
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৫৭ তািরখ: 
 ২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২০২২.৩০৯, তািরখ:-৩০/১০/২০২২ি�ঃ।

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: ২৩  ৫২' ২৫.৫৪" উ�র, ৯০  ২২' ১২.৩৮" �ব �, �মৗজা-চ�ালেভাগ, িস,এস
দাগ নং-০১(অংশ), আর এস দাগ নং-১৫(অংশ) এবং এম,এস দাগ নং-৫৭(অংশ), থানা-�রাগ,
�জলা-ঢাকা।

১২২(একশত বাইশ)�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

২৫-১১-২০২২

 �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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৫৭/১(২) তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 

২) জনাবা আিছয়া �বগম, �কানাঃ সাং-চ�ালেভাগ, িনশাতনগর, �রাগ, ঢাকা-১৭১১
 

২৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৫৯ তািরখ: 
 ২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: No.: e.co SAQ-2022/229, Date:-18/10/2022.

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 49' 57.43"N, 90 23' 52.36" E,
Opposite of Flying wing old building BAF base
bongobondhu Dhaka cantonment Dhaka.

১২৫(একশত �িচশ)�ট

০২
�ভৗগিলক �ানাংক:23 49' 01.57" N, 90 25' 36.63" E,
House-378, Road-11, Block-C, Bashundhara R/A
Dhaka.

১১৯(একশত উিনশ)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক:23 50' 45.26"N, 90 23' 02.77" E,
Holding: 129, Road: 10, Block: B Baunia, Po:
Badaldi 1230, Ps: Turag, Dist: Dhaka.

১২৫(একশত �িচশ)�ট

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক:23 52' 46.99"N, 90 25' 27.98" E, Vill:
Ati Bazar P.O: Uttar Khan, P.S:Uttar Khan, Dist:
Dhaka.

১৩৫(একশত �য়ি�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।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



২৫-১১-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৫৯/১(২) তািরখ: ১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 ২) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

 

২৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৬০ তািরখ: 
 ২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.১২৯, তািরখ:-০৮/১১/২০২২ি�ঃ।

      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' ১৪.২০" উ�র, ৯০  ২৩' ১০.২০" �ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ
নং-২২৮৮(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৩৪৯(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং- ১২২০৬(অংশ), থানা-
প�বী, �জলা-ঢাকা।

৫২(বায়া�)�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

২৫-১১-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৬০/১(২) তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ নেভ�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�(ওেয়ব

সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
 

২) জনাব �মাঃ আাই�ব নািছর, সাং-আজগড়া, �গাপেরখী, ডাকঘর -গেবরপাড়া-৬৭৪০, �বল�িচ, িসরাজগ�।
 

২৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৬০ তািরখ: 
 ২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: No.: e.co SAQ-2022/224, Date:-18/10/2022.

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 52' 51.24"N, 90 24'.18.00"E, House
No. 3, Sector-8, Abdullahpur, Ate Para Road,
PS:Uttara, Dist:Dhaka.

১০২(একশত �ই)�ট

০২
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 48' 59.20"N, 90 25' 01.10"E, Ka-
86/1-B Joarsahara Bazar, Vill: Joarsahara, PO &
PS: Vatara, Dist:Dhaka. 

৮৫(�চািশ)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 52' 35.18.00"N, 90 23' 35.99"E,
House No. 31, Road No.-05, Sec:11, PS:Uttara,
Dist: Dhaka.

১১৫(একশত পেনেরা )�ট

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 48' 47.70" N, 90 24' 47.70" E,
House No.339, Level 5, DOHS Baridhara, Dist:
Dhaka-1206.

৯৮(আটান�ই)�ট

     ০৫
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 50' 07.80"N, 90 24' 58.46.00"E,
Nikunja-2, House No.24, Road No. 20, PO:
Khilkhet, PS: Khilkhet, Dist: Dhaka.

১০৫(একশত প�চ)�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।

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�।

২৫-১১-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৬০/১(২) তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

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

২৫-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৬০ তািরখ: 
 ২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: No.: e.co SAQ-2022/224, Date:-18/10/2022.

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 52' 51.24"N, 90 24'.18.00"E, House
No. 3, Sector-8, Abdullahpur, Ate Para Road,
PS:Uttara, Dist:Dhaka.

১০২(একশত �ই)�ট

০২
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 48' 59.20"N, 90 25' 01.10"E, Ka-
86/1-B Joarsahara Bazar, Vill: Joarsahara, PO &
PS: Vatara, Dist:Dhaka. 

৮৫(�চািশ)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 52' 35.18.00"N, 90 23' 35.99"E,
House No. 31, Road No.-05, Sec:11, PS:Uttara,
Dist: Dhaka.

১১৫(একশত পেনেরা )�ট

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 48' 47.70" N, 90 24' 47.70" E,
House No.339, Level 5, DOHS Baridhara, Dist:
Dhaka-1206.

৯৮(আটান�ই)�ট

     ০৫
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 50' 07.80"N, 90 24' 58.46.00"E,
Nikunja-2, House No.24, Road No. 20, PO:
Khilkhet, PS: Khilkhet, Dist: Dhaka.

১০৫(একশত প�চ)�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।

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�।

২৫-১১-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৬০/১(২) তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

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

২৫-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৬১ তািরখ: 
 

২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/231, Date:-27/10/2022.

০১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন ব�ড়া �লেপােট �র
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
ব�ড়া �লেপােট �র এেরা�াম এিলেভশন হেত

অ�েমািদত উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক:24 49' 26.80"N, 89 19' 53.18"E, Vill: West
Patitata Para, PO:Bogura, PS:Bogura Sadar, Dist:
Bogura.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট
 

২
�ভৗগিলক �ানাংক:24 52' 21.47"N, 89 11' 32.10"E, Vill:
Jugarpara, PO: Dhupchachiya, PS: Kahalu, Dist:
Bogura. 

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। ব�ড়া �লেপােট �র 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

২৫-১১-২০২২

Director, Engrineering, edotco 

Bangladesh Company Ltd, Uday Tower, 

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..



13th & 14th Floor, 57 & 57/A, Gulshan 

Avinue, Gulshan-1, Dhaka-1212.

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬৬১/১ তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
 

২৫-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৬৬১ তািরখ: 
 

২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: (ক) নং-রাজউক/�জান-৫/২৫.৩৯.০০০০.১১০.১৬.০০৪.২২/৫৮৮�াঃ, তািরখ:-১৮/০৯/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪২.২২.০১৮/৮৪ক, তািরখ:-০৩/১১/২০২২ি�ঃ।

           উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও

ি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
�তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৫'২৭.০৯১৪৪" উ�র, ৯০ ২৩’১২.৬৬৮২৮" �ব �, �মৗজা-রাজাবাজার,
আর,এস দাগ নং-১০৯৮, ১০৯৯(অংশ), �হাি�ং নং-২৭/এ, ইি�রা �রাড, �তজগ�ও, ঢাকা।

৬৭(সাতষি�)�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। �তজগ�ও ি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 ২৪ �ে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

২৫-১১-২০২২

�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 (অিতির� দািয়�), অথরাইজড অিফসার-৩ (�জান-৫), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৬৬১/১(৩) তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়রসাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

 
২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব িমজা�র রহমান গং, ২৭/এ, ইি�রা �রাড, �তজগ�ও, ঢাকা।
 

২৫-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৬৬২ তািরখ: 
 

২৫ নেভ�র ২০২২

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: (ক) নং-রাজউক/�জা-৫/২৫.৩৯.০০০০.১১০.১৬.০০৪.২২-৫৭৭�াঃ, তািরখ:-১২/০৯/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪২.২২.০১৮/৮৪ক, তািরখ:-০৩/১১/২০২২ি�ঃ।

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও

ি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
�তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৫'০৯.০০" উ�র, ৯০ ২৩'০২.০০" �ব �, �মৗজা-রাজাবাজার, �ট নং-৪৪/২/
এ, আর,এস দাগ নং-১২০৭, ১২০৮, ১২০৯(অংশ), পা�পথ, থানা-�তজগ�ও, 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। �তজগ�ও ি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 ২৪ �ে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

২৫-১১-২০২২

�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 (অিতির� দািয়�), অথরাইজড অিফসার-৩ (�জান-৫), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, ঢাকা।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৬৬২/১(৩) তািরখ: 
 

১০ অ�হায়ণ ১৪২৯

২৫ 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�(ওেয়রসাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

 
২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা

৩) এম, এ, এইচ, ি�িনং িমলস িলঃ এর পে� �ব�াপনা পিরচালক, �মাঃ আ�ল �হােসন, �কানাঃ ৪৪/২/এ, পা�পথ, থানাঃ

�তজগ�ও, ঢাকা।
 

২৫-১১-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)


