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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদস� (এ�টএম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.১৯৪ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
সূ�: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.৩৭, তািরখঃ ০৮/০২/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৬৭, তািরখ- ১৯/০১/২০২১ি�ঃ।

০১।   উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অন�ান� 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 অনুযায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �াপ� উ�তা কতৃ�প�
কতৃ�ক অনুেমািদত হেয়েছ।

�িম
ক নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

হযরত শাহজালাল
আ�জ�ািতক
িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন
হেত অনুেমািদত

উ�তা

(ক)

সােভ� অব বাংলােদশ কতৃ�ক িনণ �য়কৃত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী
৫২িমিনট ০৩.৫১৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ৩৮.১৪৮�সেক�
পূব �, স�খূ রা�ার এিলেভশন ৫.৫৩িমটার (১৮.১৪ফুট), �ট নং-০৪,
�রাড নং-�লক �াইভ �রাড,  �স�র নং-০৭, উ�রা আবািসক এলাকা,
ঢাকা।

১৫০(একশত
প�াশ)ফুট

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 ফুট ধের িনেয় এই উ�তা ১৫০(একশত
প�াশ) ফুেটর অনুেমাদন �দওয়া হয়। সূ� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র কতৃ�ক বিণ �ত
�েটর স�খু রা�ার এিলেভশন ১৮.১৪ (আঠােরা দশিমক এক চার) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়।
�সই ��ি�েত অনুেমািদত উ�তার সিহত ৮.৮৬(আট দশিমক আট ছয়)ফুট �যাগ কের ��ািবত
�াপনা/ভবন িনম �াণ করার অনুমিত �দওয়া �যেত পাের।
০৩। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী ব���/�গা��/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� সমূহ অবশ�ই
পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর িসিঁড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), খু�ঁট, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ
�মাট উ�তা অনুেমািদত উ�তার মেধ� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জন� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত ব�বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার
মেধ� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর চ�ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �াদয় পয �� এবং খারাপ
আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
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০৪। রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর
আেলােক অনুেমািদত উ�তার মেধ� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অনুেমািদত উ�তার ছাড়প��ট যাচাই
করেণর জন� রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�ােক অনুেরাধ করা যাে�।

৩-৪-২০২১

�চয়ারম�ান, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, রাজউক 
ভবন, ঢাকা।

সােবরা রহমান
সহকারী পিরচালক (এ�টএস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.১৯৪/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭
০৩ এি�ল ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প� (রাজউক)
৩) �মাঃ আবুল কালাম, �ট নং-০৪, �রাড-�লক �াইভ, �স�র-০৭, উ�রা আ/এ, ঢাকা-১২৩০।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�টএস)
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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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.২৩৩ তািরখ: 
২১ মাচ � ২০২১

৭ �চ� ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-১৬.০২.০১২.০১৩.২০১৬.৫৮২২, তািরখঃ-২৯/১২/২০২০ি�ঃ।

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

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ০৯িমিনট ৪৪.১৯�সেক� উ�র, ৮৯িড�ী ১২িমিনট ৩৪.১৬�সেক� �ব �,
�মৗজা-�বজপাড়া, এস,এ দাগ নং-৮০, ৮১, ৮০/৬৬৭, আর,এস দাগ নং-৮৪, �জলা-যেশার।

৯০(ন�ই)�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। যেশার ি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 ২০ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা
হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। যেশার �পৗরসভা/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�।

২৮-৩-২০২১

�ময়র, যেশার �পৗরসভা কায �ালয়, ��ী �মেহ��াহ সড়ক, যেশার।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.২৩৩/১(৩) তািরখ: ৭ �চ� ১৪২৭

২১ মাচ � 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 হেলা)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।
৩) জনাব আির�র রহমান, িপং-ওয়ািলউর রহমান, সাং-��দাস বা� �লন (পাইপ পি�), �পা� অিফসপাড়া, থানা-�কাতয়ালী, �জলা-
যেশার।

২৮-৩-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৪ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.১৯, তািরখঃ ১৪/০২/২০২১ি�ঃ।

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 ৫২.২৬৯৮৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
২৭.৬৫০৫৮�সেক� �ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১৬৯৪, আর,এস দাগ নং-৯০৩৯(অংশ)
এবং িস� জিরপ দাগ নং-১৮৭৯৪(অংশ), থানা-প�বী, �জলা-ঢাকা। 

৫১(একা�)�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�।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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�চয়ার�ান (অিতির� দািয়�) 
রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৪/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭

০৩ এি�ল 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�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ িসি��র রহমান, বািড় নং-২৯, �রাড নং-২০, �স�র নং-১৪, উ�রা, ঢাকা।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৫ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.২২, তািরখঃ ১৫/০২/২০২১ি�ঃ।

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 ২৪.৬৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৭.৮৭�সেক� �ব �,
�মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২১৭৬, ২১৭৮(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৬৯৩, ৬৯১১(অংশ) এবং
িস� জিরপ দাগ নং-২৮৩০৭(অংশ), 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�।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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�চয়ার�ান (অিতির� দািয়�)রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, 
ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৫/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭

০৩ এি�ল 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�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাজাে�ল হক গং, �াম-িনল�ীয় (বড়বাড়ী), �পাঃ �লালকা�ী, উপেজলা-�বলাব, �জলা-নরিসংদী।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৬ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.২৬, তািরখঃ ২৩/০২/২০২১ি�ঃ।

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 ১১.৭২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ২১.৫৮�সেক� �ব �,
�মৗজা-িদয়াবািড়, িস,এস দাগ নং-৪২৫, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০০-৫০৪ এবং ৫৩৪(অংশ),
আর,এস দাগ নং-৯২৮, ৯৩১, ৯৫৫-৯৬১, ৯৭০, ৯৭১ এবং ৯৮৩(অংশ) এবং মহানগর দাগ
নং-২০৫৯, ২০৭১, ২০৭২, ২০৭৪, ২০৭৫, ২০৭৮ ও ২০৭৯(অংশ), 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�।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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�চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক 
ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৬/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭

০৩ এি�ল 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�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ আশরা�ল হাসান, �ধান িনব �াহী কম �কত�া, �ামীন �টিলকম �া�, �টিলকম ভবন, ৫৩/১ িচিড়য়াখানা �রাড, ঢাকা।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদস� (এ�টএম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৭ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
সূ�: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.৫৪, তািরখঃ ২৫/০২/২০২১ি�ঃ।

০১।   উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অন�ান� 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 অনুযায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �াপ� উ�তা কতৃ�প�
কতৃ�ক অনুেমািদত হেয়েছ।

�িমক
নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

হযরত শাহজালাল
আ�জ�ািতক

িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত

অনুেমািদত উ�তা

(ক)
 �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ৫৭.৩০�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২৪িমিনট ০৭.০০�সেক� পূব �, �ট নং-১৪, �রাড নং-১৪,
�স�র নং-০৪, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা। 

১৫০(একশত
প�াশ)ফুট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী ব���/�গা��/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� সমূহ অবশ�ই
পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর িসিঁড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), খু�ঁট, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ
�মাট উ�তা অনুেমািদত উ�তার মেধ� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জন� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত ব�বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার
মেধ� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর চ�ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �া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 �াপ� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ।
সুতরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৭ ফুেটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মাধ�েম �দ�
উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর
আেলােক অনুেমািদত উ�তার মেধ� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অনুেমািদত উ�তার ছাড়প��ট যাচাই
করেণর জন� রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�ােক অনুেরাধ করা যাে�।
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৩-৪-২০২১

�চয়ারম�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন 
কতৃ�প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

সােবরা রহমান
সহকারী পিরচালক (এ�টএস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৭/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭
০৩ এি�ল ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব িনগার সুলতানা, বাড়ী নং-১৪, �রাড নং-১৪, �স�র নং-০৪, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�টএস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদস� (এ�টএম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৮ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
সূ�: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.১৩৮, তািরখঃ ২৮/০২/২০২১ি�ঃ।

০১।   উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অন�ান� 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 অনুযায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �াপ� উ�তা কতৃ�প�
কতৃ�ক অনুেমািদত হেয়েছ।

�িমক
নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

হযরত শাহজালাল
আ�জ�ািতক

িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত

অনুেমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৭িমিনট ২৭.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী
২৪িমিনট ১৯.৬০�সেক� পূব �, �ট নং-২৬, �রাড নং-১১, �ক নং-এফ,
বনানী আবািসক এলাকা, ঢাকা।

২৪২(দইুশত
িবয়াি�শ)ফুট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী ব���/�গা��/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� সমূহ অবশ�ই
পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর িসিঁড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), খু�ঁট, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ
�মাট উ�তা অনুেমািদত উ�তার মেধ� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জন� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত ব�বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার
মেধ� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর চ�ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �া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 �াপ� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ।
সুতরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৭ ফুেটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মাধ�েম �দ�
উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর
আেলােক অনুেমািদত উ�তার মেধ� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অনুেমািদত উ�তার ছাড়প��ট যাচাই
করেণর জন� রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�ােক অনুেরাধ করা যাে�।
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৩-৪-২০২১

�চয়ারম�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন 
কতৃ�প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

সােবরা রহমান
সহকারী পিরচালক (এ�টএস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৩৮/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭
০৩ এি�ল ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা।
৩) জনাবা িমেসস খািদজা আ�ার গং, �ট নং-২৪, �রাড নং-১১, �ক নং-এফ, বনানী
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�টএস)



4/4/2021 ডাক (১০) | 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৪২ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৪৯.৩৮.০০৮(অংশ-২).১৫.২১, তািরখঃ ২৫/০১/২০২১ি�ঃ।

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�ী ৪৫িমিনট ৩০.৩০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট ১৪.৬০�সেক� �ব �,
�মৗজা-উলন, আর,এস দাগ নং-২৩২৬, ২৩২৯, ২৩৩০, ২৩৩১(অংশ) ও এম,এস দাগ নং-৬৪২৯,
৬৪৩০, ৬৪৩১, ৬৪৫২, ৬৪৫৩(অংশ), 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�।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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�চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক 
ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৪২/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭

০৩ এি�ল 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 (উ�য়ন িনয়�ণ-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প� , রাজউক ভবন, ঢাকা।
৩) জনাব �মারেশ�ল হাসান, বাড়ী নং- ২৩, �রাড নং-০১, �ক-এ, আফতাবনগর আ/এ, ঢাকা।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০১.২১.২৪৫ তািরখ: 
২৫ মাচ � ২০২১

১১ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ঢাকার বনানীেত বািণিজ�ক �ট নং-৪৪ এ িনিম �ত বনানী �পার মােক�ট কাম হাউিজং কমে�� এর অ��েল ভবেনর উ�তার
ছাড়পে�র িবষেয় মতামত।

��: নং-৩০.০০.০০০০.০২০.০৬.০১১.২০১৯-৩৯, তািরখঃ ১১/০২/২০২১ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ঢাকা িস� কেেপ �ােরশেনর মািলকানাধীন বািণিজ�ক �ট নং-৪৪, বনানী, ঢাকা-এর
অব�ান হশাআিব Obstacle Limitation Surface (OLS) এর মে� হওয়ায় ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-
14 এর িনয়ম অ�যায়ী �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র উ�তার ছাড়প� �হেণর �েয়াজনীয়তা রেয়েছ এবং উ� �েটর অ��েল িসএএিব
হেত �েব � �কান ছাড়প� �দান করা হয়িন। 

ইহা আপনার সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হেলা।

৫-৪-২০২১

সিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়, ঢাকা।

এয়ার ভাইস মাশ �াল �মাঃ মিফ�র রহমান
�চয়ার�ান

�ফান: +৮৮-০২-৮৯০১৪০০
ফ�া�: +৮৮-০২-৮৯০১৪১১

ইেমইল: chairman@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০১.২১.২৪৫/১(২) তািরখ: ১১ �চ� ১৪২৭

২৫ মাচ � ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়, ঢাকা।
২) 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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৫-৪-২০২১
এয়ার ভাইস মাশ �াল �মাঃ মিফ�র রহমান 

�চয়ার�ান
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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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৫০ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২৭, তািরখঃ ০৪/০২/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৫৬, তািরখ- ১৭/০১/২০২১ ি�ঃ।

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)
সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ২১.১০৯�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৪.১৬১�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৬.৬৫িমটার (২১.৮৪�ট), �ট নং-৪৩,
�রাড নং-১৫,  �স�র নং-১৩, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৮০(আিশ)�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 ৮১(একািশ) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক
বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ২১.৮৪ (এ�শ দশিমক আট চার) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত
৫.১৬(প�চ দশিমক এক ছয়)�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�।

৩-৪-২০২১
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�চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক 
ভবন, ঢাকা।

সােবরা রহমান
সহকারী পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৫০/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭

০৩ এি�ল 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, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা , ঢাকা।
৩) জনাব রিবউল হক, ��ানাস � টাওয়ার, ১৩/এ িবপণন িস/এ, িস আর দ� �রাড, বাংলামটর, ঢাকা-১০০০।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদস� (এ�টএম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৫১ তািরখ: 
০৩ এি�ল ২০২১

২০ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
সূ�: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.৪৫, তািরখঃ ২৪/০২/২০২১ি�ঃ।

০১।   উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অন�ান� 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 অনুযায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �াপ� উ�তা কতৃ�প�
কতৃ�ক অনুেমািদত হেয়েছ।

�িম
ক নং �াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

হযরত শাহজালাল
আ�জ�ািতক

িবমানব�েরর এেরা�াম
এিলেভশন হেত

অনুেমািদত উ�তা

(ক)

�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ৫৫.৫৩৩৬�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৫.০১৭২�সেক� পূব �, �মৗজা-বাইলজরুী, িস,এস
দাগ নং-৭১১(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৮৫১(অংশ) ও এম, এস দাগ
নং-১২৫৫১(অংশ), থানা-ত�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১৬(�ষাল)ফুট 

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী ব���/�গা��/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� সমূহ অবশ�ই
পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর িসিঁড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), খু�ঁট, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ
 �মাট উ�তা অনুেমািদত উ�তার মেধ� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জন� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত ব�বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার
মেধ� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর চ�ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �া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 �াপ� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ।
সুতরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৭ ফুেটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মাধ�েম �দ�
উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর
আেলােক অনুেমািদত উ�তার মেধ� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অনুেমািদত উ�তার ছাড়প��ট যাচাই
করেণর জন� রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�ােক অনুেরাধ করা যাে�।

৩-৪-২০২১
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�চয়ারম�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন 
কতৃ�প�, রাজউক, ঢাকা।

সােবরা রহমান
সহকারী পিরচালক (এ�টএস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৫১/১(৩) তািরখ: ২০ �চ� ১৪২৭
০৩ এি�ল ২০২১

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান
চলাচল কতৃ�প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব কািনজ ফারহানা �চৗধুরী িনপা, বাইলজরুী, উ�রা, ঢাকা।

৩-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�টএস)
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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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৮৬ তািরখ: 
০৭ এি�ল ২০২১

২৪ �চ� ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.৭৩, তািরখঃ ১৬/০৩/২০২১ি�ঃ।

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 ০৩.৫৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
৪৬.৪৬�সেক� �ব �, �ট নং-৩২, �রাড নং-রবী� �রণী, �স�র নং-০৭, উ�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�।

৭-৪-২০২১

�চয়ার�ান (অিতির� দািয়�), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক 
ভবন, ঢাকা।

সােবরা রহমান
সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.২৮৬/১ তািরখ: ২৪ �চ� ১৪২৭

০৭ এি�ল 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, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব ডাঃ হা�ন-উর -রশীদ, সাং-বাড়ী নং-৩৬, �রাড নং-০৮, �স�র নং-০৩, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৭-৪-২০২১
সােবরা রহমান 

সহকারী পিরচালক (এ�এস)
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