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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

িনব �াহী পিরচালেকর কায �ালয় 
 

�লা উ�য়ন �বাড � 
 �শাসন শাখা 

 
খামারবািড়, ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫।

www.cdb.gov.bd

�িষই স�ি�

 

 

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০১১.১৭.২১০ তািরখ: 

২৮ এি�ল ২০২২

১৫ �বশাখ ১৪২৯

িবষয়: িবভাগীয় অনাপি� সনদ (NOC) �দান।

অপর ��ায় বিণ �ত কম �কত�ােক �দ� পােসপাট � �তরীর িবভাগীয় অনাপি� সনদ (NOC) এর অ�িলিপ সদয় অবগিতর জ� ��রণ করা হেলা।

২৮-৪-২০২২

মহাপিরচালক,  িডিজ এফ আই / এন এস আই, ঢাকা।

�মাঃ আখতা��ামান
িনব �াহী পিরচালক (চলিত দািয়�)

�ারক ন�র: ১২.০৭.০০০০.১০১.৯৯.০১১.১৭.২১০/১ তািরখ: ১৫ �বশাখ ১৪২৯

২৮ এি�ল ২০২২
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

 ১) আইিস� শাখা, �লা উ�য়ন �বাড �, খামারবািড়, ঢাকা। িবভাগীয় অনাপি� সনদ� (NOC) �লা উ�য়ন �বােড �র ওেয়ব সাইেট

�কােশর জ� অ�েরাধ করা হেলা।
 

২৮-৪-২০২২

শা�র বখিতয়ার �মাহা�দ �মন 
 �শাসিনক কম �কত�া (অিতির� দািয়�)
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