
(একই তািরখ ও �ারেক �িত�ািপত) 

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২২.৪৬৫ তািরখ: 
১৬ �সে��র ২০২২

১ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-কউক/পিরক�না/িবিবধ/২২/২০২(১), তািরখ:-২৯/০৮/২০২২ি�ঃ

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

ি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
ক�বাজার িবমানব�েরর  এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২১িড�ী ২৪িমিনট ৫৫.৪৭�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৫৯িমিনট
০৬.৯৫�সেক� �ব �, �মৗজা-িঝলংজা, িব,এস দাগ নং- ২০১৭৮/৪৯১৫৩,
২০১৭৯/৪৯১৫৪, ২০১৭৮/৩৪৯০৬, কলাতলী, ক�বাজার সদর, ক�বাজার।

 

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। ক�বাজার ি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 ১২ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম

�দ� উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।

০৪। ক�বাজার 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�।

২৭-৯-২০২২

�চয়ার�ান এর দ�র, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�, কউক ভবন, 

সািক�ট হাউজ, ক�বাজার।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ি� আকষ �ণঃ উপ-নগর পিরক�নািবদ (চলিত দািয়�), উপ-নগর পিরক�নািবদ এর দ�র, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�, কউক ভবন, সািক�ট

হাউজ, ক�বাজার।

১ আি�ন ১৪২৯

javascript:;


�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৬.২২.৪৬৫/১(৩) তািরখ: ১ আি�ন ১৪২৯

১৬ �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, ক�বাজার উ�য়ন ক��প�, ক�বাজার।

৩) জনাব �মাঃ জিমর উি�ন গং, সাং-কলাতলী, ক�বাজার সদর, ক�বাজার।

২৭-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এম)

javascript:;


বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৯.২১.৫০০ তািরখ: 
২৯ �সে��র ২০২২

১৪ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪১.২২.০১৮/৪৬ক, তািরখ:-১৮/০৯/২০২২ি�ঃ।

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

আ�জ�ািতক িবমানব�র ও শাহ আমানত আ��জািতক িবমানব�র 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
 িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২২িড�ী ১৫িমিনট ৪৩.২০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৮িমিনট ৪২.০৬�সেক�
�ব �, বাংলােদশ িবমান বািহনী ঘ�� জ��ল হক, চ��া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। (ক) 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।

(খ) 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। 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�।

২৯-৯-২০২২

সহকারী িবমান বািহনী �ধান (পিরচালন), িবমান বািহনী সদর দ�র, 

পিরচালন শাখা, এ�এস পিরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৯.২১.৫০০/১(২)

১৪ আি�ন ১৪২৯



তািরখ: ১৪ আি�ন ১৪২৯

২৯ �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�(ওেয়বসাইেট �কােশর

জ� অ�েরাধ করা হল)।
 ২) পিরচালক, শাহ আমানত আ��জািতক িবমানব�র, চ��াম।

 

২৯-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০০/১ তািরখ: 
২৭ �সে��র ২০২২

১২ আি�ন ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৮/�বিবচক-০১/২২/৫২�াঃ, তািরখ:-২০/০৬/২০২২ি�ঃ।
 

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২২৯, তািরখ:-১৩/০৪/২০২১ি�ঃ।
 (গ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৪৮৪, তািরখ:-১৩/০৯/২০২২ি�ঃ।

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
)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ০৯.৪০২�সেক� উ�র, ৯০িড�ী
২৫িমিনট ২৬.৫৬৪�সেক� �ব �, �েটর এিলেভশন ৪.৮৪িমটার (১৫.৯০�ট)  এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক
�ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ০৯.৫০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৫িমিনট ২৭.৩৪৬�সেক� �ব � এিলেভশন
৫.৩৮িমটার (১৭.৬৫�ট), �মৗজা-দি�নখান, িস,এ দাগ নং-২৭০৮(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৬০৬(অংশ) এবং িস�
জিরপ দাগ নং-১৯৩৭২, �হাি�ং নং-১৫৯, দি�ণখান, তালতলা, হািজ ক�া� �রাড, আশেকানা, ঢাকা।

১৫০(একশত
প�া�)�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’ ও ‘গ’ এর আেলােক

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ বা�ার এিলেভশন ১৭.৬৫(সেতর দশিমক ছয় প�চ)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়।
�সই ��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত ৯.৩৫(নয় দশিমক িতন 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�।

২৭-৯-২০২২



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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০০/১/১(২) তািরখ: ১২ আি�ন ১৪২৯

২৭ �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) জনাব আব�ল হক, �পায়ন শিপং ��ায়ার, �লেবল-০৭, �ট নং-িস-২, �রাড-০১, �-িজ, ব��রা আ/এ, ঢাকা।

২৭-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০২/১, তািরখ: 

২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪০.২২-০১৮/৮৬ক, তািরখ:-০৭/০৮/২০২২ি�ঃ।

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 ৫৫.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট
০৩.০০�সেক� �ব �, ২০৮ এয়ার �ভেম� �াইেটর পি�ম পােশ � ০১xহ�া�ার বাংলােদশ
িবমান বািহনী ঘ�� ব�ব�।

১৫০(একশত প�াশ)�ট

(খ)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৯িমিনট ৪৮.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৪িমিনট ০৮.৭০�সেক�
�ব �, িবএএফ শাহীন কেলজ �িম �েটালা (ইংেরজী ভাস �ন) �েলর জ� বাংলােদশ িবমান বািহনী
ঘ�� বাশার।

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। 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�।

২৮-৯-২০২২

পিরচালক (এ�এস), অপােরশন �া�, 

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

১৩ আি�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০২/১,/১ তািরখ: ১৩ আি�ন ১৪২৯

২৮ �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)।
 

২৮-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০২/১,, তািরখ: 
২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২-২৫০, তািরখ:-০১/০৯/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ৪৭.২৫�সেক� উ�র,

৯০িড�ী ২৩িমিনট ১৪.২৯�সেক� �ব �, �ট নং-৩০, �রাড নং-০৯/িড, �স�র নং-০৫, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা এর �ট-এ হযরত

শাহজালাল আ��জািতক িবমানব�েরর OLS এর আেলােক িসএএিব’র ANO(AD) A1এবং ICAO Annex-14 এর িনয়ম

অ�যায়ী ভবন/�াপনা িনম �ােনর অবকাশ নাই।

২৮-৯-২০২২

�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, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০২/১,,/১(২) তািরখ: ১৩ আি�ন ১৪২৯

২৮ �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) জনাব �হা�দ সরকার কিবর উি�ন, �কানাঃ বাসা-৩০, �রাড-৯/িড, �স�র-০৫, উ�রা আ/এ, ঢাকা-১২৩০।

২৮-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০২/১ তািরখ: 

২৬ �সে��র ২০২২

১১ আি�ন ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-১০৯�াঃ, তািরখ:-০৭/০৯/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৪৪৩, তািরখ:-২৪/০৮/২০২২ি�ঃ।
 

(গ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৪৮৪, তািরখ:-১৩/০৯/২০২২ি�ঃ।

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
)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ৩০.৪৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী
২২িমিনট ৪৮.৮৫�সেক� �ব �, �েটর এিলেভশন ৪.০৭৫িমটার (১৩.৩৭�ট) এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক:
২৩িড�ী ৫১িমিনট ৩০.৪০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৯.২৩�সেক� �ব � এিলেভশন ৪.৪৭১িমটার (১৪.৬৭�ট),
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ২৪.৪৩�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ০৭.৬১�সেক� �ব � এিলেভশন
৬.৫৮২িমটার  (২১.৫৯�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১২০২(অংশ), আর,এস দাগ নং-৪৪৪৪(অংশ) এবং িস�
জিরপ দাগ নং-৭০০৮(অংশ), প�বী, ঢাকা। 

৯৭(সাতান�ই)�
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 ৯৭(সাতান�ই)�েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ ও ‘গ’ এর আেলােক বাংলােদশ

জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ বা�ার এিলেভশন ২১.৫৯(এ�শ দশিমক প�চ নয়)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই

��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত ৫.৪১(প�চ দশিমক চার এক)�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�।



২৯-৯-২০২২

�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-২ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�,�জানাল অিফস, মহাখালী,

ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫০২/১/১(২) তািরখ: ১১ আি�ন ১৪২৯

২৬ �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) জনাব কাির�ল ইসলাম গং, বািড় নং-৬২৯/১, উ�র কাফ�ল, ঢাকা �সনািনবাস-১২০৬, কাফ�ল, ঢাকা।
 

২৯-৯-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১৯ তািরখ: 

২৭ �সে��র ২০২২

১২ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১,১০৭, তািরখ:-০৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

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 ৩৭.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
১১.০২�সেক� �ব �, �মৗজা-িদয়াবাড়ী, আর,এস দাগ নং-৫৮৭(অংশ), িস� জিরপ দাগ
নং-৩০(অংশ), এবং �মৗজা-নলেভাগ,   আর,এস দাগ নং-৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৬,
৩৩৭(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং-৬৫০, ৬৫৪(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা- ঢাকা।

১৪৩(একশত �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 �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�। 
 

২৭-৯-২০২২

�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, অথরাইজড অিফসার-২ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১৯/১(২) তািরখ: ১২ আি�ন ১৪২৯

২৭ �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) জনাব ��ল আিমন গাজী, বাসা-২৪, আউচপাড়া, �লতানা রািজয়া, িনশাতনগর-১৭১১, গাজী�র।
 

২৭-৯-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১৯ তািরখ: 

২৭ �সে��র ২০২২

১২ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১,১০৭, তািরখ:-০৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

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 ৩৭.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট
১১.০২�সেক� �ব �, �মৗজা-িদয়াবাড়ী, আর,এস দাগ নং-৫৮৭(অংশ), িস� জিরপ দাগ
নং-৩০(অংশ), এবং �মৗজা-নলেভাগ,   আর,এস দাগ নং-৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৬,
৩৩৭(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং-৬৫০, ৬৫৪(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা- ঢাকা।

১৪৩(একশত �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 �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�। 
 

২৭-৯-২০২২

�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, অথরাইজড অিফসার-২ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫১৯/১(২) তািরখ: ১২ আি�ন ১৪২৯

২৭ �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) জনাব ��ল আিমন গাজী, বাসা-২৪, আউচপাড়া, �লতানা রািজয়া, িনশাতনগর-১৭১১, গাজী�র।
 

২৭-৯-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫২০ তািরখ: 

২৭ �সে��র ২০২২

১২ আি�ন ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.১১১, তািরখ:-১১/০৯/২০২২ি�ঃ।
 (খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৪৭৩, তািরখ:-০৬/০৯/২০২২ি�ঃ।

১। 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�ী ৫১িমিনট
২৭.৩৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৯.৯৮�সেক� �ব �, �েটর এিলেভশন
৪.০২িমটার (১৩.১৯�ট) এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী
৫১িমিনট ২৭.৭৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫০.৪০�সেক� �ব � এিলেভশন
৪.৩৪িমটার (১৪.২৪�ট), �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ২৬.০০�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫০.৮৩�সেক� �ব � এিলেভশন ৪.৩৭িমটার (১৪.৩৪�ট),
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫১িমিনট ২৩.৫৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট
০৭.৮৩�সেক� �ব � এিলেভশন ৬.৫৭িমটার (২১.৫৬�ট), �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস
দাগ নং-১১৯২(অংশ), আর,এস দাগ নং-৪৪৩১(অংশ) এবং এম,এস দাগ
নং-৭০৪৩(অংশ), �ট নং-৭০, সাবদার �হােসন �রাড, ি�য়াংকা রানওেয় িস�, থানা-
�রাগ, ঢাকা।

১১৮(একশত আঠােরা)�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 ১১৮(একশত আঠােরা)�েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক

বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ূখ রা�ার এিলেভশন ২১.৫৬ �ট  িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত
অ�েমািদত উ�তার সিহত ৫.৪৪ (প�চ দশিমক চার 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�।



২৭-৯-২০২২

�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-২ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী,

ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫২০/১(২) তািরখ: ১২ আি�ন ১৪২৯

২৭ �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) জনাব �মাঃ কাির�ল ইসলাম গং, বাসা নং-০৭, �রাড নং-০৬, ি�য়াংকা িস�, �স�র-১২, উ�রা, �রাগ, ঢাকা।
 

২৭-৯-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫২১ তািরখ: 

২৭ �সে��র ২০২২

১২ আি�ন ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২.২৪৮, তািরখ:-৩০/০৮/২০২২ি�ঃ।
 (খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৪৪৮, তািরখ:-২৫/০৮/২০২২ি�ঃ।

১। 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
০৯.৬৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৯.১৫�সেক� �ব �, �েটর এিলেভশন
৬.৭৯৫িমটার (২২.২৯�ট) এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী
৫২িমিনট ০৯.৯৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৯.১৪�সেক� �ব � এিলেভশন
৭.০১৩িমটার (২৩.০০�ট), �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ১৩.০৯�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৫.৫৭�সেক� �ব � এিলেভশন ৬.৪১৭িমটার (২১.০৫�ট),
�ট নং-৫৫, �রাড নং-০৪, �স�র নং-১২, উ�রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

৫৬(ছা�া�)�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 ৫৬(ছা�া�)�েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ

অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ূখ রা�ার এিলেভশন ২৩.০০ �ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত
৪(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�।

২৭-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)



�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, রাজউক ভবন, ঢাকা। �ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫২১/১(৩) তািরখ: ১২ আি�ন ১৪২৯

২৭ �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) পিরচালক, �জান-২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, উ�রা, ঢাকা।
 ৩) জনাব আ�র রােশদ ম� �কানা-বাসা-৫৫, �রাড-০৪, �স�র-১২, উ�রা আ/এ, ঢাকা।

 

২৭-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫২৫ তািরখ: 

২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/181, Date:-22/08/2022
১। উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অ�া� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি� সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগ�ও

িবমানব�র ও 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

�তজগ�ও িবমানব�র ও হযরত শাহ
জালাল আ��জািতক িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক:23 49'05.84"N, 90 21'40.87"E, Milk Vita
More, PO:Arambagh, PS: Arambagh, Dist:Dhaka.

৮৫(�চািশ)�ট 
 

০২
�ভৗগিলক �ানাংক:23 45'04.19"N, 90 25'35.41"E, Vill:
Khilgaon jhilpar, PO: Khilgaon jhilpar, PS:Khilgaon
Sobujbag, Dist:Dhaka.

৯৮(আটান�ই)�ট

০৩
�ভৗগিলক �ানাংক:23 41'12.37"N, 90 17'29.17"E,
vill:Paschim Mugarchar, PO: Rohitpur, PS:
Keraniganj, District: Dhaka.

১১৫(একশত পেনেরা)�ট

০৪
�ভৗগিলক �ানাংক:23 42'54.17"N, 90 26'49.97"E, Address:
Samadnagor Road, Chowrasta, PS:Jatrabari,
Dist:Dhaka.

৮৯(উনন�ই)�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। �তজগ�ও িবমানব�র ও 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

০ ০

২৮-৯-২০২২



Director, Engrineeringedotco 
Bangladesh Company Ltd, Uday Tower, 

13th & 14th Floor, 57 & 57/A, Gulshan 

Avinue, Gulshan-1, Dhaka-1212.

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫২৫/১(২) তািরখ: ১৩ আি�ন ১৪২৯

২৮ �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।
 

২৮-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫২৭ তািরখ: 

২৯ �সে��র ২০২২

১৪ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০২.২০২১(১)/৮৫১�াঃ, তািরখ:-১৪/০৯/২০২২ি�ঃ।

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�ী ৪৮িমিনট ৫৫.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৬িমিনট
২৬.২০�সেক� �ব �, �মৗজা-বড় কাঠাল িদয়া, �ট নং-১০২৬/িড, �ক নং-আই, �রাড
নং-১৬, থানা-ভাটারা, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

 
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। 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�। 
 

২৯-৯-২০২২

�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, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, মহাখালী �জানাল অিফস, ঢাকা।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৫২৭/১ তািরখ: ১৪ আি�ন ১৪২৯

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

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

 
২) জনাব �মাঃ ইকবাল �হােসন �চৗ�রী গং, �কানা-১১৩৬/এ, �ক নং-আই, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

২৯-৯-২০২২

�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

 

জ�ির 

অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫২৮ তািরখ: 

২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/১৭৪১, তািরখ:-১৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

০১। 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: ২৩িড�ী ২৬িমিনট ৫৮.৪০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ৩৬.৮০�সেক� �ব �,
�মৗজা-শাকতলা, িব,এস দাগ নং-১৫১১, �হাি�ং নং-১৬৪৫, �কাটবািড় �রাড, টমছম�ীজ, থানা-সদর
দি�ণ, �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�। 

২৮-৯-২০২২

িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা , �ি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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫২৮/১
১৩ আি�ন ১৪২৯



তািরখ: ১৩ আি�ন ১৪২৯

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

 
৩) জনাব �মাঃ �ের আলম খ�কার গং, �হাি�ং নং-১৬৪৫, �মৗজা-শাকতলা, �কাটবািড় �রাড, টমছম�ীজ, সদর দি�ণ, �িম�া।

২৮-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫২৯ তািরখ: 

২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-৯৮৩/২২, তািরখ:-১৩/০৯/২০২২ি�ঃ।

০১। 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: ২৩িড�ী ২৬িমিনট ৫৭.৩৬�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ০৯িমিনট
৪৯.৩৪�সেক� �ব �, �মৗজা- �দৗলত�র, িব,এস দাগ নং-২২৬৩, ০৩ নং (দঃ) �গ �া�র
মেডল ইউিনয়ন পিরষদ, �াম-�খতাসার, উপেজলা-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�।
 

২৮-৯-২০২২

�চয়ার�ান, ০৩ নং (দঃ) �গ �া�র মেডল ইউিনয়ন পিরষদ, �াম-
�খতাসার, উপেজলা-আদশ � সদর, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫২৯/১(৩)

১৩ আি�ন ১৪২৯



তািরখ: ১৩ আি�ন ১৪২৯

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

 
৩) জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান সরকার গং, �াম-�মহার, বদর�র, চাি�না, �িম�া।

২৮-৯-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫৩১ তািরখ: 
২৮ �সে��র ২০২২

১৩ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-িপউ/িবিসিস/৫৬৭/০২/২০২১-২০২২/২৪৫, তািরখ:-১১/০৮/২০২২ি�ঃ।

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�ী ১৬িমিনট ৪৮.০০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৬িমিনট
৪৫.০০�সেক� �ব �, �মৗজা-দি�ণ হািলশহর, আর,এস দাগ নং-১০৪০(অংশ) ও িব,এস
দাগ নং-৩৫৪৮(অংশ),থানা-ইিপেজড,�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�।
 

২৮-৯-২০২২

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

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..
ইেমইল: ddats@caab.gov.bd



�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার ২, চ��াম উ�য়ন ক��প�, চউক ভবন, চ��াম।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫৩১/১(৩) তািরখ: ১৩ আি�ন ১৪২৯

২৮ �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�(ওেয়র সাইেট �কােশর

জ� অ�েরাধ করা হল)।
 ২) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।

 
৩) সব � জনাব (১) কাজী �মাঃ খােলদ িবন আিজজ, িপতা-আব�ল আিজজ (২) �েবশ �মার নাথ, িপতা- �নীল �মার নাথ (৩)

�মন �মার নাথ, িপতা-�ভাষ নাথ (৪) হাসান তােরক, িপতা-�মাহা�দ ���ামান (৫) �মাঃ ইসমাইল, িপতা-�মাঃশিফ�র রহমান

পােটায়রী (৬) �মাঃ রােশ�ল ইসলাম, িপতা-�মাঃ নজ�ল ইসলাম, সাং-বাড়ী নং-০৫, �লইন নং-১, �রাড নং-৪, �ক-এ, ডাকঘর-
হািলশহর হাউিজং এে�ট-৪২১৬, থানা-হািলশহর, চ��াম।

 

২৮-৯-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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