
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, তািরখ: 
 

০৫ নেভ�র ২০২২

২০ কািত�ক ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১-১১২�াঃ, তািরখ:-১১/০৯/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২২৯, তািরখ:-০৬/০৯/২০২২ি�ঃ।
 

(গ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.৪৭৪, 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 ২৫.৭৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী
২২িমিনট ৫৩.৯২�সেক� �ব �, �েটর এিলেভশন ৪.৪১িমটার (১৪.৪৭�ট) এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক:
২৩িড�ী ৫১িমিনট ২৪.৬৯�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৬.৭৮�সেক� �ব � এিলেভশন ৬.৬৩িমটার (২১.৭৫�ট), �ট
নং-৮২, সরদার �হােসন �রাড, ি�য়াংকা রানওেয় িসট, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-১১৯৬(অংশ), আর,এস দাগ
নং-৪৪৬৬(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং-৬৯১২(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-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 ২১.৭৫(এ�শ দশিমক সাত প�চ)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত

অ�েমািদত উ�তার সিহত ৫.২৫(প�চ দশিমক �ই 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�।

৫-১১-২০২২



�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(২) তািরখ: ২০ কািত�ক ১৪২৯

০৫ নেভ�র ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) জনাব �মাঃ মাহ��ল ইসলাম গং, ১৪ নং �গাহাইলকাি�, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ।
 

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

 

৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১০.২২.৫৬৯ তািরখ: 
 

০৫ নেভ�র ২০২২

২০ কািত�ক ১৪২৯

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

��: নং-০৪০.০০৫.০০১.৮৮২.২০২২.১৬৪৪, তািরখঃ-২০/১০/২০২২ি�ঃ।

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

অ�েমািদত উ�তা

০১
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৪ ২৩'৫৪.৮৯"উ�র, ৮৮ ৩৬'২৮.০৪"�ব �, �মৗজা-
বড়বন�াম, আর,এস দাগ নং-২২৮৩, ২২৮৪, ২২৮৫, ২২৮৭, থানা-�বায়ািলয়া,
�জলা-রাজশাহী ।

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। শাহ মখ�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 ৫৫ �েটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মা�েম �দ�

উ�তা হেত বাদ িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। রাজশাহী 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� রাজশাহী উ�য়ন

ক��প�/নকশা অ�েমাদনকারী সং�ােক অ�েরাধ করা যাে�। 

০ ০

৫-১১-২০২২

 �চয়ার�ান, রাজশাহী উ�য়ন ক��প�, আরিডএ ভবন, 
রাজশাহী-৬২০৩।

�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 এর দ�র, রাজশাহী উ�য়ন ক��প�, আরিডএ ভবন, রাজশাহী-৬২০৩।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১০.২২.৫৬৯/১(৩) তািরখ: 
 

২০ কািত�ক ১৪২৯

০৫ নেভ�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, শাহ মখ�ম িবমানব�র, রাজশাহী।
 ৩) জনাব �মাঃ িজয়াউর রহমান সহ ২৮জন, ২৪৫/২ উপশহর, ডাকঘর-�সনািনবাস, থানা-�বায়ািলয়া, রাজশাহী।

 

৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬০২ তািরখ: 
 ০৫ নেভ�র ২০২২

২০ কািত�ক ১৪২৯

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

��: No: edotco BD-2022/199,Date: 21/09/2022.

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° 50' 16.30"N, 90° 22'
2.64"E, H#633, R#10, Mirpur DOHS,
Post: Mirpur, PS: Mirpur, Dist: Dhaka.

৯৯(িনরান�ই)�ট

০২

�ভৗগিলক �ানাংক: 23° 53' 49.86"N, 90°25'
25.63"E , Vill: Pagar Zuni Market, P.O:
Munnunagar-1710, P.S: Tongi, Dist:
Dhaka.

৯৯(িনরান�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।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�।

৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৬০২/১(২) তািরখ: 
 

২০ কািত�ক ১৪২৯

০৫ নেভ�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।

৫-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৯.২১.৬০৫ তািরখ: 
 

০৬ নেভ�র ২০২২

২১ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: �তজ�ও িবমানব�েরর OBSTACLE LIMITATION SURFACE (OLS)-এলাকার মে� িনয়ম বিহ� �ত ভবন ও

�াপনা িনম �ান �সংেগ।

��: নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪২.২২.০১৮/০৬ক, তািরখ:-২৭/০৯/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত �তজগ�ও িবমানব�র হেত বাংলােদশ িবমান বািহনী, আিম � এিভেয়শন �প,

র �াব িবিজিব িনয়িমত িদবা ও রাি�কালীন উ�য়ন/অবতরন কায ��ম পিরচালনা কের। অিত ����ণ � ও ����ণ � �ি�বগ � �দেশর িবিভ� �ােন এই

িবমানব�র �থেক �হিলক�ার ও পিরবহন িবমান �যােগ �মন কের থােকন। তাছাড়া �য �কান �েয �াগকালীন সমেয় �েয �াগকালীন সমেয় �গ �ম

এলাকায় �ত �াণ সরবরাহ ও উ�ার কায ��ম পিরচালনা কেরন।

বত�মােন �ত নগরায়েনর ফেল এই িবমানব�েরর আেশপােশর এলাকায় িনয়ম বািহ� �তভােব িবিভ� সং�া ও �ি� মািলকানাধীন �উ� ভবন ও

�াপনা িনিম �ত হে� যা উ�য়ন/অবতরন িনরাপ�ার জ� মারা�ক �মিক ��প।

উে�� �য, উ� িবমানব�েরর ��� ও িনরিবি�� িবমান উ�য়ন/অবতরন কায ��ম পিরচালনা এবং সািব �ক িনরাপ�া িনি�তকে� িনয়ম

বিহ� �তভােব িনিম �ত ভবন ও �াপনা িচি�ত �ব �ক এক� হালনাগাদ তািলকা জ�রী িভি�েত �েয়াজনীয় কায ��ম �হেনর জ� অ�েরাধ করা হল।

সং�ি�: বণ �না �মাতােবক।

৬-১১-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৯.২১.৬০৫/১(৭) তািরখ: 
 

২১ কািত�ক ১৪২৯

০৬ নেভ�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 (এ�এস), অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)
 

৪) অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)
 ৫) সহঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

 
৬) সহঃ অথরাইজড অিফসার (চলিত দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

৭) �ধান ইমারত পিরদশ �ক (অিতির� দািয়�), অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)
 

৬-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬০৬ তািরখ: 
 

০৫ নেভ�র ২০২২

২০ কািত�ক ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৮২.১৮.০০২.২০-৫৮�াঃ, তািরখ:-২৪/১০/২০২২ি�ঃ।

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: ২৩  ৫৪’ ৪০.৫০’’ উ�র, ৯০  ১৮’ ১২.৯০’’ �ব �, �মৗজা-
রা�ামা�য়া, আর,এস দাগ নং-৩০, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০,
৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৭১, ৭২, ১৮৮(অংশ), িস,এস দাগ নং-০১(অংশ), �দওয়ান
ইি�স �রাড, বড় রা�ামা�য়া, িজরােবা, সাভার, ঢাকা।

৫০০(প�চশত)�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�।

০ ০

৫-১১-২০২২

�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-১), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬০৬/১(২) তািরখ: 
 

২০ কািত�ক ১৪২৯

০৫ নেভ�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 আ�ল ��ািদর, �ব�াপনা পিরচালক, ইনেসপটা ফাম �ািসউ�ক�াল িলঃ, ৪০, শহীদ তাজউি�ন আহেমদ �রণী, �তজগ�ও

িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮
 

৫-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬০৭ তািরখ: 
 

০৫ নেভ�র ২০২২

২০ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: �িম �বহােরর ছাড়পে�র স�কতা যাচাই �সংেগ।

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.১২১�াঃ, তািরখ:-১২/১০/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৫.৩৫.৪৩৮.২২, তািরখ:-২০/০৪/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �� “ক” এর বরােত জানােনা যাে� �য, �� “খ” পে�র উি�িখত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৫১’২১.৯৯’’উ�র, ৯০ ২২’৫৭.৯০’’�ব �,

�মৗজা-বাউিনয়া, িস,এ দাগ নং-২৩৬১(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬৩০৪(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং-১১০৬৬(অংশ), প�বী, ঢাকা-এর �িম

�বহােরর ছাড়প�� স�ক আেছ িকনা �স িবষেয় মতামত �দান করার জ� অ�েরাধ করা হল।

সং�ি�: বণ �না �মাতােবক।
 

০ ০

৫-১১-২০২২

�চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প�,  �জানাল অিফস, মহাখালী, 

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬০৭/১ তািরখ: 
 

২০ কািত�ক ১৪২৯

০৫ নেভ�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)।
 

৫-১১-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬০৮ তািরখ: 
 

০৫ নেভ�র ২০২২

২০ কািত�ক ১৪২৯

িবষয়: �িম �বহােরর ছাড়পে�র স�কতা যাচাই �সংেগ।

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.১২৩, তািরখ:-১২/১০/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৫.৩৫.৬৯৮.২২, তািরখ:-০৯/০৬/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �� `ক' এর বরােত জানােনা যাে� �য, �� `খ' পে�র উি�িখত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৫১’২৫.৭৬’’উ�র, ৯০ ২২’৫১.৮৪’’�ব �,

�মৗজা-বাউিনয়া, আর.এস দাগ নং-৪৪৩১(অংশ) এবং িস� জিরপ দাগ নং-৭০৪৫(অংশ), প�বী, ঢাকা এর �িম �বহােরর ছাড়প�� স�ক আেছ

িকনা �স িবষেয় মতামত �দান করার জ� অ�েরাধ করা হল।

সং�ি�: বণ �না �মাতােবক।

০ ০

৫-১১-২০২২

�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-২), রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬০৮/১ তািরখ: 
 

২০ কািত�ক ১৪২৯

০৫ নেভ�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)।

৫-১১-২০২২



�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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