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ধান কাযালয় 

১ স নবািগচা, ঢাকা। 
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ারক ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৮৭.০০৬.১৯.১১৬ তািরখ: 
০৫ ফ যা়ির ২০২০

২২ মাঘ ১৪২৬

িবষয:় অিফ িসয়ালঅিফ িসয়াল   পাসেপাটপাসেপাট   িরির --ই রই র   অ মিতসহঅ মিতসহ   অনাপিঅনাপি   সনদসনদ   দানদান ।।

        উপ  িবষেয়র ি েত ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকায় কমরত পিরচালক কাজী শিফ ল আলম-এর গত
২৩/০১/২০২০ তািরেখর ইউ,ও নাট অ যায়ী তার অিফিসয়াল পাসেপাট নং OC 5186655 এর পিরবেত ন ন ই-পাসেপাট ির-
ই র অ মিতসহ অনাপি  সনদ (NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।

সং :   অনাপি  সনদ (NOC)।

৫-২-২০ ২০

পিরচালক                                                                  
িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস                                                                    
আগার াও, ঢাকা।

জালাল সাই র রহমান
পিরচালক

ফান: ০২-৯৩৫২১১৫
ইেমইল: d.admin@acc.org.bd

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৮৭.০০৬.১৯.১১৬/১(২) তািরখ: ২২ মাঘ ১৪২৬
০৫ ফ যা়ির ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) কাজী শিফ ল আলম, পিরচালক (িবঃ অ ঃ ও তদ -১), ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা।
২) া ামার, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা ( ন িত দমন কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।

৫-২-২০ ২০

আিজ ল হক 
সহকারী পিরচালক

. ১
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