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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
খা� ম�ণালয় 

অভ��রীণ �শাসন-১ 
বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।

www.mofood.gov.bd

 

 

�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.৩৩.০০২.২১.৩৪ তািরখ: 
১২ জা�য়াির ২০২১

২৮ �পৗষ ১৪২৭

িবষয়: পাসেপাট � ির-ই��র জ� িবভাগীয় অনাপি� সনদ (NOC) �দান।
��: �শখ �িজবর রহমান, মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) খা� অিধদ�র এর িনকট হেত �া� িবেবচ� প�।

উপ� �� িবষয় ও �ে�র পিরে�ি�েত �শখ �িজবর রহমান, মহাপিরচালক (অিতির� সিচব) খা� অিধদ�র এর পাসেপােট �র �ময়াদ আগামী ১৩.০৩.২০২১ ি�. তািরেখ �শষ হেব িবধায় ত�র নােম
এক� পাসেপাট � ির-ই��র িনিম� িবভাগীয় অনাপি� সনদ (NOC) সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� িনেদ �শ�েম এ সােথ ��রণ করা হেলা। 

সং�ি�ঃ (ক) অনাপি� সনদ ১ (এক) কিপ।
             (খ) পাসেপােট � কিপ ১ (এক) কিপ।

১২-১-২০২১

মহাপিরচালক 
মহাপিরচালক-এর দ�র 
ইিমে�শন ও পাসেপাট � অিধদ�র

�মাহাঃ হা�ন-অর-রশীদ
উপ-সিচব

�ফান: +৮৮০২৯৫৪০১৫৪
ফ�া�: +৮৮০২৯৫১৫০২৪

ইেমইল: admin1@mofood.gov.bd

�ারক ন�র: ১৩.০০.০০০০.০১৩.৩৩.০০২.২১.৩৪/১(৩) তািরখ: ২৮ �পৗষ ১৪২৭

১২ জা�য়াির ২০২১
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) �শখ �িজবর রহমান, মহাপিরচালক (অিতির� সিচব), খা� অিধদ�র ১৬ আ�ল গিণ �রাড,ঢাকা।
২) সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, খা� ম�ণালয় (সিচব মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
৩) ��া�ামার, আইিস� �সল, খা� ম�ণালয় (�া�িরত NOC ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)
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১২-১-২০২১
�মাহাঃ হা�ন-অর-রশীদ 

উপ-সিচব
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