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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০১.২১.৬২২ তািরখ: 
 

০৮ নেভ�র ২০২২

২৩ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: “�মবাইল �গইম ও এ�াি�েকশন এর দ�তা উ�য়ন (৩য় সংেশািধত)” শীষ �ক �কে�র আওতায় �ােকজ নং-SD-43, Lot-1:

�ােকেজর নাম: Development and Post-Development Sopport for “Height Clearance

Management System” for Civil Aviation Authority of Bangladesh এর কাজ� �েঝ �নয়া

�সে�।
��: ৫৬.০০.০০০০.০০০.০৭.০৩২.২২.৩৮, তািরখ:০৬/১০/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, িবগত ১৬-০৮-২০২২ইং তািরেখ পরামশ �ক �িত�ান ‘Babylon Resources

Ltd. and Mansha Negocis’ উে�িখত “Height Clearance Management System” এ�াি�েকশেনর কায ��ম
�শষ হওয়ার �াপাের অবগত কের ও �ড়া� ��েজে�শন �দান করার জ� CAAB ক��প�েক ২১-০৮-২০২২ইং তািরেখ িচ� �দান কের।

�েদয় িচ�র পিরে�ি�েত �চয়ার�ান মেহাদয় ও উধ �তন কম �কত�ােদর উপি�িতেত পরামশ �ক �িত�ান �ড়া� কায ��েমর ��েজে�শন �দান কের।

পরবত�েত পরামশ �ক �িত�ান গত �সে��র মােস CAAB ক��প� ক��ক মেনানীত কম �কত�ােদর �ড়া� ��িনং �দান কেরেছ। TOR অ�যায়ী

�েয়াজন মািফক পরামশ �ক �িত�ান �ডেভলপেম� ও ��িনং এর কায ��েম িসএএিব’�ক সহেযািগতা �দান করেবন। ‘Height Clearance
Certificate fee’ এর িবষেয় ম�নালেয়র �শাসিনক অ�েমাদন �পেল সব �সাধারেনর �বহােরর জ� সফটওয়ার� উ�ু� করা �যেত পাের। 

উে�� �য, সফটওয়�ার� গত ৩০-০৬-২০২২ইং তািরেখ www.caabhc.gov.bd এই �ডােমইেন লাইভ করা হেয়েছ এবং িসএএিব

উ�তার যাচাই ও �টি�ং কায ��ম চলমান রেয়েছ।

ইহা আপনার সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হল।

৮-১১-২০২২

পিরচালক (অিতির� দািয়�), পিরচালেকর দ�র �মাবাইল �গম ও 

এ�াি�েকশন এর দ�তা উ�য়ন �ক� ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও 

ত���ি� ম�নালয় ত� ও �যাগােযাগ িবভাগ, আগারগ�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০১.২১.৬২২/১(৪) তািরখ: ২৩ কািত�ক ১৪২৯

০৮ নেভ�র ২০২২
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) অিতির� সিচব (পিরক�না ও উ�য়ন), আইিস� িবভাগ, আইিস� টাওয়ার, আগারগ�ও, ঢাকা।

 



৩) উপসিচব, পিরক�না অিধশাখা, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ।

৪) �ব�াপনা পিরচালক, Babylon Resource Ltd and Mansha Negocis (JV), 2-B/1,

Darussalam Road, Mirpur-1216.
 

৮-১১-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)


