
1/3/2021 ডাক (৪) | 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.২৭৯ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-edotco.BD.2019/2020/04, Date: 12/10/2020
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: 221552.56N, 915736.72E, Vill-Chanhara, P.O.-
Chanhara, PS-Potiya, Chattogram.

       ১০৫(একশত প�চ)�ট 

(খ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 222310.68N, 914820.52E, Vill-Dreamland
Propaties Ltd, PS-Bayezid, Chattogram.

৬৯(উনস�র)�ট 

(গ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 221904.44N, 915646.32E, Vill-Gairala, P.O.-
Gairala, Chattogram.

৯৫(�চান�ই)�ট 

(ঘ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 222014.64N, 914954.12E, Holding No.-184/A,
Golap Shing Lane, Enayet Bazar Nandan Kanon, PS-
Kotwali, Chattogram.

৯৮(আটান�ই)�ট 

(ঙ)
�ভৗগিলক �ানাংক: 222328.68N, 914859.76E, Plot No.-5, Chokresso
Kanon Abashik, P.O. Bayezid PS-Bayezid, Chattogram.

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। 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�।

৩০-১২-২০২০
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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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.২৭৯/১(৪) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �চয়ার�ান, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।
২) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
৩) পিরচালক (�যাগােযাগ) (অিতির� দািয়�), পিরচালক (�যাগােযাগ) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা)।
৪) িবমানব�র �ব�াপক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।

৩০-১২-২০২০
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ  (এ এম) এর দ র

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৬ তািরখ: 
১৭ িডেস র ২০২০

২ পৗষ ১৪২৭

িবষয:় ভবনভবন // াপনাাপনা   িনমােণিনমােণ   উ তারউ তার   ছাড়পছাড়প   সংেগসংেগ।।
: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০০৬.২০২০.৫৮০, তািরখঃ ২৬/১১/২০২০ি ঃ।

উপ  িবষেয় ে াি িখত পে র বরােত জানােনা যাে  য, ভৗগিলক ানাংক: ২৩িড ী ৫০িমিনট ৫৪ সেক  উ র, ৯০িড ী ২৩িমিনট ২৬ সেক  ব, মৗজা-
বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১৬২৬(অংশ), আর,এস দাগ নং-৯০৩৮(অংশ) এবং মহানগর দাগ নং-১৯১৫৩(অংশ), থানা- রাগ, জলা-ঢাকা এর জিমর তফিসেল
বিণত সং  মৗজা াপ ও ল-আউট ােপর জিমর অব ােনর সােথ ভৗগিলক ানাংেকর অব ােনর িমল না থাকায় উ তার ছাড়প  দান করা স ব হয় নাই।

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

১৭-১২-২০২০

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

মাঃ মা দ রানা
উপ-পিরচালক (এ এস)

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

ারক ন র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৬/১(৪) তািরখ: ২ পৗষ ১৪২৭
১৭ িডেস র ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) পিরচালক ( যাগােযাগ) (অিতির  দািয় ), পিরচালক ( যাগােযাগ) এর দ র, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প (ওেয়বসাইেট কাশ
করার 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 কী, ইমারত পিরদশক, জান-৩/২, রাজউক, জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব মাহ ব মাহা দ গং, সাং-পাড়ানী পাড়া, মিরয়া, গাবতলী, ব ড়া।

১৭-১২-২০২০
মাঃ মা দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ এস)

১
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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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৮ তািরখ: 
২০ িডেস�র ২০২০

৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.১৯৪, তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

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 ৪৮.৭৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
২৪.৫৪�সেক� �ব �, �ট নং-০৬, �রাড নং-৬/এ, �স�র নং-০৫, উ�রা আবািসক এলাকা,
ঢাকা।

৪২(িবয়াি�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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২০-১২-২০২০

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৮/১(৩)
৫ �পৗষ ১৪২৭
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তািরখ: ৫ �পৗষ ১৪২৭

২০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (�যাগােযাগ) (অিতির� দািয়�), পিরচালক (�যাগােযাগ) 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 �মাঃ িমজা�র কিবর, বাসা-৪১(৩/এ), �রাড-২৭, �স�র-০৭, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

২০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৯ তািরখ: 
১৭ িডেস�র ২০২০

২ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং- ২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০-০৯৬ �াঃ, তািরখ- ০৩/১২/২০২০ ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২৬৮ �াঃ, তািরখ- ২৬/১১/২০২০ ি�ঃ।
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।
�ি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 �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট
২৫.২৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫২.৬৮�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন
৪.২৪িমটার (১৪.১৭�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১১৯২(অংশ), আর,এস
দাগ নং-৪৪৩১(অংশ) এবং মহানগর দাগ নং-৭০৪৫, থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১১৩(একশত �তর) �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 ১১৩ (একশত �তর) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৪.১৭ (�চৗ� দশিমক এক সাত) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১২.৮৩ (বার দশিমক আট ি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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২০-১২-২০২০

�চয়ার�ান 
রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৯/১(৪)
২ �পৗষ ১৪২৭
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তািরখ: ২ �পৗষ ১৪২৭

১৭ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)
২) অথরাইজড অিফসার-৩/২, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ� বকর িসি�কী, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব শা� �হা�দ নাজ�ল কিরম গং, সািকন- �পরতলা (উ�র), িব-বাড়ীয়া, িব-বাড়ীয়া।

২০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৮ তািরখ: 
২০ িডেস�র ২০২০

৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.১৯৪, তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

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 ৪৮.৭৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
২৪.৫৪�সেক� �ব �, �ট নং-০৬, �রাড নং-৬/এ, �স�র নং-০৫, উ�রা আবািসক এলাকা,
ঢাকা।

৪২(িবয়াি�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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২০-১২-২০২০

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৮/১(৩)
৫ �পৗষ ১৪২৭
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তািরখ: ৫ �পৗষ ১৪২৭

২০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (�যাগােযাগ) (অিতির� দািয়�), পিরচালক (�যাগােযাগ) 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 �মাঃ িমজা�র কিবর, বাসা-৪১(৩/এ), �রাড-২৭, �স�র-০৭, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

২০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৯ তািরখ: 
১৭ িডেস�র ২০২০

২ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং- ২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০-০৯৬ �াঃ, তািরখ- ০৩/১২/২০২০ ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২৬৮ �াঃ, তািরখ- ২৬/১১/২০২০ ি�ঃ।
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।
�ি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 �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট
২৫.২৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫২.৬৮�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন
৪.২৪িমটার (১৪.১৭�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১১৯২(অংশ), আর,এস
দাগ নং-৪৪৩১(অংশ) এবং মহানগর দাগ নং-৭০৪৫, থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১১৩(একশত �তর) �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 ১১৩ (একশত �তর) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৪.১৭ (�চৗ� দশিমক এক সাত) িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১২.৮৩ (বার দশিমক আট ি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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২০-১২-২০২০

�চয়ার�ান 
রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৮৯/১(৪)
২ �পৗষ ১৪২৭
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তািরখ: ২ �পৗষ ১৪২৭

১৭ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�)
২) অথরাইজড অিফসার-৩/২, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ� বকর িসি�কী, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব শা� �হা�দ নাজ�ল কিরম গং, সািকন- �পরতলা (উ�র), িব-বাড়ীয়া, িব-বাড়ীয়া।

২০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯০ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.৩৭�াঃ, তািরখঃ ০৯/১১/২০২০ি�ঃ।

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।

৩০-১২-২০২০

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯০/১(৩) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখািল �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৩) জনাব �জ�য় খান মজিলশ, িপতাঃ আ� ব�র খান মজিলশ, �কানাঃ ২৭৪/২/২ জাফরাবাদ, �পাঃ+থানাঃ �মাহা�দ�র, ঢাকা।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯১ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৩৯, তািরখঃ ০৯/১১/২০২০ি�ঃ।

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।

৩০-১২-২০২০

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯১/১ তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখািল �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৩) জনাব �মাহা�দ আরেশদ, িপতাঃ আলহা� �মাঃ �সকা�ার িময়া, �কানাঃ আরামদা ি�িনং িমলস িলঃ, ২৮৮, �তজগ�ও িশ�
এলাকা, ঢাকা।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯২ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪২,তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ১৮.৫০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৫.৫০�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-০৩, �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 �ড়ঁায় (�ে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�।

৩০-১২-২০২০

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯২/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
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৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাবা ফারজানা জামান িলজা, কািজ জয়��ীন ইফেতকার (সািজদ), বািড় নং-০৯, �লন-এ, আজেমরী বাগ, ফ��া,
নারায়ণগ�।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৩ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪০�াঃ,তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ৩৫.১৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৫.২৫�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-২৩, �রাড নং-৯/িড, িন��-০১(দি�ণ),
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৩০(ি�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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৩/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
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৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাব �মাহা�দ আরেশদ, আরামদা ি�িনং িমলস িলঃ, ২৮৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা।

২-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৪ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪১, তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ২৯.৩০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
১০.১০�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-৩১, �রাড নং-৮/এ, ি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 �ড়ঁায় (�ে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�।

৩০-১২-২০২০

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৪/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
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৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাব ফিকর আ�া��ামান, বাড়ী নং-৯, �লন-এ, আজেমরী বাগ, ফ��া, নারায়ণগ�।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৫ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪৫, তািরখঃ ২৪/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ২০.৬৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৫.২২�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-১০, �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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৫/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
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৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাব �জ�য় খান মজিলশ, িপতাঃ আ� ব�র খান মজিলশ, �ায়ী �কানাঃ- ২৭৪/২/২, জাফরাবাদ, �পাঃ+থানা-�মাহা�দ�র,
ঢাকা।

২-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৮ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৫.�জ-২৮৭/২০২০, তািরখঃ ২৪/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৯িমিনট ৫৭.২৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ১৩.৫৩�সেক� �ব �,
�মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২০৩১(অংশ), আর,এস দাগ নং-৯১৮৮, ৯২৫৬, ৯২৫৭(অংশ) এবং
িস� জিরপ দাগ নং-৩৩৩০৩, ৩৩৮৫০(অংশ), থানা-প�বী, �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�।

২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ উপ-নগর পিরক�নািবদ (অিতির� দািয়�), উপ-নগর পিরক�নািবদ অিধশাখা (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৮/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী, ঢাকা।
৩) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ �মাজাহার �হােসন গং, সাং-না�জা মসিজদ পাড়া, �পাঃ-বাংলাবাজার, �জলা-ব�ড়া।

২-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৯ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০১.১৯.৫৪৭�াঃ, তািরখঃ ২৪/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৮িমিনট ০৮.৩০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৬.৬০�সেক� �ব �, �ট নং-০২, �রাড নং-জািতসংগ সড়ক (�লক �রাড), �ক-�ক, বািরধারা
আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৫০(একশত) �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�।

২-১-২০২১

�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� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৯/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), 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 পিরচালেকর কায �ালয়, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা-১২১২।
৩) জনাব �মাকাররম �হােসন খান, এ�াপাট �েম� নং-০৫০১, কনকড � �নছা, �ট নং-১৬, �রাড নং-৫৯, �লশান, ঢাকা-১২১২।

২-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০০ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০০১.২০২০.৫৭৫, তািরখঃ ০২/০৯/২০২০ি�ঃ।

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।

�ি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 ২৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৯�সেক� �ব �, �মৗজা-
বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২১৭৬(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৯১১(অংশ) এবং মহানগর দাগ
নং-২৮১১৪, ২৮১১৫, ২৮১১৬, ২৮১১৯(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�।

২-১-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০০/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 



1/5/2021 ডাক (৫) | অিফস ব�ব�াপনা

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

১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়বসাইেট �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, রাজউক, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ আলাউি�ন গং, সাং-বাউিনয়া(পাট �), বাদালদী, �রাগ, ঢাকা।

২-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩০৯ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/২২৪৮, তািরখঃ ১৩/১০/২০২০ি�ঃ।

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

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৭িমিনট ০৯.৩০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ৫১.১০�সেক�
�ব �, �মৗজা-দি�ণ চরতা, িব, এস দাগ নং-৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২২, �হাি�ং নং-৯১৬/০২,
থানা-আদশ � সদর, �জলা-�িম�া।

১২৭(একশত সাতাশ)�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। �িম�া ি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 ২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম
�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �িম�া িস� কেেপ �ােরশন/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�।

৩০-১২-২০২০

�ময়র/ �শাসক, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩০৯/১(৩) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
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২) িনব �াহী �েকৗশলী(চঃ দাঃ), �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।
৩) জনাব �মাঃ আলী আ�াফ গং, �হাি�ং নং-৯১৬/০২, দি�ণ চরতা, আদশ � সদর, �িম�া।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১০ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/২২৪৭, তািরখঃ ১৩/১০/২০২০ি�ঃ।

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

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৭িমিনট ৩৪.৮০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ৫০.৪০�সেক� �ব �,
�মৗজা-কাি�রপাড়, িব, এস দাগ নং-৩৪৭৩, �হাি�ং নং-৫৯, লামসাম �রাড, থানা-আদশ � সদর, �জলা-
�িম�া।

১৪০(একশত 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। �িম�া ি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 ২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম
�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �িম�া িস� কেেপ �ােরশন/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�।

৩০-১২-২০২০

�ময়র/ �শাসক, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১০/১(৩) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
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২) িনব �াহী �েকৗশলী(চঃ দাঃ), �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।
৩) �মাহা�দ হাসান মিহউি�ন গং, �হাি�ং নং-৫৯, লাকসাম �রাড, কাি�রপাড়, আদশ � সদর, �িম�া।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১১ তািরখ: ৩০ িডেস�র ২০২০
িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/২৩১৬, তািরখঃ ২৭/১০/২০২০ি�ঃ।

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

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৭িমিনট ৩২.৬২৭�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ৫০.৮০৩�সেক� �ব �,
�মৗজা-মেনাহর�র, িব, এস দাগ নং-১৬০১, ১৬০৫, ১৬০৬, �হাি�ং নং-৯৮৭, লাকসাম �রাড, উপেজলা-
আদশ � সদর, �জলা-�িম�া।

১৩৮(একশত আটি�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। �িম�া ি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 ২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম
�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �িম�া িস� কেেপ �ােরশন/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�।

৩০-১২-২০২০

�ময়র/ �শাসক �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১১/১ তািরখ: ৩০ িডেস�র ২০২০

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
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২) িনব �াহী �েকৗশলী(চঃ দাঃ), �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।
৩) জনাব আ� সাইদ এম আহেমদ গং, �হাি�ং নং-৯৮৭, লাকসাম �রাড, �মৗজা-মেনাহর�র, আদশ � সদর উপেজলা, �িম�া।

৩০-১২-২০২০
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)



1/3/2021 ডাক (১৫) | 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১২ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/টাওয়ার িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-৭০১/১০/িজ, তািরখঃ ১৫/১০/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-িসএিস/৪-১/(অংশ-৪)/এ�এস/১৮৯, তািরখঃ ২০/১০/২০২০ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �িম�া
ি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/টাওয়ার িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�িম�া িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক
)

�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৬িমিনট ১২.১০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১১িমিনট ১০.৮০�সেক� �ব �, �মৗজা-
উনাইশার, িব, এস দাগ নং-৬৫৩, (�িম�া িবমানব�েরর অভ��ের) উপেজলা-�িম�া সদর দি�ণ, �জলা-
�িম�া। (িমিলটারী ফাম � �িম�া ক��ক সািমিরক �টিলেফান টাওয়ার িনম �ােণর জ�) 

১২০(একশত িবশ)�ট 

০২। �াপনা/টাওয়ার িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই  পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/টাওয়ােরর ি�ি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/টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �িম�া িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন টাওয়ার/অবকাঠােমা
িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ২৫ �ে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/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� রাজধানী উ�য়ন
ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

৩০-১২-২০২০

অিধনায়ক, িমিলটারী ফাম � �িম�া 
, 

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১২/১(৪) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
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সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া।
৩) এিরয়া সদর দ�র (িজএস শাখা), �িম�া �সনািনবাস, �িম�া।
৪) ��া�ক  িসগ�াল �কা�ািন �িম�া, �িম�া �সনািনবাস, �িম�া।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১৩ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/২৪০৫, তািরখঃ ০৮/১১/২০২০ি�ঃ।

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

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৭িমিনট ১৩.৮০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ৫০.৫০�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ণ চথ �া, আর,এস দাগ নং-২৪, ২৫, ২৭, িব, এস দাগ নং-৪৭, ৫৩, �হাি�ং নং-৮৯৫/০৪, থানা-
আদশ � সদর, �জলা-�িম�া।

১১৫(একশত পেনর)�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। �িম�া ি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 ২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম
�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �িম�া িস� কেেপ �ােরশন/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�।

৩০-১২-২০২০

�ময়র/ �শাসক, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১৩/১(৪) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
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২) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া।
৩) িনব �াহী �েকৗশলী(চঃ দাঃ), �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।
৪) জনাবা �মাসাঃ �রােকয়া �বগম গং, �হাি�ং নং-৮৯৫/০৪, দি�ণ চথ �া, আদশ � সদর, �িম�া।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১৪ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-৩৭৫/২০, তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

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

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৬িমিনট ৫৪.৯১�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ০৯িমিনট ৪৮.২৭�সেক�
�ব �, �মৗজা-�দৗলত�র, িব, এস দাগ নং-২২০৪, �জলা-�িম�া।

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। �িম�া ি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 ২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম
�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �িম�া িস� কেেপ �ােরশন/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�।

৩০-১২-২০২০

আলহা� �মাঃ আিম�ল হক, �চয়ার�ান, ০৩ নং (দঃ) �গ �া�র 
মেডল ইউিনয়ন পিরষদ, �াম-�খতাসার, উপেজলা-আদশ � সদর, 
�িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.৩১৪/১(৫) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
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২) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া।
৩) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� অিধদ�র, �িম�া।
৪) িনব �াহী �েকৗশলী, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।
৫) জনাব আ�স সালাম, �হাি�ং নং-আেয়শ হাজী বাড়ী, �াম+�পা�-িডম�ল, থানা-ব�ড়া, �জলা-�িম�া।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২০.৩১৫ তািরখ: 
৩০ িডেস�র ২০২০

১৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/এে�না টাওয়ার িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-১৫.০০.০০০০.০২২.৩৪.০৩৮.১৫.৩২০, তািরখঃ ০১/১১/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, �াপনা/এে�না টাওয়ার িনম �ােণর জ� িসএএিব’র ওেয়ব সাইেট �কািশত
‘Application Procedure’ অ�যায়ী আেবদন না করায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না।

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� িসএএিব’র ওেয়ব সাইেট �কািশত ‘Application Procedure’ অ�যায়ী আেবদন করার জ�
অ�েরাধ করা যাে�।

৩০-১২-২০২০

উপসিচব �বতার-২ অিধশাখা, ত� ম�ণালয়

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২০.৩১৫/১(৩) তািরখ: ১৫ �পৗষ ১৪২৭

৩০ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, বাংলােদশ �বতার ও সভাপিত, �বসরকাির মািলকানাধীন কিমউিন� �বতারেক� �াপন ও পিরচালনা সং�া�
মিনটিরং কিম�, বাংলােদশ �বতার, আগারগ�ও, ঢাকা।
২) �জলা �শাসক, �জলা �শাসেকর কায �ালয়, ক�বাজার।
৩) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩১৮ তািরখ: 
২৭ িডেস�র ২০২০

১২ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫৭৬, 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 ০৫.৪০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট
১১.৩৩�সেক� �ব �, �ট নং-৬৫৭/এ, ৬৫৭/িব, ৬৫৭/িস এবং ৭১৬, �ক-আই, 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�।

৩০-১২-২০২০

�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� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩১৮/১ তািরখ: ১২ �পৗষ ১৪২৭

২৭ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জনাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব ইকবাল �হাসন �চৗ�রী, �ব�াপনা পিরচালক, �জিসএ� �ডেভলপেম� িলিমেটড।

৩০-১২-২০২০
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩২১ তািরখ: 
২৮ িডেস�র ২০২০

১৩ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫৮৪�াঃ, 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�ী ৪৯িমিনট ২২.৫৮৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০২.১৪৬৭�সেক� �ব �, �ট নং-২৭, �রাড নং-০৪, ি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�।

২৮-১২-২০২০

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩২১/১(৪) তািরখ: ১৩ �পৗষ ১৪২৭

২৮ িডেস�র ২০২০
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।
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৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ আ�ল কালাম আজাদ, ��াট নং-৪/এ, বাড়ী নং-৬৬, �রাড নং-৮/এ, ধানমি�, ঢাকা।

২৮-১২-২০২০
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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