
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

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

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৭৪২ তািরখ: 
২৮ িডেস�র ২০২২

১৩ �পৗষ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯২.৯৯.০১০.২২-১৩০, তািরখ:-১৩/১২/২০২২ি�ঃ।

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।

�ি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 ৫৪'৩৪.৫১" উ�র, ৯০ ২৪'৫৬.৮০"�ব �, �মৗজা-মর�ন,
িশল�ন ও দ�পাড়া, �মৗজাি�ত যথা�েম মর�নঃ িসএস দাগ নং-১৩৪, ১৯৪,
আর,এস দাগ নং- ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, িশল�নঃ িসএস দাগ নং-৭৬, ৭৭, ৭৮,
৭৯, আর,এস দাগ নং-১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০,
দ�পাড়াঃ িসএস দাগ নং-১৩০৪, ১৩১১, আর,এস দাগ নং- ২৯৫০, ২৯৫৭,
থানা- ��ী, �জলা- গাজী�র ।

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�।

০ ০

২৮-১২-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৭৪২/১(৩) তািরখ: ১৩ �পৗষ ১৪২৯

২৮ িডেস�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 �শখ জািমল উি�ন, পিরচালক, আিকজ �বকাস � িলিমেটড, িশল�ন, ট�ী, গাজী�র।

২৮-১২-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৭৪৪ তািরখ: 

২৮ িডেস�র ২০২২

১৩ �পৗষ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১২৪.০১.২১.০৮.২২, তািরখ:-০৮/১২/২০২২ি�ঃ।

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:২৩  ৪১' ৪০.০০" উ�র, ৯০ ২৮' ২২.০০"�ব �, �মৗজা-মা�য়াইল,
আর,এস দাগ নং-৭৫৬৪, এবং এম, এস দাগ নং-৩৭৮৩২, �জলা- 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�।

০ ০

২৮-১২-২০২২

�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-৩ (�জান-৬), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৭৪৪/১(২) তািরখ: ১৩ �পৗষ ১৪২৯

২৮ িডেস�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 ওমর ফা�ক �মা�া গং, �াম-ভরন পাড়া, কাটারাপাড়া, দাউদকাি�, �িম�া।

২৮-১২-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২২.৭৫৩ তািরখ: 
২৮ িডেস�র ২০২২

১৩ �পৗষ ১৪২৯

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

��: নং-�সেপৗস/�েকৗঃিবঃ/২০২২/১১৩৮, তািরখঃ-১৪/১১/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৫  ৪৭' ৪৩.০০" উ�র, ৮৮ ৫৩' ২৩.০০" �ব �, �মৗজা-

কয়া, এস,এ দাগ নং-৪৯২০, িব,এস দাগ নং-১৬২২, উপেজলা- �সয়দ�র, �জলা-নীলফামারী এর �েটর অব�ান অ�যায়ী �ভৗগিলক �ানাংক স�ক

না থাকায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না।

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

০ ০

২৮-১২-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২২.৭৫৩/১(৩) তািরখ: ১৩ �পৗষ ১৪২৯

২৮ িডেস�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) িবমানব�র �ব�াপক, �সয়দ�র িবমানব�র, �সয়দ�র, নীলফামারী।

৩) জনাব �মাঃ বা�, িপতা- মর�ম �মাকতার, সাং- �গালাহাট, �শের বাংলা �রাড, ওয়াড � নং-০২, �সয়দ�র �পৗরসভা।

২৮-১২-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত)

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

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

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৭৫৬ তািরখ: 
২৯ িডেস�র ২০২২

১৪ �পৗষ ১৪২৯

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

��: (ক) নং-রাজউক/�জান-৫/২৫.৩৯.০০০০.১১০.১৬.০০৪.২২/৪৭১, তািরখ:-২০/০৭/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৫৯৩, তািরখ:-২১/১১/২০২২ি�ঃ।
(গ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪২.২২.০১৮/৪৮ক, তািরখ:-১৬/১০/২০২২ি�ঃ।

(ঘ) নং-৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৯৭, তািরখ:-২৭/১০/২০২২ি�ঃ।

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)

সােভ �অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৫’২২.৯৮৯২’’ উ�র, ৯০  ২৩’১৮.০২৫৯’’ �ব �,
এিলেভশন ৬.৭৮৪ িমটার (২২.২৫৭)�ট এবং �েটর স�ুখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৫’ ২৪.১৫০৭’’ উ�র, ৯০
২৩’১৭.৩৬৫৫’’ �ব �, এিলেভশন ৬.৩৯০ িমটার (২০.৯৬৫)�ট, �মৗজা-রাজাবাজার, �ট নং-১১৮, �মা�ফা �রাড,
আর,এস দাগ নং-৩৮৮(অংশ), ফাম �েগইট, ঢাকা।

৭৭(সাতা�র)�ট

০২। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত )�ক িভি� ধের এবং উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৪ �ট ধের

এই উ�তার অ�েমাদন �দওয়া হেয়েছ । �� “খ” এর আেলােক  বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর এিলেভশন ২২.২৫৭(বাইশ দশিমক
�ই প�চ সাত)�ট িহেসেব �ত�য়ন করা হয়। �সই ��ি�েত অ�েমািদত উ�তা সােথ ২(�ই)�ট �যাগ কের ��িবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার

অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।

০৩। �াপনা/ভবন িনম �ােন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গাি�/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।

০ ০

০ ০



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�।

০৬। এত �ারা ��: (ঘ) পএ� বািতল করা হল।

২৯-১২-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৭৫৬/১(৩) তািরখ: ১৪ �পৗষ ১৪২৯

২৯ িডেস�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 বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব ফরহাদ আলী, ১১৮, �মা�ফা �রাড, ফাম �েগট, �তজগ�ও, ঢাকা।

২৯-১২-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)
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