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গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) ফরম

সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/রাষ্ট্রায়াত্ত সংস্থার নামঃ বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
৩ কার্তিক ১৪২৮
তারিখ:
১৯ অক্টোবর ২০২১
জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, উপ-পরিচালক (জরিপ) এর নামে ইতোপূর্বেইস্যুকৃ ত
পার্সপোর্ট নম্বর OC 6161781, স্ত্রীর নামে ইস্যুকৃ ত পার্সপোর্ট নম্বর AE 2898511, বড়
মেয়ের নামে ইস্যুকৃ ত পার্সপোর্ট নম্বর AE 6898520 এর নবায়ন এবং ছোট মেয়ের নামে
একটি নতু ন আন্তর্জাতিক পার্সপোর্ট করার জন্য বিভাগীয় অনাপত্তি (NOC) পত্র প্রদান
প্রসঙ্গে

স্মারক নং- ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৫৩.০১১.১৭.৫১৪
বিষয়:

১।
জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, পিতা- মোহাম্মদ মতিয়ার রহমান এই কার্যালয়ে স্থায়ী পদে উপপরিচালক (জরিপ) রুপে নিযুক্ত আছেন। তাঁর পার্সপোর্ট নম্বর OC 6161781 এর মেয়াদ ২৪/০১/২০২১খ্রিঃ
তারিখে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, তাঁর স্ত্রীর পার্সপোর্ট নম্বর AE 2898511 ও বড় মেয়ের পার্সপোর্ট নম্বর AE
6898520 এর মেয়াদ গত ২৪/০২/২০১৮খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে বিধায় পার্সপোর্ট ০৩ (তিন)টি নবায়ন
এবং তাঁর ছোট মেয়ের নামে একটি নতু ন আন্তর্জাতিক পাসপোর্টের আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা
গ্রহণের জন্য এতদ্বসহ প্রেরণ করা হলো। পুলিশ বিভাগের মাধ্যমে ইতিপূর্বে তাঁর পূর্ব পরিচয় ও চরিত্র
প্রতিপাদিত হয়েছে/হয়নি এবং তাঁর বিরুদ্ধে কিছু ই বলার নাই।
২।
তাঁর বর্তমান ঠিকানাঃ ২২/২, আহম্মদ নগর, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬
৩।
উক্ত আবেদনকারীর অবসর গ্রহণের তারিখঃ ১০ ডিসেম্বর ২০৩৬
৪। উক্ত আবেদনকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী অদূর ভবিষ্যতে সরকারি/ব্যক্তিগত কাজে বিদেশ গমনে ইচ্ছু ক
এবং তাঁকে ছু টি দেওয়া হবে। তাঁর বিদেশ অবস্থানকালীন অনুপস্থিতি তার কর্মরত অবস্থা বলে বিবেচিত হবে
বিধায় তাঁকে ছাড়পত্রের অবাধ সুবিধাসমূহ অনুমোদনে কোন আপত্তি নাই।
৫।
উক্ত আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ 1977 26 94 81 49 04 496
ও
স্মার্ট কার্ড নম্বরঃ 55 04 42 320
৬। উক্ত আবেদনকারীর কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিবারবর্গের বিবরণ নির্ভরশীল (স্বামী/স্ত্রী এবং ১৫ বছরের
নিচে অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পাসপোর্ট করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
সম্পর্ক
জন্ম তারিখ
(টিক দিন)

ক্র: নং নাম
১

২
৩

তাসরিন তু লি
(TASRIN TULY)
মাশরুরা রহমান
( MASHRURA
RAHMAN)
লানিকা তাসনিম
(LANIKA TASNEEM)

https://sob.nothi.gov.bd

স্স্ত্রী

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/জন্ম সনদ
নম্বর
জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বরঃ 1982 26 94
81 49 04 292
০৩/১১/১৯৮২খ্রিঃ
স্মার্ট কার্ড নম্বরঃ 37 04 45 83 59

কন্যা

২৫/০৯/২০০৯খ্রিঃ

2009 26 92 51 31 06 213

কন্যা

১৬/০৩/২০১৬খ্রিঃ

2016 26 92 51 32 36 433
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৭।
উক্ত আবেদনকারী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দ ইচ্ছা/নিবেশাধিকার/বংশসূত্রে বাংলাদেশের
নাগরিক।
৮।
এই অনাপত্তি সনদ (NOC) একবার ব্যবহারযোগ্য এবং ইস্যুর তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত
কার্যকর থাকবে।
স্বাক্ষরঃ
১৯-১০-২০২১
নামঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ হাবিবুল
হক
পদবীঃ সার্ভেয়ার জেনারেল
টেলিফোন নম্বরঃ ৮১৭০০৮০
ইমেইল: sg@sob.gov.bd
website: http://www.sob.gov.bd
প্রাপক,
১) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা
২) পরিচালক, পরিচালক প্রতিরক্ষা সার্ভে, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
৩) জনাব মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান, উপ-পরিচালক (জরিপ), ফটোগ্রামেট্রিক অফিস, বাংলাদেশ
জরিপ অধিদপ্তর
৪) সভাপতি, ওয়েব সাইট উন্নয়ন কমিটি, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর, (ওয়েব সাইটে প্রকাশের
জন্য)
৫) নথি নম্বর: ২৩.০৮.০০০০.০০৪.৫৩.০১১.১৭-, সাধারণ শাখা, বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর
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