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�ারক নং- ৫৩.১৯.০০০০.৩০৪.১৫.০০১.২০.১৪৫ তািরখ: 

০২ আগ� ২০২২

১৮ �াবণ ১৪২৯

িবষয়: জনাব �মাঃ ওয়ােজদ আলী, িপতা: �মাঃ জমেসর খান-এর আ�জ�ািতক ই-পাসেপাট � করার জ� িবভাগীয় অনাপি� �দান।

��: ৫৩.১৯.৯০০২.০০২.০০.০০০.২০২২.৪০৬, তািরখঃ ২৭-০৭-২০২২ ি�ঃ।
     জনাব �মাঃ ওয়ােজদ আলী অ� কায �ালেয় �ায়ী িভি�েত (�েযাজ� ��ে� দা�িরক পিরিচিত ন�র ৪০০৪৬০৪৭ ), �ােনজার পেদ িন�� আেছন। ত�র পাসেপােট �র
আেবদনপ� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� এর সে� ��রণ করা হল। �িলশ িবভােগর মা�েম ইিত�েব � ত�র �ব � পিরচয় ও চির� �িতপািদত হেয়েছ এবং ত�র

িব�ে� িব�প �কান ম�� �নই।
২। বত�মান �কানাঃ     জীবীক, ঢাকা িরিজওনাল অিফস, ঢাকা।
৩। বিণ �ত কম �কত�ার অ�র ভিব�েত সরকাির/�ি�গত কােজ িবেদশ গমেন ই�ক এবং তােক �্� �দওয়া হেব। তার িবেদশ অব�ানকালীন অ�পি�িত তার কম �রত

অব�া বেল িবেবিচত হেব। �তরাং আেবদনকারীেক ছাড়পে�র অবাধ �িবধাস�হ অ�েমাদেন �কান আপি� নাই।
৪। জাতীয় পিরচয়প� ন�রঃ

 ৫। অবসর �হেনর তািরখঃ
 ৬। আেবদনকারীর পিরবারবেগ �র িববরণ (িনভ �রশীল �ামী/�ী এবং ১৫ বছেরর িনেচ অ�া�বয়� স�ানেদর পাসেপাট � করার ��ে� �েযাজ�)

�: নং নাম স�ক� (�ক িদন) জ� তািরখ ও বয়স
জাতীয় পিরচয়প�/
জ� িনব�ন ন�র

১ �রেবকা খা�ন �ী ৫৩ বছর   ০৬  মাস  ০৩  িদন
২ তাসিফয়া তাসিনম ��/ক�া ২০ বছর   ০২  মাস  ০১  িদন

 ৩ সািজদ মাহ�দ অন �ব ��/ক�া ১৬ বছর   ০৮  মাস  ২৫  িদন
 ৭ । আেবদনকারী বাংলােদেশর নাগিরক। তােক পাসেপাট � �দােন আপি� নাই।

 ৮।  অনাপি� সনদ (NOC) একবার �বহারেযা� এবং ই��র তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস পয �� কায �কর থাকেব।

৮ ২ ৪ ০ ১ ৮ ৭ ২ ৪ ৮
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এনওিস �দানকারী কম �কত�ার  

নামসহ সীল  
(ম�নালয়/অিধদ�র/পিরদ�র  

িবভাগ/কেপ �ােরশন  

এর �ধান কম �কত�া/�জলার  

দািয়��া� কম �কত�া)  

  নামঃ �মাঃ সাই�ল ইসলাম

  পদবীঃ �ােনিজং ডাইের�র
  �টিলেফান ন�রঃ ০২৯৫৫১০৯৬

  ইেমইল: mds@jbc.gov.bd

  website: ...

 

�া�রঃ

২-৮-২০২২

�াপক,
১) পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট � ও িভসা অিফস, আগার গ�ও,  ঢাকা।

 
২) িসিনয়র িসে�ম এনািল�, জীবন বীমা কেপ �ােরশন (ওেয়বসাইেট �কােশর অ�েরাধসহ)।

 
৩) জনাব �মাঃ ওয়ােজদ আলী,  �ােনজার, জীবীক, ঢাকা িরিজওনাল অিফস, ঢাকা।

 


