
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বািণজ  ম ণালয় 

আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র 
শাখা-২ 

জাতীয় ীড়া পিরষদ ভবন, লেবল-১৫,৬২/৩, রানা
প ন,ঢাকা-১০০০।

www.ccie.gov.bd

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০২.৯৯.০০৯.২১.৫৬৩ তািরখ: 
২৪ অে াবর ২০২২

৮ কািতক ১৪২৯

িবষয:় আ জািতকআ জািতক  ইই --পাসেপাটপাসেপাট   হ েণরহেণর   জজ   অনাপিঅনাপি   সনদসনদ  (NOC)  (NOC) দানদান   সেসে ।।
: আমদািন ও র ািন সহকারী িনয় েকর দ র, িম া এর প  নং- ২৬.০৩.১৯০০.০০১.০১.০০১.২২.১৮, তািরখ:

১১ অে াবর ২০২২।

          উপ  িবষয় ও ে  উি িখত পে র ি েত জানােনা যাে  য, আমদািন ও র ািন সহকারী িনয় েকর দ র,
িম ায় কমরত িনবাহী কমকতা জনাব মাঃ আল আিমন এর তীথ ান মণােথ িবেদশ গমেণর উে ে  অিফিসয়াল ই-

পাসেপাট দােনর জ  িনেদশ েম এত ারা অনাপি  (NOC) দান করা হেলা।

       সংলি : অনাপি  সনদ (NOC)

২৪-১০-২০২২

সহকারী পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, 
া ণবািড়য়া।

মাঃ তাির ল ইসলাম
সহকারী িনয় ক

ফান: ০২-৪১০৫০৫৩৬
ফ া : ০২-৯৫৫০২১৭

ইেমইল: ac1.ho@ccie.gov.bd

ারক ন র: ২৬.০৩.০০০০.০০২.৯৯.০০৯.২১.৫৬৩/১(৫) তািরখ: ৮ কািতক ১৪২৯
২৪ অে াবর ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা ( জ তার িভি েত নয়): 
১) সহকারী িনয় ক, আমদািন ও র ািন সহকারী িনয় েকর দ র, চ ার ভবন, িম া।
২) জনাব মাঃ জািহ ল আলম চৗ রী, িনবাহী কমকতা, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র
(ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ)।
৩) জনাব মাঃ আল আিমন, িনবাহী কমকতা, আমদািন ও র ািন সহকারী িনয় েকর দ র, চ ার ভবন,

িম া।
৪) ধান িনয় ক মেহাদেয়র ি গত সহকারী, আমদািন ও র ািন ধান িনয় েকর দ র, ঢাকা।
৫) মা ার ফাইল, শাখা-২।

২৪-১০-২০২২
মাঃ তাির ল ইসলাম 

সহকারী িনয় ক

১
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