
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

www.caab.gov.bd

সদ� (এ�এম) এর দ�র

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৫.২৩.৪ তািরখ: 

১৫ জা�য়াির ২০২৩

১ মাঘ ১৪২৯

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

��: নং-৪৬.০৭.০০০০.০১৮.৯৯.০২২,১৯-৭১১-তািরখ: ০৪/০১/২০২৩ি�ঃ।
        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 ৫৪'৩৫.৪৭"উ�র, ৯১ ৫১'২২.৬৯"�ব �, �মৗজা-বাগবাড়ী,
এস,এ দাগ নং-১১৯, িব,এস দাগ নং-৯৬২৭/৯৬২৮ থানা-িসেলট 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

১৫-১-২০২৩

�ময়র, িসেলট িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, িসেলট।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ �ধান �েকৗশলী, �েকৗশল িবভাগ, িসেলট িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, িসেলট।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৫.২৩.৪/১(৩) তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯

১৫ জা�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 এ �ক এম আশরাফ উি�ন, �ব�াপনা অংিশদার, আপন এেসািসেয়টস।

১৫-১-২০২৩
�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এস)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

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

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৩৮ তািরখ: 
১৬ জা�য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২-৩৮৪, তািরখ:-২৭/১২/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭-৬৩৩, তািরখ:-২২/১২/২০২২ি�ঃ।

         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।

�িম
ক
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)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর   �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৫২’১৪.০৫৭২৭”উ�র, ৯০
২২’৫৪.৪৮০৬৬”�ব �, এিলেভশন ৬.৬১িমটার (২১.৭২�ট)  এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক:
২৩ ৫২’১৪.৪৬৬৯৫”উ�র, ৯০ ২২’৫৪.৫০৮৫১”�ব �,  এিলেভশন ৬.৭১৫িমটার (২২.০৩�ট), �ট নং-২৭, �রাড
নং-০৭, �স�র নং-১২, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

 ৫৮(আটা�)�ট 

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক ২৭ �ট িভি� ধের এই

উ�তার অ�েমাদন �দওয়া হেয়েছ। �� ‘খ’ এর আেলােক অ�েমািদত উ�তার সিহত ৫(প�চ)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার

অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।

০৩। �া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।
(ঘ) ভবন িনম �ােণর উ�তা ��ািবত �েটর স�ূখ রা�া হেত পিরমাপ 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

১৬-১-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৩৮/১(২) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯

১৬ জা�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) জনাব �মাঃ মিজ�র রহমান, �কানাঃ বাসা-০২, �রাড-০৬, �স�র-০৫, �সকশন-০১, �মাহা�দ�র, ঢাকা-১২০৭।

১৬-১-২০২৩
�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 �ােনজম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪২ তািরখ: 
১৬ জা�য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২.৩৮৫, তািরখ:-২৭/১২/২০২২ি�ঃ।

          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' ৫৭.৫০"উ�র, ৯০ ২৩' ১১.২২" �ব �, �ট নং-৬০,
�রাড নং-১২, �স�র-১৪, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১২(বােরা)�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

১৬-১-২০২৩

�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।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪২/১(৩) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯

১৬ জা�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 �মাঃ শাম��ীন গং, �কানা-বাসা-৬০, �রাড নং-১২, �স�র-১৪, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

১৬-১-২০২৩
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৫.২২.৫১ তািরখ: 

১৬ জা�য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

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

��: নং-৪৬.০৭.০০০০.০১৮.৯৯.০২২,১৯-৬৭৫-তািরখ: ২৬/১২/২০২২ি�ঃ।

        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 ৫৪'০০.৮০"উ�র, ৯১ ৫৪'৫০.৩০"�ব �, �মৗজা-�দব�র,
এস,এ দাগ নং-৬৬৬, থানা-সদর, �জলা-িসেলট।

 ১২০(একশত িবশ)�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

১৬-১-২০২৩

�ময়র, ি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



�ি� আকষ �ণঃ �ধান �েকৗশলী, �েকৗশল িবভাগ, িসেলট িস� কেপ �ােরশন, নগর ভবন, িসেলট।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৫.২২.৫১/১(৩) তািরখ: ২ মাঘ ১৪২৯

১৬ জা�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 ইশিতয়াক আহমদ িসি�কী, এবং ইকবাল আহমদ িসি�কী, মািলক, িসি�কী কন�াকশন, থানা- শাহপরান, �জলা-িসেলট।

১৬-১-২০২৩

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১০.২২.৫২ তািরখ: 

১৫ জা�য়াির ২০২৩

১ মাঘ ১৪২৯

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

��: নং-০৪০.০০৫.০০১.৬৭২.২০২২.১৪০৭, তািরখঃ-২৭/১২/২০২২ি�ঃ।

            উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন শাহ মখ�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
শাহ মখ�ম িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন হেত

অ�েমািদত উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৪ ২৩'৩৪.৫০"উ�র, ৮৮ ৩৬'২৮.৮০"�ব �, �মৗজা-পবা,
আর,এস দাগ নং-৫৪৯, থানা-�বায়ািলয়া, �জলা-রাজশাহী ।

১৫০(একশত প�াশ)�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। শাহ মখ�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 ৫৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ�

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

০৪। রাজশাহী 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� রাজশাহী উ�য়ন

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

০ ০

১৫-১-২০২৩

�চয়ার�ান, রাজশাহী উ�য়ন ক��প�, আরিডএ ভবন, 

রাজশাহী-৬২০৩।

�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 এর দ�র, রাজশাহী উ�য়ন ক��প�, রাজশাহী।

১ মাঘ ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১০.২২.৫২/১(৩) তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯

১৫ জা�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, শাহ মখ�ম িবমানব�র, রাজশাহী।

৩) জনাব �মাঃ ছােনায়া�ল ইসলাম সহ ২৬ জন, রানীনগর, �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী ।

১৫-১-২০২৩

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৭.২১.৫৫ তািরখ: 

১৫ জা�য়াির ২০২৩

১ মাঘ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৪৯.০০.০৭২.১৫-২৩০(১), তািরখ:-১৫/১২/২০২২ি�ঃ।

        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। 

�িম
ক 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 ৪৪'৩৮.৮৪"উ�র, ৯০ ২৪'৪৮.৫৮"�ব �, �মৗজা-শহর িখলগ�ও, আর,এস
দাগ নং-৮৭৮, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৪, ৮৮৫, (অংশ), ৮০/এ/১, শা�জালাল টাওয়ার, িসে��রী
সা��লার �রাড, ঢাকা-১২১৭।

৩১০(িতনশত দশ)�ট

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

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

(গ) �রিডও টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব, টাওয়ােরর �ড়ায় 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

�রিডও টাওয়ার/অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর উ�তা সংি�� িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত �রিডও টাওয়ার/অবকাঠােমা িনম �াণ করেত

হেব।
০৪। নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �রিডও টাওয়ার/�া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

১৫-১-২০২৩

�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 পিরচালক, উ�য়ন িনয়�ণ-২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৭.২১.৫৫/১(২) তািরখ: ১ মাঘ ১৪২৯

১৫ জা�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) জনাব িরয়া�র রহমান, �ব�াপনা পিরচালক, বাসা- �রিডও ৭১ িলিমেটড, �কানা- ৮০/এ/১, িসে��রী সা��লার �রাড,
ঢাকা-১২১৭।

১৫-১-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)


