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িবভাগীয় অনাপি  (NOC) ফরম 

সরকািরসরকাির // ায় শািসতায় শািসত //র া ায়ার া ায়া   সং ারসং ার   নামঃনামঃ  ব াংলােদশবাংলােদশ   জ িরপজিরপ   অিধদ রঅিধদ র

ারক নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৫৩.০১১.১৭.১৮২ তািরখ: 
২৫ মাচ ২০২১

১১ চ  ১৪২৭

িবষয:় পাসেপাটপাসেপাট   নবায়েনরনবায়েনর   িনিমেিনিমে   িবভাগীয়িবভাগীয়   অনাপিঅনাপি  (NOC)  (NOC) পপ   দােনরদােনর   জজ   আেবদনপআেবদনপ   রণরণ ।।
    ১।  বগম মেনায়ারা বগম, ামী- এনা ল হক চৗ রী এই কাযালেয় ায়ী পদ া ান ১ম মান েপ িন  আেছন।

ার পাসেপাট ন র  OC 6209182 এর ময়াদ আগামী ০১ ফ য়াির ২০২১ তািরেখ উ ীণ হেব িবধায় িতিন
পাসেপাট  নবায়ন করার জ  আেবদন কেরেছন। ার নােম ই ত পাসেপাট ন র OC 6209182 নবায়েনর

েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এত সহ রণ করা হেলা। িলশ িবভােগর মা েম ইেতা েব ার ব পিরচয় ও চির
িতপািদত হেয়েছ এবং ার িব ে  অ  অিধদ ের িব প কান ত  নই।

    ২।   তার বতমান কানা: বাসা নং- িব-৬৪, এফ-১৩, আল হলাল জান, এিজিব কেলানী, মিতিঝল, ঢাকা-১০০০

   ৩।   উ  আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন র: 26  95  433  103  822

   ৪।   উ  আেবদনকারীর অবসর হেণর তািরখ:  ১২/০২/২০২৯

  ৫।  উ  আেবদনকারীর কমকতা/কমচারীর পিরবারবেগর িববরণ িনভরশীল ( ামী/ ী এবং ১৫ বছেরর িনেচ অ া বয়
স ানেদর পাসেপাট করার ে  েযাজ )

: : ন ংনং ন ামন াম স কস ক  ( ( কক   িদনিদন ))   জাত ীয়জাত ীয়   প িরচয়প িরচয়   ন রন র জজ   ত ািরখত ািরখ
 --  --  --  --  --
-- -- -- -- --

৬।   উ  আেবদনকারী এবং ার পিরবােরর সদ  বাংলােদেশর নাগিরক। ােক পাসেপাট দােন আপি  নাই।

৭।   এই অনাপি  সনদ (NOC) একবার বহারেযা  এবং ই র তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস পয  কাযকর থাকেব।

  নামঃ ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ িন ামান
  পদবীঃ সােভয়ার জনােরল
  টিলেফান ন রঃ ৮১৭০০৮০
  ইেমইল: sg@sob.gov.bd
  website: http://www.sob.gov.bd
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াপক,
১) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) পিরচালক, পিরচালক িতর া সােভ, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক (জিরপ) (অিতির  দািয় ), ১ নং কােটা ািফ অিফস, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৪) সভাপিত, ওেয়ব সাইট উ য়ন কিম , বাংলােদশ জিরপ অিধদ র, (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )
৫) বগম মেনায়ারা বগম, া ান ১ম মান, ১নং কােটা ািফ অিফস, বাংলাদশ জিরপ অিধদ র
৬) নিথ ন র: ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৫৩.০১১.১৭, সাধারণ শাখা, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
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