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সরকািরসরকাির // ায় শািসতায় শািসত //র া ায়ার া ায়া   সং ারসং ার   নামঃনামঃ  জলাজলা   াথ িমকাথ িমক  িশ ািশ া   অিফসঅিফস , ,  াদ রাদ র

ারক নং- ৩৮.০১.১৩০০.০০০.৩২.০০১.১৭.৬ তািরখ: 
৩০ এি ল ২০১৯

১৭ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   কাম নকাম ন   নাহ ারনাহ ার ,, িপতািপতা -- তত   মাঃমাঃ  মিতউরমিতউর   রহমানরহমান ,  ,  ামীামী--মা দমা দ   িময়ািময়া   এরএর   আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট   করারকরার
জজ  NOC  NOC দানদান ।।

            জনাব কাম ন নাহার, ২নং বািলকা (িস হল) সরকাির াথিমক িব ালেয় ায়ী িভি েত সহকারী িশ ক পেদ িন  আেছন।
ার পাসেপােটর আেবদনপ  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  এত সহ িরত হেলা। িলশ িবভােগর মা েম ইিত েব ার ব পিরচয়

ও চির  িতপািদত হেয়েছ এবং ার িব ে  িক ই বলার নাই।

 ০২। বতমান কানা ◌ঃ পি ম িব দী, মা া বাড়ী রাড, েফসর পাড়া, উপেজলা- াদ র সদর, জলা- াদ র।
 ০৩। জাতীয় পিরচয়প  ন রঃ ৭৭৫৯২৪১৬৯৩
 ০৪। অবসর হেণর তািরখঃ  ৩১/০৮/২০৪১
 
 ০৫। আেবদনকারীর পিরবারবেগর িববরণ (িনভরশীল ামী/ ী এবং ১৫ বছেরর িনেচ অ া বয়  স ানেদর পাসেপাট করার ে

েযাজ )

: : নংনং নামনাম স কস ক ( ( কক  
িদনিদন )) জজ   তািরখতািরখ   ওও  বয়সবয়স

১ ামী/ ী ...বয়স...মাস...িদন
২ /ক া ...বয়স...মাস...িদন
৩ /ক া ...বয়স...মাস...িদন

০৬। আেবদনকারী বাংলােদেশর নাগিরক। ােক পাসেপাট  দােন আপি  নাই।
 ০৭। অনাপি  সনদ (NOC) একবার বহারেযা  এবং ই র তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস পয  কাযকর থাকেব।

  নামঃ মা: সাহাব উি ন
  পদিবঃ জলা াথিমক িশ া অিফসার
  website: www.dpe.chandpur.gov.bd

  া রঃ

৩০ -৪-২০ ১৯

াপক,
১) মহাপিরচালক, মহাপিরচালেকর দ র, াথিমক িশ া অিধদ র
২) সহকারী পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, াদ র।
৩) উপেজলা িশ া অিফসার, াদ র সদর।
৪) জনাব কাম ন নাহার, সহকারী িশ ক, ২নং বািলকা (িস হল) স ািব, াদ র সদর।

১


