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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৯৪ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৮.৩৯.০০০০.০০৪.০০১.২০.৪৯১, তািরখঃ ২৪/১১/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত �ট নং-৫/এ, �স�র নং-৮, উ�রা, ঢাকা-এর তফিসেলর সােথ
�ভৗেগািলক �ানাংক না থাকায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না।  

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত �েটর  �ভৗেগািলক �ানাংক সহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২৮-১-২০২১

মহাপিরচালক 
বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৯৪/১ তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (�� সিচব), �শাসন ও �িশ�ণ অ�িবভাগ, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট
২) পিরচালক (িসএনএস) (অিতির� দািয়�), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল
ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।
৩) জনাব আহেমদ বশীর উি�ন, সহকারী �ধান �পিত, �াপত� অিধদ�র, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ সাম�ল আলম, �ধান �ব�ািনক কম �কত�া, বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট।
৫) জনাব �মাঃ সািহ��ামান, উ��তন �ব�ািনক কম �কত�া (এসএসও), বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট।
৬) জনাব �মাঃ হা�ন-অর-রিশদ, সহকারী পিরচালক (�শাসন), বাংলােদশ �পে�ািলয়াম ই���উট।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.১২৩ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/৬৬, তািরখঃ ১৪/০১/২০২১ি�ঃ।

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�ী ২৭িমিনট ৫১.৭০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১১িমিনট ১৮.৫০�সেক�
�ব �, �মৗজা-ব��র, আর,এস দাগ নং-৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, িব, এস দাগ নং-৫৫৭, ৫৫৮, �হাি�ং
নং-১৭৭-০২, সদর থানা �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�।

২৮-১-২০২১

�ময়র/ �শাসক, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.১২৩/১ তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
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�া।
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৩) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� অিধদ�র, �িম�া।
৪) িনব �াহী �েকৗশলী, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।
৫) �মাঃ আ� তােহর গং, �হাি�ং নং-১৭৭-০২, ব��র, সদর থানা �রাড পানপি�, আদশ � সদর, �িম�া।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.১০৮ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৯.৯৯.০০১.২০২০.০৯০�াঃ, তািরখঃ ১৮/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.২৪১, তািরখ- ০৫/১১/২০২০ ি�ঃ।

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)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৫২িমিনট ২৫.৬২�সেক�
উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ২৭.৬২�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৫.৩১িমটার (১৭.৪২�ট),
�মৗজা-চ�ালেভাগ, িস,এস দাগ নং-১১১, ১১৩(অংশ), আর,এস দাগ নং-৮৫, ৮৮(অংশ), মহানগর
দাগ নং-২২১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৭, ২২০, ৭০৫, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১১(অংশ), থানা-�রাগ,
�জলা-ঢাকা।

১০৬(একশত ছয়)�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 ১০৬(একশত ছয়)�েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘খ’ এর আেলােক বাংলােদশ
জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর স�ুখ রা�ার এিলেভশন ১৭.৪২(সেতর দশিমক চার �্ই)�ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই
��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত ৯.৫৮(নয় দশিমক প�চ আট)�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�।

২৮-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.১০৮/১(৪) তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
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) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ আ� বকর িছি�কী, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব �শখ ওসমান গিণ �লাল, বািড় নং-৪৫/িব, �রাড নং-১৪, �স�র নং-৭, উ�রা, ঢাকা।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.১০৫ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: ভবন/�াপনা িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০১৭.২০২০.৫৯৩, তািরখঃ ২৩/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৫১িমিনট ২৪.৫৬�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২২িমিনট ৫৪.০৬�সেক�
�ব �, �মৗজা-বাউিনয়া, িস,এস দাগ নং-২৭৩১, ২৭৩২(অংশ), আর,এস দাগ নং-৬২৭৪,
৬২৭৫(অংশ), মহানগর দাগ নং-১০৮৪৮, ১১০০১(অংশ), থানা-�রাগ, �জলা-ঢাকা।

১০৮(একশত আট)�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�।

২৮-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

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

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.১০৫/১ তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
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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) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৩) জনাব �মাঃ আ� বকর িসি�ক, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/২, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব কির�ল ইসলাম গং, সাং-বাসা নং-০৭, �রাড নং-০৬, ি�য়াংকা িস�, �রাগ, ঢাকা।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.১০৪ তািরখ: 
২৭ জা�য়াির ২০২১

১৩ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: নং-�িসক/২৭৪৯, তািরখঃ ২৩/১২/২০২০ি�ঃ।
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 ০০.৩০�সেক� উ�র, ৯১িড�ী ১১িমিনট ১৭.৩০�সেক� �ব �,
�মৗজা-দি�ণ চথ �া, আর,এস দাগ নং-৫২২, ৫২৩, িব, এস দাগ নং-২৫৬৬, ২৫৬৭, �হাি�
নং-১৯৩-০৮, থানা-আদশ � সদর, �জলা-�িম�া।

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 �ড়ঁায় (�ে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�।

২৭-১-২০২১

�ময়র/ �শাসক, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৭.২০.১০৪/১ তািরখ: ১৩ মাঘ ১৪২৭

২৭ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) পিরচালক (�যাগােযাগ), বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�(ওেয়ব সাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হল)।)।
২) িবমানব�র �ব�াপক, �িম�া িবমানব�র, �িম�া।
৩) িনব �াহী �েকৗশলী, �িম�া িস� কেপ �ােরশন, �িম�া
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৪) িনব �াহী �েকৗশলী, গণ�ত� অিধদ�র, �িম�া।
৫) জনাব আ�ল কালাম �মাহা�দ সদ�ল ইসলাম, �হাি�ং নং-১৯৩-০৮, দি�ণ চরতা, আদশ � সদর, �িম�া।

২৭-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.১০১ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-২৫.৩৯.০০০০.০৯৮.৯৯.০০১.২০২০.৬১৭, তািরখঃ ১২/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৩১.২০.০১৮/৪৬ক, তািরখঃ ২৯/১২/২০২০ি�ঃ।
(গ) নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৮.২৩.০০১.১৭.১৩৮, তািরখ- ০৭/০৬/২০২০ ি�ঃ।

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।

�িমক
নং

�াপনা/ভবন িনম �ােণর ��ািবত �ান/জিমর তফিসল
�তজগ�ও িবমানব�েরর

এেরা�াম এিলেভশন হেত
অ�েমািদত উ�তা

(ক)

সােভ � অব বাংলােদশ ক��ক িনণ �য়�ত �ভৗগিলক �ানাংক: ২৩িড�ী ৪৭িমিনট ৪৮.৪৩�সেক� উ�র,
৯০িড�ী ২২িমিনট ৪৬.২৩�সেক� �ব �, স�ূখ রা�ার এিলেভশন ৬.৮০িমটার (২২.৩০�ট), �মৗজা-
ই�ািহম�র, িস,এস দাগ নং-৭৯/৩২০(অংশ), আর,এস দাগ নং-৮০০(অংশ) এবং মহানগর দাগ
নং-২৭২১(অংশ), থানা-কাফ�ল, �জলা-ঢাকা।

৭২(বাহা�র)�ট

০২। �তজগ�ও িবমানব�েরর এেরা�াম এিলেভশন (Mean Sea Level হেত উ�তা)-�ক িভি� ধের এবং উে�িখত �েটর এিলেভশন ২৪
�ট ধের িনেয় এই উ�তা ৭২(বাহা�র) �েটর অ�েমাদন �দওয়া হয়। �� ‘গ’ এর আেলােক বাংলােদশ জিরপ অিধদ�র ক��ক বিণ �ত �েটর
স�ুখ রা�ার এিলেভশন ২২.৩০ (বাইশ দশিমক িতন ��) �ট িহেসেব �ত�য়ন �দান করা হয়। �সই ��ি�েত অ�েমািদত উ�তার সিহত
১.৭০(এক দশিমক 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।
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�।

২৮-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ি� আকষ �ণঃ পিরচালক, �জানাল অিফস (�জান-৩), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.১০১/১(৫) তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
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 �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
৩) অথরাইজড অিফসার, �জান-৩/১, রাজধানী উ�য়ন ক��প�, �জানাল অিফস, মহাখালী, ঢাকা।
৪) জনাব �মাঃ �সাহাগ িময়া, ইমারত পিরদশ �ক, �জান-৩/১, �জানাল অিফস, মহাখালী, রাজউক, ঢাকা।
৫) জনাব �মাঃ হাবীব উ�াহ গং, বাসা নং-১০, �রাড নং-৪, �পাঃ িমর�র, থানা-কাফ�ল, �জলা-ঢাকা।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.১০০ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �সংেগ।
��: (ক) নং-০৫.০১.০০০০.০৬১.১৮.১০৬.২০২০.২৩২২, তািরখঃ ১২/১১/২০২০ি�ঃ।

(খ) নং-০৬.০৩.২৬০০.০১৯.০৮.০৩১.২০.০১৮/৪৬ক, তািরখঃ ২৯/১২/২০২০ি�ঃ।

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�ী ৪৪িমিনট ৫১.০০�সেক� উ�র, ৯০িড�ী ২৩িমিনট ৫৩.০০�সেক� �ব �, �মৗজা-
বড়মগবাজার, এস,এ দাগ নং-৫২৪, আর,এস দাগ নং-১৮৩৭, িস� জিরপ দাগ নং-৪৯২৩, আ�িলক �লাক
�শাসন �ক�, ৪৯, িনউ ই�াটন, থানা-রমনা, �জলা-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�।

২৮-১-২০২১

উপ-পিরচালক, আ�িলক �লাক-�শাসন �িশ�ণ �ক� 
, 
৪৯, িনউ ই�াটন, ঢাকা-১০০০।

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০০৩.২০.১০০/১(৬) তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �চয়ার�ান, রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)
২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়রসাইেট �কােশর
জ� অ�েরাধ করা হল)।
৩) পিরচালক (এ�এস) , অপােরশন �া�, িবমান বািহনী সদরদ�র, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা।
৪) পিরচালক (�শাসন/এস�এ�আরিস), িবিপএ�িস, সাভার, ঢাকা।
৫) পিরচালক (উ�য়ন), িবিপএ�িস, সাভার, ঢাকা।
৬) উপপিরচালক (অথ �), িবিপএ�িস, সাভার, ঢাকা।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)
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বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 
সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 

www.caab.gov.bd 
সদ� (এ�এম) এর দ�র

 

 

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৯৮ তািরখ: 
২৮ জা�য়াির ২০২১

১৪ মাঘ ১৪২৭

িবষয়: �াপনা/ভবন িনম �ােণ উ�তার ছাড়প� �দান �সংেগ।
��: নং-২৫.৩৯.০০০০.১০৬.০০৭.২০.৫৮৯�াঃ, তািরখঃ ১৪/১২/২০২০ি�ঃ।

উপ� �� িবষেয় �ে�াি�িখত পে�র বরােত জানােনা যাে� �য, ��ািবত জিমর তফিসেল বিণ �ত �ভৗেগািলক �ানাংক অ�যায়ী �েটর অব�ান
স�ক না থাকায় উ�তার ছাড়প� �দান করা স�ব হে� না।  

উ�তার ছাড়প� �াি�র লে�� বিণ �ত �েটর স�ক �ভৗেগািলক �ানাংক সহ �নরায় আেবদন করার জ� অ�েরাধ করা হেলা।

২৮-১-২০২১

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

�মাঃ মা�দ রানা
উপ-পিরচালক (এ�এস)

�ি� আকষ �ণঃ অথরাইজড অিফসার, অথরাইজড অিফসার-১ (�জান-৪), রাজধানী উ�য়ন ক��প� (রাজউক)

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.১৪৪.০২.০১৬.২০.৯৮/১ তািরখ: ১৪ মাঘ ১৪২৭

২৮ জা�য়াির ২০২১
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 ডঃ আই�ন িনশাত গং িন�� আম-�মা�ার �মাহা�দ ফেযজ উ�াহ, �ব�াপনা পিরচালক, ��সিজােরা িলিমেটড,
বািড়-১৩৫, �ক-এ, �রাড-০৪, বনানী, ঢাকা।

২৮-১-২০২১
�মাঃ মা�দ রানা 

উপ-পিরচালক (এ�এস)


