
নীিত দমন কিমশন 
ধান কাযালয় 

১ স নবািগচা, ঢাকা। 
www.acc.org.bd

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৮৭.০০৬.১৯.২১৭ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২০

৯ চ  ১৪২৬

িবষয়: আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট  িরির--ই রই র  অ মিতসহঅ মিতসহ  অনাপিঅনাপি   সনদসনদ (NOC)  (NOC) দানদান।।

        উপযু  িবষেয়র ি েত নীিত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, ঢাকা-১ এ কমরত উপপিরচালক
জনাব এস এম এম আখতার হািমদ ভূঞা-এর গত ১১/০৩/২০২০ তািরেখর আেবদন অ যায়ী তার পাসেপাট নং
OC 6124326 এর ময়াদ ২১/০৩/২০২০ তািরেখ শষ হেয়েছ। িবধায় তার আ জািতক পাসেপাট ির-ই র
অ মিতসহ অনাপি  সনদ (NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।

সংযু :   অনাপি  সনদ (NOC)।

২৩-৩-২০২০

পিরচালক                                                                  
িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস                                                                    
আগারগঁাও, ঢাকা।

মাঃ রিফ ল ইসলাম
উপপিরচালক

ফান: ০২-৯৩৩৪৩৮৫
ইেমইল: dd.establishment@acc.org.bd

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৮৭.০০৬.১৯.২১৭/১ তািরখ: ৯ চ  ১৪২৬
২৩ মাচ ২০২০

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) পিরচালক, নীিত দমন কিমশন, িবভাগীয় কাযালয়, ঢাকা।
২) জনাব এস এম এম আখতার হািমদ ভঞূা, উপপিরচালক, নীিত দমন কিমশন, সমি ত
জলা কাযালয়, ঢাকা-১।

৩) া ামার, নীিত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা ( নীিত দমন কিমশেনর
ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।

২৩-৩-২০২০

আিজজুল হক 
সহকারী পিরচালক

. ১
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