
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
বাংলােদশ জিরপ অিধদ র 

িবভাগীয় অনাপি  (NOC) ফরম 

সরকািরসরকাির// ায় শািসতায় শািসত//রা ায়ারা ায়া   সং ারসং ার  নামঃনামঃ  বাংলােদশবাংলােদশ  জিরপজিরপ  অিধদ রঅিধদ র

ারক নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৫৩.০১১.১৭.১৬৯৮ তািরখ: 
১২ জলুাই ২০১৮

২৮ আষাঢ় ১৪২৫

িবষয়: আ জািতকআ জািতক  মিশনমিশন  িরেডবলিরেডবল  পাসেপাটপাসেপাট  করারকরার  অ মিতঅ মিত  দানদান  সেসে ।।
বগম রািশদা লতানা, ামী- মাঃ জুলহাস উি ন এই কাযালেয় ায়ী পদ সহকাির লাইে রীয়ান েপ িনযু  আেছন।

তাঁর একিট আ জািতক পাসেপােটর আেবদনপ  েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  এত সহ িরত হেলা। পুিলশ িবভােগর
মাধ েম ইেতাপূেব তাঁর পূব পিরচয় ও চির  িতপািদত হেয়েছ এবং তাঁর িব ে  িকছইু বলার নাই।
২। তার বতমান িঠকানাঃ ৩৬/িব, ব াংক ভবন িম টেুরাড, রমনা, ঢাকা-১০০০।
৩। উ  আেবদনকারীর অবসর হেণর তািরখঃ ৩১/১২/২০২৫
৪। উ  আেবদনকারী কমকতা/কমচারী অদূর ভিব েত সরকাির/ব ি গত কােজ িবেদশ গমেন ই কু এবং তাঁেক ছিুট
দওয়া হেব। তাঁর িবেদশ অব ানকালীন অ পি িত তার কমরত অব া বেল িবেবিচত হেব িবধায় তাঁেক ছাড়পে র অবাধ
িবধাসমহূ অ েমাদেন কান আপি  নাই।

৫। উ  আেবদনকারীর জাতীয় পিরচয়প  ন রঃ 9123803000
৬। উ  আেবদনকারীর কমকতা/কমচারীর পিরবারবেগর িববরণ িনভরশীল ( ামী/ ী এবং ১৫ বছেরর িনেচ অ া বয়
স ানেদর পাসেপাট করার ে  েযাজ )

: : নংনং নামনাম স কস ক ( (িটকিটক  িদনিদন)) জজ   তািরখতািরখ  ওও  বয়সবয়স

১  মাঃ জুলহাস উি ন ামী ০১/০১/১৯৬৫

২ ান িরশাদ িজসান পু ০৫/০৬/২০০৯
০৯ বছর ০১ মাস ০৮ িদন

৭। উ  আেবদনকারী এবং তাঁর পিরবােরর সদ বৃ  ই া/িনেবশািধকার/বংশসেূ  বাংলােদেশর নাগিরক।

  নামঃ মাহা দ মা র রহমান
  পদবীঃ উপ-পিরচালক ( শাসন) (অিতির
দািয় )
  website: http://www.sob.gov.bd

 
া রঃ

১৯-৭-২০১৮

াপক,
১) মহাপিরচালক, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) সহকারী পিরচালক (জিরপ) (অিতির  দািয় ), ইেমজ েসিসং, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৩) সভাপিত, ওেয়ব সাইট উ য়ন কিমিট, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র (ওেয়ব সাইেট কােশর জ )
৪) সহকারী লাইে িরয়ান, ইেমজ েসিসং, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র

১


