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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২৩ তািরখ: 
০৮ জা�য়াির ২০২১

২৪ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনান/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-িপউ/িবিসিস-২৪৯/০২/২০২০-২০২১/৪২, তািরখঃ-১৩/১২/২০২০ি�ঃ।

০১।   উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন শাহ আমানত
আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক
�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�
িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
শাহ আমানত আ�জ�ািতক

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ১৭িমিনট ১০.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৬িমিনট ৫৬.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ণ হািলশহর, আর,এস দাগ নং-২১৯২(অংশ), ২১৯৩(অংশ) ও িব, এস দাগ
নং-১১৮২(অংশ), থানা-ইিপেজড, �জলা-চ��াম। 

       ৬৩(�তষি�)�ট 

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই  পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ  �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ঁায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন
অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ১৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ�
পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। চ��াম উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন
িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� অ�েরাধ করা
যাে�।

১২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২০.২৩/১ তািরখ: ২৪ �পৗষ ১৪২৭

০৮ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
৩) জনাব �মাহা�দ আলী, িপতা-বাদশা িময়া, সাং-বাদশা িময়া �কানীর বাড়ী, শহীদ ���ামান, ডাকঘর-�সইলস কেলানী, থানা-
ব�র, চ��াম।

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৫ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২১

২৮ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.২০০, তািরখঃ ০১/১২/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ০৪.০৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
০৪.৪৪�সেক� �ব �, �ট নং-১১৯, �রাড নং-১৭, �স�র নং-১৪, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা-এর �েটর অব�ান অ�যায়ী �ভৗেগািলক �ানাংক
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।

১২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৫/১ তািরখ: ২৮ �পৗষ ১৪২৭

১২ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ িমজা�র �মাহা�দ জািহ�ল আলম শাহ, বাসা নং-১০, �রাড নং-১৮, �স�র নং-১০, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৬ তািরখ: 
০৫ জা�য়াির ২০২১

২১ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪৩, তািরখঃ ২২/১১/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৯িমিনট ৩৪ .২০�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২৫িমিনট ০৬.৫০�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-১১, �রাড নং-৯/িস, িন��-০১(দি�ণ) আবািসক এলাকা, ঢাকা-এর
তফিসেল বিণ �ত �ভৗেগািলক �ানাংক অ�যায়ী �েটর অব�ান স�ক না থাকায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না।  

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

৫-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৬/১(৪) তািরখ: ২১ �পৗষ ১৪২৭

০৫ জা�য়াির ২০২১
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।
৩) জনাব মািকদ এহসান, অথরাইজড অিফসার-৪/৩, মহাখালী �জানাল অিফস, রাজউক, ঢাকা।
৪) জনাবা ফারজানা জামান িলজা, জয়��ীন ইফেতখার, বাড়ী নং-০৯, �লন-এ, আজেমরী বাগ, ফ��া, নারায়ণগ�।

৫-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৭ তািরখ: 
০৯ জা�য়াির ২০২১

২৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০.০৯৩�াঃ, তািরখঃ ২৬/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২৪২, তািরখঃ ০৪/১১/২০২০ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত ‘ক’পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত
শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী
িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক

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

(ক)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট
০৬.২৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪২.৪২�সেক� �ব �,স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৩.৩০
িমটার (১০.৮৩�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২৬৫০ ও ২৬৫৩(অংশ), আর,এস দাগ
নং-৬১৬১ ও ৬১৬৩(অংশ), মহানগর দাগ নং-১৭৩৬৮, ১৭৩৬৫, ১৭৩৬৯, ১৭৩৭০ ও
১৭৩৭১(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭�ট ধের িনেয় এই উ�তা ১৫০(একশত প�াশ ) �েটর  অ�েমাদন �দওয়া হয়। ��‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১০.৮৩(দশ দশিমক আট িতন)�ট িহসােব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১৬.১৭(�ষাল দশিমক এক সাত)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।
০৩। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই  পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ  �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/
ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন
ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

১২-১-২০২১

�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)
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৭/১(৪) তািরখ: ২৫ �পৗষ ১৪২৭

০৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জান-৩, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ� বকর িছি�কী, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজউক, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব মিহউি�ন আহে�দ গং, সািকন-বাদালদী উ�র পাড়া, ডাকঘর-বাদালদী, থানা-�রাগ, ঢাকা

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৭ তািরখ: 
০৯ জা�য়াির ২০২১

২৫ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০.০৯৩�াঃ, তািরখঃ ২৬/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২৪২, তািরখঃ ০৪/১১/২০২০ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত ‘ক’পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত
শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী
িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।

�িমক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক

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

(ক)

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট
০৬.২৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪২.৪২�সেক� �ব �,স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৩.৩০
িমটার (১০.৮৩�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২৬৫০ ও ২৬৫৩(অংশ), আর,এস দাগ
নং-৬১৬১ ও ৬১৬৩(অংশ), মহানগর দাগ নং-১৭৩৬৮, ১৭৩৬৫, ১৭৩৬৯, ১৭৩৭০ ও
১৭৩৭১(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং
উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৭�ট ধের িনেয় এই উ�তা ১৫০(একশত প�াশ ) �েটর  অ�েমাদন �দওয়া হয়। ��‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১০.৮৩(দশ দশিমক আট িতন)�ট িহসােব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১৬.১৭(�ষাল দশিমক এক সাত)�ট �যাগ কের ��ািবত �াপনা/ভবন িনম �াণ করার অ�মিত �দওয়া �যেত পাের।
০৩। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই  পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ  �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/
ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন
ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

১২-১-২০২১

�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)
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.২৯৭/১(৪) তািরখ: ২৫ �পৗষ ১৪২৭

০৯ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
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-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জান-৩, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ� বকর িছি�কী, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজউক, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব মিহউি�ন আহে�দ গং, সািকন-বাদালদী উ�র পাড়া, ডাকঘর-বাদালদী, থানা-�রাগ, ঢাকা

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০১ তািরখ: 
০৬ জা�য়াির ২০২১

২২ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০১.১৯.৫৪৮�াঃ, 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�ী ৪৭িমিনট ৫১.৬০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
২৫.৩০�সেক� �ব �, �ট নং-৪৭, �রাড নং-১৩, �ক নং-ই, বনানী 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�।

৬-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০১/১(৩) তািরখ: ২২ �পৗষ ১৪২৭

০৬ জা�য়াির ২০২১
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।

৬-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০২ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০১.১৯.৫৫১�াঃ, তািরখঃ ২৫/১১/২০২০ি�ঃ।

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।
�ি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�ী ৪৬িমিনট ৫৪.২৩২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
০৭.৫৭৯�সেক� �ব �, �মৗজা-মহাখালী, িস,এস/আর,এস দাগ নং-২৩৫, ২৩৯,
২৩৪/২০০৫ (আরবান �রিজিলয়� �ক�, রাজউক মহাখালী �জানাল অিফস ক�াউ�),
মহাখালী, ঢাকা।

৪১১(চারশত এগােরা)�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�।

৫-১-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০২/১ 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) জনাব আব�ল লিতফ �হলালী, �ধান �েকৗশলী (বা�বায়ন) ও �ক� পিরচালক, আরবান �রিজিলেয়� �ক�, রাজউক, ঢাকা।
৩) পিরচালক, �জান-৪, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল পিরচালেকর কায �ালয়, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা-১২১২।

৫-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৩ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫৪৯�াঃ, তািরখঃ ২৪/১১/২০২০ি�ঃ।

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। 

৫-১-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৩/১ 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) জনাব �মাকাররম �হােসন খান, এ�াপাট �েম� নং-৫০১, কনকড � �নছা, �ট নং-১৬, �রাড নং-৫৯, �লশান, আবািসক এলাকা,
ঢাকা-১২১২।

৫-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)



1/7/2021 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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৪ তািরখ: 
০৩ জা�য়াির ২০২১

১৯ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০১.১৯.৫৫০�াঃ, 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�ী ৪৭িমিনট ৫১.৬০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
২৫.৩০�সেক� �ব �, �ট নং-৩৫(ন�ন) ০৩(�রাতন), �রাড নং-২৭, �ক নং-�জ, বনানী
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�।

৫-১-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৪/১(৩) তািরখ: ১৯ �পৗষ ১৪২৭

০৩ জা�য়াির ২০২১
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) দীন ক�ািপটা�া� িলঃ এর পে� �মরাজ �হােসন খান, �ব�াপনা পিরচালক, মিল ক�ািপটাল �স�ার (৩য় তলা), িসইএন
(এফ)-৪, �হাি�ং নং-৭৬, �রাড নং-১২৭, �লশান এিভিনউ, �লশান, ঢাকা-১২১২।

৫-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৫ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০১.১৯.৫৪৬�াঃ, তািরখঃ ২৩/১১/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৬িমিনট ১০.৮৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
৩৮.৩৭�সেক� �ব �, �ট নং-১৯৯(পি�ম), বীর উ�ম মীর শওকত সড়ক, �তজগ�ও িশ�
এলাকা, 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�।

৫-১-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৫/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

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



1/7/2021 ডাক (১০) | 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�(ওেয়ব সাইেট �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 রাহাত কামাল, �েটর মািলক ও িশ� �টকিনক (�াঃ) িলিমেটড এর �ব�াপনা পিরচালক, �ট নং-১৯৯(পি�ম), বীর
উ�ম, মীর শওকত সড়ক. �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা।

৫-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৬ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪৬, 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�ী ৫০িমিনট ০১.১৭�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৩.৪৪�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-০৩, �রাড নং-১৫, িন��-০২(উ�র),
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�।

৫-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৬/১ 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 �মাঃ ইকবাল �হােসন, িপতাঃ �ত আ�ল �হােসন, �ায়ী �কানাঃ বািড় নং-০৬, �রাড নং-০৮, িন��-০২(উ�র),
িখলে�ত, ঢাকা।

৫-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৭ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/৪৪, 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�ী ৫০িমিনট ০৫.৭৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০০.৭৭�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ারসাহারা, �ট নং-১৩, �রাড নং-১৯, িন��-০২(উ�র),
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�।

৫-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৭/১ 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 �মাছা�ত শািহদা খা�ন গং, �ট নং-১৩, �রাড নং-১৯, িন��-০২ (উ�র), ঢাকা।

৫-১-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৮ তািরখ: 
২৬ িডেস�র ২০২০

১১ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০.০৮৬�াঃ, তািরখঃ ০১/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২২৩, তািরখঃ ২৫/১০/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী
৫১িমিনট ২৪.৯১�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৮.৩৩�সেক� �ব � এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট
২৪.৯৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৮.২৫�সেক� �ব �,  এিলেভশন ৪.০৫িমটার (১৩.২৯�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২৩৬৫,
২৩৬৩(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬২৭৭, ৬৩০৬(অংশ) এবং মহানগর দাগ নং-১১০০৩, ১১০৬৩(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা-এর �েটর
অব�ান অ�যায়ী স�ূখ রা�ার এিলেভশন স�ক না হওয়ায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হয় নাই।

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত �েটর অব�ান অ�যায়ীস�ূখ রা�ার স�ক এিলেভশনসহ আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

৫-১-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৩০৮/১ তািরখ: ১১ �পৗষ ১৪২৭

২৬ ি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�(ওেয়বসাইেট �কাশ করার জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) অথরাইজড অিফসার-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব ি�িতশ চ� রায় গং, ২৪০, পি�ম বাসাবা� �রাড, বাসাবা�, বােগরহাট।

৫-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

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

২৮ �পৗষ ১৪২৭

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

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন ক�বাজার
আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক
�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িমক

নং
�মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

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

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

১১৫(একশত পেনর)�ট

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

১১৫(একশত পেনর)�ট

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

১০৮(একশত আট)�ট

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

১১৫(একশত পেনর)�ট 

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

১১৫(একশত পেনর)�ট 

০২। �মাবাইল টাওয়ার িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ
(ক) �াপনা/ভবনসহ (ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না, ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ) �মাবাইল টাওয়ােরর �মাট উ�তা অ�েমািদত
উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �মাবাইল টাওয়ার’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব, �মাবাইল টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�)
লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। ক�বাজার িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা
িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ১২ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম
�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। ক�বাজার উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/
ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� অ�েরাধ করা
যাে�।
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১২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

১২ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
২) �চয়ার�ান, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন, ঢাকা।
৩) �চয়ার�ান , �চয়ার�ান এর দ�র, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�
৪) িবমানব�র �ব�াপক, ক�বাজার িবমানব�র, ক�বাজার।

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.৩২৪ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২১

২৮ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০১.১৯.৫৮১�াঃ, তািরখঃ ০৮/১২/২০২০ি�ঃ।

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

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

১২-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.৩২৪/১(২) তািরখ: ২৮ �পৗষ ১৪২৭

১২ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
২) জনাব �মাঃ নাজ�ল হাসান (িসআইিপ), �ব�াপনা পিরচালক, �লদােরর� �টওয়ার ই�াি�জ িলিমেটড, হাউজ নং-৮িব,
�সেলি�ন �রাড-০২, �লশান-১, ঢাকা-১২১২।

১২-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)


	23en
	25en
	296en
	297en
	297ena
	301en
	302en
	303en
	304en
	305en
	306en
	307en
	308en
	319en
	324en

