
অনাপিঅনাপি   সনদসনদ (NOC) (NOC)
বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক প  

www.caab.gov.bd

ারক নং- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০৩.১৯.১১৮২ তািরখ: 
২৬ সে র ২০২২

১১ আি ন ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটরপাসেপােটর   জজ   অনাপিঅনাপি /NOC /NOC দানদান   সেসে ।।
: নিথ নং-৩০.৩১.৯১০০.৫২১.০২.১৮৪.২১.১১৩, তািরখ: ২৫/০৯/২০২২ ি ঃ।

জনাব মাঃ মিন ামান ইয়া; বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র ওসমানী আ জািতক িবমানব র,
িসেলট কাযালেয় ায়ী িভি েত (পিরিচিত ন র-১৯৯৯২২০০৬৬), ‘অি  িনবাপন মাটর চালক’ পেদ িন  আেছন।
বিণত কমচারীর অ েল ই-পাসেপাট ই র আেবদনপ  ে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:  ০৪০৪--০৭০৭--২০৩৩২০৩৩ ি ঃ।
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: ৩৩২৩০২১৫৩৩৫৮৮৩৩২৩০২১৫৩৩৫৮৮।।
৫.০ আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ১৯৯৯১৯৯৯২২০০৬ ৬২২০০৬ ৬ ।।
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
০১ ফািহমা আ ার ী ৮২২৭৪৭৪৩৮৭ ০৩-০১-১৯৮১
০২ আিফফ ইবেন মিনর ২০০৮৯৩২৮৭১২০১১৫৮৮ ০৭-১১-২০০৮

৭.০ আেবদনকারী ও তার পিরবােরর সদ গণ জ ে  বাংলােদেশর নাগিরক।

এনওিস দানকারী কমকতার  
নামসহ সীল  

(ম নালয়/অিধদ র/পিরদ র  
িবভাগ/কেপােরশন  

এর ধান কমকতা/ জলার  
দািয় া  কমকতা)  

  নামঃ এয়ার ভাইস মাশাল মাঃ মিফ র রহমান
  পদবীঃ চয়ার ান
  টিলেফান ন রঃ +৮৮-০২-৮৯০১৪০০
  ইেমইল: chairman@caab.gov.bd
  website: ...

 
া রঃ

২৮-৯-২০২২

াপক,
মহাপিরচালক
ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র

১



বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� 

সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা-১২২৯। 
 

www.caab.gov.bd
 

 

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৬৫.১৩২.০৫.১০৮৪ তািরখ: 
৩০ �সে��র ২০২২

১৫ আি�ন ১৪২৯

অিফস আেদশ

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র সদ� (পিরচালনা ও পিরক�না) দ�র, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা’য় কম �রত

জনাব িমজা�র রহমান, �শাসিনক কম �কত�া-এর �ীর িচিকৎসার িনিম� �ীসহ বিহঃ বাংলােদশ (ভারত) �মণ করেবন িবধায় তার অ��েল

আগামী ১১/১০/২০২২ তািরখ হেত ১৭/১০/২০২২ তািরখ পয �� অথবা বা�ব �মেণর তািরখ হেত িন�বিণ �ত শত� সােপে� ০৭ (সাত) িদন বিহঃ

বাংলােদশ (ভারত) অিজ�ত �� ম�রীসহ ভারত �মেণর অ�মিত  �দান করা হেলা:

িবেদশ �মেণর শত�াবলী িন��প:

(ক) উ� �মেণর যাবতীয় �য়ভার িনজ ও পািরবািরক আয় হেত করেবন এবং এেত বাংলােদশ সরকার বা �বিবচ ক��পে�র �কান আািথ �ক

সংে�ষ থাকেব না;
 (খ) ম�রী�ত ��র অিতির� সময় িতিন িবেদেশ অব�ান করেত পারেবন না;

 
(গ) ��কালীন সমেয় িতিন বাংলােদশী ��ায় �বতন-ভাতািদ �া� হেবন;

(ঘ) �দেশ �ত�াবত�েনর পর ত�েক যথাযথ ক��পে�র মা�েম �বিবচ ক��প�’�ক অবিহত করেত হেব।

০২। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জাির করা হেলা। (javascript%3A;)

৩০-৯-২০২২

�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম
উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ

�িশ�ণ)

�ফান: +৮৮০২৪১০৯১০৫৫

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৬৫.১৩২.০৫.১০৮৪/১(৭) তািরখ: ১৫ আি�ন ১৪২৯

৩০ �সে��র ২০২২

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল: 
 

১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র
 ২) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধসহ)

৩) ত�াবধায়ক �েকৗশলী(ই/এম), ই/এম সােক�ল, �ক� , বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
 

৪) উপ-পিরচালক(এ�এম-িডএ�িপ), এ�এম (সদর দ�র) অিধশাখা, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (সংি�� কম �কত�া বিহঃ
বাংলােদশ (ভারত) �� �ভােগর পর কম ��েল �যাগদান করেল, তা অ� দ�র সদর দ�র, �শাসন িবভাগেক অবিহত করার জ� অ�েরাধ করা

হেলা)

৫) িপএস � �চয়ার�ান, �চয়ার�ােনর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প�
 

https://caab.nothi.gov.bd/javascript%3A;


৬) ভার�া� কম �কত�া, পাসেপাট � ও ইিমে�শন, হযরত শাহজালাল আ�জ�ািতক িবমানব�র, �িম �েটালা, ঢাকা।

৭) জনাব িমজা�র রহমান, �শাসিনক কম �কত�া, এয়ার �ািফক �ােনজেম� িবভাগ, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা
 

৩০-৯-২০২২
�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ

�িশ�ণ)


