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ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৪০০.০১২.০৬.০১৯.১৬.৩৩৪ তািরখ: 
২৪ এি ল ২০১৮

১১ বশাখ ১৪২৫

িবষয়: জনাবজনাব  মাঃমাঃ  আকরামআকরাম  হােসনহােসন, , িপতািপতা: : মতৃমতৃ  রিফরিফ  উ ীনউ ীন    ম ডলম ডল, , ধানধান  সহকারীসহকারী  কামকাম  িহসাবিহসাব  র কর ক,,
  উপেজলাউপেজলা    ভিূমভিূম  অিফসঅিফস, , শল পাশল পা, , িঝনাইদেহরিঝনাইদেহর  আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট  করারকরার  জজ   িবভাগীয়িবভাগীয়  অনাপিঅনাপি
সনদসনদ  দানদান।।

        জনাব মাঃ আকরাম হােসন,  ধান সহকারী কাম িহসাব র ক,  উপেজলা  ভূিম অিফস, শল পা, িঝনাইদহ
এর ী  ও পুে র জ  একিট  পাসেপােটর জ  েয়াজনীয় তথ াবলী িনে  দয়া হেলা।  পুিলশ  িবভােগর মাধ েম
 ইতঃপূেব  তার  পূব পিরচয়  ও চির   িতপািদত  হেয়েছ  এবং তার িব ে  আপি কর িকছ ুপাওয়া যায়িন।
০২। বতমান িঠকানা:  াম: হিরণা ড ু (আদশপাড়া),  ডাকঘর: হিরণা ড-ু৭৩১০, উপেজলা: হিরণা ড,ু জলা:
িঝনাইদহ।
০৩।  জাতীয় পিরচয়প  ন র:  ১৯৫৯৪৪২১৪০৯৬৮২৫০৭।
০৪। উ  আেবদনকারীর  অবসর হেণর তািরখ: ০৬.০৯.২০১৮ ি ঃ।
০৫। উ  আেবদনকারী কমচারীর  পিরবারবেগর  িববরণ (িনভরশীল ামী/ ী এবং ১৫ বছেরর িনেচ অ া   বয়
 স ােনর  পাসেপাট  করার  ে   েযাজ )।

িমকিমক
নংনং

নামনাম স কস ক
((িটকিটক  িদনিদন))

জজ   তািরখতািরখ জাতীয়পিরচয়পজাতীয়পিরচয়প //জজ   িনব নিনব ন  সনদসনদ
ন রন র

০১.  মেনায়ারা লতানা  ী ১৫-০১-১৯৬৬ ি ঃ    ১৯৬৬৪৪২১৪০৯৬৮২৫০৮
০২.  এম.এম. সৗহাদ  মনুাি র  পু  ০৫-০৯-২০০৪ ি ঃ  ১৯৯৩৩৪৪২১৪০৭০০৩০৮৬

০৬। উ  আেবদনকারী  এবং তার  পিরবােরর সদ বৃ   জ সেূ   বাংলােদশী নাগিরক।
০৭। অনাপি  সনদ (NOC) একবার  ব বহারেযাগ  এবং  ই র  তািরখ হেত ০৬(ছয়) মাস পয।   কাযকর থাকেব।

        এমতাব ায়, জনাব মাঃ আকরাম হােসন,  ধান সহকারী কাম িহসাব র ক,  উপেজলা  ভূিম অিফস,
শল পা, িঝনাইদহ এর ী  ও পুে র জ  একিট  পাসেপােটর আেবদনপ   েয়াজনীয় ব ব া হেণর  জ   এসােথ

 রণ করা হেলা।

২৪-৪-২০১৮

সহকারী পিরচালক

সেরাজ মার নাথ
জলা শাসক

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৪০০.০১২.০৬.০১৯.১৬.৩৩৪/১(৩) তািরখ: ১১ বশাখ ১৪২৫
২৪ এি ল ২০১৮

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) সহকারী কিমশনার (ভিূম), শল পা,িঝনাইদহ।
২) জনাব মাঃ আকরাম হােসন, ধান সহকারী কাম িহসাব র ক, উপেজলা ভিূম অিফস,
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শল পা,িঝনাইদহ।
৩) সহকারী া ামার, আইিসিট শাখা, জলা শাসেকর কাযালয়, িঝনাইদহ ওেয়ব সাইেট কােশর
অ েরাধসহ)।

২৪-৪-২০১৮

সেরাজ মার নাথ 
জলা শাসক
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