
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২৩.১৮৮ তািরখ: 

০১ মাচ � ২০২৩

১৬ ফা�ন ১৪২৯

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

��: নং-চউক/এও/িবিসস ২৫.৪৭.১৫০০.০৭৩.৪৩.৩৮৩.২২/৩০৯, তািরখ:-০৬/০২/২০২৩ি�ঃ।

            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 ১৮'১০.০০"উ�র, ৯১ ৪৭'২৭.০০"�ব �, �মৗজা-দি�ণ
হািলশহর, আর,এস দাগ নং-৮০২৪(অংশ), ৮০২৫(অংশ) ও িব,এস দাগ
নং-৮০৬৯(অংশ), ৮০৫৯(অংশ), থানা-ব�র, �জলা-চ��াম।

৯৯(িনরান�ই)�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�।

০ ০

১-৩-২০২৩

�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, সদ� সিচব, ইমারত িনম �াণ কিম�-২, চউক ভবন, চ��াম।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২৩.১৮৮/১(৩)
১৬ ফা�ন ১৪২৯



তািরখ: ১৬ ফা�ন ১৪২৯

০১ মাচ � 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, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।

৩) সব �জনাব আরহা� জিমর আহ�দ, িপতা/�ামী- মর�ম জাফর আহ�দ, এছাক সওদাগর বাড়ী, স�েগালা �রল �িসং, দি�ণ ম�ম

হািলশহর, ডাক-ব�র-৪১০০, থানা-ব�র, চ��াম।

১-৩-২০২৩
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২৩.১৯২ তািরখ: 

০১ মাচ � ২০২৩

১৬ ফা�ন ১৪২৯

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

��: নং-চউক/এও/িবিসিস/৪৫৪/০২/২০২১-২০২২/১৮৫, তািরখ:-১৯/০১/২০২৩ি�ঃ।

           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 ১৬'৩৬.৩৩৬"উ�র, ৯১ ৪৭'০৪.৩০২"�ব �, �মৗজা-দি�ণ
হািলশহর, আর,এস দাগ নং-৩৩২৮(অংশ) ও িব,এস দাগ নং-৪১৩৬(অংশ), থানা-ব�র,
�জলা-চ��াম।

৯৯(িনরান�ই)�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�।

০ ০

১-৩-২০২৩

�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, সদ� সিচব, ইমারত িনম �াণ কিম�-২, চউক ভবন, চ��াম।

১৬ ফা�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২৩.১৯২/১(৩) তািরখ: ১৬ ফা�ন ১৪২৯

০১ মাচ � 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, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।

৩) সব �জনাব শাম�র নাহার �বগম গং, িপতা/�ামী-�শরমত আলী খান, সাং- �দৗলত মালেমর বািড়, দি�ণ হািলশহর, �রাতন সাইট

পাড়া, ডাকঘর-�সইল� কেলানী-৪২১৮, �জলা-চ��াম।

১-৩-২০২৩
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.২০৪ তািরখ: 

০১ মাচ � ২০২৩

১৬ ফা�ন ১৪২৯

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

��: নং-EDOTCO BD-2023/05, তািরখ:-18/০১/২০২৩ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত �েটর .�ভৗগিলক �ানাংক: 22 42'31.79"N, 90 18'26.57"E,
Vill: United Housing, Pirer Chak, PO: Khadim Nagar, PS: Shahporan, Dis: Sylhet. এর পে�

�দ� জিমর তফিসেলর সােথ �ভৗগিলক �ানাংেকর িমল  না থাকায় উ�তা িনণ �য় করা স�ব হে� না। 

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে��  স�ক �ভৗগিলক �ানাংকসহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

০ ০

১-৩-২০২৩

Head of site Acquisition & Management, 

edotco Bangladesh co. Ltd, Uday Tower, 

13th & 14th Floor, 57 & 57/A

 Gulshan Avinue, Gulshan-1, 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.২০৪/১(২) তািরখ: ১৬ ফা�ন ১৪২৯

০১ মাচ � 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।

১-৩-২০২৩

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.২০৬ তািরখ: 

০১ মাচ � ২০২৩

১৬ ফা�ন ১৪২৯

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

��: (ক) No.: e.co SAQ-2022/221, Date:-10/11/2022.

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪৩.২২.০১৮/৯২ক, তািরখ:-১৪/০২/২০২৩ি�ঃ।

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

ি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

�তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন
হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক:23 49'50.45"N, 90 22'42.92"E, H#212,
Sagufta Housing, Block-B, Baunia(Part), Ward No-02,
PS-Pallabi, Dist:Dhaka.

১০৮(একশত আট)�ট

(খ)
�ভৗগিলক �ানাংক:23 45'25.38"N, 90 23'17.59"E, House No-
16/9, Indira Road, Tejgaon college Land, PS: Tejgaon
, Dist: Dhaka.

৭৩(িতয়া�র)�ট

(গ)
�ভৗগিলক �ানাংক:23 47'45.28"N, 90 22'51.13"E, House No-
643/B, Kamalkhan Road, PO:Ibrahimpur, PS:Kafrul,
Dist:Dhaka.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট

(ঘ)
�ভৗগিলক �ানাংক:23 47'11.55"N, 90 22' 25.10"E, H#470/2/A,
Wast Shewrapara, Shamim Sarani Mirpur, Dhaka-
1216.

১১৮(একশত আঠােরা)�ট

(ঙ)
�ভৗগিলক �ানাংক:23 47'06.36"N, 90 22' 28.92"E, House No-
175, Wast Kafrul, Agargaon, PS:Taltola, Dist:Dhaka.

৬২(বাষি�)�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� রা(ক)খেত (ক)হেব।

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

(গ) �মাবাইল টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব। �মাবাইল টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল
�িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।

০৩। �তজগ�ও ি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 ২৪ �ে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

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



১-৩-২০২৩

Head of site Acquisition & Management, 

edotco Bangladesh co. Ltd., Uday Tower, 

13th & 14th Floor, 57 & 57/A, Gulshan 

Avinue
Gulshan-1, 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.২০৬/১(৩) তািরখ: ১৬ ফা�ন ১৪২৯

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

৩) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

১-৩-২০২৩
�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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