
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
জন শাসন ম ণালয় 

অভ রীণ িনেয়াগ শাখা 
www.mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৮.০১৪.২০.৫৪১ তািরখ: 
০৭ অে াবর ২০২০

২২ আি ন ১৪২৭

িবষয:় অিফ িসয়ালঅিফ িসয়াল   পাসেপাটপাসেপাট   এরএর   পিরবেতপিরবেত   স াধ ারণসাধ ারণ   পাসেপাটপাসেপাট   হ েণরহেণর   িবষেয়িবষেয়  অ মিতঅ মিত   দানদান  । ।
: সয়দ এনা ল কিবর (১৬০৯৮), িবেশষ ভার া  কমকতা (িসিনয়র সহকারী সিচব), জন শাসন ম ণালয় এর

০৪-১০-২০২০ ি . তািরেখর ি গত আেবদন।

       উপ  িবষয় ও ে র পিরে ি েত সয়দ এনা ল কিবর (১৬০৯৮), িবেশষ ভার া  কমকতা (িসিনয়র সহকারী
সিচব), জন শাসন ম ণালয়-এর অিফিসয়াল পাসেপাট এর পিরবেত সাধারণ পাসেপাট হেণর িবষেয় অনাপি  াপন
করা হেলা এবং এ িবষেয় পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

সং ি : অনাপি  সনদ।

৭-১০ -২০ ২০

সিচব
র া সবা িবভাগ

আিলয়া মেহর
উপসিচব

ফান: ৯৫১৪০৭১
ইেমইল: iapp@mopa.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  সিচব, বিহরাগমন-১ শাখা, র া সবা িবভাগ

ারক ন র: ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৮.০১৪.২০.৫৪১/১(৪) তািরখ: ২২ আি ন ১৪২৭
০৭ অে াবর ২০২০

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হেলা: 
১) মহাপিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, আগার াও, শের বাংলা নগর, ঢাকা।
২) সয়দ এনা ল কিবর (১৬০৯৮), িবেশষ ভার া  কমকতা (িসিনয়র সহকারী সিচব), জন শাসন ম ণালয়।
৩) িসিনয়র িসে ম এনািল , িপএিসিস, জন শাসন ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (ওেয়ব সাইেট

দশেনর অ েরাধসহ)।
৪) সহকারী পিরচালক, বিহরাগমন ও পাসেপাট অিধদ র, র া সবা িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ
সিচবালয়, ঢাকা।

৭-১০ -২০ ২০

আিলয়া মেহর 
উপসিচব

. ১
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