
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৫৮, তািরখ: 
 ২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-৯৯, তািরখ:-০৮/০৮/২০২২ি�ঃ।

১।  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: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ২৯.৩০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৩৭.৪০�সেক� �ব �,
�মৗজা-বাউিনয়া, িসএস দাগ নং-১১৮৩,১১৮৪(অংশ), আর,এস দাগ নং-৪৪২২, ৪৪২৩(অংশ), এবং িস�
জিরপ দাগ নং-৭১০৩, থানা-�রাগ, �জলা- ঢাকা।

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। 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�।

২১-৯-২০২২

�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 (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-২ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৫৮,/১ তািরখ: ৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
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 আয়শা িমিন ির� এর পে� আম-�মা�ার �মাঃ �র ���ল আলম �ইঁয়া, সাং-৪৪১ নং ফায়দাবাদ, দি�নখান ঢাকা-১২৩০।

 

২১-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৫৮/১ তািরখ: 
 ২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২-২০৫, তািরখ:-২৪/০৭/২০২২ি�ঃ।

১।  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: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ৪৩.৪৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ৩৪.১১�সেক�
�ব �, �মৗজা-ফায়দাবাদ,  আর,এস দাগ নং-৫৪৬৮(অংশ), এবং এম,এস দাগ নং-৪২১৫, �জলা-
ঢাকা।

১২৫(একশত �িচশ)�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�।

২১-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৫৮/১/১ তািরখ: 
 

৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
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 খ�কার জািহ�ল ইসলাম, �কানাঃ �ত�িলয়া, বািনয়ারা, িমজ�া�র, টা�াইল।
 

২১-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৪৬৮ তািরখ: 
 ২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৪.০৯.০০০০.০০০.০০.০১৪.২১-২৭৭, তািরখঃ ২৫/০৮/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর ব� ও পাট ম�নালয়াধীন ডাইভারিসিফেকশন �েমাশন �স�ার

(�জিডিপিস) কায �ালয়� ১৪৫, মিন�রী পাড়া, �তজগ�ও, ঢাকায় (�রাতন িবমান ব�র �ধান সড়ক সংল�) �েটর �ভৗগিলক �ানাংক না থাকায়

উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না। 

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত �েটর �ভৗেগািলক �ানাংকসহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২১-৯-২০২২

িনব �াহী পিরচালক, গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার, ব� ও পাট 

ম�নালয়, ডাইভারিসিফেকশন �েমাশন �স�ার ১৪৫, মিন�রী পাড়া, 

�তজগ�ও, ঢাকা

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৪৬৮/১(২) তািরখ: ৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

অ�েরাধ করা হল)।
 ২) �ধান �পিত, �াপত� অিধদ�র, �াপত� ভবন, �স�ন বািগচা, ঢাকা-১০০০।

 

২১-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৪৮৬ তািরখ: 

২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: No.: edotco BD-2022/170, Date:-08/08/2022.

০১।    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।
�িম
ক
নং

�মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
শাহ মখ�ম িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক:24  23' 49.34"N, 88  36'02.23"E, Vill: Mathrdanga,
P.O: Koyerdara, P.S:Boalia, Dist: Rajshahi.

৯৯(িনরান�ই)�ট

(খ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 24  22' 54.02"N, 88  35' 07.30"E,
Vill:Bohorompur, PO: GPO-600, PS:Rajpara, Dist: Rajshahi.

৯৯(িনরান�ই)�ট

(গ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 24 22' 45.01"N, 88  41' 03.95"E, Vill: Harian
Dahpara, PO-Sugarmill, PS:Katakhali, Dist: Rajshahi.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট 

   
(ঘ)

�ভৗগিলক �ানাংক: 24 31' 43.03"N, 88  36' 11.47"E, Vill: Dhurail, PO-
Dhurail, PS:Mohanpur, Dist: Rajshahi.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত 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) িনম �াণ 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 �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। নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল টাওয়ার ি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� নকশা অ�েমাদনকারী

সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



২১-৯-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৪৮৬/১(২) তািরখ: ৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
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, শা� মখ�ম িবমানব�র, রাজশাহী।

 

২১-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৪৯১ তািরখ: 

২১ �সে��র ২০২২

৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: No.: edotco BD-2022/171, Date:-08/08/2022.

০১।   উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন যেশার 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 �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
যেশার িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন হেত

অ�েমািদত উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক:23 12' 55.22"N, 89 4' 29.53"E, vil:
Bariali, po:Fulsara, PS-Chowgacha, Dist. Jessore.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 18' 33.81"N, 89 7' 28.92"E, vil:
Ghoppara, Gowrinathpur, Po:Gowrinathpur, ,
PS:-Kaligang, Dist.: Jhenaidah

১১৫(একশতপেনেরা)�ট 

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 15' 01.26"N, 89 14' 32.50"E,
Vill:Rajapur , P.O: Hashimpur, P.S: Kotwali, Dist:
Jessore.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট 

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 18' 10.87"N, 89 11' 40.31"E, Vill:
Subarnasra, P.O: Baro Bazar, P.S: Kaliganj, Dist:
Jhenaidah.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট

    ৫
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 10' 41.36"N, 89 11' 28.85"E,
Holding No:711, House: 672, Vill: Arabpur P.O:
Jessore, P.S:Kotwali, Dist- Jessore.

৮৯(উনন�ই)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত 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) িনম �াণ 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 �য �া� হেত �েয �াদয় 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 িনম �ােণর
�া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ৪২ �ে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/�মাবাইল টাওয়ার িনম �াণ সীিমত

রাখা িনি�ত করেত হেব।

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



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�।

২১-৯-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৪৯১/১(২) তািরখ: 
 

৬ আি�ন ১৪২৯

২১ �সে��র ২০২২
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, যেশার িবমানব�র, যেশার।
 

২১-৯-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১১ তািরখ: 
 

২৫ �সে��র ২০২২

১০ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-৩১�াঃ, তািরখ:-০৪/০৮/২০২২ি�ঃ।
১।  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: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ২১.৯৩৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৩১.৪৭৩�সেক� �ব �,
�মৗজা-চ�ালেভাগ, িস,এস দাগ নং-১১৭(অংশ), আর এস দাগ নং-৯৪(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ
নং-৭৩৬(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা- ঢাকা।  

৯৬(িছয়ান�ই)�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�।

২৫-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১১/১ তািরখ: 
 

১০ আি�ন ১৪২৯

২৫ �সে��র ২০২২
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 রিবউল ইসলাম, �মাবাইল নং- ০১৮৬৬৩৯৪৭৮৮।
 

২৫-৯-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫১২ তািরখ: 
 

২৪ �সে��র ২০২২

৯ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৫৫৬, তািরখ:-৩১/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১।    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: ২৩িড�ী ২৭িমিনট ৫৩.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট
২০.৬০�সেক� �ব �, �মৗজা-কাি�রপাড়, আর,এস দাগ নং-৩৪৬, িব,এস দাগ নং-৭২,
৭২/২৪৩, �হাি�ং নং-৯৭০, ফায়ার সািভ �স �রাড, বািগচাগ�ও থানা-আদশ � সদর, �জলা-
�িম�া।  

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। �ি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�।

২৪-৯-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd



�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫১২/১(৩) তািরখ: 
 

৯ আি�ন ১৪২৯

২৪ �সে��র ২০২২
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 �সয়দা তােয়বা �জবীন গং, �হাি�ং নং-৯৭০, �মৗজা-কাি�রপাড়, ফায়ার সািভ �স �রাড, বািগচাগ�ও, আদশ � সদর, �িম�া।

 

২৪-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)


