
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯২ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/153, Date: 05/04/2023.

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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

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

(১)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 41'54.4488''N, 89 30'36.0072''
E, Vill: Bayarbhanga, P.O: Bayarbhanga, PS: Batiaghata,
Dist: Khulna.

১৩৭(একশত সাইি�শ)�ট

(২)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 47'04.29''N, 89 32'48.7248''E, Vill: East
Mohammad Nagor, Abed Ali Road, PS: Batiaghata, Dist:
Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

(৩)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 49'25.5972''N, 89 35'16.1232''
E, Vill: West Nandonpur, P.O: Belfuliya, PS: Rupsha, Dist:
Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

(৪)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 48'02.268''N, 89 36'28.548''E, Vill: Noihati,
Godown More, P.O : Kalibari, P. S: Rupsha, District:
Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 ৪২ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ�

উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



১৫-৫-২০২৩

Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd. (KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue,Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯২/১ তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৩ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/154, Date: 05/04/2023.

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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
খানজাহান আলী িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(১)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 36'35.60"N, 89 27'59.80"E, Vill:
Laxmikhola, PO: Laxmikhola, PS: Dacope, Dist:
Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

(২)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 37'00.10"N, 89 30'41.30"E, Vill:
Pankhali, P.O: Chalna Bazar, PS: Dacope, Dist:
Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

(৩)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 34'24.50"N, 89 25'49.30"E, Vill: Kakra
Bunia, P.O: Bot Bunia, PS: Dacope, Dist: Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

(৪)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 30'03.50"N, 89 30'01.40"E, Vill:
Koilashganj, P.O: Koilashganj, PS: Dacope, Dist:
Khulna.

১৩৭(একশত সাইি�শ)�ট

(৫)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 29'23.60"N, 89 32'07.60"E, Vill: Bure
Dabore, P.O: Laudubi, PS: Dacope, Dist: Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 ৪২ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ�

উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



১৫-৫-২০২৩

Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd. (KTBL).,  Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue,
Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৩/১ তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৫ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/156, Date: 05/04/2023.

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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
খানজাহান আলী িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(১)

�ভৗগিলক �ানাংক: 22 51'51.0948''N, 89 31'05.8836''E, House
No:20, Omed Ali Shorok, Vill:Deana Madhyapara, PO:
Doulatpur-9202, PS: Doulatpur, Khulna City corporation,
District-Khulna.

৮৯(উনন�ই)�ট

(২)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 51'49.7232''N, 89 32'09.8052''E, Holding:
4/3, Vill/Road: Kashipur, Koborkhana Road, Word no: 07,
PO: Doulatpur-9202, PS: Khalishpur, Dist:-Khulna.

৮৯(উনন�ই)�ট

(৩)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 48'16.344''N, 89 32'33.108''E, House #38/1,
Arambag, Banorgati, PS: Sonadanga, District:-Khulna.

৮৯(উনন�ই)�ট

(৪)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 51'36.144''N, 89 31'42.132''E, Vill:Pabla
Kobir Bottola, Keshob Lal Road, PO: Doulatpur, PS:
Doulatpur, Dist: Khulna.

১১৯(একশত উিনশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 ৪২ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ�

উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



১৫-৫-২০২৩

Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd. (KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৫/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৬ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: KTBL/S&P/ACCB 2023/145, Date:-05/04/2023.

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

ি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

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

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 39'48.6324''N, 89 51'08.7588''E, Vill:
Kathalia, PO: Moghia, PS: Kachua, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক :22 40'13.0476''N, 89 49'00.0984''E, Vill:
Sultanpur, PO: Gotapara, PS: Bagerhat Sadar, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 41'16.8504''N, 89 48'04.7916''E, Vill:
Gotapara, PO: Gotapara, PS: Bagerhat Sadar, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 39'51.408''N, 89 50'00.528''E, Vill: Kundala,
PO: Patila Khali, PS: Bagerhat Sadar, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 
TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL), Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৬/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৭ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: KTBL/S&P/ACCB 2023/146, Date:-05/04/2023.

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

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

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 43'12.00"N, 89 42'44.60"E, Vill: Utkul, PO:
Utkul, PS: Bagerhat Sadar, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 41'08.20"N, 89 44'47.90"E, Vill: Rajapur, PO:
Mograhat, PS: Bagerhat Sadar, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 46'24.30"N, 89 45'21.80"E, Vill: Arpara
Korshail, PO: Raipara, PS: Bagerhat Sadar, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 40'47.80"N, 89 42'28.50"E, Vill: Sadullapur,
PO: Sayera, PS: Bagerhat Sadar, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�র এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL), Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 
Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৭/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৮ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/138, Date: 05/04/2023.

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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

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

(১)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 48'18.40"N, 89 51'30.70"E, Vill:
Chorpara, PO: Chitalmari, PS: Chital-mari, Dist:
Bagerhat.

১৩৭(একশত সাইি�শ)�ট

(২)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 47'58.90"N,89 53'47.90"E, Vill: Kural
Tola, PO: Babuganj Bazar, PS: Chitalmari, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

 (৩)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 50'11.20"N, 89 55'27.90"E, Vill:
Dobatola, PO: Bangla Bazar, PS: Chitalmari, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির�

উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 
TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৮/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৯ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: KTBL/S&P/ACCB 2023/147, Date:-05/04/2023.

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

ি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

�মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
খানজাহান আলী িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 13'03.90"N, 89 48'46.40"E, Vill: Khuriakhali,
P.O: Shonatola, PS: Sharankhola, District- Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 22'13.90"N, 89 52'17.30"E, Vill: East
Khointakata, PO: Khointakata Bazar, PS: Sharankhola, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 19'28.10"N, 89 51'25.70"E, Vill: Rajoyr, PO:
Rayenda, PS: Sharankhola, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�র এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL), Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 
Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৩৯৯/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০০ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: KTBL/S&P/ACCB 2023/139, Date:-05/04/2023.

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

ি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
খানজাহান আলী িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 37'17.10"N, 89 53'26.50"E, Vill:
Gopalpur, PO: Gopalpur, PS: Kachua, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক :22 35'08.60"N, 89 53'05.00"E, Vill:
Roghudhutakati, PO:Solarkola, PS:Kachua,
Dist:Bagarhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 40'35.90N, 89 53'00.90"E, Vill: Moghiya,
PO: Moghiya, PS: Kachua, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 36'07.10"N, 89 52'08.00"E, Vill: Badhal,
PO: Solar Kola, PS: Kachua, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 এ�ােরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র

মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 
TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL), Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০০/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০১ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/140, Date: 05/04/2023.

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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

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

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 26'49.60"N, 89 40'54.90"E, Vill:
Bajikarer Khondo, PO: Sundarban, PS: Mongla, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক :22 29'00.50"N, 89 41'47.00"E, Vill:
Goalimet, PO: Ghoperhat, PS: Mongla, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 28'53.90"N, 89 36'47.00"E, Vill: Aragi
Mokadom, PO: Mongla, PS: Mongla, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 31'27.40"N, 89 38'45.40"E, Vill:
Ulubunia, PO: Perikhali, PS: Mongla, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�র এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 
TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০১/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০২ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/142, Date: 05/04/2023.

         উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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
খানজাহান আলী িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 32'16.30"N, 89 52'40.90"E, Vill: Alti
Burozbaria, PO: Daibajnahati, PS: Morrelganj, District-
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক : 22 25'10.40"N, 89 47'13.80"E, Vill-
Horetokitola, PO: Gulishakhali, PS: Morrelganj, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 30'58.30"N, 89 54'52.30"E, Vill: Singor, PO:
Salimgor Bazar, PS: Morrelganj, District- Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৪
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 26'43.20"N, 89 51'19.10"E, Vill: Vaijora, PO:
Morrelganj, PS: Morrelganj, Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়র/�া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) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�র এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০



১৫-৫-২০২৩

Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue,
Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০২/১ তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০৩ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/141, Date: 05/04/2023.

        উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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

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

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 28'41.80"N, 89 37'12.20"E, Vill: Joy
Bangla Road, PO: Mongla, PS: Mongla, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 27'17.00"N, 89 37'45.80"E, Vill:
Holdibunia, PO: Holdibunia, PS: Mongla, Dist:
Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 25'06.20"N, 89 39'12.50"E, Vill:
Felorkhonda, PO: Boiddomari Bazar, PS: Mongla,
Dist: Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়র/�া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) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�র এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 
TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০৩/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০৫ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No.: KTBL/S&P/ACCB 2023/155, Date:-05/04/2023.

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

ি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

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

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 47'01.90"N, 89 25'21.70"E, Vill: Dumuria,
P.O: Saziara, PS: Dumuria, Dist: Khulna.

১৩৭(একশত সাইি�শ)�ট

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 47'45.40"N, 89 20'05.20"E, Vill: Kulbaria
Baratia, P.O: Baratia, PS: Dumuria, District: Khulna.

১৩৭(একশত ঙসাইি�শ)�ট

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 48'16.00"N, 89 20'46.20"E, Vill: Shovna,
P.O: Shovna, PS: Dumuria, Dist: Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

৪
  �ভৗগিলক �ানাংক: 22 54'02.80"N, 89 23'22.50"E, Vill: Komrail,
P.O: R. Komrail, PS: Dumuria, Dist: Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

৫
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 54'26.40"N, 89 26'24.50"E, Vill: Botbera,
PO: Rongpur Kalibari, PS: Dumuria, Dist: Khulna.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন অিতির� হেল, অিতির� উ�তা

অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 
TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL), Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 

Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০৫/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০৬ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২৩

১ �জ�� ১৪৩০

িবষয়: �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: No: KTBL/S&P/CAAB/2023/143, Date: 05/04/2023.

          উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন খানজাহান আলী

ি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

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

(১)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 22'31.20"N, 89 47'39.60"E, Vill:Dhan
Sagor, Thana:Sharonkhola, Dist:Bagerhat.

১৩৭(একশত সাইি�শ)�ট

(২)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 22'30.40"N, 89 46'39.80"E, Vill:
Pachchim Chipa Bariokhali, Thana: Morrelganj,
Dist:Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

 (৩)
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 27'55.70"N, 89 55'34.50"E, Vill:
Hoglabonia, Post: Hoglabonia, Thana: Morrelganj,
Dist:Bagerhat.

১২০(একশত িবশ)�ট

০২। �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �মাবাইল টাওয়ার/�াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত

উ�তার মে� সীমাব� রাখেত হেব।

(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।

(গ) �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। খানজাহান আলী ি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 িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশেনর অিতির� হেল, অিতির�

উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �লনা উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/�মাবাইল

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� �লনা উ�য়ন ক��প�/

নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।  

০ ০

০ ০

০ ০

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



Chief Executive Officer, KIRTONKHOLA 

TOWER Bangladesh Ltd.(KTBL)., Awal 

Center(16th Floor), 34, Kemal Ataturk 
Avenue, Banani C/A, Dhaka-1213.

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২৩.৪০৬/১(২) তািরখ: ১ �জ�� ১৪৩০

১৫ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।

১৫-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২৩.৪২০ তািরখ: 
১৪ �ম ২০২৩

৩১ �বশাখ ১৪৩০

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।

��: নং-�িসক/১১৫৫, তািরখ:-২৭/০৪/২০২৩ি�ঃ।

            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: ২৩ ২৭'৩৪.৫১"উ�র, ৯১ ১০'১৪.৬৫"�ব �, �মৗজা-কাি�রপাড়,
িব,এস দাগ নং-২০২৫, �হাি�ং নং-২৪, অেশাকতলা, থানা-আদশ � সদর, �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�।

০ ০

১৪-৫-২০২৩

�ময়র/ �শাসক  (��ন দািয়�)�িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd



�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা , �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২৩.৪২০/১ তািরখ: ৩১ �বশাখ ১৪৩০

১৪ �ম ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধ করা হল)।

২) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া।

৩) জনাব শামীমা ইকবাল গং, �হাি�ং নং-২৪, অেশাকতলা, আদশ � সদর, �িম�া।

১৪-৫-২০২৩

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)


