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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২২.৪৬১ তািরখ: 
 ১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-�সেপৗস/�েকৗঃিবঃ/২০২২/৭৯২, তািরখঃ-২৮/০৭/২০২২ি�ঃ।

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

ি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
�সয়দ�র িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৫িড�ী ৪৬িমিনট ৪০.০০�সেক� উ�র, ৮৮িড�ী ৫৪িমিনট
১৯.০০�সেক� �ব �, �মৗজা-বা�ালী�র, িব,এস দাগ-১২৯, উপেজলা-�সয়দ�র, �জলা-
নীলফামারী।

৬৬(িছষি�)�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 �ড়ঁায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �সয়দ�র ি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 ১২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা

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

০৪। �সয়দ�র �পৗরসভা/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�।

১০-৯-২০২২

�ময়র, �সদয়�র �পৗরসভা, �সদয়�র, নীলফামারী।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২২.৪৬১/১(৩)
২৬ ভা� ১৪২৯
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তািরখ: ২৬ ভা� ১৪২৯

১০ �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, �সয়দ�র িবমানব�র, �সয়দ�র, নীলফামারী।

 
৩) জনাব �মাঃ ��ল আিমন গং, িপতা-�ত জয়নাল আেবদীন, সাং-�রাতন বা�পাড়া, শহীদ জ�ার �ীট, ওয়াড � নং-০৭, �সদয়�র

�পৗরসভা।
 

১০-৯-২০২২
�মাঃ মা�দ রানা 

 
উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

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

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৪৬৫ তািরখ: 
 

১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-ইই/ইইিড/চ�ঃ/২০২২/১২৫৫, তািরখ:-২১/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১।    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: (২২.২৫২২৩২)২২িড�ী ১৫িমিনট ০৮.৩৫২�সেক� উ�র,
(৯১.৮২৫৩০৭) ৯১িড�ী ৪৯িমিনট ৩১.১০৫২�সেক� �ব �, �মৗজা-�ব � পেত�া,  িব,এস
দাগ নং-৬০১, থানা-পেত�া, �জলা-চ��াম।

৭৫(�চা�র)�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�।

 

১০-৯-২০২২

িনব �াহী �েকৗশলী, িশ�া �েকৗশলী অিধদ�র, চ��াম �জলা।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
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ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৪৬৫/১(৪) তািরখ: 
 

২৬ ভা� ১৪২৯

১০ �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�(ওেয়র সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

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

৩) �ধান �েকৗশলী (চলিত দািয়�), িশ�া �েকৗশল অিধদ�র
 

৪) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
 

১০-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ।

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৪৬৬ তািরখ: 
 

১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-িপউ/িবিসিস/৫৮৮/০২/২০২১-২০২২/২১৭, তািরখ:-২৬/০৫/২০২২ি�ঃ।

০১।    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: ২২িড�ী ১৬িমিনট ০১.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৭িমিনট ৪২.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-উ�র পেত�া, আর,এস দাগ নং-৬৮৭১(অংশ) ও িব,এস দাগ নং-৬২৪৭(অংশ), থানা-পেত�া,
�জলা-চ��াম।

৬৯(উনস�র)�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�।

১০-৯-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৪৬৬/১(৩) তািরখ: 
 

২৬ ভা� ১৪২৯

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

৩) জনাব �মাহা�দ �ছা, িপতা-রাজা িময়া, সাং-উ�র পেত�া, থানা-পেত�া, �জলা-চ��াম।
 

১০-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৪৬৮ তািরখ: 
 

১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-িপউ/িবিসিস/১৪৩/০২/২০২১-২০২২/২৪৮, তািরখ:-২১/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১। 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।
�িম
ক
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: ২২িড�ী ১৭িমিনট ৩৪.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৫২িমিনট ০৫.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-িশকলবাহা, আর,এস দাগ নং-১০৪২৭(অংশ) ও িব,এস দাগ নং-১৪৩৮৪(অংশ), থানা-প�য়া,
�জলা-চ��াম।

৮৭(সাতািশ)�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�।
 

১০-৯-২০২২

�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
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�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, সদ� সিচব, ইমারত িনম �াণ কিম�-২, চউক ভবন, চ��াম।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৪৬৮/১(৩) তািরখ: 
 

২৬ ভা� ১৪২৯

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

 ১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়র

সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।

২) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
 

৩) জনাব হাজী �মাহা�দ �র �হােসন, িপতা-মর�ম ইমাম আলী, সাং-১০৫৪/িজ-১, �হােসন িবি�ং, ১ িকেলািমটার, ডাকঘর-
বহ�ারহাট, থানা-চা�গ�ও, চ��াম।

 

১০-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

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

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭২ তািরখ: 
 

১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০২.২১(১)৭১৭�াঃ, তািরখ:-০২/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১। 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�ী ৪৬ িমিনট ৩২.৮০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
৪৫.০০�সেক� �ব �, �ট নং-১১১, �রাড নং-২, �ক নং-এ, িনেকতন আবািসক এলাকা, ঢাকা।

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। 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�। 

১০-৯-২০২২

�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-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা।

২৬ ভা� ১৪২৯
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭২/১(২) তািরখ: ২৬ ভা� ১৪২৯

১০ �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 িমেসস উে� হািববা, �ট নং-১১১, �রাড নং-২, �ক নং-এ, িনেকতন আবািসক এলাকা, ঢাকা।

 

১০-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৩ তািরখ: 
 

১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-১০০, তািরখ:-৮/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১। 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:২৩িড�ী ৫১িমিনট ২৭.২০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
৪৪.৪০�সেক� �ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১১৮৯(অংশ), আর,এস
দাগ নং-৪৪২৮(অংশ), এবং িস� জারপ দাগ নং-৭১৪০(অংশ), থানা-প�বী,
�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�। 
 

১০-৯-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৩/১(২) তািরখ: 
 

২৬ ভা� ১৪২৯

১০ �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 এফ এ এম সাই�ল ইসলাম গং, সাং-৬৯ �মা�ারেটক, দি�ণখান,(পাট �), ডাকঘর -আশেকানা- ১২৩০, দি�ণখান, ঢাকা।।
 

১০-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৪ তািরখ: 
 ১০ �সে��র ২০২২

২৬ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২-২২৮, তািরখ:-০৪/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১। 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: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ০৩.৪৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
৫০.৫০�সেক� �ব �, �মৗজা-বাইল�িড়, িস,এস দাগ নং-৫০০(অংশ), আর,এস দাগ
নং-১৪৭৫(অংশ), থানা-উ�রা পি�ম, �জলা- ঢাকা।

৪৫(�য়তাি�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�। 

১০-৯-২০২২

 �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।
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৪/১(৩) তািরখ: 
 

২৬ ভা� ১৪২৯

১০ �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 নােদজদা �জরীন �চৗ�রী, �কানা-বাড়ী নং-৪২৩/৩, িমর�র ক�া�নেম�, ঢাকা।

১০-৯-২০২২
�মাঃ মা�দ রানা 

 
উপ-পিরচালক (এ�এম)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৬ তািরখ: 
 

১১ �সে��র ২০২২

২৭ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৪৯.০০.০৭২.১৫.১১৩, তািরখ:-০৬/০৬/২০২২ি�ঃ।

০১। 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�ী ৪১িমিনট ১৫.৩২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৭িমিনট ১২.৭৬�সেক�
�ব �, �মৗজা- কদমতলী, আর,এস দাগ নং -৩২৮৫, ৩২৮৬(অংশ), এম,এস দাগ নং-২৪২৭(অংশ),
ঢাকা। 

 

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। 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�।

১১-৯-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৬/১ তািরখ: ২৭ ভা� ১৪২৯

১১ �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 কনা হল)।
 ২) জনাব �মাঃ �মাজাে�ল হক গং, সাং-এেন�েকা টাওয়ার, �লবািড়য়া, ডাকঘর-িজ. িপ.ও -১০০০, শািহবাগ, ঢাকা।

 

১১-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)



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

www.caab.gov.bd 
এয়ার ািফক ােনজেম  িবভাগ

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৭ তািরখ: 
১১ সে র ২০২২

২৭ ভা  ১৪২৯

িবষয:় াপনাাপনা //ভবনভবন   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৪৯.০০.০৭২.১৫.৮৭, তািরখ:-২২/০৫/২০২২ি ঃ।

০১। উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত (সংি  অ া  সরকারী সং া/িবভােগর অনাপি  সােপে ) ািবত
ােন হযরত শাহজালাল 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 াপনা/ভবন িনমােণর ািবত ান/জিমর তফিসল

হযরত শাহজালাল 
আ জািতক িবমানব েরর 
এেরা াম এিলেভশন হেত 

অ েমািদত উ তা

(ক)

ভৗগিলক ানাংক: ২৩িড ী ৪১িমিনট ২৬.৯৫ সেক  উ র, ৯০িড ী ২৮িমিনট 
০২.৯৬ সেক  ব, মৗজা-মা য়াইল, আর,এস দাগ নং-৬৫১৭, ৬৫১৮(অংশ) এবং 
এম,এস দাগ নং-৪২১০৭, ৪২১০৫, ৪২১০৮, ৪২১০৯, ৪২১১০, ৪২১১১, 
৪২২৩১(অংশ),মা য়াইল, ঢাকা। 

৫০০৫০০ (( াচশতাচশত )) 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। হযরত শাহজালাল 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
২৭ ে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 ।

১



১১-৯-২০২২

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

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

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৭/১ তািরখ: ২৭ ভা  ১৪২৯
১১ সে র 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 কনা হল)।
২) জনাব আ ল মিমন পােটায়ারী গং, রা া নং-১১৭১, গািব র, দিনয়া, থানা-যা াবাড়ী, ঢাকা।

১১-৯-২০২২
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এম)

২
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

 
www.caab.gov.bd 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৯ তািরখ: 
 

১১ �সে��র ২০২২

২৭ ভা� ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৭.৯৯.০০২/২১.৯০�াঃ, তািরখ:-২২/০৮/২০২২ি�ঃ।

০১। 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�ী ৫০িমিনট ১৫.৯৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৯িমিনট
৩৬.৭৩�সেক� �ব �, �ট নং-৫৫, �রাড নং-১০৩, �স�র নং-১১, �ব �াচল ন�ন শহর �ক�,
ঢাকা। 

 

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। 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�।

১১-৯-২০২২

�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
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�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-২ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৭৯/১ তািরখ: ২৭ ভা� ১৪২৯

১১ �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 কনা হল)।
 ২) জনাব আির�র রহমান খান, �রাড নং-১১, বাড়ী নং-০৫, �ক নং- িজ, বনানী, ঢাকা।

 

১১-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)


