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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.১ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২১

২৮ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২০১�াঃ, তািরখঃ ০১/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫২িমিনট ২৬.৫০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট ৩৪.৯০�সেক�
�ব �, �মৗজা-ফায়দাবাদ, আর,এস দাগ নং-১০১৮(অংশ), এম,এস দাগ নং-১২২৪৯(অংশ), থানা-
দি�ণখান, �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�।

১২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.১/১(৩) তািরখ: ২৮ �পৗষ ১৪২৭

১২ জা�য়াির ২০২১
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সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� �জানাল পিরচালেকর
কায �ালয়, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা-১২১২।
২) পিরচালক, �জান-২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল পিরচালেকর কায �ালয়, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা-১২১২।
৩) জনাব শাহিরয়ার আহেমদ ইফেতখার, ৫৯ � আই িস কেলানী �রাড, �গায়ালেটক, ঢাকা।

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২২ তািরখ: 
১৩ জা�য়াির ২০২১

২৯ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনান/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-িপউ/িবিসিস-৪৬/০২/২০২০-২০২১/২২, তািরখঃ-২০/১০/২০২০ি�ঃ।

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 ৪২.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৭িমিনট ২৩.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ণ হািলশহর, আর,এস দাগ নং-৬৮৫১(অংশ), ৬৮৫২(অংশ) ও িব, এস দাগ
নং-৮৬৪৯(অংশ), ৬৮৫২(অংশ), থানা-ইিপেজড, �জলা-চ��াম।

       ৭৯(উনআিশ)�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 �ড়ঁায় (�ে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�।

১৩-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২২/১(৩)

২৯ �পৗষ ১৪২৭
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তািরখ: ২৯ �পৗষ ১৪২৭

১৩ জা�য়াির ২০২১
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) িবমানব�র �ব�াপক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
৩) জনাব �মাহা�দ আলী আ�াস গং, সব �িপতা-�ত রিফক আহমদ, সাং-বড় মািঝর বাড়ী, দি�ণ হািলশহর, ডাকঘর-ব�র, থানা-
ব�র, চ��াম।

১৩-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.২৪ তািরখ: 
১০ জা�য়াির ২০২১

২৬ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৪.৯৯.০০৩.২০.৭৯�াঃ, তািরখঃ ১৩/১০/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৩১.২০.০১৮/৩৮ক, তািরখঃ ১৪/১২/২০২০ি�ঃ।

১।   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: ২৩িড�ী ৪৭িমিনট ৪৫.৬০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২১িমিনট ১৮.৫০�সেক� �ব �, �মৗজা-
�সনপাড়া পব �তা, িস,এস দাগ নং-৭৬৬(অংশ), আর,এস দাগ নং-১২৯৬৩(অংশ), িস� জিরপ দাগ
নং-৪৮৪২০(অংশ), থানা-িমর�র, �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। �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�।

১৩-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.২৪/১(৪) তািরখ: ২৬ �পৗষ ১৪২৭

১০ জা�য়াির ২০২১
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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 �মাঃ �সাহাগ িময়া, ইমারত পিরদশ �ক, �জানাল অিফস, মহাখালী, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ সা�া�ল ইসলাম, আহ�দ আলী পেটায়ারী, দি�ণ রায়�র, ৩৭১০, রায়�র, ল�ী�র।

১৩-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.২৬ তািরখ: 
১৩ জা�য়াির ২০২১

২৯ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/�রিডও এে�না টাওয়ার িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-কউক/পিরক�না/িবিবধ/২০/৩৯৮, তািরখঃ ০৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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

নং �রিডও এে�না টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
ক�বাজার িবমানব�েরর
এেরা�াম এিলেভশন হেত

অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ২৫িমিনট ৩৯.২০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৫৮িমিনট ৪৪.৮০�সেক� �ব �,
আর, এস দাগ নং-২০১২৯, ২৭৯৬৩, �কা� �া� ক�বাজােরর আ�িলক অিফস হাউস-৭৫, �রাড নং-২,
�ক-এ, লাইট হাউস, থানা-ক�বাজার, �জলা-ক�বাজার।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। �রিডও এে�না টাওয়ার িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবনসহ (ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না, ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ) �রিডও এে�না টাওয়ােরর �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) �রিডও এে�না টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব, �রিডও এে�না 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। ক�বাজার উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/
ভবন/�রিডও এে�না 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� অ�েরাধ করা
যাে�।

১৩-১-২০২১

�চয়ার�ান  
�চয়ার�ান এর দ�র 
ক�বাজার উ�য়ন ক��প�

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ উপ-নগর পিরক�নািবদ (চলিত দািয়�), উপ-নগর পিরক�নািবদ এর দ�র, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�

২৯ �পৗষ ১৪২৭
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.২৬/১ তািরখ: ২৯ �পৗষ ১৪২৭

১৩ জা�য়াির ২০২১
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, ক�বাজার িবমানব�র, ক�বাজার।
৩) অথরাইজড অিফসার, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�, ক�বাজার।
৪) জনাব �রজাউল কিরম �চৗ�রী, িনব �াহী পিরচালক, �কা�� �া�, ক�বাজার আ�িলক অিফস হাউস, ৭৫, �রাড নং-২, �ক-এ,
লাইট হাউস, কলাতলী, ক�বাজার।

১৩-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২৭ তািরখ: 
১৩ জা�য়াির ২০২১

২৯ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-িপউ/িবিসিস-২৪/০২/২০২০-২০২১/২৩, তািরখঃ ২০/১০/২০২০ি�ঃ।

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 ৫৬.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৭িমিনট ২৬.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ণ হািলশহর, আর,এস দাগ নং-৮২৫৯(অংশ) ও িব, এস দাগ নং-৮৮৮৩(অংশ),
৮৮৮১(অংশ), থানা-ইিপেজড, �জলা-চ��াম।

৭৯(উনআিশ)�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 �ড়ঁায় (�ে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�।

১৩-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২৭/১ তািরখ: ২৯ �পৗষ ১৪২৭

১৩ জা�য়াির ২০২১
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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, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
৩) জনাব হাজী �মাহা�দ �হােসন, িপতা-মর�ম �মাহা�দ শাহ আলম, সাং-�মাখেলছ বিলর বাড়ী, গীনা গাজী �রাড, দি�ণ
হািলশহর, ৩৯নং ওয়াড �, ডাকঘর-ব�র, থানা-ইিপেজড, চ��াম।

১৩-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)



1/17/2021 ডাক (৬) | অিফস ব�ব�াপনা

https://caab.nothi.gov.bd 1/2

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২৮ তািরখ: 
১৩ জা�য়াির ২০২১

২৯ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-০৫.৪২.০০০০.০৩১.৩৩.২৪৩.২০.৬০৬, তািরখঃ ২৬/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ২১িমিনট ১৫.৩০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৯িমিনট ৩৭.৫০�সেক�
�ব �,“�শাসন গেবষণা ও �িশ�ণ �ক�, চ��াম িনম �াণ” শীষ �ক �ক�, ৭১৮, চে��রী �রাড
(�রাতন িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়) �মৗজা-আলমশাহ কাটগড়, আর,এস দাগ নং-৭১(অংশ),
৭২, ৭৪, ৭৫(অংশ) ও , ৭৬(অংশ), ৭৭(অংশ), ৭৮(অংশ) ও িব, এস দাগ নং-২৭(অংশ), ডাকঘর-
িজিপও, থানা-�কােতায়ালী, �জলা-চ��াম।

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 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�।

১৩-১-২০২১

িবভাগীয় কিমশনার 
িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, চ��াম

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২৮/১ তািরখ: ২৯ �পৗষ ১৪২৭

১৩ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) �চয়ার�ান, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।
২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
৩) �ধান �পিত (চলিত দািয়�), �াপত� অিধদ�র
৪) ত�াবধায়ক �েকৗশলী , ত�াবধায়ক �েকৗশলী (উ�য়ন), গণ�ত� অিধদ�র
৫) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, জন�শাসন ম�ণালয়
৬) িবমানব�র �ব�াপক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।

১৩-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০.০৮৮�াঃ, তািরখঃ ১৬/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.১৭০, তািরখঃ ০২/০৯/২০২০ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত ‘ক’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
)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ০৩.৯৫০৭৯�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২২িমিনট ৫২.৩৫৩৬৪�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৫.৭৪৯িমটার (১৮.৮৫৬�ট), �মৗজা-
বাইল�রী, িস,এস দাগ নং-৪৯৯(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৪৭৮(অংশ) এবং মহানগর দাগ
নং-১১৫৩৬(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

৪৩(�ততাি�শ)�ট

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭�ট ধের িনেয় এই উ�তা ৪৩(�ততাি�শ)�েটর  অ�েমাদন �দওয়া হয়। ��‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ
অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৮.৮৫৬(আঠােরা দশিমক আট প�চ ছয়)�ট িহসােব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই
��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত ৮.১৪৪(আট দশিমক এক চার চার)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া
�যেত পাের।
০৩। �া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।
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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯/১(৪) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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) অথরাইজড অিফসার-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ� বকর িছি�কী, ইমরাত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব মীর সিফ�র রহমান, বািড় নং-৩৫, �রাড নং-৯/িড, �স�র-৫, উ�রা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০.০৮৮�াঃ, তািরখঃ ১৬/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.১৭০, তািরখঃ ০২/০৯/২০২০ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত ‘ক’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
)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ০৩.৯৫০৭৯�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২২িমিনট ৫২.৩৫৩৬৪�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৫.৭৪৯িমটার (১৮.৮৫৬�ট), �মৗজা-
বাইল�রী, িস,এস দাগ নং-৪৯৯(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৪৭৮(অংশ) এবং মহানগর দাগ
নং-১১৫৩৬(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

৪৩(�ততাি�শ)�ট

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭�ট ধের িনেয় এই উ�তা ৪৩(�ততাি�শ)�েটর  অ�েমাদন �দওয়া হয়। ��‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ
অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৮.৮৫৬(আঠােরা দশিমক আট প�চ ছয়)�ট িহসােব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই
��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত ৮.১৪৪(আট দশিমক এক চার চার)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া
�যেত পাের।
০৩। �া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।
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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯/১(৪) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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) অথরাইজড অিফসার-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ� বকর িছি�কী, ইমরাত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব মীর সিফ�র রহমান, বািড় নং-৩৫, �রাড নং-৯/িড, �স�র-৫, উ�রা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.৩১৯ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২১

২৮ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �মাবাইলটাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-edotco.BD.2019/2020/01, Date: 12/10/2020

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

ক�বাজার িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: 213240.93N, 920356.47E, Eidgaon Farid
Ahmed College, Vill-Meherghona, Post.-Eidgah, PS-Cox's
Bazar Sadar, Dist-Cox's Bazar

১১৫(একশত পেনর)�ট

(খ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 213308.57N, 920248.41E, Vill-Jalalabad,
Post.-Idgaon, PS-Cox's Bazar Sadar, Dist-Cox's Bazar.

১১৫(একশত পেনর)�ট

(গ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 212540.88E, 915843.07E, Milky Resort, Plot-
A/42, Kolatoli Main Road, PS-Cox's Bazar Sadar, Dist-
Cox's Bazar.

১০৮(একশত আট)�ট

(ঘ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 212716.60N, 915922.60E, Vill-Kuliapara
Sampangat, Post Office.-Kurushkul, Police Station-Cox's
Bazar Sadar, Dist-Cox's Bazar.

১১৫(একশত পেনর)�ট 

(ঙ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 213246.14N, 920321.35E, Vill-Moddo
Maizpara, Post Office-Eidgaon Bazar, Police Station-
Cox's Bazar Sadar, Dist-Cox's Bazar.

১১৫(একশত পেনর)�ট 

০২। �মাবাইল টাওয়ার িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবনসহ (ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না, ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ) �মাবাইল টাওয়ােরর �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) �মাবাইল টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব, �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। ক�বাজার 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�।
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১২-১-২০২১

পিরচালক, ইি�িনয়ািরং, ইডটেকা বাংলােদশ �কা�ানী িলঃ, উদয় 
টাওয়ার, ১৩ ও ১৪ তলা, ৫৭ ও ৫৭/এ, �লশান এিভিনউ, �লশান-১, 
ঢাকা-১২১২।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.৩১৯/১(৪) তািরখ: ২৮ �পৗষ ১৪২৭

১২ জা�য়াির ২০২১
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) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন, ঢাকা।
৩) �চয়ার�ান , �চয়ার�ান এর দ�র, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�
৪) িবমানব�র �ব�াপক, ক�বাজার িবমানব�র, ক�বাজার।

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.৩১ তািরখ: 
১৮ জা�য়াির ২০২১

৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-edotco.BD.2019/2020/02, Date: 15/09/2020

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন ব�ড়া
ি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: 245103.38N, 892024.61E, Village-Modda
Palsha, Post Office-Bogura, Police Station-Bogura Sadar,
Dist-Bogura.

১১৫(একশত পেনর)�ট

(খ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 245102.30N, 892319.64E, Village-Dawapara,
Bashundhara, P. O.-Bogura Sadar, P.S-Bogura Sadar, Dist-
Bogura.

৯৮(আটান�ই)�ট  

(গ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 245128.84N, 892204.55E, Eidgah Lane
Sultangonj Para, Post Office.-Bogura Sadar, Police Station-
BogUra Sadar, Dist-Bogura.

৯৮(আটান�ই)�ট  

(ঘ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 245356.00N, 892127.38E, Village-Nowda Para,
Post Office.-Nongola, Police Station-Bogura Sadar, Dist-
Bogura.

৮৯(উনন�ই)�ট 

(ঙ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 245410.76N, 892233.50E, Village-Kadim Para,
Post Office.-Polli Mongol Hat, Police Station-Bogura Sadar,
Dist-Bogura.

৮৯(উনন�ই)�ট 

০২। �মাবাইল টাওয়ার িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবনসহ (ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না, ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ) �মাবাইল টাওয়ােরর �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) �মাবাইল টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব, �মাবাইল টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�)
লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। ব�ড়া ি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 ৫৯�ে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/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�।
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১৮-১-২০২১

পিরচালক, ইি�িনয়ািরং
ইডটেকা বাংলােদশ �কাং িলঃ, উদয় টাওয়ার, ১৩ ও ১৪তম তলা, 
৫৭ ও ৫৭এ, �লশান এিভিনউ, �লশান-১, ঢাকা-১২১২।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.৩১/১(৪) তািরখ: ৪ মাঘ ১৪২৭

১৮ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৩) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ব�ড়া
৪) �ময়র, ব�ড়া �পৗর কেপ �ােরশন, ব�ড়া।

১৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩৩ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১৩৮.৯৯.০০১.২০২০.৩৮৫�াঃ, তািরখঃ ১৩/১২/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর তফিসেল বিণ �ত �ভৗেগািলক �ানাংক অ�যায়ী �েটর অব�ান
স�ক না থাকায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হয় নাই।

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

১৯-১-২০২১

�চয়ার�ান 
রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩৩/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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) অথরাইজড অিফসার-৮/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, ৫৫/এ মালহ �রাড(৪থ � তলা), টানবাজার, নারায়ণগ�।
৩) জনাব সাি�র আহমদ উ�াহ িসনহা গং, ১১, ঈসাখা �রাড, নারায়ণগ� সদর, নারায়ণগ�।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩৭ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২১২, তািরখঃ ১৪/১২/২০২০ি�ঃ।

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 ১৩.৫৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
৫৭.২৮�সেক� �ব �, �ট নং-১৪, �রাড নং-০৬, �স�র নং-১২, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৫৪(�য়া�)�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩৭/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব �সয়দা �িফয়া �বগম, বাড়ী নং-২৮, �স�র নং-১১, �রাড নং-১১, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩৮ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.২০.৫৯৩, তািরখঃ ১৭/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ০২.৬৭�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
৪৭.২৪�সেক� �ব �, �ট নং-২৮০/এ, ২৮১, ২৮১/িব, �ক নং-িস, ব��রা আবািসক
এলাকা, 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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩৮/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান- ৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা।
৩) জনাব মাহ��ল মিতন গং, �কানাঃ- ২৮০/এ, ২৮১ ও ২৮১/িব, �রাড নং-১৫, �ক নং-িস, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪০ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-রাজউক/নঅশা/৪/৩/�বিবচক-০১/২০/৪৮, তািরখঃ ১৫/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ৩৩.৮৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৬.২৩�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-১১, �রাড নং-৯িস,
িন��-০১(দি�ণ), আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৩৩(�তি�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪০/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস মহাখালী, ঢাকা।
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৩) অথরাইজড অিফসার-৪/৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাবা ফারজানা জামান িলজা, কাজী জয়�ি�ন ইফেতকার, বািড় নং-০৯, �লন-এ, আজেমরী বাগ, ফ��া, নারায়ণগ�।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪১ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১২৪.৯৯.০৫.১৩.১৬৮, তািরখঃ ১৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৩িমিনট ৫২.১৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৭িমিনট
০৮.৭৯�সেক� �ব �, �মৗজা-মা�া, িস,এস ও এস,এ দাগ নং-৯৪৭, আর,এস দাগ নং-৬০৮,
এম,এস দাগ নং-২২৫৭ ও ২২৫৮, �ট নং-০১ ও ০৩, �রাড নং-০১ ও ০২, �ক নং-এ,
আিমন �মাহা�দ �া�স �ডেভলপেম� িলঃ, �ীন মেডল টাউন, থানা-যা�াবাড়ী, 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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪১/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৬, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৩) অথরাইজড অিফসার-৬/১, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৪) জনাব �হাঃ রিফ�ল ইসরাম গং, �ট নং-৩১, �রাড নং-০৬, �ক নং-িব, আিমন �মাহা�দ �া�স �ডেভলপেম� িলঃ, �ীন
মেডল টাউন, মা�া, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪২ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১২২.০৯৯.০৫.১৩.১৬৭, তািরখঃ ১৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪২িমিনট ৩৫.২৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট
২৬.২১�সেক� �ব �, �মৗজা-যা�াবাড়ী, আর,এস দাগ নং-২৩৪৬, ২৩৪৭, ২৩৫৬, ৩৩২৪,
৩৩২৫(অংশ), এম,এস দাগ নং-৪৮১৭(অংশ), থানা-যা�াবাড়ী, 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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪২/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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) পিরচালক, �জান-৬, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
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৩) অথরাইজড অিফসার-৬/১, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৪) জনাব মাহ�ব উল ইমাম গং, �কানা- কাজলা পাওয়ার হাউজ �রাড , যা�াবাড়ী, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৩ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫৭৪�াঃ, তািরখঃ ০৭/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ০২.৫৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
৩৮.৪৪�সেক� �ব �, �ট নং-৩১৪, �রাড নং-১২, �ক নং-িস, ব��রা আবািসক এলাকা,
ঢাকা।

১২০(একশত িবশ)�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৩/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ��াহ আল-আিমন, �ট নং-৩১৪, �রাড নং-১২, �ক নং-িস, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৪ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১২৪.০৯৯.০০১.২০২০.৩৫৯, তািরখঃ ১৩/১২/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর তফিসেল বিণ �ত �ভৗেগািলক �ানাংক �ল থাকায় উ�তার
ছাড়প� �দান করা স�ব হয় নাই।

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

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৪/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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) অথরাইজড অিফসার �জান-৭, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ �লিফকার রহমান, ৩৬৪, খ�কার �রাড, �রাইন, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৬ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং- ২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫১৯ �াঃ, তািরখ- ০৯/১১/২০২০ ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৩৩, তািরখ- ১৪/০১/২০২০ ি�ঃ।

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)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫০িমিনট ০৮.২৭�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট ০১.২৫�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৪.৯৬িমটার (১৬.২৭�ট),
�মৗজা-�জায়ারসাহারা, িস,এস দাগ নং-২৮৪৩(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৬৯৫, ৬৬৯৬(অংশ)
এবং মহানগর দাগ নং-৫০৬৮, ৫০৬৯(অংশ), থানা-িখলে�ত, �জলা-ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট 

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭ �ট ধের িনেয় এই উ�তা ১৫০ (একশত প�াশ) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৬.২৭ (�ষাল দশিমক �ই সাত) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১০.৭৩(দশ দশিমক সাত িতন)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।
০৩। �া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।
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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৬/১(৪) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।
৩) অথরাইজড অিফসার-৪/৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা।
৪) জনাব শাহিরয়ার কামাল, ৪৩, �লশান উ�র বািণিজ�ক এলাকা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৭ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-রাজউক/নঅশা/৪/৩/�বিবচক-০১/২০/৪৭, তািরখঃ ০৬/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ৩০.৮০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৪.৬০�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-০৫, �রাড নং-১০, িন��-০১(দি�ণ),
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৩৭(সাতি�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৭/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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)।
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২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাব �তয়ব আলী, বািড় নং-১৩৫৫/৬, িখলগাও (তালতলা), থানা-রাম�রা, ঢাকা-১২১৯।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৮ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫৭৫�াঃ, তািরখঃ ০৭/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ২০.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
৫৩.৩০�সেক� �ব �, �ট নং-১২, �রাড নং-আফেরাজা �বগম, �ক-িজ, ব��রা আবািসক
এলাকা, 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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৮/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �শখ �মাহা�দ মাহ�ব-ই-র�ানী, �ট নং-১২, আফেরাজা �বগম �রাড, �ক-িজ, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৯ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.১৮১, তািরখঃ ২৮/১০/২০২০ি�ঃ।

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 ০৭.৪৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
২৪.৬২�সেক� �ব �, �ট নং-১৭, �রাড নং-১৯, �স�র নং-১৪, উ�রা মেডল টাউন এলাকা,
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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৪৯/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাবা হািছনা আখতার গং, বাড়ী নং-১৭, �রাড নং-১৯, �স�র নং-১৪, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫০ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং- ২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২১১, তািরখ- ০৯/১২/২০২০ ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.১৮০, তািরখ- ০৮/০৯/২০২০ ি�ঃ।

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)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট
১১.৭৩৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৩.০১৩�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন
৫.২২িমটার (১৭.১৩�ট), �ট নং-০৬, �রাড নং-শাহ মখ�ম এিভিনউ, �স�র নং-১৩, উ�রা
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৪৫(�য়তাি�শ)�ট

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭ �ট ধের িনেয় এই উ�তা ৪৫(�য়তাি�শ)�েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ
অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৭.১৩(সেতর দশিমক এক িতন) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ৯.৮৭(নয় দশিমক আট সাত)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।
০৩। �া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।
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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

৫ মাঘ ১৪২৭
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫০/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব �শখ সাদী, �ব�াপনা পিরচালক, এিশউর �ডেভঃ এ� িডজাইন িলঃ, ৪২ জ�ার টাওয়ার, �লশান এিভিনউ, সােক�ল-১,
ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫১ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২১৩, তািরখঃ ২৪/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫২িমিনট ০৮.২৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
৫৮.৮৭�সেক� �ব �, �ট নং-০৫, �রাড নং-০৩, �স�র নং-১২, উ�রা মেডল টাউন এলাকা,
ঢাকা।

৪৪(�য়াি�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫১/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ শাহজাহান, �ট নং-০৫, �রাড নং-০৩, �স�র নং-১২, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫২ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.২০.৫৮৬�াঃ, তািরখঃ ১৪/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৮িমিনট ৫৪.৪০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট ৪৮.৪০�সেক�
�ব �, �ট নং-১০৩৭, �রাড নং-আহেমদ ওয়ািলদ �সাবহান ০৮ এিভিনউ �রাড, �ক নং-�ক,
ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

২০১(�ইশত এক)�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫২/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাবা হািলমা আ�ার ওরেফ হািলমা খা�ন, �ামী-এ,�ক,এম রহমত উ�া�, �কানা-বাড়ী নং-১১, �রাড নং-১১০, �লশান
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৩ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০০৭.২০২০.৫৮১, তািরখঃ ২৬/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫১িমিনট ২৪.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫২.০০�সেক�
�ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২৩৭১, ২৩৭২(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬২৭৪,
৬২৭৫(অংশ), মহানগর দাগ নং-১০৮৪৮, ১১০০১(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১৩৩(একশত �তি�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৩/১(৪) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব (ক) �মাঃ মা�দ রানা (খ) �মাঃ ফা�ক �হােসন (গ) �মাঃ কাির�ল ইসলাম গং, সাং-বাউিনয়া (পাট �), বাদালদী, �রাগ,
ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ আ� বকর িসি�ক, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজউক, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৪ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং- ২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.২০.৫৮৮ �াঃ, তািরখ- ১৪/১২/২০২০ ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২৬৩, তািরখ- ২৪/১১/২০২০ ি�ঃ।

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
)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ০৫.২৬�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট ২৬.৫৭�সেক� �ব �,স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৫.১৭িমটার (১৬.৯৬�ট),   �ট
নং-২৭/িব, সড়ক নং-৬৪, �ক-এনডি�উ(িব), �লশান আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট 

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭ �ট ধের িনেয় এই উ�তা ১৫০ (একশত প�াশ) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৬.৯৬ (�ষাল দশিমক নয় ছয়) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১০.০৪(দশ দশিমক �� চার)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।
০৩। �া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।
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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

৫ মাঘ ১৪২৭
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৪/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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-৪ , রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব ডাঃ �মা�ন, বাড়ী নং-২৭/িব, �ক-এনডি�উ(িব), সড়ক নং-৬৪, �লশান, ঢাকা-১২১২।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৫ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৪৩০�াঃ, তািরখঃ ২৪/০৯/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৬িমিনট ১৯.০৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
১৪.১৫�সেক� �ব �, �ট নং-২২৮/িব, �তজগ�ও িশ� এলাকা, �তজগ�ও, 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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৫/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব এম, সিহদ �হােসন, �ব�াপনা পিরচালক, �ডেকা �হাি�ংস িলিমেটড, �ট নং-২২৮/িব, �তজগ�ও িশ/এ, �তজগ�ও,
ঢাকা-১২০৮।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৭ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৫০, তািরখঃ ২৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ২২.৭০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৫.৭২৬৭�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-১৯, �রাড নং-০৫, িন��-০১(দি�ণ),
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৪১(একচি�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৭/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) অথরাইজড অিফসার-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব ডাঃ এ,�ক,এম �রনবী �চৗ�রী, �ট নং-১৯, �রাড নং-০৬, িন��-০১ (দি�ণ) আ/এ, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৮ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: টাওয়ার/ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-৪৬.২০৭.০০০.০৯.০৭.১৫৩.২০১৮.৩১৬৩, তািরখঃ ২০/১২/২০২০ি�ঃ।

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

টাওয়ার/�া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 ২৭.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
০০.০০�সেক� �ব �, নথ � টাওয়ার, �ট নং-১০৭, �রাড নং-ঢাকা-ময়মনিসংহ �রাড, �স�র
নং-০৭, উ�রা, ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। টাওয়ার/�াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) 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) টাওয়ার/�া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� টাওয়ার/
�া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�।

১৯-১-২০২১

�ময়র 
ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ �ধান িনব �াহী কম �কত�ার �াফ অিফসার, �ধান িনব �াহী কম �কত�ার দ�র, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশন

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৫৮/১(৩)
৫ মাঘ ১৪২৭
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তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)
২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
৩) অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.৬০ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-রাজউক/�জান-৫/১এম-০১/১২/৩৬৭�াঃ, তািরখঃ ১১/১০/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৩১.২০.০১৮/৩৮ক, তািরখঃ ১৪/১২/২০২০ি�ঃ।

১।   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।

�িমক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৫িমিনট ২৪.২০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৯.৭০�সেক� �ব �,
�মৗজা-রাজাবাজার, আর,এ দাগ নং-১২১, িস� জিরপ দাগ নং-৫৫৯, �ট নং-৭৫, ইি�রা �রাড, থানা-
�শর-ই-বাংলানগর, �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। �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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৫), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.৬০/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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, �জানাল অিফস (�জান-৫), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
৩) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
৪) জনাব আব�ল ��স �েয়ল, উপ-�ব�াপনা পিরচালক, এ�ােসট �ডেভলপেম�স এ� �হাি�ংস িলঃ, ৯১, �লশান এিভিনউ,
�লশান, ঢাকা-১২০৫।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭০ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১৯.২০২০.৫৯৫, তািরখঃ ২৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫১িমিনট ২৪.৭২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৩.০৪�সেক� �ব �,
�মৗজা-বাউিনয়া, িসএস দাগ নং-২৭৩১(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬২৭৪(অংশ), এম,এস দাগ
নং-১০৮৪৮(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১১৬(একশত �ষাল)�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭০/১(৪) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ আ� বকর িসি�ক, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব (১) মা�দ রানা (২) �মাঃ ফা�ক �হােসন, সাং-৬১, বাউিনয়া �মইন �রাড, বাউিনয়া(পাট �), বাদালদী, �রাগ, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭১ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১৮.২০২০.৫৯৪, তািরখঃ ২৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫০িমিনট ৫৪.০৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ২৬.৫১�সেক�
�ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১৬২৬(অংশ), আর,এস দাগ নং-৯০৩৮(অংশ), মহানগর দাগ
নং-১৯১৫৩(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

৪৮(আট চি�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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭১/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ আ� বকর িসি�ক, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব মাহ�ব �মাহা�দ গং, সাং-পাড়ানী পাড়া, মরীয়া, গাবতলী, ব�ড়া।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭২ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২২১, তািরখঃ ২৮/১২/২০২০ি�ঃ।

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 ৪২.৫০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৫.৫৩�সেক�
�ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২২২৯, ২২৩০, ২২৩১(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৬৭৭,
৬৬৭৮, ৬৬৭৯(অংশ), এম,এস দাগ নং-২৪২৮৫, ২৪২৯৫, ২৪২৯৬, থানা-�রাগ, �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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭২/১ তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ �গালাম িকবিরয়া খান গং, ৩৪২/২, আঃ সা�ার �রাড, উ�র পীেরর বাগ, িমর�র, ঢাকা।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭৩ তািরখ: 
১৯ জা�য়াির ২০২১

৫ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২২০, তািরখঃ ২৮/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫০িমিনট ৪২.৫০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৫.৫৩�সেক� �ব �,
�মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২২২৯, ২২৩০, ২২৩১(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৬৭৭, ৬৬৭৮,
৬৬৭৯(অংশ), এম,এস দাগ নং-২৪২৮৫, ২৪২৯৫, �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�।

১৯-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৭৩/১(৩) তািরখ: ৫ মাঘ ১৪২৭

১৯ জা�য়াির ২০২১
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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, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব আিজম আহেমদ গং, পলশা-৬৩০০, চাপাই নবাবগ� সদর, চাপাই নবাবগ�।

১৯-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd
 

 

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২১১.১৬.০০৩.১৭.৯ তািরখ: 
১৮ জা�য়াির ২০২১

৪ মাঘ ১৪২৭

অিফস আেদশ

এিভেয়শন িসিকউির� িবভােগর ��াব �মাতােবক সদর দ�েরর গত ২৯/১২/২০২০ তািরেখ জাির�ত প� নং ৩০.৩১.০০০০.২১১.১৬.০০৩.১৭.২৭১ এর
�িমক নং ০২ এর মা�েম জনাব িফেরাজ মাহ�দ, সশ� িনরাপ�া �হিরেক হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর পদায়ন বহাল �রেখ িসএএিব
ন�ন সদর দ�ের বদিল/সং�ি� করা হয়। িতিন অ�াবিধ সদর দ�ের �যাগদান না করায় তােক হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর পদায়ন
বািতল কের �শাসন িবভাগ, িসএএিব সদর দ�ের পদায়ন/বদিল করা হেলা। উ� আেদেশর অ�া� শত�াবলী অপিরবিত�ত থাকেব।

২.০  বিণ �ত কম �চািরর �নিমি�ক ��র িহসাব, �ত�ক বিহ ও �শষ �বতেনর �ত�য়ন প� যথাসমেয় পদায়ন/বদিল�ত দ�ের ��রণ করেত হেব।

৩.০  জনাব িফেরাজ মাহ�দ, সশ� িনরাপ�া �হিরেক পদায়ন/বদিল�ত দ�ের �যাগদােনর িনিম� ২১/০১/২০২১ তািরেখর মে� অব�� করার জ�
অ�েরাধ করা হেলা। অ�থায়, িতিন ২১/০১/২০২১ তািরখ অপরাে� তাৎ�িণকভােব অব�� (Stand Release) বেল গ� হেবন।

৪.০  বিণ �ত কম �চাির যথাসমেয় �যাগদান না করেল তার িব�্ে� �শাসিনক �ব�া �হণ করা হেব।

৫.০  ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা।

১৮-১-২০২১

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২১১.১৬.০০৩.১৭.৯/১(১৪) তািরখ: ৪ মাঘ ১৪২৭

১৮ জা�য়াির ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হেলা(�জ��তার িভি�েত নয়) 
১) সদ� (�শাসন), সদ� (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
২) সদ� (িনরাপ�া), সদ� (িনরাপ�া) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৩) পিরচালক (�শাসন), পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৪) পিরচালক (হশাআিব), পিরচালক (হশাআিব) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৫) পিরচালক (অথ �), পিরচালক (অথ �) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৬) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)
৭) উপ-পিরচালক (স�ি� �ব�াপনা), স�ি� �ব�াপনা (সদর দ�র) অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৮) উপ-পিরচালক (অিডট), অিডট অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৯) সহকারী পিরচালক (�শাসন) (অিতির� দািয়�), �শাসন (হশাআিব) শাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১০) সহকারী পিরচালক (িহসাব,হশাআিব) , িহসাব (হশাআিব) শাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১১) সহকারী পিরচালক (িনরাপ�া), সদ� (িনরাপ�া) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১২) িনরাপ�া কম �কত�া, িনরাপ�া (হশাআিব) শাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
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১৩) উ�মান সহকারী, �শাসন-৩ (সদর দ�র) শাখা , বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
১৪) জনাব িফেরাজ মাহ�দ, সশ� িনরাপ�া �হির, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, ঢাকা।

১৮-১-২০২১

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম
সহকারী পিরচালক (�শাসন-১)
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