
বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯।
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�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১০৬ তািরখ: 
১৭ জা�য়াির ২০২৩

৩ মাঘ ১৪২৯

িবষয়: ক��পে�র ওেয়বসাইেট �কাশ করণ �সে�

��: ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.৮৯  ১৬ জা�য়াির ২০২৩

উপ� �� িবষেয় িন�বিণ �ত কম �চারীর অ��েল �ে�া� পে�র মা�েম ক��প� ক��ক অনাপি� �দান করা হেয়েছ। �চয়ার�ান মেহাদয় ক��ক

�া�িরত NOC/অনাপি� ফরম ওেয়বসাইেট �কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা:

নং কম �চারীর নাম ও পদিব পদিব কম �রত দ�র
০১ জনাব �মাঃ আ�স স�র তা�কদার �মাটর পিরবহন অিধ�ক হশাআিব, ঢাকা

সং��: �চয়ার�ান মেহাদয় ক��ক �া�িরত NOC/অনাপি� ফরম ০১ (এক) �।

১৭-১-২০২৩

পিরচালক (িসএনএস)

পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক (�শাসন) (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০২৪১০৯১০৫৫

ইেমইল: ddhr@caab.gov.bd

�ারক ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১০৬/১ তািরখ: ৩ মাঘ ১৪২৯

১৭ জা�য়াির ২০২৩
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল:

১) িনব �াহী পিরচালক (হশাআিব), িনব �াহী পিরচালক (হশাআিব) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�

১৭-১-২০২৩

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম
উপ-পিরচালক (�শাসন) (অিতির� দািয়�)



বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  
সদর দ র, িমেটালা, ঢাকা-১২২৯। 
িবভাগীয় অনাপি  (NOC) ফরম 

সরকািরসরকাির // ায় শািসতায় শািসত //র া ায়রা ায়   সং ারসং ার   নামনাম : : ব াংলােদশবাংলােদশ   বস ামিরকবসামিরক  িবমানিবমান   চলাচলচলাচল   ক পক প

ারক নং- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.৮৯ তািরখ: 
১৬ জা য়াির ২০২৩

২ মাঘ ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটপাসেপােট   মাতারমাতার   নামনাম   সংেশাধেনরসংেশাধেনর   জজ   ক পে রক পে র  NOC/ NOC/অনাপিঅনাপি   দানদান
: নং-৩০.৩১.০০০০.১৬২.৫০.০১৮.১৮/৫৫৮৭, তািরখ: ১৬-১১-২০২২ ি ঃ।

জনাব মাঃ আ স স র তা কদার, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র িনবাহী পিরচালেকর দ র, হযরত
শাহজালাল আ জািতক িবমানব র, িমেটালা, ঢাকা’য় ায়ী পেদ ‘ মাটর পিরবহন অিধ ক’ িহেসেব কমরত আেছন।
তার অ েল ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র ক ক ই ত পাসেপাট নং-A00007491 এ মাতার নাম Sofura
islam Talukder উে খ করা হেয়েছ। তাই ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ েরর ারক
নং-৫৮.০১.০০০০.২০২.৯৯.০৩.২১/৭৩০, তািরখ: ০৭ সে র ২০২২ এর িনেদশনা মাতােবক ◌্ে া  পে র মা েম
আেবদেনর ি েত ক পে র অ েমাদন েম তার জাতীয় পিরচয়প সহ অ া  কাগজপে  সােথ িমল রেখ মাতার

ত নাম িমেসস স রা হক (Mrs Sofura Haque) উে খ বক পাসেপাট সংেশাধেনর েয়াজনীয় ব া হেণর
জ  এত সহ িরত হেলা। িলশ িবভােগর মা েম ইতঃ েব ার ব পিরচয় ও চির  িতপািদত হেয়েছ এবং ার
িব ে  কান িব প ম  নই।
২.০  আেবদনকারীর অবসর হেণর তািরখ: ১১--১০১০--২০৩০২০৩০ি ঃ।
৩.০ আেবদনকারী কমচারী অ র ভিব েত সরকাির/ ি গত কােজ িবেদশ গমেন ই ক হেল ােক  দওয়া হেব।
িবেদশ অব ানকালীন অ পি িত ার কমরত অব া বেল িবেবিচত হেব িবধায় ােক ছাড়প  দােন আপি  নই।
৪.০  আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র:  ১০১২০৫১৪৫২১০১২০৫১৪৫২ ।।
৫.০  আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ১৯৯১২২০১৫০১৯৯১২২০১৫০।। 
৬.০  আেবদনকারী কমচারীর পিরবারবেগর িববরণ িনভরশীল ( ামী/ ী এবং ১৫ বছেরর িনেচ অ া বয়  স ানেদর
পাসেপাট করার ে  েযাজ )।

ঃঃ   নংনং ন ামন াম স কস ক  ( ( কক   িদনিদন )) জাত ীয়জাত ীয়   প িরচয়পপ িরচয়প //জজ   িনব নিনব ন জজ   ত ািরখত ািরখ   ওও  বয়সবয়স

৭.০ আেবদনকারী জ ে  বাংলােদেশর নাগিরক।

  নামঃ এয়ার ভাইস মাশাল মাঃ মিফ র রহমান
  পদিবঃ চয়ার ান
  টিলেফান ন রঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০০
  ইেমইল: chairman@caab.gov.bd
  website: www.caab.gov.bd
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াপক,
মহাপিরচালক
মহাপিরচালক-এর দ র
ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
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