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িবভাগীয় অনাপি  (NOC) ফরম 

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

ারক নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৫৩.০১১.১৭.২৪ তািরখ: 
০৮ জা য়াির ২০১৯

২৫ পৗষ ১৪২৫

িবষয়: জনাবজনাব  মাহা দমাহা দ  মা রমা র  রহমানরহমান, , উপউপ--পিরচালকপিরচালক ( (জিরপজিরপ) ) এরএর  ীরীর  নােমনােম  ই কতৃই কতৃ  পাসেপাটপাসেপাট  নংনং
AE2898511, AE2898511, বড়বড়  মেয়রমেয়র  নােমনােম  ই কতৃই কতৃ  পাসেপাটপাসেপাট  নংনং AE6898520  AE6898520 নবায়ননবায়ন  করাকরা  এবংএবং  ছাটছাট
মেয়রমেয়র  নােমনােম Machine Readable  Machine Readable প িতেতপ িতেত  একিটএকিট  নতুননতুন  আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট  তরীরতরীর  করারকরার

অ মিতঅ মিত  দােনদােন  িবভিবভ
১।  জনাব মাহা দ মা র রহমান, িপতা- মাহা দ মিতয়ার রহমান এই কাযালেয় ায়ী পেদ উপ-পিরচালক
(জিরপ) েপ িনযু  আেছন। তাঁর ীর পাসেপাট ন র AE2898511, বড় মেয়র পাসেপাট ন র
AE6898520 এর ময়াদ গত ২৪ ফ য়াির ২০১৮ ি ঃ তািরেখ উ ীণ হেয়েছ িবধায় পাসেপাট ২িট নবায়ন
করা এবং তাঁর ছাট মেয়র নােম একিট নতনু আ জািতক Machine Readable পাসেপাট করার জ
আেবদন কেরেছন। তরাং উপেরা  ২িট পাসেপাট নবায়ন এবং একিট নতনু আ জািতক Machine
Readable পাসেপাট তিরর িবষেয় েয়াজনীয় ব ব া হেণর জ  এত সহ রণ করা হেলা। পুিলশ
িবভােগর মাধ েম ইিতপূেব তাঁর পূব পিরচয় ও চির  িতপািদত হেয়েছ এবং তাঁর িব ে  িকছইু বলার নাই।
২।  তার বতমান িঠকানা: বাসা ন র: ২২/২, আহা দ নগর, পাইকপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬।
৩। উ  আেবদনকারীর অবসর হেণর তািরখ: ১১/১২/২০৩৬ি ঃ।
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 র: 2694814904496
৬।  ব ি গত পিরিচিত ন র (যিদ থােক): নাই।
৭। 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))

জাতীয়জাতীয়  পিরচয়পিরচয়  পে রপে র  ন রন র জজ   তািরখতািরখ  

০১.  তাসিরন তিুল
(TASRIN TULY)

ী 2694814904292  ০৩/১১/১৯৮২ ি :

০২.  মাশ রা রহমান 
(MASHRURA RAHMAN)

মেয় 20098827804205763 ২৫/০৯/২০০৯ ি :

০৩.  লািনকা তাসিনম
(LANIKA TASNEEM)

মেয় 20162692513236433 ১৬/০৩/২০১৬ ি : 

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

  নামঃ জািকর আহেমদ
  পদিবঃ সােভয়ার জনােরল

 
া রঃ
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  website: http://www.sob.gov.bd
াপক,

১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, ইিমে শন ও পাসেপাট অিধদ র
২) পিরচালক, পিরচালক িতর া সােভ, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৩) উপ-পিরচালক ( শাসন) (অিতির  দািয় ), উপ-পিরচালক ( শাসন), বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৪) উপ-পিরচালক (জিরপ), ফেটা ােমি ক অিফস, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র
৫) জনাব মাহা দ মা র রহমান, উপ-পিরচালক (জিরপ), ফেটা ােমি ক অিফস, বাংলােদশ জিরপ 
অিধদ র।
৬) সভাপিত, ওেয়ব সাইট উ য়ন কিমিট, বাংলােদশ জিরপ অিধদ র, তজগঁাও, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট 

কােশর জ )
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