
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
 

এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৩৩ তািরখ: 

২০ নেভ�র ২০২২

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২১.৭৬, তািরখ:-২৫/০৪/২০২২ি�ঃ।

 
(খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.১৯৫, তািরখ:-১৬/০৩/২০২২ি�ঃ।

(গ) আেবদকারীর আেবদনপ�, তািরখ-০৪/০৯/২০২২ি�ঃ।
 

(ঘ) নং-৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৪৪৬, তািরখ:-২৪/০৮/২০২২ি�ঃ।

       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: ২৩ ৫২'৫০.৫৪"
উ�র, ৯০ ২২'৪৯.০০" �ব �, �েটর এিলেভশন ৪.৩৫২িমটার (১৪.২৭৮�ট)  এবং
�েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৫২'০৫.৩৩" উ�র, ৯০ ২২'৪৮.৯২" �ব �
এিলেভশন ৪.৯০১িমটার  (১৬.০৭৯�ট), �মৗজা-বাইল�রী, িস,এস দাগ
নং-৪৮৮(অংশ), আর,এস দাগ নং-১৪৭৪(অংশ) এবং মহানগর দাগ
নং-১১৫১০(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।  

৫০(প�াশ)�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 অ�েমাদন �দওয়া হেয়েছ। �� ‘খ’ এর আেলােক অ�েমািদত উ�তার সিহত ১০.৯২১(দশ দশিমক নয় �ই 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।
(ঘ) ভবন িনম �ােণর উ�তা ��ািবত �েটর স�ূখ রা�া হেত পিরমাপ 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�।

৬। এত�ারা �� ‘ঘ’ প�� বািতল করা হল।

০

০

০ ০



২০-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৩৩/১(২) তািরখ: 
 

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

২০ 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) জনাবা িমেসস জািকয়া কােদর গং এর পে� িন�� আম �মা�ার, িমিশ িবি�ংস িলিমেটড এর পে� �ব�াপনা পিরচালক, �মাঃ
মিশউর রহমান, বাড়ী নং-০৫, �রাড নং-২০, �স�র নং-১৩, উ�রা, ঢাকা।

 

২০-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৩৬ তািরখ: 
 

২০ নেভ�র ২০২২

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯০.৯৯.০০১.২২.৮৩, তািরখ:-০৭/০৩/২০২২ি�ঃ।
 (খ) নং-২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.১২৭, তািরখ:-১৪/০২/২০২২ি�ঃ।
 

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

                  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: ২৩ ৪৯'১০.৫৪" উ�র, ৯০ ২৬'১৭.৬৪" �ব �,
এিলেভশন ৪.১৫িমটার (১৩.৬২�ট)  এবং �েটর স�ূখ রা�ার �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩ ৪৯'১০.৫৮" উ�র,
৯০ ২৬'১৭.১২" �ব � এিলেভশন ৪.১৮িমটার (১৩.৭৩�ট), �মৗজা-ভাটারা, �ট নং-২২৯/এ, ২২৯/িব, ২৭০/এ, �রাড-৭,
৮, �ক-আই, সাবিরনা �সাবহান ৫ম এিভিণউ, থানা-ভাটারা, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।

১৫০(একশত প�াশ)�ট
 

০২। হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক ২৭ �ট িভি� ধের এই

উ�তার অ�েমাদন �দওয়া হেয়েছ। �� ‘খ’ ও ‘গ’ এর আেলােক অ�েমািদত উ�তার সিহত ১৩.২৭ (�তেরা  দশিমক �ই সাত)�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।

(ঘ) ভবন িনম �ােণর উ�তা ��ািবত �েটর স�ূখ রা�া হেত পিরমাপ 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

০

০



২০-১১-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৩৬/১(২) তািরখ: 
 

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

২০ 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 নাজ�ল হক খান গং, �ট নং-২২৯/এ, ২২৯/িব, ২৭০/এ, �রাড-৭, ৮, �ক-আই, সাবিরনা �সাবহান ৫ম এিভিণউ, �মৗজা-

ভাটারা, থানা-ভাটারা, ব��রা আবািসক এলাকা, ঢাকা।
 

২০-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৯.২২.৬৩৮ তািরখ: 
 ২০ নেভ�র ২০২২

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: নং-০৫.০১.২৬৭২.১৩৫.১৪.০০৫.২০.৯৩, তািরখঃ ২০/০৭/২০২২ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত বিরশাল �লাক-�শাসন �ক�, �মৗজা-গণপাড়া, উপেজলা-বিরশাল সদর, এর

জিমর �ণ �া� তফিসল �েটর �ভৗগিলক �ানাংক এবং �ল-আউট �ান/�মৗজা �াপ না থাকায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না।

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত জিমর �ল-আউট �ান/�মৗজা �াপ, �ন �া� তফিসল ও �ভৗেগািলক �ানাংকসহ �নরায় আেবদন করার জ�
অ�েরাধ করা হল।

২০-১১-২০২২

পিরচালক, বাংলােদশ �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক�(িবিপএ�িস) 

সাভার, ঢাকা-১৩৪৩।

�মাঃ মা�দ রানা

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

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৯.২২.৬৩৮/১(২) তািরখ: 
 

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

২০ 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) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কায �ালয়, বিরশাল।
 

২০-১১-২০২২

�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: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৪৩ তািরখ: 
 

২০ নেভ�র ২০২২

৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

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

��: নং-২৫.৩৯.০০০০.৪২৩.০৩.০৩১.১৮-৪৮৬৮, তািরখ:-৩০/১০/২০২২ি�ঃ।

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)
�ভৗগিলক �ানাংক: ২৩  ৫০'   ৪৭.৬০" উ�র, ৯০ ২৪' ৪৮.৯০" �ব �, িসিভল
এিভেয়শন �ল এ� কেলজ, �িম �েটালা, 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�।

০ ০ 

২০-১১-২০২২

িনব �াহী �েকৗশলী(িসিভল), িসিভল িডিভশন-২, িসএএিব, �িম �েটালা, 

ঢাকা।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এম)

�ফান: +৮৮০ ২ ৪৮৯৬২০৩২, Ext. ৩১২০

ফ�া�: ..

ইেমইল: ddats@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৪৩/১(৫) তািরখ: ৫ অ�হায়ণ ১৪২৯

২০ 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�

২) �ধান �েকৗশলী, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
 

৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী, িসিভল সােক�ল, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
 ৪) অ��, িসিভল এিভেয়শন �ল এ� কেলজ, �িম �েটালা, ঢাকা।

 
৫) িপ এ � �চয়ার�ান, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।

২০-১১-২০২২

�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

 

জ�ির 
 

অিত �গাপনীয়

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৪৪ তািরখ: 

১৭ নেভ�র ২০২২

২ অ�হায়ণ ১৪২৯

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.৯৯.০০২.২০২১(১)১০৩৭�াঃ, তািরখ:-০৭/১১/২০২২ি�ঃ।

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)
�েটর �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩  ৪৭'   ৪৯.২৯" উ�র, ৯০ ২৪' ৪২.২০" �ব �, �ট
নং-১০/এ, রা�া নং-৫১, �ক-এনডি�উ(িজ), �লশান 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�।

০ ০ 

১৭-১১-২০২২

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০২.২২.৬৪৪/১(২) তািরখ: 
 

২ অ�হায়ণ ১৪২৯

১৭ 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 মােহ জাবীন গং, িপতা-�ত-আ�ল মন�র ফজিল �হােসন, বাসা নং-১০/এ, �রাড নং-৫১, �ক-এনডাি�উ(িজ), �লশান -২,

ঢাকা-১২১২।
 

১৭-১১-২০২২

�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এম)
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