
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প�
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক ম�ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.১৩২
তািরখ: 

১৭ �ফব্�য়াির ২০২৩
িবষয়:
�মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
সূ�:
No.: edotco BD-2022/262, Date:-15/12/2022.

        উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অন�ান� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি�
সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত শাহ জালাল আ��জািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO
(AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অনুযায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �াপ� উ�তা
কতৃ �প� কতৃ�ক অনুেমািদত হেয়েছ।

�িমক
নং

�মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর
তফিসল

হযরত শাহ জালাল আ��জািতক
িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অনুেমািদত
উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক: 23০49'04.62"N, 90০26'31.31"E,
(DHBDN3) 36 C2 House # 545/A, Road # 19, Block-j,
Bashundhara R/A, Dhaka Play Pen School.

৯৯(িনরান�ই)ফুট

০২
�ভৗগিলক �ানাংক: 23০51'30.45"N, 90০24'08.17"E,
(DHAP2Z)Shayesta Kha Avenue Road, Uttara, Sector-4,
Uttara, Dhaka.

৩৯(উনচি�শ)ফুট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক:23০51'23.72"N, 90০21'09.76"E,
(DHTRG55) Krishnochura Bhaban, Sector-18, PO: Turag,
PS: Turag, Dist: Dhaka.

১০৮(একশত আট)ফুট

০৪ �ভৗগিলক �ানাংক:23০55'25.69"N, 90০23'20.79"E,
(GPSDRAM), Poschim Gazipura, Zinnat Ali Madbar Road,

৪৯(উনপ�াশ)ফুট

৪ ফাল্�ন ১৪২৯



Dist: Gazipur.
০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী ব���/�গা��/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� সমূহ
অবশ�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর িসিঁড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), খু�ঁট, �িতব�ক
বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অনুেমািদত উ�তার মেধ� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জন� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত ব�বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার
মেধ� সীিমত রাখেত হেব।
গ) �মাবাইল টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নীচ�  হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব।
�মাবাইল টাওয়ােরর চ�ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �াদয় পয �� এবং
খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। হযরত শাহ জালাল আ��জািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত
উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর �াপ� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ।
সুতরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৭ ফুেটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মাধ�েম �দ�
উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। নকশা অনুেমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অনুেমািদত উ�তার
মেধ� �াপনা/�মাবাইল টাওয়ার িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অনুেমািদত উ�তার ছাড়প��ট যাচাই
করেণর জন� নকশা অনুেমাদনকারী সং�ােক অনুেরাধ করা যাে�।

১৭-২-২০২৩

Head of site Acquisition & Management  edotco Bangladesh co. Ltd., Uday Tower, 13th & 14th Floor, 
57 & 57/A, Gulshan AvinueGulshan-1, Dhaka-1212.

�মাঃ মাসুদ রানা
উপ-পিরচালক (এ�টএম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.১৩২/১(২)
তািরখ: 

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃ �প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।
২) �চয়ারম�ান, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

১৭-২-২০২৩

৪ ফাল্�ন ১৪২৯
১৭ �ফব্�য়াির ২০২৩



�মাঃ মাসুদ রানা
উপ-পিরচালক (এ�টএম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২৩.১৪৩ তািরখ: 

১৯ �ফ�য়াির ২০২৩

৬ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: (ক) নং-িবঃ �ঃ-১৫/২২-২৩/২৯৭, তািরখ:-২৩/০১/২০২৩ি�ঃ।

(খ) নং-৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫৫৪, তািরখ:-১৪/১০/২০২২ি�ঃ

             উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন শাহ আমানত

আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক

�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িমক

নং
�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর
এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২ ১৭' ৪৯.০০"উ�র, ৯১ ৪৭'০১.০০"�ব �, �মৗজা-দি�ণ হািলশহর,
আর,এস দাগ নং-৬৫০৪(অংশ) ও িব,এস দাগ নং-৭৪৭(অংশ), থানা-ব�র, �জলা-চ��াম।

১০৮(একশত আট)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন

অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ১৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র

মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। চ��াম উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন
িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� অ�েরাধ করা যাে�।

০৬।  এত�ারা “খ” প�� বািতল করা হল।

০ ০

১৯-২-২০২৩

�চয়ার�ান, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০



ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার ২, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২৩.১৪৩/১(৩) তািরখ: ৬ ফা�ন ১৪২৯

১৯ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়র সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) জনাব (ক) �রহানা �বগম, �ামী-মর�ম �খারেশদ আলম, (খ) রিব আলম, (গ) �সািনয়া আলম, সব �িপতা-মর�ম �খারেশদ আলম,

সাং- �রিজয়া িভলা, মাইজপাড়া, দি�ণ ম� হািলশহর, থানা-ব�র, �জলা-চ��াম।
৩) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।

১৯-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৫.২৩.১৪৫ তািরখ: 
১৭ �ফ�য়াির ২০২৩

৪ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনান/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-এসিসিস/�েকৗঃ/�ত�-১০০/৮৩৮তািরখ: ০১/০২/২০২৩ি�ঃ।

        উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন ওসমানী আ�জ�ািতক

িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া�

�া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িমক    

নং
          �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

   (ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৪ ৫২'৩৪.০০"উ�র, ৯১ ৫২'৪২.০০"�ব �, �মৗজা-
িমউিনিস�ািল�, এস,এ দাগ নং-৭৫০৪, িব,এস দাগ নং-৩৪০২৮/৩৪০৩৪/৩৪০৩৫,
থানা-সদর, �জলা-িসেলট। 

 ১৬৪( একশত �চৗষি�)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই  পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ   �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন

অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ৫০ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র

মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত
করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

১৭-২-২০২৩

�ধান �েকৗশলী, �েকৗশল িবভাগ, িসেলট িস� কেপ �ােরশন, নগর 

ভবন, িসেলট।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৫.২৩.১৪৫/১(৩) তািরখ: ৪ ফা�ন ১৪২৯

১৭ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:



১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়বসাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) পিরচালক, ওসমানী আ�জ�ািতক িবমানব�র, িসেলট।
৩) জনাব এহেতশা�ল হক, িপতা-�ত আ�ছ ছালাম �চৗ�রী সািকন, ৪০/১, �রাড নং-০২, �ক-ই, শাহজালাল উপশহর, িসেলট।

১৭-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২৩.১৪৭ তািরখ: 

১৭ �ফ�য়াির ২০২৩

৪ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: (ক) নং-২৭.২১.০০০০.৪১৩.২৪.০০১.২২/৮৩৬, তািরখ:-২৬/২২/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০৫.০০৬.১৮.৩২৯৮, তািরখ:-৩১/০৩/২০১৯ি�ঃ।

           উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত ‘ক’ পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৬’৫০.০০উ�র,

৯০ ২২’২৪.০০�ব �, �মৗজা-কাফ�ল, আর,এস দাগ নং-১৪৪১, ১৪৪২,আগারগ�ও, �ক-িড, �শেরবাংলা নগর (বাংলােদশ িব�িব�ালয় ম�রী

কিমশেনর উ�র পােশ �), ঢাকা এর উপর �� ‘খ’ পে�র মা�েম িবিধ �মাতােবক ১৫০(একশত প�াশ)�েটর উ�তার ছাড়প� �দান করা হয়। যা

বিণ �ত �েটর উপর সেব �া� �া� উ�তা।
 

ইহা আপনার সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হল।

০

০

১৭-২-২০২৩

ত�াবধায়ক �েকৗশলী �ত�কাজ, িপিজিসিব (পাওয়ার ি�ড �কা�ানী 
অব বাংলােদশ িলঃ), PGCB Bhaban, Avenue-3, 

Jahurul Islam CityAFtabnagar, Dhaka, 

Dhaka-1212.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২৩.১৪৭/১ তািরখ: ৪ ফা�ন ১৪২৯

১৭ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

১৭-২-২০২৩
�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২৩.১৪৮ তািরখ: 

১৯ �ফ�য়াির ২০২৩

৬ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২৩-১৯, তািরখ:-২৯/০১/২০২৩ি�ঃ।

        উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত শাহজালাল
আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক

�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৫১'৪৯.২৩"উ�র, ৯০ ২৩'২৪.৮৪"�ব �, �ট নং-০৬,
�রাড নং-০৬/এ, �স�র নং-০৫, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৫৩(িত�া�)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:

(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।

০৩। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন
অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৭ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র

মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন

িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

১৯-২-২০২৩

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, উ�রা, ঢাকা।

৬ ফা�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২৩.১৪৮/১(৩) তািরখ: ৬ ফা�ন ১৪২৯

১৯ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, উ�রা, ঢাকা।

৩) জনাব �সিলনা আ�ার, �কানা-বাসা-০২, �রাড নং-৫/এ, �স�র নং-০৫, উ�রা আ/এ, ঢাকা-১২৩০।

১৯-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২৩.১৫৮ তািরখ: 
১৯ �ফ�য়াির ২০২৩

৬ ফা�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-২৫, তািরখ:-০২/০২/২০২৩ি�ঃ।

              উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �িম�া

িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া�

�া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�িম�া িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন হেত

অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৩২'২০.৮৮"উ�র, ৯০ ৪৭'০৩.০৭"�ব �, �মৗজা-�প�ই, িব,এস
দাগ নং-৭৭১৩, �হাি�ং নং-২০২/১, ওয়াড � নং-০২, �গৗরী�র ইউিনয়ন, উপেজলা-
দাউদকাি�, �জলা-�িম�া।

৫০০(প�চশত)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ   �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�

সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �িম�া িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর

�া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা

হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। �িম�া িস� কেেপ �ােরশন/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন
িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।

০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

১৯-২-২০২৩

�চয়ার�ান, �গৗরী�র ইউিনযন, উপেজলা-দাউদকাি�, �জলা-�িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

৬ ফা�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২৩.১৫৮/১(৩) তািরখ: ৬ ফা�ন ১৪২৯

১৯ �ফ�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া।

৩) জনাব নািছর উি�ন, �গৗরী�র ইউিনয়ন, উপেজলা-দাউদকাি�, �জলা-�িম�া।

১৯-২-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)


