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ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৬৫.৫৬০.১৫.১২৭০ তািরখ: 
০৯ নেভ�র ২০২২

২৪ কািত�ক ১৪২৯

অিফস আেদশ

বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��পে�র অথ � ও িহসাব িবভাগ, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা’য় কম �রত জনাব �হেলনা আ�ার,

অিফস সহায়ক ভারেতর আজমীর শরীফ িজয়ারেত জ� ক�া সহ বিহঃ বাংলােদশ (ভারত) �মণ করেবন িবধায় তার অ��েল ১৫/০১/২০২৩ হেত

২৯/০১/২০২৩ তািরখ পয �� অথবা বা�ব �মেণর তািরখ হেত িন�বিণ �ত শত� সােপে� ১৫ (পেনর) িদন বিহঃ বাংলােদশ অিজ�ত �� ম�রীসহ

ভারত �মেণর অ�মিত �দান করা হেলা:

িবেদশ �মেণর শত�াবলী িন��প:

(ক) উ� �মেণর যাবতীয় �য়ভার িতিন িনজ খরেচ বহন 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;)

৯-১১-২০২২

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

ন�র: ৩০.৩১.০০০০.২২১.৬৫.৫৬০.১৫.১২৭০/১(৬) তািরখ: ২৪ কািত�ক ১৪২৯

০৯ নেভ�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 (অথ �), পিরচালক (অথ �) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (সংি�� কম �চারী 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)
 ৩) পিরচালক (িসএনএস), পিরচালক(িসএনএস) এর দ�র, বাংলােদশ �বসামিরক িবমান চলাচল ক��প� (ওেয়ব সাইেট �কােশর জ�

অ�েরাধসহ)

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

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


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

৬) জনাব �হেলনা আ�ার, অিফস সহায়ক, অথ � ও িহসাব িবভাগ, িসএএিব, সদর দ�র, �িম �েটালা, ঢাকা
 

৯-১১-২০২২
�মাহা�দ আিব�ল ইসলাম

উপ-পিরচালক (মানব স�দ উ�য়ন ও সাধারণ �িশ�ণ)



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- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১৪১৭ তািরখ: 
০৬ নেভ র ২০২২

২১ কািতক ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটরপাসেপােটর   নবায়েনরনবায়েনর   জজ   অনাপিঅনাপি /NOC /NOC দানদান
: নিথ নং-আেবদন, তািরখ: ০৬-১১-২০২২

জনাব মাঃ আিম ল ইসলাম, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র অথ ও িহসাব িবভাগ, সদর দ র,
িসএএিব, িমেটালা, ঢাকা’য় ায়ী পেদ ‘িহসাবর ক’ িহেসেব কমরত 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: ১১১১ --০৯০৯--২০৩১২০৩১  ি ঃ।
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:  ৫০৮৪৪৮১৯৯২৫০৮৪৪৮১৯৯২।
৫.০  আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ২০১৫৫৫২২২০১৫৫৫২২।
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। ফাহিমদা িরনা ী ২৩৮৪৫৫৪৮৫৯ ২০-০৩-১৯৭৮
০২। আলবাব মােশদ ২০০৬৩৩৯৩৩৩৩০০৬৯৬২ ১৪-০৫-২০০৬
০৩। অণব মােশদ ২০০৮৩৩২৬৬১৪৪১০৫৪৯ ০১-১২-২০০৮

৭.০ আেবদনকারী ও তার পিরবােরর সদ গণ 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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৭-১১-২০ ২২

াপক,
মহাপিরচালক
মহাপিরচালক-এর দ র

. ১



ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র

. ২



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- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১৪১৮ তািরখ: 
০৬ নেভ র ২০২২

২১ কািতক ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটরপাসেপােটর   নবায়েনরনবায়েনর   জজ   অনাপিঅনাপি /NOC /NOC দানদান
: নিথ নং-৩০.৩১.০০০০.১৯১.৪৩.০৪৫.১৮/৩৩২৯, তািরখ: ২০-১০-২০২২

জনাব মাঃ না  িময়া, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র পিরচালেকর দ র, িসিভল এিভেয়শন একােডিম,
িমেটালা, ঢাকা’য় ায়ী পেদ ‘ ক’ িহেসেব কমরত 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: ১০১০--০২০২ --২০২৭২০২৭ ি ঃ।
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:  ১৯৫৮০৬ ২৬ ৯০৯৬ ৬ ৯৯৫২১৯৫৮০৬ ২৬ ৯০৯৬ ৬ ৯৯৫২।
৫.০  আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ১৯৮৭২২০০৬ ০১৯৮৭২২০০৬ ০।
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। মাছাঃ হােফজা বগম ী ১৯৪৭৬৯৮৭৮১ ০৩-০৭-১৯৬৭

৭.০ আেবদনকারী ও তার পিরবােরর সদ গণ 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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৭-১১-২০ ২২

াপক,
মহাপিরচালক
মহাপিরচালক-এর দ র
ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র

. ১



. ২



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- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১৪২৪ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০২২

২২ কািতক ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটরপাসেপােটর   নবায়েনরনবায়েনর   জজ   অনাপিঅনাপি /NOC /NOC দানদান
: নিথ নং-৩০.৩১.১৫০০.৫০৩.০১.০১৩.২১.২৬৬৬, তািরখ: ১০-১০-২০২২

জনাব মাঃ  তৗিহ ল ইসলাম, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র পিরচালেকর দ র, শাহ আমানত
আ জািতক িবমানব র, চ ােম ায়ী পেদ ‘এেরা াম কমকতা (এ এম)’ িহেসেব কমরত আেছন। তার পাসেপাট নং-
BL 0281206 এর ময়াদ ১০-০৭-২০২১ তািরখ উ ীণ হেয়েছ িবধায় নরায় 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: ৩১৩১--১০১০--২০৪৮২০৪৮  ি ঃ।
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:  ২৮০৪০৬ ৩০৪৪২৮০৪০৬ ৩০৪৪।
৫.০  আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ২০১৯২২০১৮৬২০১৯২২০১৮৬ ।
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 ও তার পিরবােরর সদ গণ 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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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- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১৪২৬ তািরখ: 
০৭ নেভ র ২০২২

২২ কািতক ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটরপাসেপােটর   নবায়েনরনবায়েনর   জজ   অনাপিঅনাপি /NOC /NOC দানদান
: নিথ নং-৩০.৩১.০০০০.১৯১.৪২.০০৪.২২/৩৩২৩, তািরখ: ২০-১০-২০২২

জনাব মাঃ আঃ ওয়া দ হাওলাদার, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র পিরচালেকর দ র, িসিভল
এিভেয়শন একােডিম, িমেটালা, ঢাকা’য় ায়ী পেদ ‘ শাসিনক  কমকতা’ িহেসেব কমরত 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: ০৮০৮--০১০১ --২০৩০২০৩০ ি ঃ।
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:  ৪১৫৪৮৮৮৯৪৭৪১৫৪৮৮৮৯৪৭।
৫.০  আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ২০০১২২০০৫১২০০১২২০০৫১
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 ও তার পিরবােরর সদ গণ 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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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- ৩০.৩১.০০০০.২২১.২৯.০০২.১৯.১৪৩১ তািরখ: 
০৯ নেভ র ২০২২

২৪ কািতক ১৪২৯

িবষয:় পাসেপােটরপাসেপােটর   নবায়েনরনবায়েনর   জজ   অনাপিঅনাপি /NOC /NOC দানদান
: নিথ নং-৩০.৩১.০০০০.১৮১.১৬.০৪৮.২২.৮৭, তািরখ: ২৬-১০-২০২২

জনাব মাঃ বলাল হােসন, বাংলােদশ বসামিরক িবমান চলাচল ক পে র িনবাহী পিরচালেকর দ র, সম ,
িমেটালা, ঢাকা’য় ায়ী পেদ ‘ ার িকপার’ িহেসেব কমরত আেছন। তার পাসেপাট নং-BR 0341429 এর ময়াদ

৩০-১২-২০২২ তািরখ উ ীণ হেব িবধায় নরায় 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: ১৯১৯--০২০২ --২০৩৯২০৩৯ ি ঃ।
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:  ৭৫১৮০১৩৮৮৬ ৪৭৮৭৫১৮০১৩৮৮৬ ৪৭৮।
৫.০  আেবদনকারীর ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): ২০১৫২২০৫০৬২০১৫২২০৫০৬ ।
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. জ ন নাহার বগম ী ৭৫১৮০১৩৮৮৬৪৬৪ ০১-০৩-১৯৭৪

৭.০ আেবদনকারী ও তার পিরবােরর সদ গণ 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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