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সরকািরসরকাির // ায় শািসতায় শািসত //র া ায়ার া ায়া   সং ারসং ার   নামঃনামঃ  কণ লীকণ লী  াসাস   িড ি িবউশনিডি িবউশন   কা ানীকা ানী  িলিমেটডিলিমেটড

ারক নং- ২৮.১৫.০০০০.২০৪.৩৫.০০১.২১.৪৯ তািরখ: 
২৭ জা য়াির ২০২১

১৩ মাঘ ১৪২৭

িবষয:় েকৗ.েকৗ.   পারেভজপারেভজ   মাহ দমাহ দ ,  ,  িপতািপতা -- মাঃমাঃ  আলীআলী  আকবরআকবর   িময়ািময়া   এরএর   পাসেপাটপাসেপাট   নবায়ননবায়ন   করারকরার   জজ
অনাপিঅনাপি   দানদান ।।

েকৗ. পারেভজ মাহ দ (দা িরক পিরিচিত ন র-২৫৬) কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড, ধান কাযালেয়
সহকারী েকৗশল পেদ ায়ী িভি েত িন  আেছন। তার পাসেপােটর আেবদনপ  েয়াজনীয় ব া হেণর জ
এতদসে  রণ করা হ’ল। িলশ িবভােগর মা েম ইিত েব তার ব পিরচয় ও চির  িতপািদত হেয়েছ এবং তার
িব ুে  িব প কান ত  নাই।
২) বতমান কানাঃ সাঈদ ানশন, রাড নং-১, মােমনবাগ আবািসক এলাকা, হামজারবাগ, রাদ র, চ াম।
৩) জাতীয় পিরচয় প /জ  িনব ন ন রঃ ৯১৩২৫৭৪৯৩১
৪) আেবদনকারীর অবসর হেণর তািরখঃ ৩১/১২/২০৪৭
৫) আেবদনকারীর পিরবারবেগর িববরণ (িনভরশীল ামী/ ী এবং ১৫ বছেরর কম বয়েসর বা ােদর পাসেপাট
    করার জ  েযাজ )◌ঃ

: : ন ংনং ন ামন াম স কস ক   জজ   ত ািরখত ািরখ                   জাত ীয়জাত ীয়   প িরচয়পপ িরচয়প   ন রন র
১ মাহ দা আ ার ী ২৫/১১/১৯৯৭ ৬৪৫৭৯৪০৬৪৮
২ -- /ক া -- --

৬) আেবদনকারী বাংলােদেশর নাগিরক। তােক পাসেপাট দােন / নবায়েন আপি  নাই।
৭) অনাপি  সনদ একবার বহারেযা  এবং ই র তািরখ হেত ০৬ (ছয়) মাস পয  কাযকর থাকেব।
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া রঃ

২৭-১-২০২১

াপক,
১) পিরচালক/উপপিরচালক/সহকারী পিরচালক িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস/আ িলক পাসেপাট অিফস, 

১



চ াম।
২) উপমহা ব াপক/িসিনয়র িসে ম এনািল , আই  িডপাটেম , কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী 
িলিমেটড [ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ]
৩) সহকারী েকৗশলী, পাইপলাইন মইনেটেন  উপ-শাখা, কণ লী াস িডি িবউশন কা ানী িলিমেটড

২


