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

www.caab.gov.bd
 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২১.৪০২ তািরখ: 
০২ �ন ২০২১

১৯ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবণ িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সে�।
��: নং-৩০.৩২.০০০০.০৬০.১৪.০০৮.২০.৩৭, তািরখ:-২৬/০৪/২০২১ি�ঃ

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, �ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৪৫িমিনট ৪৬.৪৫�সেক� উ�র �থেক ২১িড�ী ৪৫িমিনট
৪৬.৪৫�সেক� উ�র এবং ৯১িড�ী ২৫িমিনট ৫৯.২৭�সেক� �ব � �থেক ৯১িড�ী ৫৮িমিনট ৩৩.৬৭�সেক� �ব �, �শখ হািসনা টাওয়ারসহ পয �টন
�জান িনম �াণ �ক�, ��শ�ল, ক�বাজার-এর স�ক �ভৗগিলক �ানাংক, �কে�র �মৗজার নাম, জিমর তফিসল, �লােকশন �াপ/�ল-আউট �ান না
থাকায় উ�তা িনধ �ারণ করা স�ব হে�না।

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� স�ক �ভৗগিলক �ানাংক, �কে�র �মৗজার নাম, জিমর তফিসল, �লােকশন �াপ/�ল-আউট �ান �দােনর জ�
অ�েরাধ করা হেলা।

২-৬-২০২১

�চয়ার�ান 
�চয়ার�ােনর দ�র 
বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন

�মাঃ আিম�ল ইসলাম
সদ�(এ�এম)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২১.৪০২/১(২) তািরখ: ১৯ �জ�� ১৪২৮

০২ �ন ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়বসাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক , পিরচালক (বািণিজ�ক) এর দ�র, বাংলােদশ পয �টন করেপােরশন।

২-৬-২০২১
�মাঃ আিম�ল ইসলাম 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪১৪ তািরখ: 
২৩ �ম ২০২১

৯ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.৭২, তািরখঃ ১৬/০৩/২০২১ি�ঃ।

০১।   উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত শাহজালাল
আ�জ�ািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী িনে�বিণ �ত ছেক
�দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�ি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 ৪৬.৬২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
২৪.৩৪�সেক� �ব �, �ট নং-১৬, �রাড নং-৬/এ, �স�র নং-০৫, উ�রা আবািসক এলাকা,
ঢাকা।

২৯(উনি�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�।

২৩-৫-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪১৪/১ তািরখ: ৯ �জ�� ১৪২৮

২৩ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়বসাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।
২) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, উ�রা, ঢাকা।
৩) জনাব জািকর �হােসন গং, বাড়ী নং-১৬, �রাড নং-৬/এ, �স�র নং-০৫, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

২৩-৫-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৫.২১.৪১৫ তািরখ: 
২৩ �ম ২০২১

৯ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� সংেশাধন �সংেগ।
��: (ক) নং-৩৪.িবিসআরইিসএল/পায়রা উই�/২০২১, তািরখঃ ০৪.০৪.২০২১ি�ঃ।

খ) নং-৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৪.২০.৯৩, তািরখঃ ৩১.০১.২০২১ি�ঃ।

০১।    উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত ‘ক’পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন প�য়াখালী
�লেপােট �র OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী প�য়াখালী �জলার কলাপাড়া
উেপজলার ধানখালী ইউিনয়েনর পায়রা ১৩২০ �মঘাওয়াট তাপ িব��ৎ �ক� সংল� ৫০ �মগাওয়াট �মতাস�� বা� িব��ৎ �কে�র িনে�বিণ �ত
ছেক �দিশ �ত সেব �া� �া� উ�তা ক��প� ক��ক অ�েমািদত হেয়েছ।
�িমক

নং
বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন/�াপনা িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

প�য়াখালী �লেপােট �র এেরা�াম
এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ২৬.৬৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৭িমিনট ১৭.৭৯�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট  

০২
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ৩৭.০৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ০২.৮৬�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ৩৯.৫২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ২০.০১�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ১১.৪৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৭িমিনট  ৪৯.৪২�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট 

০৫
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ১৪.৬০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ০৬.৭২�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০৬
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ১৪.৭৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ২২.৭৯�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০৭
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ৪১.৯২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৭িমিনট ৪৪.২৪�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০৮
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ২৫.৩২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ৩৬.৪৬�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০৯
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ৫২.৩২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ৪৪.৪৯�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১০
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ৫১.০৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৬িমিনট ৪০.৬৬�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১১
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ৪৩.৩৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৬িমিনট ৫২.১৬�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১২
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ০০িমিনট ২১.৮৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৬িমিনট ৫৮.২২�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১৩
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ৫৮.৭৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৭িমিনট ১০.২৩�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট
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১৪
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ৪১.২৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৭িমিনট ১৮.০৯�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১৫
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ৩৯.০৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৭িমিনট ৩১.১৬�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১৬
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ৩১.১৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ০১.৬৫�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

১৭
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ৫৯িমিনট ১৯.৮৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ১৮িমিনট ১১.৩০�সেক�
�ব �।

৭২৪.৪০(সাতশত চি�শ দশিমক চার
��)�ট

০২। বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেবঃ
(ক) বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন/�াপনাসহ (ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না, ��ঁ, �ি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) বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন’�ক সমান সাতভাগ করতঃ নী� হেত পয �ায়�েম লাল/সাদা রং করেত হেব, উই� টারবাইন এর �ড়ায়
(�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
(ঘ) িসএএিব’র মেনানীত �িতিনিধ বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন িনম �ােণর জ� �দ� উ�তায় িনম �াণ করা হেয়েছ িকনা তা পিরদশ �ন করার
অিধকার সংর�ণ রাখেব। 
(ঙ) �কে�র িনম �াণ কাজ �শেষ বাংলােদশ-চায়না িরিনউেয়বল এনািজ� �কাঃ (�াঃ) িলঃ বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পক’�ক অব�ই
অবিহত করেব।
০৩। প�য়াখালী �লেপােট �র 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 এিলেভশেনর 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� বা� িব��ৎ �কে�র উই� টারবাইন/
�াপনা ি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�।
০৬। �� ‘খ’ প�� এত�ারা বািতল করা হল।

২৩-৫-২০২১

�ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ-চায়না িরিনউেয়বল এনািজ� �কাঃ 
(�াঃ) িলঃ, ইউ�িস ভবন(�লেভল-৪), ৮ পা�পথ, কাওরান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৫.২১.৪১৫/১ তািরখ: ৯ �জ�� ১৪২৮

২৩ �ম ২০২১
সদয় অবগিত ��রণ করা হল (�জ��তার িভি�েত নেহ) : 
১) উপ-সিচব, িসএ-১ অিধশাখা, �বসামিরক িবমান পিরবহন ও পয �টন ম�ণালয়
২) উপসিচব, নবায়নেযা� �ালািন শাখা , িব��ৎ িবভাগ
৩) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।



5/31/2021 ডাক (১২) | অিফস ব�ব�াপনা

https://caab.nothi.gov.bd 3/3

৪) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
৫) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
৬) ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�য়) , ত�াবধায়ক �েকৗশলী (�য়) এর দ�র , নথ � ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড
৭) িনব �াহী পিরচালক (িপএ�িড), িনব �াহী পিরচালক (িপএ�িড) এর দ�র, নথ � ওেয়� পাওয়ার �জনােরশন �কা�ানী িলিমেটড

২৩-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪১৯ তািরখ: 
২৪ �ম ২০২১

১০ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.৩৪৬�াঃ, তািরখঃ ০৬/০৫/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২২৮, তািরখ- ১৩/০৪/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক
িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ৪৩.২৭৪�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট ৪১.৮৭১�সেক� �ব �, এিলেভশন ৫.৫৪িমটার (১৮.১৯�ট) এবং �েটর স�ূখ
রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ৪৪.১৭৮�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট
৪১.৬৯৪�সেক� �ব � এিলেভশন ৬.০৪িমটার (১৯.৮২�ট), �ট নং-১২১৭, ১২১৮, ১২৫৪, ১২৫৫, ১২৫৬,
�রাড নং-২৯ ও ৩০, আহে�দ �সাবহান ৭ম এিভিনউ, �ক নং-�ক, ব��রা আবািসক এলাকা, �মৗজা-
ভাটারা, এস,এ দাগ নং-২১১৪, আর,এস দাগ নং-৭৭৮২, ৭৭৮৫, ৭৭৮৬, িস� জিরপ দাগ নং-২০০২৩,
২০০২৪(অংশ), ঢাকা।

২০৪(�ইশত চার)�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 ২০৪(�ইশত চার) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র
ক��ক বিণ �ত �েটর স�ূখ রা�ার এিলেভশন ১৯.৮২(উিনশ দশিমক আট �ই)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত অ�েমািদত
উ�তার সিহত ৭.১৮(সাত দশিমক এক আট)�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�।
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২৫-৫-২০২১

�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�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪১৯/১(২) তািরখ: ১০ �জ�� ১৪২৮

২৪ �ম 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) জনাব নাজ�ল হক খান, উপেজলা পিরষদ �রাড, ি�শাল �বায়াল পাড়া, ি�শাল ময়মনিসংহ।

২৫-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২১ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.২০.৩৪৫�াঃ তািরখঃ ০৬/০৫/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২১৭, তািরখ- ০১/০৪/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক
িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৭িমিনট ৫৯.৯২৪�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট ০৯.১৯০�সেক� �ব �, এিলেভশন ৪.৯২িমটার (১৬.১৪�ট) এবং �েটর স�ূখ
রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৭িমিনট ৫৯.৯৩০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৯.৩৮৮�সেক� �ব � এিলেভশন ৫.০১িমটার (১৬.৪৩�ট), �ট নং-২৪/ক, �রাড নং-০১, �ক নং-�ক,
বািরধারা আবািসক এলাকা, থানা-�লশান, 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 ১৬.৪৩(�ষাল দশিমক চার িতন)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১০.৫৭(দশ দশিমক প�চ 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�।
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৩০-৫-২০২১

�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�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২১/১ তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম 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) জনাব �রােমা রউফ �চৗ�রী, �ট নং-২৪/ক, �রাড নং-০১, �ক নং-�ক, বািরধারা আবািসক এলাকা, থানা-�লশান, �জলা-ঢাকা।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২২ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০৯১.১৯.১০৩, তািরখঃ ০৬/০৫/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২১৬, তািরখ-০১/০৪/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক
িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ০৪.৪০৬�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৬.১৩৪�সেক� �ব �, এিলেভশন ৪.৪৪িমটার (১৪.৫৬�ট) এবং �েটর স�ূখ
রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ০৪.৩১৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
৪৫.৯৮৯�সেক� �ব � এিলেভশন ৪.৭৮িমটার (১৫.৬৭�ট), �মৗজা-বাইল�রী, িস,এস দাগ
নং-৫৭০(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৫৬৪(অংশ), এম,এস দাগ নং-১১৫০৪, ১১৫০৭, ১১৫০৮(অংশ),
থানা-�রাগ, ঢাকা।

৫১(একা�)�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 ৫১(একা�) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক
বিণ �ত �েটর এিলেভশন ১৫.৬৭(পেনর দশিমক ছয় সাত)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত অ�েমািদত উ�তার
সিহত ১০.৩৩(দশ দশিমক িতন ি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 �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�।
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৩০-৫-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২২/১(৩) তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম 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 জিসম উি�ন, সাং-বাথািনয়া, �পাঃ �র�িময়া বাজার, থানা-ছাগলনাইয়া, �জলা-�ফনী।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৩ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং- ২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০৯১.১৯.১০২, তািরখ-০৬/০৫/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ১৩.৮০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৪.৫৪২�সেক� �ব �,
�ট নং-�ট নং-১৩, �রাড নং-১৫, �স�র নং-১৩, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৪৭(সাতচি�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�।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৩/১ তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম 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) শাম�ল আলািমন িরেয়ল এে�ট িলঃ এর পিরচালক আেরিফন শাম�ল আলািমন, সাং-২৫/এ, িদল�শা বা/এ, মিতিঝল, ঢাকা।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৪ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.২০.২৮৯�াঃ তািরখঃ ০১/০৩/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২০৮, তািরখ- ২৮/০৩/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক
িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ৫১.৭২৩�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট ২২.৫৯৩�সেক� �ব �, এিলেভশন ৪.৮৮িমটার (১৬.০০�ট) এবং �েটর স�ূখ
রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ৫১.৪৬৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট
২২.৭০৭�সেক� �ব � এিলেভশন ৫.১১িমটার (১৬.৭৬�ট), �ট নং-১১৩৬/িড, �ক নং-আই, ব��রা
আবািসক এলাকা, 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 বা�ার  এিলেভশন ১৬.৭৬(�ষাল দশিমক সাত ছয়)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ১০.২৪(দশ দশিমক �ই চার)�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�।
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৩০-৫-২০২১

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৪/১(২) তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম 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) জনাব জাকািরয়া শািহদ, �ব�াপনা পিরচালক, এ�াডসন �পা�জ িলঃ, র �াগস �ািবলিনয়া (�লেভল ৬-৯), ২৪৬, বীর উ�ম মীর
শওকত সড়ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৫ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮.�বিবচক-০১/২০/০২�াঃ, তািরখঃ ০৬/০১/২০২১ি�ঃ।

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

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

হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর
এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৯িমিনট ৫৫.৭০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট
০৩.২০�সেক� �ব �, �মৗজা-�জায়ার সাহারা, �ট নং-১৫, �রাড নং-১১, িন��-০২ (উ�র),
 ঢাকা।

১৪৫(একশত প�তাি�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�।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৫/১(৩) তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম 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) অথরাইজড অিফসার �জান-৪/৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব আ�ল আিলম, বাসা নং-১৫, �রাড নং-১১, িন��-০২(উ�র), িখলে�ত, ঢাকা।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

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

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৬ তািরখ: 
৩০ �ম ২০২১

১৬ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০৭.২০.২৮৮�াঃ তািরখঃ ০১/০৪/২০২১ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২০৯, তািরখ- ২৮/০৩/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক
িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ৫১.৮৪৩�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট ২৩.৩৬৪�সেক� �ব �, এিলেভশন ৪.৮৫িমটার (১৫.৯১�ট) এবং �েটর স�ূখ
রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৮িমিনট ৫১.৪৯০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট
২৩.৬১৮�সেক� �ব � এিলেভশন ৫.২০িমটার (১৭.০৫�ট), �ট নং-১১৩৬/ই, �ক নং-“আই”-ব��রা
আবািসক এলাকা 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 ১৭.০৫(সেতর দশিমক �� প�চ)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ৯.৯৫(নয় দশিমক নয় প�চ)�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�।
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৩০-৫-২০২১

�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�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪২৬/১ তািরখ: ১৬ �জ�� ১৪২৮

৩০ �ম 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) জনাব জাকািরয়া শািহদ, �ব�াপনা পিরচালক, এিডসন �পা�জ িলঃ, র �াংগস �ািবলিনয়া (�লেভল-৬-৯), ২৪৬, বীর উ�র মীর
শওকত সড়ক, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

৩০-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)


