
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd 
 এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৯.২১.৪৯৭ তািরখ: 

২৬ �সে��র ২০২২

১১ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-০০.০৩.২৬০০.১১১.০৫.০১০.২২.০০২/৪৫ক, তািরখঃ ২১/০৮/২০২২ি�ঃ (কিপ সং��)।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, �তজগ�ও িবমান ব�ের Obstacle limitation Surface (OLS)
এর মে� কাফ�ল থানার আওতাধীন, �হাি�ং নং-৯৮৮/িব, আিন�র রহমান গং এক� িনম �ানাধীন ভবন গত ১১ আগ� ২০২২ি�ঃ বাংলােদশ

িবমান বািহনী ক��ক সেরজিমেন পিরদশ �ন কেরন। পিরদশ �নকােল �দখা যায় �য, �াপনা� �তজগ�ও রানওেয় সংল� হওয়ার কারেণ �াপনা�র

�া� উ�তা ৩৪ �ট হেলও �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� হেত �কান �কার অ�মিত/ উ�তার ছাড়প� �হণ ছাড়াই ভবন�র ১০ম তলার

িনম �াণ কাজ চলেছ, ��মান ভবেনর উ�তা ১০০�ট এর অিধক যাহার ৬৬�ট িনয়ম বিহ ��ত। যা িবমান চলাচেলর জ� মারা�ক �িক�ণ �।

�তজগ�ও িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম অ�যায়ী ভবন িনম �ােণর

অ�েমাদন �হেণর �েব � �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� ক��ক উ�তার ছাড়প� �হণ আব�ক যা এই �াপনা�র ��ে� করা হয় নাই। 

 
তফিসেল বিণ �ত ভবন� �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� ক��ক উ�তার ছাড়প� �হণ ছাড়াই িবিধ বিহ� �তভােব িনিম �ত হওয়ায় ভবন�র

িনম �াণ কাজ ব� কের িবিধ �মাতােবক �ব�া �হেণর জ� অ�েরাধ করা হল।

সং�ি�ঃ বণ �না �মাতােবক। 

২৬-৯-২০২২

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

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী,
ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৯.২১.৪৯৭/১(৪) তািরখ: ১১ আি�ন ১৪২৯

২৬ �সে��র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) সদ�, সদ� (উ�য়ন িনয়�ণ)-এর দ�র, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

 ২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়বসাইেট �কােশর

জ� অ�েরাধ করা হল)।

৩) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদর দ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
 

৪) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
 



২৬-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫১৮ তািরখ: 
২৫ �সে��র ২০২২

১০ আি�ন ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/172, Date:-08/08/2022

১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন হযরত শাহ জালাল

আ��জািতক ি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
হযরত শাহ জালাল আ��জািতক

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

০১

�ভৗগিলক �ানাংক: 23 48'38.59"N, 90 25'58.67"E,
Tenement-2 Plot:-301/A, Road:06, Blobk-E,
Bashundhara R/A, PO: Gulshan, P.S : Bhatara,
Dist:Dhaka.

৯৯(িনরান�ই)�ট
 

০২
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 53'21.66"N, 90 25'08.26"E, Vill:
Pathanpara, PO:Tongi, PS:Gazipur
Sadar,Dist:Gazipur.

৯৯(িনরান�ই)�ট
 

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 23 47'32.11"N, 90 26'47.35"E,
Vill:Satarkul, Islambag PO:Satarkul-2941, PS:
Badda, Dist:Dhaka.

৪৯(উনপ�াশ)�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) �াপনা/�মাবাইল টাওয়ােরর �ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত �য �া� হেত �েয �াদয় পয �� এবং খারাপ আবহাওয়ায় �ািলেয়
রাখেত হেব।

০৩।হযরত শাহ জালাল আ��জািতক ি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। 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� নকশা

অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�।

০ ০

০ ০

০ ০

২৫-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)



Director, Engrineeringedotco 

Bangladesh Company Ltd, Uday Tower, 

13th & 14th Floor, 57 & 57/A, Gulshan 
Avinue, Gulshan-1, Dhaka-1212.

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫১৮/১(২) তািরখ: ১০ আি�ন ১৪২৯

২৫ �সে��র ২০২২
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) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা।

২৫-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এম)
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