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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).২৬২ তািরখ: 
১৬ মাচ ২০২১

২ চ  ১৪২৭

িবষয:় জনাবজনাব   এ.এস.এমএ.এস.এম   শামীমশামীম   আহসানআহসান ,  ,  খ াখ া   পিরদশকপিরদশক  এরএর   আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট   ইই
করারকরার   জজ   িবভাগীয়িবভাগীয়   অনাপিঅনাপি   দানদান ।।

: এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা দ েরর ০৯/০২/২০২১ তািরেখর ১৭৮ নং ারক।

উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, িনে  বিণত কমচািরর নােম আ জািতক
পাসেপাট ই  করার জ  িবভাগীয় অনাপি  ফরম এতদসে  রণ করা হেলা।

িমকিমক   নংনং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী বত মানবত মান   কম লকম ল
১ জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান 

খা  পিরদশক
গজািরয়া এলিজআরিড এলএসিড, সিখ র, টা াইল 
সং ি : এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, 
ঢাকা। 

               
এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।

সং ঃ ১ (এক) পাতা।

১৬-৩-২০২১

পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট অিফস, আগার াও, 
ঢাকা।

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).২৬২/১(৭) তািরখ: ২ চ  ১৪২৭
১৬ মাচ ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  পিরচালক (চলিত দািয় ), এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা। 
২) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা।
৩) ি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)

১



৪) জলা খা  িনয় ক, জলা খা  িনয় েকর কাযালয়, টা াইল।
৫) উপেজলা খা  িনয় ক, সিখ র, টা াইল।
৬) জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, খা  পিরদশক, গজািরয়া এলিজআরিড এলএসিড, সিখ র,
টা াইল সং ি : এমআইএসএ এম িবভাগ, খা  অিধদ র, ঢাকা।
৭) অিফস কিপ/ মা ার কিপ।

১৬-৩-২০২১
মা ন আল মােশদ চৗ রী 

উপপিরচালক

২



qTf{&qffi (}{OC)
(I-s"lH-T&tPifFilET- q { TN)

.{fD'l'rlh;gno EI<,s I .

' gr", afi.grs-{flEF,.!d.r!&!

o V otJ { lo[-la

,1
"lff/TERf 

Efs6o (€rr{tGl' fficoalek6 "iffifu ar<.... .........,..), -,
fiqsqkqr I st{ "tlTrlttY-Tqn-<q{'rqera'ETftT<r+{I,$qri<q-{i rcr{cq cE*"tT-$E'h r tfr.rftsn'r*$q"{ QTETTT{vts t{q6rr,/-. \/
s uI-<o elsffqg qrfaqrcsfr €<( EtT fo*rq fr-o"t r+tq oqr c"rt i

o\ I <-6[li"6-sffi B

ogI

08 I

oCl

qloT"rkuT"rq/q-{fr-crqmr 
3

qorEEqr"r*qRrt sETAIETOI
qr<q-{-$Tft-tr 1k-<Is<r'fr R"fft 1fr-.r'rfte tftlm q<( )c <qr<-* frrn qqrg'<a-r q-sFrq< enqr+E+<n cmm emtsl.)c

oe I qn-<motftiqtr<q-{stft4qqREI&rkTt'tks 
I sfrsFftqTcs "ficT'|EqTft.{qpffu aE r

o1 I q{Ioft }r{q NOC) ,{T-<1-< <I<qkG,Hl' q<( q{K EtRqt qF os (sT) {t{ $fg" $.ffsT qrom 
r

\r\,O1rr" );,lk-

q{

I o \o a

enfts
d(

n l.l

o). fiqfiraJr?,? thr* rlit, afr'M *Ylq/>av {.ra}&kJbquu?e
oi. S:E

Fiil., E


