
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৪৮ তািরখ: 

২৪ অে�াবর ২০২২

৮ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: No.: edotco BD-2022/178, Date:-22/08/2022.

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 �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

১

�ভৗগিলক �ানাংক: 22°20'46.13"N, 91°50'0.7"E
Vill:Toufiq Mansion, 20 No. Jamal Khan
Lichu Bagan, PS :Kotwali, Dist:
Chittagong.

৯৮(আটান�ই)�ট

২

�ভৗগিলক �ানাংক:22°21'35.71"N,
91°50'45.89"E,House# 3389/B, Road:
Omar Ali Matbor Road, PO: Chakbazar,
Word No. 06, Chittagong City
Corporation, PS: Chakbazar, Dist:
Chittagong.

৯৮(আটান�ই)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22°22'11.04"N, 91°49'26.82"E,
H #408, Chosma Hill R/A, Mayor Goli, PS:
Panchlaish, Dist: Chattogram.

৮৯(উনন�ই)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22°18'45.9"N, 91°47'55.46"E,
CTG Port Authority, Bandor Bhaban Gate,
Bandor, Dist: Chittagong.

১১৫(একশত পেনর)�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 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। 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�।

২৪-১০-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৪৮/১(২) তািরখ: ৮ কািত�ক ১৪২৯

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

 

২৪-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৬৭ তািরখ: 
 

২৪ অে�াবর ২০২২

৮ কািত�ক ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/210, Date:-26/09/2022.

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

হেত অ�েমািদত উ�তা

১.
�ভৗগিলক �ানাংক:24 25'02.49"N,92 01'10.
42"E,Village:Trattiuli,PO:Kormodha,PS:Kula
ura,Dist:Moulvibazar

১১৫(একশত পেনর)�ট

২.
�ভৗগিলক �ানাংক: 24 28' 36.24"N,91 57'29
.07"E, Village:Lungla Tea state,post:Lungla,
Thana:Kulaura, District:Moulvibazar.

১১৫(একশত পেনর)�ট

৩.
�ভৗগিলক �ানাংক:24 16'12.86"N,91 53' 01.
85 E, Vill:Athkani, PO:Jalaour, PS:  Komol
ganj, Dist:Moulvibaza. 

১১৫(একশত পেনর)�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। শমেসরনগর ি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।

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

"

২৪-১০-২০২২
�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



Director, Engrineeringedotco Bangladesh 

Company Ltd, Uday Tower, 13th & 14th 

Floor, 57 & 57/A, Gulshan Avinue, Gulshan-
1, Dhaka-1212.

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৬৭/১ তািরখ: 
 

৮ কািত�ক ১৪২৯

২৪ অে�াবর 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)।

 

২৪-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৭৪ তািরখ: 
 ২৪ অে�াবর ২০২২

৮ কািত�ক ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/207, Date:-26/09/2022.

১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত শাহ জালাল

আ��জািতক ি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

হযরত শাহ জালাল আ��জািতক  িবমানব�েরর
এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক:23 46'18.92"N, 90 24' 23.58"E, Anik
Tower, 220/B, Tejgaon I/A, Tejgaon-Gulshan Link
Road, Dsit:Dhaka.

১৩৮(একশত আটি�শ)�ট

০২
�ভৗগিলক �ানাংক:23 46'18.7"N, 90 25' 31.00"E, Ward No:
21, MERUL BADDA BUS STOP, PS: BADDA, Dist:
Dhaka.  

৩৯(উনচি�শ)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক:23 44'12.67"N, 90 23' 43.41"E,Vill:
Gulshan-1, Road no-27, House no:63, Ward:1, PO:
Gulshan, PS: Gulshan, Dist:Dhaka.

�ভৗগিলক �ানাংক স�ক নয়।
  

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক:23 47'35.27"N,90 24'34.59"E,
House#34, Road#19/A, Banani, Block- E,
Dist:Dhaka.

৬৯(উনস�র)�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।হযরত শাহ জালাল আ��জািতক ি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। 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



২৪-১০-২০২২

Director, Engrineeringedotco Bangladesh 

Company Ltd, Uday Tower, 13th & 14th 

Floor, 57 & 57/A, Gulshan Avinue 

, 

�মাঃ মা�দ রানা

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

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৭৪/১(২) তািরখ: ৮ কািত�ক ১৪২৯

২৪ অে�াবর 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) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

 

২৪-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৬৯ তািরখ: 
 

২৪ অে�াবর ২০২২

৮ কািত�ক ১৪২৯

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

��: No.: e.co SAQ-2022/212, Date:-26/09/2022.

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�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
ক�বাজার িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 21° 26' 29.94"N, 91° 59' 05.17"E, Vill:
Kalur Mor, PO: Cox’s Bazar, PS: Cox’s Bazar
Sadar, Dist: Cox’s Bazar.

১১৫(একশত পেনেরা)
 �ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 21° 26' 36.60"N, 91° 58' 32.52"E, Vill:
Bazar Ghata, PO: Cox’s Bazar, PS: Cox’s Bazar
Sadar, Dist: Cox’s Bazar.

১৩৮(একশত আটি�শ)
 �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। ক�বাজার ি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 ১২ �ে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�।

২৪-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এস)



Head of site Acquisition & Management, 

edotco Bangladesh co. Ltd, Uday Tower, 

13th & 14th Floor, 57 & 57/A, Gulshan 
Avinue, Gulshan-1, Dhaka-1212.

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৬৯/১(২) তািরখ: 
 

৮ কািত�ক ১৪২৯

২৪ অে�াবর 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, ক�বাজার িবমানব�র, ক�বাজার।

২৪-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৮০ তািরখ: 
 

২৪ অে�াবর ২০২২

৮ কািত�ক ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/220, Date:-26/09/2022.

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
�মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর
এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 14'4.74"N, 91 50'54.71"E Vill: Beside
Sungnam Apparels (BD) Ltd. Korean EPZ Corporation,
PS: Karnaphuli, Dist: Chattogram.

 

১১৫(একশত পেনর)�ট
 

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 17'53.87"N, 91 54'42.09"E,
Vill:Harinkhain, 5 No. Ward, Kusumpara,
PO:Budhpura, PS:Patia,Dist: Chattogram.

১১৫(একশত পেনর)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 16'36.27"N, 91 47'46.96"E, North Site of
Mars Sportswear Ltd. KEPZ, PS: Potenga; Dist:
Chattogram.

১১৫(একশত পেনর)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 20'01.50"N, 91 50'12.37"E, 32
No.Kotwali ward, PS:Kotwali, Dist: Chattogram

৩৯(উনচি�শ)�ট

৫
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 16'43.71"N, 91 47'07.68"E, 39 no.
Bandartila, PS:Patenga, Dist:Chattogram.

৩৯(উনচি�শ)�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 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। 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�।

২৪-১০-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৮০/১(২) তািরখ: 
 

৮ কািত�ক ১৪২৯

২৪ অে�াবর 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�)
 

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

২৪-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এস)
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