বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
২ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৯৭
বিষয়:
সূত্র:

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮/বেবিচক ০১/২২/৭৩স্থাঃ, তারিখ:-৩১/০৮/২০২২খ্রিঃ।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে হযরত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ক্রমি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
ক
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
নং
(ক)

ভৌগলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৪৯মিনিট ৫৯.৭০সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২৪মিনিট
৫৭.৮২সেকেন্ড পূর্ব, প্লট নং-৩২ রোড নং-১৪, নিকুঞ্জ-০২(উত্তর) আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

১৩৫(একশত পঁয়ত্রিশ)ফুট

০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৭ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।

১৭-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার (চলতি দায়িত্ব), অথরাইজড অফিসার-৩ (জোন-৪), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৯৭/১(৩)

২ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, জোন-৪, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব মাসরুরা হক গং, প্লট নং-৩২ রোড নং-১৪, নিকুঞ্জ(উত্তর) আবাসিক এলাকা, ঢাকা।

১৭-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৯৮

২ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়:
স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
সূত্র:
নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-৭০, তারিখ:-১০/০৪/২০২২খ্রিঃ।
১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে হযরত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
ক্রমিক নং
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৫২মিনিট ২১.১৪সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২২মিনিট
(ক)
২৬.২৯সেকেন্ড পূর্ব, মৌজা-চন্ডালভোগ, সি,এস দাগ নং-১১৫(অংশ), আর,এস দাগ
১০০(একাশত)ফুট
নং-২৪০(অংশ) এবং মহানগর দাগ নং-৭২১(অংশ), থানা-তুরাগ, জেলা-ঢাকা।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৭ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।

১৭-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, অথরাইজড অফিসার-২ (জোন-৩), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস মহাখালী, ঢাকা।
২ আশ্বিন ১৪২৯

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৯৮/১(৩)

২ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৭ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, জোনাল অফিস (জোন-৩), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব সেলিম হোসেন গং, চন্ডালভোগ, নিশাতনগর-১৭.১১, থানা-তুরাগ, জেলা- ঢাকা।

১৭-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৯৯
বিষয়:
সূত্র:

১ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-১০৩, তারিখ:-২৫/০৮/২০২২খ্রিঃ।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে হযরত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
ক্রমিক নং
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৫২মিনিট ১৯.২৩সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২২মিনিট
(ক)
৩৫.৯২সেকেন্ড পূর্ব, মৌজা-চন্ডালভোগ, আর,এস দাগ নং-১৪৬/১৯৪(অংশ) এবং
৮৬(ছিয়াশি)ফুট
সিটি জরিপ দাগ নং-৫২১(অংশ), থানা-উত্তরা, জেলা-ঢাকা।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৭ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।

১৬-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, অথরাইজড অফিসার-২ (জোন-৩), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস মহাখালী, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৯৯/১(৩)

১ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, জোনাল অফিস (জোন-৩), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর সরকার, সরকার বাড়ী, সদাগরকান্দি, পূর্ব হোসাইননগর, সদাগরকান্দি-১৬৩০, রায়পুরা, নরসিংদী।

১৬-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০০
বিষয়:
সূত্র:

১ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০২.২০২১(১)৭৫৩স্থাঃ, তারিখ:-২১/০৮/২০২২খ্রিঃ।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে হযরত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ক্রমি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক
ক
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন হতে
নং
অনুমোদিত উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৪৫মিনিট ৪৫.৫০সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২৬মিনিট ৩৯.৮০সেকেন্ড
(ক) পূর্ব, প্লট নং-১৬/এ ও প্লট নং-১৭/এ, নর্থ-সাউথ এভিনিউ রোড, সেক্টর-০১, ব্লক-এফ, আফতাব
৫০০(পাঁচশত)ফুট
নগর, বাড্ডা, ঢাকা।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৭ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।

১৬-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, অথরাইজড অফিসার-১ (জোন-৪), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মহাখালী জোনাল অফিস, ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০০/১(২)

১ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) জনাব মোজাম্মেল হক গং দের কর্তৃক নিযুক্ত আম-মোক্তার মোঃ জিয়াউর রহমান পরিচালক, বিল্ডিং টেকনোলজি এন্ড আইডিয়াস
লিঃ, প্লট-৩-৫, রোড নং-১১৩/এ, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

১৬-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০১
বিষয়:
সূত্র:

১ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০২.২০২১(১).৮১৬স্থাঃ, তারিখ:-৩০/০৮/২০২২খ্রিঃ।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে হযরত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
ক্রমিক নং
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৪৯মিনিট ২০.০৩সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২৭মিনিট
(ক) ২৬.৪৭সেকেন্ড পূর্ব, প্লট নং-২৭৯২, রোড নং-১৯/এ, ব্লক-এম, বসুন্ধরা আবাসিক
৩১৮(তিনশত আঠারো)ফুট
এলাকা, ঢাকা।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৭ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।

১৬-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, অথরাইজড অফিসার-১ (জোন-৪), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, মহাখালী জোনাল অফিস, ঢাকা।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০১/১(৩)

১ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, জোনাল অফিস (জোন-৪), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব শাহজাহান কবির চৌধুরী গং, বি-১, বাসা-১৬জি, রোড-২এ, পোঃঅফিস, ঢাকা সেনানিবাস, থানা-সেনানিবাস, ঢাকা।

১৬-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫০৩
বিষয়:
সূত্র:

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-উঃ/স্থঃ/২০১/৮৬/২১-২২/২৫১, তারিখ:-৩১/০৭/২০২২খ্রিঃ।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে শাহ আমানত
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ক্রমি
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
ক
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত
নং
উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২২ডিগ্রী ১৬মিনিট ০৫.০০সেকেন্ড উত্তর, ৯১ডিগ্রী ৪৬মিনিট ৩০.০০সেকেন্ড পূর্ব,
(ক) মৌজা-উত্তর পতেঙ্গা, আর,এস দাগ নং-০২(অংশ) ও বি,এস দাগ নং-৩০১৯(অংশ), থানা-পতেঙ্গা,
৬০(ষাট)ফুট
জেলা-চট্টগ্রাম।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবেঃ
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ১৪ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চউক ভবন, চট্টগ্রাম।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, অথরাইজড অফিসার ২, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চউক ভবন, চট্টগ্রাম।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫০৩/১(৩)

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৩) জনাব মোহাম্মদ মুনতাসির মামুন, পিতা-মোঃ আবুল বশর, সাং-আবুল বশর কন্ট্রাকটরের বাড়ী, পশ্চিম হোসেন আহম্মদের পাড়া,
ডাক-উত্তর পতেঙ্গা, থানা-পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২২.৫০৪
বিষয়:
সূত্র:

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবণ নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসঙ্গে।
নং-কউক/পরিকল্পনা/বিবিধ/২২/২৫৮(৩), তারিখ:-২৯/০৮/২০২২খ্রিঃ

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে কক্সবাজার
বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে প্রদর্শিত সর্বোচ্চ
প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
কক্সবাজার বিমানবন্দরের এরোড্রাম
ক্রমিক নং
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২১ডিগ্রী ২৬মিনিট ৩৪.৫০সেকেন্ড উত্তর, ৯১ডিগ্রী ৫৮মিনিট
(ক) ২২.০৬সেকেন্ড পূর্ব, মৌজা-কক্সবাজার, বি,এস দাগ-২৬০১/১৪১৯৪, ৬০২/১৪১৯৫,
১৫০(একশত পঞ্চাশ)ফুট
২৬০১/১৪১৯৪/ ২৪৮৭১, ২৬০২/১৪১৯৫/২৪৮৭২, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। কক্সবাজার বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে অবকাঠামো নির্মাণের
প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ১২ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা
হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান এর দপ্তর, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ,
কক্সবাজার।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

৫ আশ্বিন ১৪২৯

স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২২.৫০৪/১(৪)

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) উপ-নগর পরিকল্পনাবিদ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার।
২) পরিচালক (সিএনএস) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব
সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)।
৩) বিমানবন্দর ব্যবস্থাপক, কক্সবাজার বিমানবন্দর, কক্সবাজার।
৪) জনাব শামসুল আলম গং, সাং-শহীদ স্বরনী রোড, উত্তর বাহারছড়া, কক্সবাজার সদর, কক্সবাজার।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫০৫
বিষয়:
সূত্র:

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-পিউ/বিসিসি/৫৬৬/০২/২০২১-২০২২/২৪৩, তারিখ:-০৭/০৮/২০২২খ্রিঃ।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে শাহ আমানত
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ক্র
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক
মি
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন
ক
হতে অনুমোদিত উচ্চতা
নং
ভৌগলিক স্থানাংক: ২২ডিগ্রী ১৬মিনিট ৪৮.২৮৬২সেকেন্ড উত্তর, ৯১ডিগ্রী ৪৬মিনিট ৪৫.৭১০৪সেকেন্ড
(ক) পূর্ব, মৌজা-দক্ষিণ হালিশহর, আর,এস দাগ নং-৩৫৪৮(অংশ) ও বি,এস দাগ নং-৩৫৪৮(অংশ), থানা৬৬(ছিষট্টি)ফুট
ইপিজেড, জেলা-চট্টগ্রাম।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবেঃ
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ১৪ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চউক ভবন, চট্টগ্রাম।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, সদস্য সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি-২, চউক ভবন, চট্টগ্রাম।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫০৫/১(৩)

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়ের সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৩) সর্বজনাব নাসরিন আক্তার ডলি , পিতা/স্বামী-নুর মোহাম্মদ, সাং কদম আলী টেন্ডালের বাড়ী, আকমল আলী সড়ক, ডাকঘর-সেইলস্
কলোনী, থানা-ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫০৬
বিষয়:
সূত্র:

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-পিউ/বিসিসি/৫৬৬/০২/২০২১-২০২২/২৪৩, তারিখ:-০৭/০৮/২০২২খ্রিঃ।

০১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে শাহ আমানত
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ক্র
শাহ আমানত আন্তর্জাতিক
মিক
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন
নং
হতে অনুমোদিত উচ্চতা
ভৌগলিক স্থানাংক: ২২ডিগ্রী ১৬মিনিট ৪৮.০০সেকেন্ড উত্তর, ৯১ডিগ্রী ৪৬মিনিট ৪৫.০০সেকেন্ড পূর্ব,
(ক) মৌজা-দক্ষিণ হালিশহর, আর,এস দাগ নং-১০৪০(অংশ) ও বি,এস দাগ নং-৩৫৪৮(অংশ), থানা৬৮(আটষট্টি)ফুট
ইপিজেড, জেলা-চট্টগ্রাম।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবেঃ
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ১৪ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, চউক ভবন, চট্টগ্রাম।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার, সদস্য সচিব, ইমারত নির্মাণ কমিটি-২, চউক ভবন, চট্টগ্রাম।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫০৬/১(৩)

৫ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২০ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়ের সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) পরিচালক, শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম।
৩) সর্বজনাব নাসরিন আক্তার ডলি , পিতা/স্বামী-নুর মোহাম্মদ, সাং কদম আলী টেন্ডালের বাড়ী, আকমল আলী সড়ক, ডাকঘর-সেইলস্
কলোনী, থানা-ইপিজেড, চট্টগ্রাম।

২০-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ
সদর দপ্তর, কুর্মিটোলা, ঢাকা-১২২৯।
www.caab.gov.bd
এয়ার ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট বিভাগ
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১৫
বিষয়:
সূত্র:

৬ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২১ সেপ্টেম্বর ২০২২

স্থাপনা/ভবন নির্মাণে উচ্চতার ছাড়পত্র প্রসংগে।
নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮/বেবিচক ০১/২২/৮৩স্থাঃ, তারিখ:-৪/০৯/২০২২খ্রিঃ।

১। উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোল্লিখিত পত্রের বরাতে (সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সরকারী সংস্থা/বিভাগের অনাপত্তি সাপেক্ষে) প্রস্তাবিত স্থানে হযরত শাহজালাল
আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের OLS এর আলোকে ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর নিয়ম অনুযায়ী নিম্নেবর্ণিত ছকে
প্রদর্শিত সর্বোচ্চ প্রাপ্য উচ্চতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।
ক্রমি
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের
ক
স্থাপনা/ভবন নির্মাণের প্রস্তাবিত স্থান/জমির তফসিল
এরোড্রাম এলিভেশন হতে অনুমোদিত উচ্চতা
নং
ভৌগলিক স্থানাংক: ২৩ডিগ্রী ৫০মিনিট ০৪.৭৯সেকেন্ড উত্তর, ৯০ডিগ্রী ২৪মিনিট
(ক) ৫৭.৪৯সেকেন্ড পূর্ব, প্লট নং-২৮ ও ৩০ রোড নং-১৮, নিকুঞ্জ-০২(উত্তর) আবাসিক এলাকা,
১৫০(একশত পঞ্চাশ)ফুট
ঢাকা।
০২। স্থাপনা/ভবন নির্মাণে নির্মাণকারী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নেবর্ণিত শর্ত সমূহ অবশ্যই পালন করতে হবে:
(ক) স্থাপনা/ভবনের সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট, এন্টেনা (যদি থাকে), খুঁটি, প্রতিবন্ধক বাতি ইত্যাদিসহ মোট উচ্চতা অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে
সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
(খ) নির্মাণ কাজের জন্য ক্রেন বা তদজাতীয় কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে সেগুলোও উক্ত উচ্চতার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে।
(গ) স্থাপনা/ভবনের চুড়ায় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) লাল প্রতিবন্ধক বাতি সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত এবং খারাপ আবহাওয়ায় জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
০৩। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের এরোড্রাম এলিভেশন (Mean Sea Level হতে উচ্চতা)-কে ভিত্তি বিবেচনায় উক্ত স্থানে
অবকাঠামো নির্মাণের প্রাপ্য উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং নির্মাণ স্থানের এলিভেশন ২৭ ফুটের অতিরিক্ত হলে, অতিরিক্ত উচ্চতা অত্র পত্রের
মাধ্যমে প্রদত্ত উচ্চতা হতে বাদ দিয়ে প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে।
০৪। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থা প্রস্তাবিত স্থানে উপরোক্ত শর্তাবলীর আলোকে অনুমোদিত উচ্চতার মধ্যে স্থাপনা/ভবন
নির্মাণ সীমিত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।
০৫। সিএএবি’র ওয়েবসাইট (www.caab.gov.bd)-এ প্রকাশিত অনুমোদিত উচ্চতার ছাড়পত্রটি যাচাই করণের জন্য রাজধানী উন্নয়ন
কর্তৃপক্ষ/নকশা অনুমোদনকারী সংস্থাকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, রাজউক ভবন, ঢাকা।

২১-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)
ফোন: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০
ফ্যাক্স: ..
ইমেইল: ddats@caab.gov.bd

দৃষ্টি আকর্ষণঃ অথরাইজড অফিসার (চলতি দায়িত্ব), অথরাইজড অফিসার-৩ (জোন-৪), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, জোনাল অফিস, মহাখালী, ঢাকা।
স্মারক নম্বর: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১৫/১

৬ আশ্বিন ১৪২৯
তারিখ:
২১ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:
১) পরিচালক (সিএনএস), পরিচালক(সিএনএস) এর দপ্তর, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ(ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য
অনুরোধ করা হল)।
২) জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, প্লট নং-৪৬/৪৮, রোড নং-১৯, নিকুঞ্জ-০২ আবাসিক এলাকা, খিলক্ষেত-১২২৯, ঢাকা।

২১-৯-২০২২
মোঃ মাসুদ রানা
উপ-পরিচালক (এটিএম)

