
বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১২ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ_2022/237, Date:-06/06/2022

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন শাহ আমানত আ জািতক িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14

এর িনয়ম অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল

শাহ আমানত 
আ জািতক 

িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত 

অ েমািদত উ তা

১

ভৗগিলক ানাংক: 22 14' 21.98"N, 91 48' 32.9"E 
"Vill:Dakkhin Patenga, Madham Para (Madrasa 
Gate), PO:Biman, Bandar ,PS:Patenga, 
Dis:Chittagong.

১০৮১০৮((একশতএকশত   আটআট)) টট

২

ভৗগিলক ানাংক: 22 15'15.52"N, 91 47'5.35E, Maa Manzil, 
Begumgonj Housing Society Hazi Rofikul Islam 
Sarak, Parchim Muslimabad, Uttar Patenga, 
PS:Patenga, Dis:Chittagong.

১০৮১০৮((একশতএকশত   আটআট)) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 22 15' 6.37"N, 91 48' 4.72"E, Vill: 

Chowdhury Para, PO:Middle Patenga, PS: Patenga, 
Dis:Chittagong.

১০৮১০৮((একশতএকশত   আটআট)) টট

৪ ভৗগিলক ানাংক: 22 16'45.49"N, 91 51'9.57"E, Rostom Ali 
Jame Mosjid, Shahmirpur, Patiya, Chittagong. ১০৮১০৮((একশতএকশত   আটআট)) টট

৫
ভৗগিলক ানাংক:22 14'48.12"N, 91 47'3.26"E, Golden 

Beach Charpara, Ward No-41, South Patenga, 
Patenga. Chittagong.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   
প েন েরাপ েন েরা)) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১



(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। শাহ আমানত আ জািতক িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি
িবেবচনায় উ  ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ১৪

েটর অিতির  হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ
করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১২/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
(ওেয়ব সাইেট কােশর জ )
২) চয়ার ান, চ াম উ য়ন ক প , চউক ভবন, চ াম।
৩) পিরচালক, শাহ আমানত আ জািতক িবমানব র, চ াম।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৩ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.:e.co SAQ-2022/236, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন শাহ আমানত আ জািতক িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14

এর িনয়ম অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল
শাহ আমানত আ জািতক 

িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন হেত 
অ েমািদত উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 22 15' 33.66"N, 91 48' 1.84"E, 

East katghar, Middle Halishahar,  Potenga, 
Chittagong.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

২
ভৗগিলক ানাংক: 22 14' 41.28"N, 91 47' 50.71"E, 

Vill: South Patenga, Nazirpara, PO: Middle 
Patenga, P.S: Patenga, Dist: Chittagong.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 22 15' 31.97"N, 91  50' 29.72"E, 

Village: Shahmirpur, PO: Fakirneer, PS: 
Patiya, Dist: Chittagong.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৪
ভৗগিলক ানাংক: 22 18' 2.92"N, 91 49' 22.48"E, 

west char lakshaya Moulovipara, kornofulli, 
Chittagong.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৫
ভৗগিলক ানাংক: 22 17' 34.73"N, 91 48' 30.71"E, 

Vill:Dangarchar Hindupara, PO. Charlakma, 
PS. Patia, Dis: Chittagang.

১০২১০২((একশতএকশত   ইই )) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। শাহ আমানত আ জািতক িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১



িবেবচনায় উ  ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ১৪
েটর অিতির  হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ

করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৩/১(২) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
(ওেয়ব সাইেট কােশর জ  করা হল)।
২) পিরচালক, শাহ আমানত আ জািতক িবমানব র, চ াম।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৪ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/242, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন বিরশাল িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল বিরশাল িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 22° 47' 44.92"N, 90° 17' 47.51"E, 

Vill: North Rahmatpur, PO: Rahmatpur, PS: 
Barishal Aitport, Dist: Barishal.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

২
ভৗগিলক ানাংক: 22° 45' 37.66"N, 90° 17' 39.66"E, 

Vill: Doksin Pangsha, PO: Madobpasha, PS: 
Babuganj, Dist: Barishal.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 22° 47' 35.35"N, 90° 19' 37.91"E, 

Vill: Maddho Kismat Chandpasa, Post: 
Chandpasa, PS: Airport ,Dist: Barisal.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। বিরশাল িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ  ােন
অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ১০ েটর অিতির  হেল,
অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১



১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৪/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, বিরশাল িবমানব র, রহমত র, বা গ , বিরশাল।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৫ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/244, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন ক বাজার িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল ক বাজার িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 21° 26' 1.07"N, 91° 59' 42.04"E, 

Vill: Sattika Polli, PO:Coxs Bazar, 
Dist:Coxsbazar.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

২
ভৗগিলক ানাংক: 21° 28' 45.95"N, 91° 59' 

33.86"E, Vill: Fokir Para, PO: Koruskhul, 
PS: Cox's Bazar Sadar, Dist: Cox's Bazar.

১০২১০২((একশতএকশত   ইই )) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 21° 27' 57.6"N, 91° 58' 44.98"E, 

Vill: Monpara Khurushkul, PO: 
Khurushkul, PS: Sadar, Dist: Cox's Bazar.

১০৮১০৮((একশতএকশত   আটআট)) টট

৪
ভৗগিলক ানাংক: 21° 25' 59.69"N, 91° 58' 

56.59"E, Vill-Hakim para Halongkhali, P.O- 
Balukhali -4750, PS-Ukhia, Dist-Coxbazar.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। ক বাজার িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ

ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ১২ েটর অিতির
হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

১



াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৫/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, ক বাজার িবমানব র, ক বাজার।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৫ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/244, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন ক বাজার িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল ক বাজার িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 21° 26' 1.07"N, 91° 59' 42.04"E, 

Vill: Sattika Polli, PO:Coxs Bazar, 
Dist:Coxsbazar.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

২
ভৗগিলক ানাংক: 21° 28' 45.95"N, 91° 59' 

33.86"E, Vill: Fokir Para, PO: Koruskhul, 
PS: Cox's Bazar Sadar, Dist: Cox's Bazar.

১০২১০২((একশতএকশত   ইই )) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 21° 27' 57.6"N, 91° 58' 44.98"E, 

Vill: Monpara Khurushkul, PO: 
Khurushkul, PS: Sadar, Dist: Cox's Bazar.

১০৮১০৮((একশতএকশত   আটআট)) টট

৪
ভৗগিলক ানাংক: 21° 25' 59.69"N, 91° 58' 

56.59"E, Vill-Hakim para Halongkhali, P.O- 
Balukhali -4750, PS-Ukhia, Dist-Coxbazar.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। ক বাজার িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ

ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ১২ েটর অিতির
হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

১



াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৫/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, ক বাজার িবমানব র, ক বাজার।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৬ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/243, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন ক বাজার িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল ক বাজার িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক:21 26' 30.48"N, 91 58' 55.49"E, 

Almas Complex, Main Road, P.S. -Cox's Bazar 
Sadar, Cox’s Bazar.

৯৫৯৫ (( চান ইচান ই )) টট  

২
ভৗগিলক ানাংক: 21 27' 27.36"N, 91 58' 2.28"E, Vill 

+ Road: North Nunia Char, Cox’s Bazar Sader, 
Cox's Bazar.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 21  27' 53.93"N, 91 59' 24.72"E, 

Vill. -Mehedi Para, P.O.- Khurushkul, P.S.-
Cox's Bazar Sadar, District: Cox's Bazar.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৪
ভৗগিলক ানাংক:21  26' 9.34"N, 91 58' 25.45"E, Vill: 

South Baharchara, PO: Cox’sBazar, PS: 
Cox’sBazar Sadar, Dist: Cox’sBazar.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৫ ভৗগিলক ানাংক: 21 26' 36.41"N, 91 58' 35.97"E, 
Main Road, Cox’s Bazar Sader, Cox’s Bazar. ৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। ক বাজার িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ

ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ৪২ েটর অিতির

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১



হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৬/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প
(ওেয়ব সাইেট কােশর জ )
২) িবমানব র ব াপক, ক বাজার িবমানব র, ক বাজার।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৭ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/245, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন যেশার িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ যায়ী

িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল যেশার িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 23° 9' 13.3"N, 89° 11' 23.77"E, 

House No. 596/C, SMR Road South of New 
Khoertola, Powerhouse Kotowali, Jessore.

১০২১০২((একশতএকশত   ইই )) টট

২
ভৗগিলক ানাংক: 23° 11' 54.78"N, 89°08' 35.7"E, 

Vill:Bodiatila, Post Office: Chandutia, Police 
Station: Jessor Sadar, District: Jessore.

১০৫১০৫ ((একশতএকশত   াচাচ )) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 23° 11' 29.35"N, 89°07' 36.09"E, 

Vill: Chandotia, PO: Chandotia, PS: Jessore 
Sadar, Dist: Jessore.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

৪
ভৗগিলক ানাংক: 23° 12' 25.71"N, 89° 12' 4.19"E, 

Vill: Bolpur, P.O: Noudagram, P.S: Jessore 
Sadar, Dist: Jessore.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। যেশার িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ  ােন
অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ৪২ েটর অিতির  হেল,
অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

১



াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৭/১(২) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, যেশার িবমানব র, যেশার।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৮ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/247, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন যেশার িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ যায়ী

িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল
যেশার িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত 

উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 23°09'38.81"N, 89°10'44.00"E, Vill: 

Sujalpur, PO: Takutia, PS: Jessore Sadar, Dist: 
Jessore.

১৩৫১৩৫ ((একশতএকশত   য় ি শয় ি শ )) টট

২
ভৗগিলক ানাংক: 23° 11' 59.43"N,89° 11' 00.59"E, Vill: 

Nurpur, PO Churamonkati, PS: Jessore Sadar, 
Dist: Jessore.

৯৮৯৮((আটান ইআটান ই )) টট

৩
ভৗগিলক ানাংক: 23°08'05.81"N, 89°10'02.18"E, Vill: 

Malunchi, PO: Vakulia, PS: Jessore Sadar, Dist: 
JEessore.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েনরপ েনর)) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। যেশার িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ  ােন
অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ৪২ েটর অিতির  হেল,
অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর

১



জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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 এস)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩১৮/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, যেশার িবমানব র, যেশার।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২১.৩২১ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় াপনাাপনা //ভবনভবন   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: (ক) নং-৪৬.১০.০০০০.০৭৭.১৬.৫৫৩.২০২২, তািরখ:-২৬/০১/২০২২ি ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪০.২২.০১৮/৩২ক, তািরখ:-২১/০৬/২০২২ি ঃ।

১।  উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন তজ াও িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং াপনা/ভবন িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল
তজ াও িবমানব েরর 

এেরা াম এিলেভশন হেত 
অ েমািদত উ তা

(ক)
ভৗগিলক ানাংক: ২৩িড ী ৪৮িমিনট ৪২.২০ সেক  উ র, ৯০িড ী ২২িমিনট 

১৯.৭০ সেক  ব, মৗজা-উ র সনপাড়া পবতা, দাগ নং-২৪৯১২, ২৪৯৫৬, ২৪৯৭৩, 
২৪৯৭৪, থানা-িমর র, জলা-ঢাকা।

১৫০১৫০ ((একশতএকশত   প াশপ াশ )) টট

০২। াপনা/ভবন িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত 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) িনমাণ 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 যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ আবহাওয়ায়

ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। তজ াও িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ

ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ২৪ েটর অিতির
হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ য়ন ক প /নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত
উ তার মে  াপনা/ভবন িনমাণ 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 ।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা

উপ-পিরচালক (এ এম)
১



ধান িনবাহী কমকতা (অিতির  সিচব), ঢাকা উ র 
িস  কেপােরশন, ঢাকা।

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২১.৩২১/১(২) তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, জানাল অিফস ( জান-৩), রাজধানী উ য়ন ক প , জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এম)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩২১ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/246, Date:-06/06/2022.

০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন যেশার আ জািতক িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর

িনয়ম অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক 
নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল

যেশার িবমানব েরর এেরা াম 
এিলেভশন হেত অ েমািদত 

উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক:23 10' 37.6"N, 89 12' 7.27"E, Akbar 

Hussain Super Market, Purana Bazar, PS-
Madaripur, Sadar Dist. Madaripur.

ভৗগিলক ানাংক স ক না।

২ ভৗগিলক ানাংক: 23 10' 14.45"N, 89 11' 32.1"E, Arobpur, 
biman Bondor Road, Jessore. ১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েন েরাপ েন েরা)) টট   

৩
ভৗগিলক ানাংক: 23 12' 56.12"N, 89 10' 58.94"E, Vill: 

Bijoynagar, P.O: Khujar Hat, P.S: Chaugachha, 
Dist: Jashore.

১৩৫১৩৫ ((একশতএকশত   য় ি শয় ি শ )) টট   

৪
ভৗগিলক ানাংক: 23 11' 2.47"N, 89 12' 1.08"E, Vill: 

Birampur, P.O- Education Board, P.S: Jessore 
Sadar, Dist- Jessore. 

১৩৫১৩৫ ((একশতএকশত   য় ি শয় ি শ )) টট

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। যেশার িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ  ােন
অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ৪২ েটর অিতির  হেল,
অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১



াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

Director, Engrineering edotco 
Bangladesh Company 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩২১/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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, যেশার িবমানব র, যেশার।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এম)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২১.৩২২ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় াপনাাপনা //ভবনভবন   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: নং- (১) ২৫.৩৯০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২-২৫৬, তািরখ:-২৩/০২/২০২২ি ঃ।

নং-(২) ০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪০.২২.০১৮/১০ক, তািরখ:-০৭/০৬/২০২২ি ঃ।

১।  উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন তজ াও িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং াপনা/ভবন িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল

তজ াও 
িবমানব েরর এেরা াম 

এিলেভশন হেত 
অ েমািদত উ তা

(ক)

ভৗগিলক ানাংক: ২৩িড ী ৪৭িমিনট ৩৭.৬৩ সেক  উ র, ৯০িড ী ২২িমিনট 
৪৫.৮৩ সেক  ব, মৗজা- সনপাড়া পবতা, িস,এস দাগ নং-১৫৫৯(অংশ), আর,এস দাগ 
নং-১৮৪৩৭, ১৮৪৩৮(অংশ), িস  জিরপ দাগ নং-৫৩৭৫৩(অংশ), থানা-িমর র, জলা- 
ঢাকা।  

২৫২৫ (( িচশিচশ )) টট 

০২। াপনা/ভবন িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত 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) িনমাণ 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 যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ আবহাওয়ায়

ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। তজ াও িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি  িবেবচনায় উ

ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ২৪ েটর অিতির
হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ য়ন ক প /নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত
উ তার মে  াপনা/ভবন িনমাণ 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 ।

১৪-৭-২০২২

১



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

িি   আকষণঃআকষণঃ  অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয় ), অথরাইজড অিফসার-১ ( জান-৩), রাজধানী উ য়ন ক প ,
জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২১.৩২২/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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 (এ এস), অপােরশন বা , িবমান বািহনী সদরদ র, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা।
৩) জনাব সািবনা ইসলাম গং, বাসা-১৩২৪/এ, ব শওড়াপাড়া উ র, সনপাড়া পবতা, িমর র, ঢাকা।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এম)

২



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩২২ তািরখ: 
১৪ লাই ২০২২

৩০ আষাঢ ়১৪২৯

িবষয:় মাব াইলমাবাইল   ট াওয়ারট াওয়ার // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: No.: e.co SAQ-2022/238, Date:-06/06/2022.

 ০১।   উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন শাহ আমানত আ জািতক িবমানব েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14

এর িনয়ম অ যায়ী িনে বিণত ছেক দিশত সেবা  া  উ তা ক প  ক ক অ েমািদত হেয়েছ।

িমক নং মাবাইল টাওয়ার/ াপনা িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল
শাহ আমানত  আ জািতক িবমানব েরর 

এেরা াম এিলেভশন হেত অ েমািদত 
উ তা

১
ভৗগিলক ানাংক: 22° 17' 25.09"N, 91° 47' 

24.25"E "Vill: Dakshin Halishohor, PO: 
Seilos Caloni, PS: EPZ, Dist: Chattogram.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েন েরাপ েন েরা)) টট  

২

ভৗগিলক ানাংক: 22°15'33.34"N, 91°47'26.74E, 
 H/N: 1687/A/2406 Katgar Moor 
Muslimabad, PS: Patenga, Dist: 
Chattogram.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েন েরাপ েন েরা)) টট  

৩

ভৗগিলক ানাংক: 22° 15' 22.25"N, 91° 47' 
39.55"E, Syed Ahmed Bari Dhoom Para 
Katghar Morh, PS-Patenga, Dis- 
Chattogram.

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েন েরাপ েন েরা)) টট  

৪

ভৗগিলক ানাংক: 22°13' 58.51"N, 91° 51' 
35.32"E, Deyan Bazar, Vill: Guapanchak 6 
ward, PO: Bairag, PS: Anowara, 
Chattogram. 

১১৫১১৫ ((একশতএকশত   প েন েরাপ েন েরা)) টট  

০২। মাবাইল টাওয়ার/ াপনা/ িনমােণ িনমাণকারী ি / গা ী/সং া/ িত ানেক িনে বিণত শত স হ অব ই পালন
করেত হেব:
(ক) মাবাইল টাওয়ার/ া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) িনমাণ কােজর জ  ন বা তদজাতীয় কান য পািত বহার করেল স েলাও উ  উ তার মে  সীিমত রাখেত
হেব।
(গ) াপনা/ মাবাইল টাওয়ােরর ড়ায় ( েযাজ  ে ) লাল িতব ক বািত যা  হেত েযাদয় পয  এবং খারাপ
আবহাওয়ায় ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। শাহ আমানত আ জািতক িবমানব েরর এেরা াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ তা)- ক িভি
িবেবচনায় উ  ােন অবকাঠােমা িনমােণর া  উ তা িনধারণ করা হেয়েছ। তরাং িনমাণ ােনর এিলেভশন ১৪

১



েটর অিতির  হেল, অিতির  উ তা অ  পে র মা েম দ  উ তা হেত বাদ িদেয় ািবত অবকাঠােমা িনমাণ
করেত হেব।
০৪। নকশা অ েমাদনকারী সং া ািবত ােন উপেরা  শতাবলীর আেলােক অ েমািদত উ তার মে

াপনা/ মাবাইল টাওয়ার িনমাণ সীিমত রাখা িনি ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ কািশত অ েমািদত উ তার ছাড়প  যাচাই করেণর
জ  নকশা অ েমাদনকারী সং ােক অ েরাধ করা যাে ।

১৪-৭-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৩২২/১ তািরখ: ৩০ আষাঢ ়১৪২৯
১৪ লাই ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ 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 জািতক িবমানব র, চ াম।

১৪-৭-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এম)

২
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