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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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২১.৪০৯ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২১

১ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�সেপৗস/�েকৗঃিবঃ/২০২১/১৭৪, তািরখঃ-১১/০৩/২০২১ি�ঃ।

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৫িড�ী ৪৬িমিনট ১৬.০০�সেক� উ�র, ৮৮িড�ী ৫৪িমিনট ২৭.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-বা�ালী�র, এস,এ দাগ নং-৯৩৭, িব,এস দাগ নং-১৫১০, উপেজলা-�সয়দ�র, �জলা-নীলফামারী।

৪৩(�ততাি�শ)�ট  

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই  পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ   �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ঁায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �সয়দ�র ি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 ১২৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা
হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। �সয়দ�র �পৗরসভা/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�।

২২-৫-২০২১

�ময়র, �সদয়�র �পৗরসভা, �সদয়�র, নীলফামারী।  

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১১.২১.৪০৯/১(৩) তািরখ: ১ �জ�� ১৪২৮

১৫ �ম 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� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হল)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, �সয়দ�র িবমানব�র, �সয়দ�র, নীলফামারী।
৩) জনাব �মাঃ শাহজাহান আলী, িপতা-�মাঃ আ�র রিহম, সাং-বা�ালী�র �টকিনক�াল কেলজ পাড়া, শহীদ ক�াে�ন মীধ �া শাম�ল
�দা সড়ক, ওয়াড � নং-০৮, �সয়দ�র �পৗরসভা, নীলফামারী।

২২-৫-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.৪১১ তািরখ: 
১৫ �ম ২০২১

১ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-১৬.০২.০১২.০১৩.২০১৬.১৬৯৯, তািরখঃ-০৫/০৪/২০২১ি�ঃ।

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

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ১১িমিনট ০৭.৭০৯�সেক� উ�র, ৮৯িড�ী ১২িমিনট ২৫.৩০�সেক� �ব �,
�মৗজা-�বজপাড়া, এস,এ দাগ নং-৯৮, ৯৯, ১০০, আর,এস দাগ নং-১১১, �জলা-যেশার।

৯০(ন�ই)�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। যেশার ি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 ২০ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা
হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। যেশার �পৗরসভা/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন িনম �াণ
সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� রাজধানী উ�য়ন
ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

২০-৫-২০২১

�ময়র, যেশার �পৗরসভা কায �ালয়, ��ী �মেহ��াহ সড়ক, যেশার।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.৪১১/১ তািরখ: ১ �জ�� ১৪২৮

১৫ �ম 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� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হেলা)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।
৩) জনাবা �মাছাঃ রওশন জাহান (সাথী) িদং, �কানা: ১৪, ��দাশ বা� �লন, ডাকঘর-যেশার, থানা-�কাতয়ালী, �জলা-যেশার।

২০-৫-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.৪১২ তািরখ: 
১৬ �ম ২০২১

২ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-১৬.০২.০১২.০১৩.২০১৬.১৯২২ তািরখঃ-২৭/০৪/২০২১ি�ঃ।

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

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ০৯িমিনট ৩২.০০�সেক� উ�র, ৮৯িড�ী ১২িমিনট ৩৯.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-চ�চড়া, এস,এ দাগ নং-১৯৮, ২২২, আর,এস দাগ নং-৬০২, �জলা-যেশার।

১১৫(একশত পেনর)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। যেশার ি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 ২০ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা
হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। যেশার �পৗরসভা/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�।

২২-৫-২০২১

�ময়র, যেশার �পৗরসভা কায �ালয়, ��ী �মেহ��াহ সড়ক, যেশার।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.৪১২/১ তািরখ: ২ �জ�� ১৪২৮

১৬ �ম 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� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হেলা)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।
৩) জনাব �মাঃ আফজাল �হােসন, �মৗজা-চ�চড়া,এস,এ দাগ নং-১৯৮, ২২২, আর,এস দাগ নং-৬০২, খিতয়ান নং এস,এ ৪৭১,
�সপােরশন খিতয়ান নং-১১০৭৫, আর,এস খিতয়ান নং-১৭৩৩, �জ, এল নং-৭৭, থানা-�কাতয়ালী, যেশার।

২২-৫-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.৪১৩ তািরখ: 
১৬ �ম ২০২১

২ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-১৬.০২.০১২.০১৩.২০১৬.১৮২২, তািরখঃ-২৭/০৪/২০২১ি�ঃ।

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

এিলেভশন হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ০৯িমিনট ৫১.০০�সেক� উ�র, ৮৯িড�ী ১১িমিনট ৫৩.০০�সেক� �ব �,
�মৗজা-খড়কী, এস,এ দাগ নং-২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, আর,এস দাগ নং-৪৩০, �জলা-যেশার।

১০০(একশত)�ট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী �ি�/�গা�ী/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� স�হ অব�ই পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর ি�িড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), ��ঁ, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ �মাট উ�তা অ�েমািদত উ�তার মে�
সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জ� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত �বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার মে� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। যেশার ি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 ২০ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ� উ�তা
হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। যেশার �পৗরসভা/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�।

২২-৫-২০২১

�ময়র, যেশার �পৗরসভা কায �ালয়, ��ী �মেহ��াহ সড়ক, যেশার।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৮.২১.৪১৩/১ তািরখ: ২ �জ�� ১৪২৮

১৬ �ম 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� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�
অ�েরাধ করা হেলা)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, যেশার িবমানব�র, যেশার।
৩) জনাব �মাঃ আ�স সালাম গং, �মৗজা-খড়কী,এস,এ দাগ নং-২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, আর,এস দাগ নং-৪৩০, খিতয়ান নং এস,এ ২৮৩,
�সপােরশন খিতয়ান নং-১১৯৬, আর,এস খিতয়ান নং-৬৩০, �জ, এল নং-৭৯, থানা-�কাতয়ালী, যেশার।

২২-৫-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২১.৪১৭ তািরখ: 
১৮ �ম ২০২১

৪ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� সংেশাধন �সংেগ।
��: (ক) নং-িপউ/িবিসিস-২০৯/০২/২০২০-২০২১/৬২, তািরখঃ ২৪/০১/২০২১ি�ঃ।

নং-৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২১.২৬৫, তািরখঃ ৩১/০৩/২০২১ি�ঃ।

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

�িমক
নং

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

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ১৫িমিনট ০৫.০৭�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৯িমিনট ৩১.০৩�সেক� �ব �,
�মৗজা-�ব � পেত�া, আর, এস দাগ নং-১৭২৩(অংশ), ১৭২৪(অংশ) ও িব, এস দাগ নং-১৬৮৯(অংশ),
থানা-ব�র, �জলা-চ��াম।

৬৮(আটষি�)�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 �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� িবেবচনায় উ� �ােন
অবকাঠােমা িনম �ােণর �া� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। �তরাং িনম �াণ �ােনর এিলেভশন ১৪ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র
মা�েম �দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। চ��াম উ�য়ন ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর আেলােক অ�েমািদত উ�তার মে� �াপনা/ভবন
িনম �াণ সীিমত রাখা িনি�ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অ�েমািদত উ�তার ছাড়প�� যাচাই করেণর জ� অ�েরাধ করা যাে�।
০৬। ��‘খ’ প�� এত�ারা বািতল করা হল।

১৮-৫-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার ২, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২১.৪১৭/১ তািরখ: ৪ �জ�� ১৪২৮

১৮ �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) িবমানব�র �ব�াপক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
৩) জনাবা জাহানারা �বগম গং, �ামী-�ত ইি�স িময়া, সাং-চরবি� ৪১নং দি�ণ পেত�া ওয়াড �, ডাক-ব�র, থানা-পেত�া, চ��াম।

১৮-৫-২০২১
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪১৮ তািরখ: 
২৩ �ম ২০২১

৯ �জ�� ১৪২৮

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-আেবদনকারীর আেবদন, তািরখঃ ০৪/০৩/২০২১ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৭িমিনট ৩৩.০১�সেক� উ�র, ৯০িড�ী
২৪িমিনট ৫৬.২৪�সেক� �ব �, �ট নং-১৩, �ক নং-িসইএন(িস), �লশান এিভিনউ, �লশান মেডল টাউন, ঢাকা এর �েটর আেবদন যথাযথ ক��প�
অথ �াৎ রাজউেকর মা�েম আেবদন না করায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না। 

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� রাজউেকর মা�েম �লােকশন �াপসহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২৩-৫-২০২১

জনাব �মাহা�দ ফেয়জ উ�াহ, �ব�াপনা পিরচালক, ��সিজেরা 
িলিমেটড, বািড় নং-১৩৫ 
�ক-এ,  �রাড নং-০৪, ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২১.৪১৮/১ 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)।

২৩-৫-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)


	409en
	411en
	412en
	413en
	417en
	418en

