
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল কতৃ�প� 
সদর দ�র, কুিম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

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

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫২৯/১, তািরখ: 
১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
সূ�: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২-১০৪০, তািরখ:-১৮/০৭/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-০০.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪১.২২.০০১/৬০ক, তািরখ:-২০/০৯/২০২২ি�ঃ।

১।  উপযু �� িবষেয় সূে�াি�িখত পে�র বরােত (সংি�� অন�ান� সরকারী সং�া/িবভােগর অনাপি�
সােপে�) ��ািবত �ােন �তজগাওঁ িবমানব�েরর OLS এর আেলােক ANO (AD) A1 এবং ICAO
Annex-14 এর িনয়ম অনুযায়ী িনে�বিণ �ত ছেক �দিশ �ত সেব �া� �াপ� উ�তা কতৃ�প� কতৃ�ক
অনুেমািদত হেয়েছ।

�
িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল

�তজগাওঁ
িবমানব�েরর
এেরা�াম

এিলেভশন হেত
অনুেমািদত উ�তা

(ক
)

�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫০িমিনট ১৫.৪৫�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২১িমিনট
১২.৭৫�সেক� পূব �, �মৗজা-ি��ন, িসএস, দাগ নং-৮০৪(অংশ), আর,এস দাগ
নং-১৩৭১(অংশ) িস�ট জিরপ দাগ নং-৯৪৫১(অংশ), �ট নং-২৫, �ক-এম, �রাড
নং-২৫, ই�াণ �, হাউ�জং িলঃ, প�বী ২য় পব �, প�বী, ঢাকা।

৮৫(পঁচািশ)ফুট

০২। �াপনা/ভবন িনম �ােণ িনম �াণকারী ব���/�গা��/সং�া/�িত�ানেক িনে�বিণ �ত শত� সমূহ অবশ�ই
পালন করেত হেব:
(ক) �াপনা/ভবেনর িসিঁড়ঘর, জলাধার, িলফট, এে�না (যিদ থােক), খু�ঁট, �িতব�ক বািত ইত�ািদসহ
 �মাট উ�তা অনুেমািদত উ�তার মেধ� সীমাব� রাখেত হেব।
(খ) িনম �াণ কােজর জন� ��ন বা তদজাতীয় �কান য�পািত ব�বহার করেল �স�েলাও উ� উ�তার
মেধ� সীিমত রাখেত হেব।
(গ) �াপনা/ভবেনর চ�ড়ায় (�েযাজ� ��ে�) লাল �িতব�ক বািত সূয �া� হেত সূেয �াদয় পয �� এবং খারাপ
আবহাওয়ায় �ািলেয় রাখেত হেব।
০৩। �তজগাওঁ িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি�
িবেবচনায় উ� �ােন অবকাঠােমা িনম �ােণর �াপ� উ�তা িনধ �ারণ করা হেয়েছ। সুতরাং িনম �াণ �ােনর
এিলেভশন ২৪ ফুেটর অিতির� হেল, অিতির� উ�তা অ� পে�র মাধ�েম �দ� উ�তা হেত বাদ
িদেয় ��ািবত অবকাঠােমা িনম �াণ করেত হেব।
০৪। রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�া ��ািবত �ােন উপেরা� শত�াবলীর
আেলােক অনুেমািদত উ�তার মেধ� �াপনা/ভবন িনম �াণ সীিমত রাখা িন��ত করেত হেব।
০৫। িসএএিব’র ওেয়বসাইট (www.caab.gov.bd)-এ �কািশত অনুেমািদত উ�তার ছাড়প��ট যাচাই
করেণর জন� রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�/নকশা অনুেমাদনকারী সং�ােক অনুেরাধ করা যাে�।

১১-১০-২০২২



�চয়ারম�ান, রাজধানী উ�য়ন কতৃ�প�, রাজউক 
ভবন, ঢাকা।

�মাঃ মাসুদ রানা
উপ-পিরচালক (এ�টএম)

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

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫২৯/১,/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯
১১ অে�াবর ২০২২

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
 ১) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান

চলাচল কতৃ�প�(ওেয়র সাইেট �কােশর জন� অনুেরাধ করা হল)।
 ২) পিরচালক (এ�টএস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব �মাঃ আিনস উজ জামান , �ট নং-২৫, �রাড নং-২৫, �ক-এম, ই�াণ � হাউ�জং িলঃ,
প�বী ২য় পব �, িমরপুর, ঢাকা।

 

১১-১০-২০২২
�মাঃ মাসুদ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�টএম)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

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

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৩১ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২-৯২৪ তািরখ:-২৭/০৬/২০২২ি�ঃ।

(খ) নং-০০.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪১.২২.০০১/৬০ক, তািরখ:-২০/০৯/২০২২ি�ঃ।

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

ি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
�তজগ�ও িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫০িমিনট ১৫.৩৪�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২১িমিনট ১৪.৯০�সেক� �ব �, �মৗজা-
ি��ন, আর,এস দাগ নং-১৩৭২(অংশ) িস� জিরপ দাগ নং-৯৭১৪(অংশ), �ট নং-০২, �ক-এম, রা�া নং-এন/
এস-৪, ই�াণ �, হাউিজং িলঃ, প�বী ২য় পব �, প�বী, ঢাকা।

৮৫(�চািশ)�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। �তজগ�ও ি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 ২৪ �ে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�।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৩১/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।

৩) জনাব �লবাহার ইয়াসিমন গং, ��াট নং-৫-এ, রাজপাট এ�াপাট �েম�, ৪১ িজগাতলা, ঢাকা-১২০৯।
 

১১-১০-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৩২ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/180, Date:-22/08/2022

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

অ�েমািদত উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক:24 24'01.38"N, 90 59'50.94"E, Vill-
Alinagar, PO: Prittim Pasha, PS: Kulaora,
Dist:Maulavibazar.

১১৫(একশত পেনর)�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। শমেসরনগর ি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 ৪২ �ে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

১১-১০-২০২২

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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৩২/১ তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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)।
 

১১-১০-২০২২
�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৩৩ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: No.: edotco BD-2022/175, Date:-22/08/2022.

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

ি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
বিরশাল িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন

হেত অ�েমািদত উ�তা

১
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 44'28.28"N, 90 10'30.37"E,
Vill:Atghor, PO: Atghor, PS:Sorupkathi, Dist:
Pirojpur.

 

১১৫(একশত পেনর)�ট
 

২
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 41'38.93"N, 90 21'33.32"E,
Vill:Alekanda, PO:Barisal, PS:Barisal Sadar,
Dist:Barisal.

 

১১৫(একশত পেনর)�ট
 

৩
�ভৗগিলক �ানাংক: 22 43'30.81"N, 90 13'44.34"E, Vill-
Kandargati, PO-Khagurdi, PS-Jhalokati Sadar,
Dist-Jhalokati .

 

১১৫(একশত পেনর)�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। বিরশাল ি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 ১০ �ে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

১১-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা

উপ-পিরচালক (এ�এস)
�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০



Head of site Acquisition & Management, 

edotco Bangladesh co. Ltd,Uday Tower, 

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

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২১.৫৩৩/১(২) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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, বিরশাল িবমানব�র, রহমত�র, বা�গ�, বিরশাল।

১১-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এস)



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

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

 
এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৩৪ তািরখ: 
১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১.২০২২.১৩৪৩, তািরখ:-২৫/০৮/২০২২ি�ঃ।
 

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৪২.২২.০১৮/০৫ক, তািরখ:-২৭/০৯/২০২২ি�ঃ।

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

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

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৬িমিনট ১৫.৭০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ০২.৪০�সেক� �ব �,
�মৗজা-�মাহা�দ�র হাউিজং এে�ট, �ট নং-২২/১৯, �ক-িব, িখলজী �রাড, �মাহা�দ�র, 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। �তজগ�ও ি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 ২৪ �ে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�।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২২.৫৩৪/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

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

জ� অ�েরাধ করা হল)।
 

২) পিরচালক (এ�এস), অপােরশন বা�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
 ৩) জনাব �মাঃ আ�া��ামান বা�ল গং, �ব�াপনা পিরচালক ও �মাঃ আলমগীর �হােসন, পিরচালক, ২২/১৯, �ক-িব, িখলজী

�রাড, �মাহা�দ�র , ঢাকা।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৫ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৭৬১, তািরখ:-২০/০৯/২০২২ি�ঃ।

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 ১৪.৮০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট
৩৭.১০�সেক� �ব �, �মৗজা- আ�াফ�র, িব,এস দাগ নং-১৭২২, �হাি�ং নং-৩২০/৩,
ইিপেজড �মইন �রাড, 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�।

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

২৬ আি�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৫/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 আর ইউ এম মাহ�ব উল আলম, ৩২০/৩, ইিপেজড �মইন �রাড, আ�াফ�র, সদর দি�ণ, �িম�া।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৬ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৭৬২, তািরখ:-২০/০৯/২০২২ি�ঃ।

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 ১৫.১০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট
৩৬.৪০�সেক� �ব �, �মৗজা- আ�াফ�র, িব,এস দাগ নং-২০৯০, �হাি�ং
নং-৩৪১-২৩/১, এয়ারেপাট � �রাড, 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�।

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

২৬ আি�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৬/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 �মা�ন কিবর, ৩৪১-২৩/১, এয়ারেপাট � �রাড, আ�াফ�র, সদর দি�ণ, �িম�া।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৭ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৮২৭, তািরখ:-২৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

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�ী ২৭িমিনট ২৮.৯০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১১িমিনট
১৮.৮০�সেক� �ব �, �মৗজা-ব��র, আর,এস দাগ নং-১৬১৮, ১৬১৯, িব,এস দাগ
নং-৪০৬৬, ৪০৬৭, না�য়ািদঘীর দি�ণ পাড়, �হাি�ং নং-৮৭/১, থানা-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�।

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

২৬ আি�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৭/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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) জনাবা �মাছা�ৎ নািছমা আ�ার গং, �মৗজা-ব��র, না�য়ািদঘীর দি�ণ পাড়, আদশ � সদর, �িম�া।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৮ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৮২৮, তািরখ:-২৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

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�ী ২৭িমিনট ০৪.৫০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী
১০িমিনট ৩৩.৫০�সেক� �ব �, �মৗজা-�গািব��র, িব, এস দাগ নং-৭৯৯,
৮০১, �হাি�ং নং-৫৩/ক, রামমালা �রাড, থানা-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�।

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

২৬ আি�ন ১৪২৯



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৮/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 ফরহান উি�ন ম�মদার, �মৗজা-�গািব��র, রামমালা �রাড, আদশ � সদর, �িম�া।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫৩৯ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-িপউ/িবিসিস/৫৯৮/০২/২০২১-২০২২/২৪৯, তািরখ:-৩০/০৫/২০২২ি�ঃ।

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।
�
িম
ক
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 ৩৬.২৬�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ৪৭িমিনট ০৬.১৩�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ন হািলশহর, আর,এস দাগ নং-৩৩২৮(অংশ) ও িব,এস দাগ নং-৪১৬৩(অংশ),
৪১৬৪(অংশ), থানা-ব�র, �জলা-চ��াম।

৭১(একা�র)�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�।
 

১১-১০-২০২২

�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, সদ� সিচব, ইমারত িনম �াণ কিম�-২, চউক ভবন, চ��াম।



�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৪.২২.৫৩৯/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 
১) জনাব আকবর �হােসন, িপতা-�ত বজল আহেমদ, সাং-�দৗলত আলেমর বািড়, দি�ন হািলশহর, �রাতন সাইট পাড়া, ডাক-
�সইলস � কেলানী, চ��াম।

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

জ� অ�েরাধ করা হল)।
 

৩) পিরচালক, শাহ আমানত আ�জ�ািতক িবমানব�র, চ��াম।
 

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৯ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৮২৯, তািরখ:-২৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

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�ী ২৭িমিনট ৩৬.৩০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ৪০.৫০�সেক�
�ব �, �মৗজা-কাি�রপাড়, িব,এস দাগ নং-৩০৮৮, ৩০৮৯, ৩০৯০, �হাি�ং নং- ৪৯১/৫৫৫,
৪৯২/৫৫৬, ডা�ারপাড়া �রাড, থানা-আদশ � সদর, �জলা-�িম�া।

১৪৮(একশত আটচি�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�।

 

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৩৯/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 জয়নাল আেবদন খ�কার গং, �হাি�ং নং- ৪৯১/৫৫৫, ৪৯২/৫৫৬, �মৗজা-কাি�রপাড়, ডা�ারপাড়া �রাড, আদশ � সদর,

�িম�া।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৪০ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৮৩০, তািরখ:-২৫/০৯/২০২২ি�ঃ।

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।
�িম
ক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�িম�া িবমানব�েরর এেরা�াম

এিলেভশন হেত অ�েমািদত
উ�তা

(ক)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ২৮িমিনট ১০.৬০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১০িমিনট ১৬.৮০�সেক� �ব �,
�মৗজা-�ছাটরা, িব,এস দাগ নং-১০২৯, ১০৩০, �হাি�ং নং-১৩০৪, �রইসেকাস �, থানা-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�।

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৪০/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 আ� তােহর গং, �হাি�ং নং-১৩০৪, �মৗজা- �ছাটরা, �রইসেকাস �, আদশ � সদর, �িম�া।

১১-১০-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৪১ তািরখ: 

১১ অে�াবর ২০২২

২৬ আি�ন ১৪২৯

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

��: নং-�িসক/১৮৭৬, তািরখ:-২৭/০৯/২০২২ি�ঃ।

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�ী ২৭িমিনট ৩৫.৫০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ০৯িমিনট ২৯.৮০�সেক� �ব �,
�মৗজা-চ�কনগর, িব,এস দাগ নং-১৬৭৮, �হাি�ং নং-১১৯৭, আ�ল মােলক �রাড, �খতাসার, থানা-
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�।

১১-১০-২০২২

�ময়র/ �শাসক, �ি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

�ি� আকষ �ণঃ িনব �াহী �েকৗশলী (িসিভল) (��ন দািয়�), �ত� শাখা, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২২.৫৪১/১(৩) তািরখ: ২৬ আি�ন ১৪২৯

১১ অে�াবর 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 �মাহা�দ আিজ�র হক, �হাি�ং নং-১১৯৭, �মৗজা- চ�কনগর, আ�ল মােলক �রাড, �খতাসার, আদশ � সদর, �িম�া।

১১-১০-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 
 উপ-পিরচালক (এ�এম)
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