি রমরন ইা ইদত রিা গ্রণ ফা উকৃত ইদত াদযন।  
 

(৪) ‘সুযিা সুারয’ রফলদয় বকান শুরদ্ধ কাম যিভ গ্রন কযা ইয়াদছ ফা রফদচনায় আদছ রক-না এফাং 

সুযক্ষা কাম যিভ গ্রণ না কযা ইদর তাায রররখত কাযণ, উ-রফরধ (৩) এ উরেরখত ব্যরি ফা াংস্থা ফা েক 

বাল্ডায অথফা যাষ্ট্র কর্তযক ‘সুযিা সুারয’ ফাতযা প্রারপ্তয ৯০ (নব্বই) রদদনয ভদে রররখতবাদফ করভটিদক 

অফরত করযদত ইদফ। 

 

(৫) করভটি‘সুযিা সুারয’ রফলয়ক জফাফগুবর বযকড য  ও ম যাদরাচনা করযদফন  এফাং সুযিা বফল ক 

ঝুঁরক কতখারন প্ররভত ইয়াদছ তাা রনরুণ করযদফন।  
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(৬) করভটি প্রাপ্ত জফাদফয রযদপ্ররিদত সুযিা সুারযমূ ফাস্তফায়দনয অগ্রগরত নজযদাযী 

(Monitoring) এয জন্য একটি দ্ধরত রনধ যাযণ করযদফন।  
 

(৭) করভটি তাাদদয জাযীকৃত তফরিক সুযিা াংিাে সুারয (Safety 

Recommendation of Global Concern) এফাং এই রযদপ্ররিদত প্রাপ্ত জফাফমূ 

আইরএও বক জানাইদফন।  
 

২২।  তদে পুনযায় চালুকযণ।- তদে ভারপ্তয য, মরদ নত্যন এফাং উদেখদমাগ্য বকান প্রভাণ াওয়া 

মায় তাা ইদর করভটি তদে পুনযায় চালু করযদত ারযদফন।  
 

২৩। তদন্ত দলরয ক্ষভতা।-(১) রফভান দুঘ যটনা ফা ঘটনা তদদেয উদেদে তদে দর রনম্নরররখত িভতা 

প্রদয়াগ কবযলতাবযলফন: 

 

(ক) তদন্ত টিলভয বনকট মথামথ ফররয়া ভদন ইদর, বকান ব্যবক্তলক িুলখ াবজয কযাই া, 

তাঁালক যীক্ষা কযা এফং তোঁায রনকট ইদত দুঘ ঘটনা বফল ক প্রদেয উিয অথফা 

বকান তথ্য াংগ্র; 

 

(খ) বনম্নফবণ ঘত স্থান  বফলল য সুযিা ও াংযিদণয জন্য রনদদ যনা প্রদান করযদত াবযলফন: 

 

(অ) রফভান দুঘ যটনা ফা ঘটনায স্থান মূ; 

(আ) রফভান এফাং ইায বমদকান অাং; এফাং 

(ই) ঘটনায বত ম্পরকযত করতথ্য, নরথ এফাং প্রভাণারদ (evidance); 

 

(গ) বকান দুঘ যটনা ফা ঘটনায তদে রযচারনায বত ম্পরকযত  মৄরিিত কাযদণয 

রবরিদত তদেকাযী  মবদ রফিা কদয বম, এভন বকান স্থালন প্রদফ ও অনুন্ধান কযা  

প্রল াজন তাা ইলর , বই কর স্থালন প্রলফ কবয া দুঘ ঘটনা ম্পকীত তলথ্যয 

অনুিান কবযলত াবযলফন। তলফ , তদেকাযী বকান স্থাদনয দা ব লত্ব বনল াবজত থাকা  

ব্যরিয ম্মরত ব্যতীত উক্ত স্থালন প্রলফলয ক্ষভতা যাবখলত  াবযলফন না , মবদ না 

তদন্তকাযী প্রলফলয জন্য মথামথ নদ প্রল ালগয ভাধ্যলভ প্রলফলয ইচ্ছা বালণ কলযন।  

 

তলফ তঘ থালক বম , অতীফ জরুযীবযবস্থবতলত মবদ তদন্তকাযীয লক্ষ নদ প্রাপ্ত  

 া ম্ভফ না   তাা ইলর তদন্তকাযীয উক্ত স্থালন প্রলফাবধকায থাবকলফ;  

 

(ঘ) প্রভাণাবদয সুযক্ষা  ংযক্ষলণয উলেলশ্য , দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায স্থলর বফদ্যভান বকান বকছু 

মাায দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায বত ম্পৃক্ততা আলছ অথফা থাবকলত ালয , বই কর 

প্রভাণাবদলক অক্ষত যাবখফায উলেলশ্য ঐ কর স্থান তদন্ত ভাপ্ত না  া ম ঘন্ত 

সুযবক্ষত  ংযবক্ষত যাবখফায রলক্ষয তাৎক্ষবণক দলক্ষ গ্রণ;  

 

(ঙ) ধ্বংাফলললয যীক্ষা  তদলন্তয উলেলশ্য জব্দ কযা করপ্রভাণাবদয মতদূয ম্ভফ 

যীক্ষা কবযলত াবযলফন, তলফ ইালত বমন অনথ ঘক তদলন্তয অগ্রগবত ব্যত না  ।   
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  তলফ তঘ থালক বম , তদন্তকাযী এই বক্ষলে কর প্রকায মৄবক্তংগত দ বক্ষ গ্রণ 

কবযলফ এফং ভাবরক ংবিষ্ট বম বকান ব্যবক্ত , মবদ প্রভাণাবদ যীক্ষায ভ  ংগত 

কাযলন উবস্থত থাবকলত আগ্রী ন , তাা ইলর তাাবদগলক তদন্তকাযী যীক্ষাধীন 

ফস্তুয যীক্ষা  প্রলফাবধকায বদলত াবযলফন।  

 

(চ) এই বফবধয অধীলন দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা তদলন্তয উলেলশ্য , তদন্তকাযী দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা 

ম্পবকঘত  বকান তলথ্যয ংবিষ্টতা বফলফচনা কবযলত াবযলফন।  

 

(ছ) মতক্ষণ না তদন্ত কাম ঘক্রভ ভাপ্ত ইলফ অথফা তদন্ত কাম ঘক্রভ চরভান থাবকলফ না ভলভ ঘ 

বদ্ধান্ত গৃীত   ততক্ষণ ম ঘন্ত  তদন্তকাযী দুঘ ঘটনা ম্পকীত তথ্যাবদ আ লত্ত যা বখলত 

াবযলফন।  

 

(জ) তদন্তকাযী মাালদযলক উমৄক্ত ভলন কবযলফন তাঁালদয বনকট ইলত বফবৃবত গ্রণ 

কবযলত াবযলফন এফং বফবৃবতয উয তয ফবর া বঘালণালে বফবৃবত দানকাযীয 

স্বাক্ষয গ্রণ কবযলত াবযলফন।  

 

(ঝ) মবদ তদন্তকাযী ংগত কাযলণ বফশ্বা কলযন বম , তদলন্তয জন্য বফভান  বযচারনায 

বত প্রতযক্ষ ফা লযাক্ষবালফ জবিতলদয  ডাক্তাযী যীক্ষায প্রল াজনী তা থাবকলত 

ালয তাা ইলর বতবন তাঁালদয বনকট ইলত বরবখতবালফ ডাক্তাযী যীক্ষায বনাটি 

জাবযয ভাধ্যলভ ডাক্তাযী যীক্ষায পর চাবলত াবযলফন। 

 

তলফ তঘ থালক বম , ডাক্তাযী যীক্ষায ভলধ্য ল্য  বচবকৎা , চভ ঘবছদ্র জবনত বকান 

বচবকৎা, বমলকান ফাইলযয টিসুয অথফা যীলয বফদ্যভান বনা জাতী  দাথ ঘ (drug) 

অথফা যীলয আগত বম বকান ফাইলযয দাথ ঘ (foreign object) বক বুঝাইলফ 

না। 

 

(ঞ)  মখন বকান বযাগীয বফলল  মৄবক্তংগত কাযলণ তদন্তকাযীয বফশ্বা ইলফ বম , ঐ বযাগীয 

ডাক্তাযী প্রবতলফদন তদলন্তয বত ংবিষ্ট ইলত ালয , বই বক্ষলে একজন বচবকৎক 

অথফা প্রযাকটিনায এয বনকট ইলত ডাক্তাযী নদ ংগ্রলয জন্য তদন্তকাযী তাায 

স্বাক্ষলয বরবখত বনাটি জাবয কবযলত াবযলফন। 

 

(ট)  তদন্তকাযী মবদ মৄবক্তংগত কাযলণ ভলন কলযন বম , মৃত ব্যবক্তয ভ নাতদন্ত ফা ডাক্তাযী 

যীক্ষায তথ্য তদন্ত বযচারনায বত ম্পৃক্ত ইলফ ফা ইলত ালয , বই বক্ষলে 

ডাক্তাযী প্রবতলফদলনয জন্য তদন্তকাযী তাায বনজ স্বাক্ষলয বনাটি জাযী কবযলত 

াবযলফন। 

 

(ঠ) তদন্তকাযী ভ নাতদন্ত অথফা ডাক্তাযী যীক্ষা দুঘ ঘটনা তদলন্তয জন্য মৄবক্তংগ ত ভলন 

কবযলর, উ-বফবধ (ট) বত ফবণ ঘত মৃত ব্যবক্তয বদ অথফা বদলয অং বফলললয 

বপাজতকাযীলক বনজ স্বাক্ষলয বরবখত বনাটি জাযী কবযলত াবযলফন। 

 

(ড)  কবভটি স্থানী  কর্তঘক্ষ অথফা যকায কর্তঘক অনুলভাবদত অন্য বকান ব্যবক্তলক দুঘ ঘটনা 

এরাকা, বফভান এফং বফভালনয অন্যান্য উা দানমূ কবভটি কর্তঘক বপ্রবযত তদন্ত 
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টিলভয বপাজলত না বন া ম ঘন্ত বনযাদ যাখা বনবিত কবযফায জন্য আভন্ত্রণ 

জানাইলত াবযলফন।   

 

(ঢ) উ-বফবধ (১) অনুমা ী তদন্ত কাম ঘক্রভ শুরুয পূলফ ঘই তদন্তকাযী কর্তঘক বযবচত  ক্ষভতায 

প্রভাণক বালফ তাায বনল াগ ংক্রান্ত নদ ংবিষ্ট বকান ব্যবক্তয চাবদা অনুমা ী 

প্রদ ঘন কবযলত ইলফ। 

 

(ণ) উ-বফবধ (১) অনুমা ী তদন্তকাযীলক তথ্য যফযা কবযলত ফা তদন্তকাযীয িুলখ 

াবজয ই া প্রবতলফদন প্রদান কবযলত অথফা ডাক্তাযী যীক্ষায প্রবতলফদন দাবখর 

কবযলত অথফা মৃত ব্যবক্ত  বদলয বকান অং বফলললয ভ নাতদন্ত ম্পাদন অথফা 

ডাক্তাযী যীক্ষায বনবভলত্ত জরবয কবযলত বকান ব্যবক্ত অস্বীকায কবযলত াবযলফন 

না অথফা অাযগতা প্রকা কবযলত াবযলফন না। 

 

(ত)  উ-বফবধ (১) এয অধীলন বনল াগপ্রাপ্ত তদন্তকাযী এতদংক্রান্ত বফলল  জাযীকৃত আলদ 

অথফা বনলদ ঘ প্রবতারলনয বনবভলত্ত , প্রল াজলন, আদারলতয বনলদ ঘনায জন্য দযখাস্ত 

বদলত াবযলফন। 

 

২৪। তদন্ত কাম ঘক্রলভ ম যদফিক/অাংগ্রণকাযী/স্বীকৃত প্ররতরনবধ/ যাভ যক প্রভৃরতগদণয অাংগ্রণ।- 
(১)তদন্ত বফলল  যাবয স্বালথ ঘয ংবিষ্টতা আলছ বদলয এভন বকান দপ্তয কর্তঘক তদলন্তয ম ঘলফক্ষক বললফ 

ভবনানীত ব্যবক্ত, কবভটি আলযাবত তঘ াললক্ষ, উক্ত তদলন্ত ম ঘলফক্ষক বললফ উবস্থত থাবকলত াবযলফন।  

 

(২)কবভটি কর্তঘক আলযাবত তঘ াললক্ষ , একজন ব্যবক্ত , মাায কবভটিয অনুান ফাস্তফা ন 

কবযফায  াযদব ঘতা যব ালছ , বই ব্যবক্ত কবভটি কর্তঘক বযচাবরত তদলন্ত অংগ্র ণকাযী বললফ বমাগদান 

কবযলত াবযলফন। 

 

(৩) আইরএও এয বযবষ্ট ১৩ এয অেভু যি ভানদন্ড এফাং সুারয াদদি , অন্য যাষ্ট্র  কর্তযক 

রনমৄি স্বীকৃত প্ররতরনরধ এফাং যাভ যকগণ করভটি কর্তযক রযচাররত তদদে অাং গ্রণ করযদত াবযলফন। 
 

(৪) বফভান দুঘ ঘটনা  অন্য বকান যাবষ্ট্রয নাগবযলকয প্রাণাবন ফা ভাযাত্মকবালফ আত ইফায কাযলণ 

বই যালষ্ট্রয বফলল স্বালথ ঘ তদলন্ত অংগ্রলণয জন্য কবভটি আইরএও এয বযবষ্ট ১৩ অনুমা ী উক্ত বদলয 

বফললজ্ঞ বক দুঘ ঘটনা তদলন্ত অংগ্রলনয জন্য অনুভবত প্রদান কবযলত াবযলফন। 

 

(৫) করভটিঅস্থা  ী রবরিদত , তদদে া  তা কবযফায জন্য কারযগরয ফা রফদল জ্ঞান ম্পন্ন 

ব্যরিফলগ ঘযঅংগ্রলণয জন্য অনুভবত প্রদান কবযলত াবযলফন। 

 

(৬) করভটি তদে ইলত বকানও ম যদফিক ফা অাংগ্রণকাযীদক  যাবযঅাযণঅথফা বজজ্ঞাায 

ভাধ্যলভতাালক তদন্ত কাম ঘক্রভ ইলত অব্যাবত প্রদান কবযলত াবযলফন, মবদ:  

 

(ক) বই ব্যরি তাায উরস্থরত বফলল  করভটি কর্তঘক আদযারত তয বে কলয; 

(খ) করভটিয ভদত , তদলন্ত উক্ত ব্যবক্তয বকান স্বালথ ঘয দ্বন্দ আলছ মাা তদলন্ত বফিতা সৃবষ্ট 

কবযলত ালয।  
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(৭) উ-বফবধ (১), (২) এফং (৫) অনুমা ী কবভটি কর্তঘক বযচাবরত ংঘটনা তদলন্ত ম ঘলফক্ষক অথফা 

অংগ্রণকাযী বালফ বমাগদানকাযী ব্যবক্ত কবভটিয আলযাবত তঘ  ীভাফদ্ধতা াললক্ষ একজন 

অনুলভাবদত তদন্তকাযীয তত্ত্বাফধালনাঃ  

 

(ক) ংঘটনায স্থলর প্রলফ কবযলত াবযলফন; 

(খ) ংঘটনায ালথ ংবিষ্ট বফভান  বফভালনয অংবফলল এফং উাদানমূ যীক্ষা 

কবযলত াবযলফন; 

(গ) বকান আইন দ্বাযা বনবলদ্ধ না ইলর, বনম্নফবন ঘত বফলল য ালথ ংবিষ্ট কর দবররাবদ 

এফং অন্য বমলকান প্রাাবেক প্রভাণাবদ যীক্ষা কবযলত াবযলফন 

(অ) ংঘটনায ভ  বফভান চরাচর ংক্রান্ত কাম ঘক্রভ; 

(আ) ংঘটনায বত ম্পৃক্ত ক্রু-দস্যবৃন্দ; এফং 

(ই) বফভান, বফভালন ংমৄক্ত অং  উাদান মূ;  

(ঘ) গলফলণাগালযয যীক্ষা  বফলিললণ বমাগদান কবযলত াবযলফন।  

 

(৮) উ-বফবধ (৩)  (৪) অনুমা ী কবভটি কর্তঘক বযচাবরত দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায তদলন্ত বমাগদানকাযী 

ব্যবক্তলক, বকান আইলন বনললধাজ্ঞা না থাবকলর, বকালগা কনলবনলনয বযবষ্ট ১৩ এয ভানদন্ড  সুাবয 

এ ফবণ ঘত অবধকায প্রদান কবযলত ইলফ। 

 

(৯) কবভটি প্রধান কর্তঘক ববন্নরু অনুলভাদন না থাবকলর, তদন্তাধীন বফলল  বকান াক্ষীয াক্ষয 

দালনয ভ  ম ঘলফক্ষক অথফা অংগ্রণকাযী উবস্থবত থাবকলত াবযলফ না। 

 

(১০) বফবধ ২৪ এয উ-বফবধ ১(ঙ) অনুাবয, বফভালনয অং বফলল যীক্ষাধীন থাবকফায কালর উায 

ভাবরক এফং বকান ব্যবক্ত, মাালক মৄবক্তংগত কাযলণ যীক্ষা অফলরাকলনয জন্য আভন্ত্রণ জানালনা ইলফ 

তাঁাযাাঃ 

 

(ক)  বফভালনয উাদানমূলয উয যীক্ষা চারালনায পূলফ ঘ অথফা যীক্ষা চরাকালর বকংফা 

যীক্ষা বলল বফভালনয উক্ত উাদানমূলয অফস্থা বরবফদ্ধ কবযলত ফা কযাইলত 

াবযলফন; এফং 

(খ)  এই যীক্ষায বফলল  জ্ঞান  াযদব ঘতা যব ালছ এভন একজন ব্যবক্তলক প্রবতবনবধত্ব 

কবযফায সুলমাগ প্রদান কবযলত াবযলফন। 

 

২৫। দুঘ ঘটনা  ঘটনায ফাধ্যতামূরক বফজ্ঞবপ্ত।-(১)বকান বফভালনয দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা ঘটিবর ংবিষ্ট 

বফভালনয ভাবরক, অালযটয, াইরট-ইন-কভান্ড এফং বম বকান ক্রু-দস্য, বফভানফন্দলযয অালযটয এফং 

এ ায ট্রাবপক কলরারায, মাাযা বফভান দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা ম্পলকঘ জ্ঞাত ই ালছন, তাঁাযা কারলক্ষন না 

কবয া, মতটুকু ম্ভফ দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায তথ্য উলিখ কবয া দ্রুততভ ভাধ্যলভ কবভটিলক অফবত কবযলফন। 

 

(২) কবভটিলক উ-ধাযা (১)-এ ফবণ ঘত ব্যবক্তফগ ঘ দুঘ ঘটনায তথ্য মতটুকু ম্ভফ যর বালা , কবভটি 

কর্তঘক বনধ ঘাবযত দ্ধবতলত কবভটিলক অফগত কবযলফন। এই বক্ষলে দুঘ ঘটনায ম্পূণ ঘ তথ্য া ায অলক্ষা  

অফগত কযলণয বফলল  বফরম্ব কযা মাইলফ না। 
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২৬। দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায বফলল  অফগবতয য কবভটিয কাম ঘক্রভ।- (১)  বফভান দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায 

বফলল  অফগত ইফায স্বেতভ ভল য ভলধ্য কবভটি প্রবতলফদনলমাগ্য তথ্যাবদ বনধ ঘাবযত দ্ধবতলত বফজ্ঞবপ্ত 

আকালয বনম্নফবণ ঘতলদযলক অফবত কবযলফন: 

 

(ক) বম বকান ংবিষ্ট বফবাগ; 

(খ) ংবিষ্ট যাষ্ট্র মাালদয দুঘ ঘটনা ফা ঘটনায বফলল  যাবয আগ্র যব ালছ, মথা- বনফবিত 

যাষ্ট্র, বযচারনা যাষ্ট্র, বডজাইন যাষ্ট্র, প্রস্তুতকাযী যাষ্ট্র এফং প্রল াজলন আইবএ;  

(গ) ংবিষ্ট বফভান অালযটয, এ াযলাট ঘ অালযটয, এ ায ট্রাবপক কলরার ইউবনট, বফভান 

প্রস্তুতকাযক; এফং  

(ঘ) কবভটিয তদলন্ত লমাগীতা কবযলত াবযলফন এভন বকান স্থানী  কর্তঘক্ষ  ংস্থা; 

 

(২) তদন্ত চরাকারীন ভল  দুঘ ঘটনাটিলত বফআইনী স্তলক্ষলয ংবিষ্টতা যব ালছ ফবর া কবভটি 

অফগত ইলর অথফা লন্দ প্রকা কবযলর কবভটি অবফরলম্ব বদলয ংবিষ্ট আইন-শৃঙ্খরা ফাবনীলক দ্রুততভ 

ভল য ভলধ্য অফবত কবযলফন। 

 

২৭। ক্রু-রফবৃবত।- দূঘ ঘটনা ফা ভাযত্মক ঘটনা  বতত বফভালনয কর ক্রু-দস্য মত দ্রুত ম্ভফ কবভটিয 

বনকট দুঘ ঘটনা  ভাযাত্মক ঘটনায ফণ ঘনা এফং উক্ত ভল য অফস্থা উলিখপূফ ঘক প্রবতলফদন াঠাইলফন। ঐ ভ  

তাাযা াযীবযকবালফ অক্ষভ ইলর, সুস্থ  ায য, বফরম্ব না কবয া কবভটিয বনকট তাঁালদয বফবৃবত প্রদান 

কবযলফন। 

 

২৮।স্ব-ইচ্ছা  প্রবতলফদন বপ্রযণ।- (১) দুঘ ঘটনা ফা ঘটনা ছািা সুযক্ষা ম্পবকঘত বফলল  জ্ঞান যব ালছ 

এভন বকান ব্যবক্তয বনকট প্রাবেক ভলন ইলর বতবন স্ব-ইচ্ছা  কবভটিয বনকট প্রবতলফদন বপ্রযণ কবযলত 

াবযলফন। 

 

(২) উ-ধাযা (১) এ উবিবখত ব্যবক্তয বরবখত িবত ব্যতীত তাঁায বযচ  অথফা তদপ্রদত্ত তথ্য মা 

প্রকাবত ইলর তাঁায বযবচবত প্রকা াইলত ালয এভন বকান বকছু প্রকা কযা মাইলফ না। 

 

(৩)  উধাযা (১) এ উবিবখত ব্যবক্ত  কর্তঘক প্রদত্ত প্রবতলফদনলক উক্ত ব্যবক্তয বফরুলদ্ধ বকান প্রকায 

শৃঙ্খরামূরক, বদ ানী, প্রাবনক এফং বপৌজদাযী কাম ঘবফবধলত ব্যফায কযা মাইলফ না। 

 

(৪)  উ-ধাযা (২) এফং (৩) বত উবিবখত ব্যবক্তয অনুকূলর প্রদত্ত সুযক্ষা কাম ঘকয ইলফ না মবদ 

বতবন বফআইনী কালজ বরপ্ত ন , ফি ধযলণয অফলরা কলযন অথফা ইচ্ছাকৃতবালফ বকান ব্যত  ঘটান অথফা 

মবদ বকান উমৄক্ত কর্তঘক্ষ ভলন কলয বম বদলয বফদ্যভান আইন অনুমা ী ইায উদঘাটন অথফা বকান বনবদ ঘষ্ট 

বক্ষলে ব্যফালযয ভান এই জাতী  বফভান চরাচলরয বক্ষলে বফরু প্রবাফ বপবরলত ালয। 

 

২৯। তদলন্তয ধযলণয বফলল  বদ্ধান্ত গ্রণ।-(১) বফভান দুঘ ঘটনা অথফা ঘটনা  বতত ইলর কবভটি 

প্রধান তদলন্তয ধযলণয বফল  বনধ ঘাযণ কবযলফন। তদলন্তয ধযণ বনধ ঘাযলণয বক্ষলে বনম্নফবণ ঘত বনণ ঘা ক প্রলমাজয 

ইলফাঃ 

(২) কর দুঘ ঘটনায তদন্ত কবযলত ইলফ; 

(৩) বফভালনয জন ২২৫০ বকবজয উলদ্ধঘ ইলর কর ভাযাত্মক ঘটনায তদন্ত কবযলত ইলফ; 

(৪) কর ভাযাত্মক ঘটনায তদন্ত কযা উবচত ইলফ; এফং 

(৫) অন্যান্য ধযলণয ঘটনা ঘটিলর তাায তদন্ত কযা মাইলত ালয। 
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৩০। রফদদী যাষ্ট্র কর্তযক াংঘটিত তদ ন্ত।–(১) ফাাংরাদদদ রনফরন্ধত , ফাাংরাদদী অাদযটয দ্বাযা 

রযচাররত, ফাাংরাদদদ রডজাইনকৃত ফা প্রস্তুতকৃত রফভান ফাাংরাদদদয ভূখদেয ফা বলয দুঘ যটনা ফা ভাযাত্মক 

ঘটনায় রতত ইফায রফলয়টি বনাটিদয ভােদভ অফরত ইদর করভটিিঃ 

 

(ক) বনাটিদযপ্রারপ্ত স্বীকায কবযলফ; 

(খ) অনবতবফরলম্ববনাটি বপ্রযণকাযী যাষ্ট্রলক রনম্নরররখত তথ্যারদ যফযা করযদফ: 

 

(অ) দুঘ যটনা ফা ভাযাত্মক ঘটনা  জরড়ত রফভান এফাং রফভাদনয ক্রু -ম্পবকঘত   বকানও 

প্রারিক তথ্য; এফং 

(আ) রফভানটিদত ফনকাযী বম বকানও ‘রফজ্জনক ণ্য’ এয রফফযণ;  

 

(গ) স্বীকৃত প্ররতরনরধ রনমৄি করযফায রফলব বনাটি বপ্রযণকাযী যাষ্ট্রদক অফরত কবযলফ; বম, 

  (অ) ফাংরালদ ইলত তদলন্ত অংগ্রলণয জন্য ‘স্বীকৃত প্রবতবনবধ’ বপ্রযণ কযা ইলফ 

বকনা; এফং  

(আ) স্বীকৃত প্ররতরনরধ রনমৄি করযফায ইিা বাল ণ করযদর অথ ফা ইবতভলধ্য বনমৄক্ত 

কযা ই া থাবকলর তদন্তকাযী যাষ্ট্রলকস্বীকৃত প্রবতবনবধয বমাগাদমাদগয রফফযণ 

এফাং উি বদদ তোঁায বৌছাইফায প্রতযারত তারযখ অফরত করযদফন। 
 

(ঘ) ২২৫০ বকরজ জলনয উলদ্ধঘয জন বফবষ্ট বফভালনয বক্ষলে তদন্তকাযী যাষ্ট্র অনুলযাধ 

কবযলর একজন স্বীকৃত প্রবতবনবধ বনমৄক্ত কবযলফন। 

 

৩১। তদদেয অেফ যতীকারীন রফবৃবত।-(১) দুঘ যটনা ফা ঘটনায াংঘটিত ইফায ১২ (ফায) ভাদয ভদে 

মরদ তদদেয চূড়াে প্ররতদফদন প্রকাদে প্রকা কযা না মা  , তদফ করভটি ঘটনায প্ররতটি ফারল যকীদত তদদেয 

অেফ যতীকারীন রফবৃরত জারয কবযলত াবযলফন অথফা অাযগতা  তদদেয অগ্রগরত এফাং উত্থারত বকানও 

সুযিায রফল ারদ রফদবালফ ফণ যনা কবযলত াবযলফন। বম কর স্থালন বফবৃবত প্রদান কবযলত ইলফ: 

 

(ক) ফাাংরাদদদয বকান াংরেষ্ট রফবাগ; 

(খ) দুঘ ঘটনায ব্যাালয বম কর যাষ্ট্রগুবরয  প্রতযি ম্পৃক্ততা থাবকলফ এফাং প্রলমাজয বক্ষলে 

আইরএও-বক; এফাং 

(গ) বকান যালষ্ট্রয নাগরযক তাত ফা ভাযাত্মকবালফ আত ইলর, উক্ত যাষ্ট্রলক 

 

(২) করভটি তদদেয অেফ যতীকারীন রফবৃরত ফ যজনীনবাদফ প্রকা কবযলফ। 

 

৩২। দুঘ যটনা এফাং ঘটনায ডাটাদফ ততযী ও ংযক্ষণ।- করভটি প্রকৃত ফা ম্ভাব্য সুযিা ঘাটরত 

ংক্রান্ত বকান তলথ্যয কাম যকয রফদেলণ এফাং  প্রল াজনী  প্ররতদযাধমূরক দদি রনধ যাযদণয রনরভি দুঘ যটনা 

ও ঘটনায ডাটাদফ ততযী ও ংযক্ষণকবযলত াবযলফন।  

 

৩৩। যবতকযণ  বপাজত।-(১) এই বফবধভারা কাম ঘকয ইফায লে লে Civil Aviation 

Rules 1984 এয Part-XIII যবত ইলফ। 

 



20 

 

(২)  উ-বফবধ (১) এয অধীন যবতকযণ লত্ত্ব উক্ত বফবধমূলয এয অধীন(ক) কৃত বকান কাজ ফা 

গৃীত বকান ব্যফস্থা, প্রণীত বকান ডকুলভন্ট, জাযীকৃত বকান আলদ, বনলদ ঘনা ফা াকুঘরায, 

ইসুযকৃত বকান বনাটি অথফা ম্পাবদত চুবক্ত ফা দবরর এই বফবধভারায অধীনকৃত, গৃীত,প্রণীত, 

জাযীকৃত, ইসুযকৃত, প্রদত্ত অথফা ম্পাবদত ফবর া গে ইলফ; 

(খ) চরভান ফা বনষ্পন্নাধীন বকান কাম ঘক্রভ এই বফবধভারায অধীন, মতদূয ম্ভফ, বনষ্পবত্ত কবযলত 

ইলফ; এফং 

(গ) দাল যকৃত বকান ভাভরা ফা কাম ঘধাযা বকান আদারলত চরভান থাবকলর উা                    

এভনবালফ বনষ্পবত্ত কবযলত ইলফ বমন উক্ত বফবধভারায Part-XIII যবত   নাই। 

 

           ৩৪। ইংলযবজলত অনূবদত াঠ প্রকা।- (১) এই বফবধভারা প্রফতঘলনয য যকাবয বগলজলট প্রজ্ঞান 

দ্বাযা, এই বফবধভারায ফাংরা ালঠয ইংলযবজলত অনূবদত একটি বনব ঘযলমাগ্য াঠ (Authentic 

English Text) প্রকা কযা ইলফ। 

 

(২) ফাংরা  ইংলযবজ ালঠয ভলধ্য বফলযালধয বক্ষলে ইংলযজী াঠ প্রাধান্য াইলফ। 

 

 

-ভাপ্ত- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


