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ন িত দমন কিমশন 

ধান কাযালয় 
১ স নবািগচা, ঢাকা। 

www.acc.org.bd

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৮৭.০০৬.১৯.৩০০ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২২

৯ চ  ১৪২৮

িবষয:় আ জািতকআ জািতক  ইই --পাসেপাটপাসেপাট   নবায়ননবায়ন   করারকরার   অ মিতঅ মিত ।।

       উপ  িবষেয়র পিরে ি েত ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, টা াইেল কমরত কাট
পিরদশক জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম-এর ২৮.০২.২০২২ তািরেখর আেবদন অ যায়ী তার নােম ই ত
পাসেপাট নং BR0022657 নবায়ন এবং তার ীর নােম ন ন এক  ই-পাসেপাট করার অ মিতসহ
অনাপি  সনদ (NOC) িনেদশ েম দান করা হেলা।

সং :   অনাপি  সনদ (NOC)।

২৩-৩-২০২২

পিরচালক/উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক                                                                                                                                                                                                                                                                       
িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস/আ িলক 
পাসেপাট অিফস, টা াইল।

মাঃ রিফ ল ইসলাম
উপপিরচালক

ফান: ০২-৫৮৩১৬৮৮৭
ইেমইল:

dd.establishment@acc.org.bd

ারক ন র: ০০.০১.০০০০.১০৪.৮৭.০০৬.১৯.৩০০/১ তািরখ: ৯ চ  ১৪২৮
২৩ মাচ ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) উপপিরচালক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়, টা াইল।
২) া ামার, ন িত দমন কিমশন, ধান কাযালয়, ঢাকা (কিমশেনর ওেয়বসাইেট আপেলােডর
অ েরাধসহ)।
৩) জনাব মাঃ জািহ ল ইসলাম, কাট পিরদশক, ন িত দমন কিমশন, সমি ত জলা কাযালয়,
টা াইল।

২৩-৩-২০২২
আিজ ল হক 

সহকারী পিরচালক

১
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