
(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত)
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প�
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার �ািফক ম�ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৫.২০.২০
তািরখ: 

০৯ জানুয়াির ২০২৩
িবষয়:
পূব �াচল নত�ন শহর �কে�র ১৯ নং �স�র� CBD (CENTRAL BUSINESS DISTRICT)
এলাকায় ��ািবত আইকিনক টাওয়ার িনম �াণকে� উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
সূ�:
ক) ২৫.৩৯.০০০০.১৪৬.১৪.০০৮.২০২২/৫২৭, তািরখঃ ১৩/১২/২০২২ি�ঃ।
খ) ২৫.৩৯.০০০০.১৪৬.১৪.০০৮.২০২২/৫২৪, তািরখঃ ১৩/১২/২০২২ি�ঃ।
         উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত প�সমুেহর বরােত জানােনা যাে� �য, গত ১৩/১০/২০২২ি�ঃ তািরেখ
মি�পিরষদ িবভােগ অনু��ত সভায় সংি�� সকল কতৃ�পে�র স�িত�েম পূব �াচল নত�ন শহের
��ািবত উ�তায় আইকিনক টাওয়ার িনম �ােনর িবষেয় িস�া�  গহৃীত হয়। �স অনুযায়ী, ��ািবত �ােন
(সংি�� অন�ান� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� ও িনে�বিণ �ত শত� �ােপে�) ছেক �দিশ �ত 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 

০১।
আইকিনক টাওয়ার, CBD (Central Business District)
এলাকা, পূব �াচল নত�ন শহর �ক�, �স�র নং-১৯,
ঢাকা। 

৪৭৩(চারশত �তহা�র) িমটার/
১৫৫২(এক হাজার পাচঁশত

বায়া�)ফুট

২।  উে�খ� �য, উ� �াপনা িনম �ােণর ��ে� হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র (হশাআিব)-
এর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অনুযায়ী �বিবচেকর িবিধ
�মাতােবক ভিবষ�েত হশাআিবেত িনরাপদ িবমান উ�য়ন িন��ত করেণর িবষয়�ট িবেবচনা কের উ�
উ�তার িবপরীেত �দ� ছাড়�ে�র ��ে� িনে� বিণ �ত শত�সমূহ �েযাজ� হেব:

২৫ �পৗষ ১৪২৯

javascript:;


ক) মি�পিরষদ িবভােগর িস�া� অনুযায়ী পূব �াচল নত�ন শহেরর ১৯ নং �স�ের CBD এলাকায়
�ধুমা� ��ািবত আইকিনক টাওয়ার িনম �ােনর জন� (এে�না/বািতঘর/�পালসহ) ৪৭৩িমটার
অথ �াৎ ১৫৫২(এক হাজার পাচঁশত বায়া�)ফুট উ�তার অনুেমাদন �দান করা হেলা। উ� CBD
এলাকায় অন� �কান ভবেনর উ�তার জন� এই অনুেমাদন �েযাজ� হেব না;
খ) �বিবচেকর িবিধ অনুসাের পূব �াচল নত�ন শহেরর ১৯ নং �স�ের ৩�ট আইকিনক টাওয়ার ব�তীত
উ� CBD এলাকায় িনিম �তব� অন� সকল ভবন/�াপনা/অবকাঠােমা সমুেহর উ�তা (এে�না/
বািতঘর/�পালসহ) ৫০০(পাচঁশত) ফুেটর মেধ� সীমাব� থাকেব, িবষয়�ট রাজউক িন��ত করেব;
গ) আইকিনক টাওয়ার িনম �ােণর জন� মি�পিরষদ িবভােগর িস�াে�র অনুবিৃ��েম �বিবচক
কতৃ�ক অনুেমািদত উ�তার িবষয়�ট ভিবষ�েত অন� �কান সং�া/ব��� কতৃ�ক �াপনা িনম �ােণর
��ে� উদাহরণ িহেসেব ব�বহার করা যােব না, িবষয়�ট রাজউক িন��ত করেব;
(ঘ) �ক� পিরচালক/ িনম �াণকারী সং�া কতৃ�ক ��ািবত ৩(িতন)�ট আইকিনক টাওয়ার িনম �াণ
�ােনর পথৃক উ�তার িবপরীেত ৩(িতন)�ট �ভৗগিলক �ানাংক �বিবচক’�ক পে�র মাধ�েম
সরবরাহ করেত হেব;
(ঙ) রাজউক/�ক� পিরচালক কতৃ�ক িনম �াণকারী �িত�ােনর দািখলকৃত আইকিনক টাওয়ার
(৩�ট) িনম �াণ কােজর স�াব� সময়সূিচ �বিবচক’�ক পে�র মাধ�েম অবিহত করেব;
চ) আইকিনক টাওয়ার িনম �াণকাজ ��র পের রাজউক/�ক� পিরচালক কতৃ�ক �িত ৩(িতন)
মাস অ�র উ� এলাকায় �াপনার উ�তার অ�গিতর িবষেয় �বিবচক’�ক পে�র মাধ�েম
অবিহত করেব;
ছ) �বিবচেক CBD এলাকায় �াপনার উ�তা সং�া� �যেকান তথ� �েয়াজন হেল রাজউক/�ক�
�িতিনিধ/িনম �ানকারী �িত�ােনর সােথ �যাগােযােগর জন� এক�ট পেয়� অব কনটা� (নাম,
পদিব, �ফান না�ার ও ইেমইল না�ার) �বিবচক’�ক সরবরাহ করেব;
(জ) ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অনুযায়ী �াপনা/ভবেনর চ�ড়ায় (�েযাজ�
��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত
হেব।

০৩। রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প� ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অনুেমািদত উ�তার
মেধ� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেব।
০৪। ি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�।

১৭-১-২০২৩

�চয়ারম�ান, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।
এয়ার ভাইস মাশ �াল �মাঃ মিফদুর রহমান

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

ইেমইল: chairman@caab.gov.bd



দৃ�� আকষ �ণঃ �ধান �েকৗশলী, বা�বায়ন অনুিবভাগ, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প� (রাজউক), ঢাকা;
�ফাকাল পারসন, পূব �াচল আইকিনক টাওয়ার �ক�।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৫.২০.২০/১(৫)
তািরখ: 

সদয় অবগিতর জন� অনুিলিপ ��রণ করা হল:
১) সিচব, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) সিচব, গহৃায়ন ও গণপূত � ম�ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
৩) পিরচালক (এ�টএস), এ�টএস পিরদ�র, বাংলােদশ িবমান বািহনী, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
৪) �ক� পিরচালক (অিতির� দািয়�), পূব �াচল নত�ন শহর �ক� অিধশাখা, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�
(রাজউক), ঢাকা।
৫) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
কতৃ �প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।

১৭-১-২০২৩
এয়ার ভাইস মাশ �াল �মাঃ মিফদুর রহমান

�চয়ারম�ান

২৫ �পৗষ ১৪২৯
০৯ জানুয়াির ২০২৩
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