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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০২৪.১৭.৯৫ তািরখ: 
২০ ফ যা়ির ২০১৮

৮ ফা ন ১৪২৪

িবষয:় স াধ ারণসাধ ারণ  ( ( স জস জ ) ) পাসেপাটপাসেপাট   করারকরার   জজ   িবভাগীয়িবভাগীয়   অনাপিঅনাপি   দানদান ।।
: জলা খা  িনয় েকর দ র, নায়াখালীর ০১/০২/২০১৮ তািরেখর ১২০ নং ারক।

উপ  িবষেয়  ারেকর ি েত িন বিণত কমচারীর নােম সাধারন (স জ) পাসেপাট ই  করার জ  িবভাগীয়
অনাপি  ফরম এতদসে  রণ করা হেলা-

নামনাম   ওও  পদবীপদবী বতমানবতমান   কম লকম ল
জনাব মাঃ মা র রহমান
ডাটা এি /কে াল অপােরটর

জলা খা  িনয় েকর দ র, নায়াখালী।

এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ। 

সং ঃ  ১ (এক) পাতা।

২০ -২-২০ ১৮

উপ-পিরচালক
আ িলক পাসেপাট অিফস, নায়াখালী।

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০২৪.১৭.৯৫/১(৬) তািরখ: ৮ ফা ন ১৪২৪
২০ ফ যা়ির ২০১৮

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম।
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র, ঢাকা। অবগিত ও িবভাগীয় অনাপি  ফরম  খা
অিধদ েরর ওেয়বসাইেট কােশর জ  অ েরাধ করা হেলা। সং ঃ ১ (এক) পাতা।
৩) জলা খা  িনয় ক, নায়াখালী।
৪) জনাব মাঃ মা র রহমান, ডাটা এি /কে াল অপােরটর, জলা খা  িনয় েকর দ র, নায়াখালী।
৫) অিফস কিপ।
৬) মা ার কিপ।

২০ -২-২০ ১৮

মা ন আল মােশদ চৗ রী 
উপপিরচালক

1



i.t

q.{i"ffu rreTq- (NCC)

a- r,: ,

I

' ,, ,,,'.,t,, #TF.{HKRflf i;1-.,.'-,,ir; fre
..:;1,'',1;r;l'].,-.i.o,:...;'.:.;:.;'''..-,,'.<,,..'

E 2r?&-tr'

N1a t

,.;,ijlI l[,.tuiT e1,rt/s1:11 1]qr1ri 4qtrg

rjj''i-,la r!i5i-c1il rslfil"if 
z

vwlEll_]_n
trL!:eI{EIo_I?_l:,9)

. i 1'.i

,:q1i.11,1ri.;:1i1i6ri1f<rir.r.t,tijl,,t.l 
"jt(4lliiiC*l{ iirjrraa; I rj1p,/,sip-.1131,. ..j.j>rT..J1f qq'[r.{ \,,,l"jft;rlt I

irJ;r i'arii; :'i;'rr.i ( N ( ) (l ) (] ;[.]111 :lI{ 5.i{t(:Ii 1:5 ,114i \:ii31 ,e1[i1,; q;,5 os ( lirJ ) ;1 1:1 +1:ii'r T iri.t;it ?i1?Fr.{ 
I

ui11.5fi1 ;t,jr 14.i, I dl .it;riitril n

'11:1+1"2 iil;1

(qE'ilt'lll/fn et'i/Qltiluiii ol*I

{'.g1 U.lit pii; qr:(+r/t

(rsi;l1 $fln- a;ii+d1-E fril =nr)

r:lr:lj1j

;i ii;

1r,iia

iiir;16rpP1 1rg1

ri (:t{tr
,3nt;l)ill.i'

aw8g11a,zJtw

Eq6 tPSa'f4'% ="7*?,

r.lr.1 1.,; 
;11;J a111ft DldRiFfr3il?l

wYrylffi 
"lwmru 

Wm-r4fril$rri- t

l,t;,'ii. \{.ir'ria (}()(-)'{ r r.{f-6ipi;i or]j<]l1Q;i \5{l'ia:,il,r .rj1{a1r, (-aii i

.).


