
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খাদ  অিধদ র 

সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ 
খাদ  ভবন, ১৬ আ লু গিণ রাড, ঢাকা-১০০০
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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).২৯৮ তািরখ: 
৩১ মাচ ২০১৯

১৭ চ  ১৪২৫

িবষয়: জনাবজনাব  তাপতাপ  মারমার  সরকারসরকার, , খাদখাদ   পিরদশকপিরদশক  এরএর  আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট  ইই   করারকরার  জজ
িবভাগীয়িবভাগীয়  অনাপিঅনাপি   দানদান।।

সূ : আ িলক খাদ  িনয় ক, িসেলট দ েরর ০৮/০১/২০১৯ তািরেখর ৭১ নং ারক।

উপযু  িবষয় ও সূ  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, িনে  বিণত কমকতার নােম আ জািতক
পাসেপাট ই  করার জ  িবভাগীয় অনাপি  ফরম এতদসে  রণ করা হেলা।

িমকিমক  নংনং কমকতারকমকতার  নামনাম  ওও  পদবীপদবী বতমানবতমান  কম লকম ল
১ জনাব তাপ মার সরকার 

খাদ  পিরদশক
আমেুরাড এলএসিড সংযিু : উপেজলা খাদ  িনয় েকর 
দ র, চনুা ঘাট, হিবগ ।  

               
এেত মহাপিরচালেকর অ েমাদন রেয়েছ।
সংযু ঃ ১ (এক) পাতা।

১-৪-২০১৯

উপ-পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, হিবগ ।

মামনু আল মােশদ চৗধুরী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬
(অংশ-৩).২৯৮/১(৭)

তািরখ: ১৭ চ  ১৪২৫
৩১ মাচ ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, আ িলক খাদ  িনয় ক এর দ র, আ িলক খাদ  িনয় েকর
কাযালয়, িসেলট
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র
৩) জলা খাদ  িনয় ক, হিবগ ।
৪) উপেজলা খাদ  িনয় ক, চুনা ঘাট, হিবগ ।
৫) জনাব তাপ মার সরকার, খাদ  পিরদশক, আমেুরাড এলএসিড সংযিু : উপেজলা খাদ

১



িনয় েকর দ র, চুনা ঘাট, হিবগ ।
৬) অিফস কিপ।
৭) মা ার কিপ।

১-৪-২০১৯

মামনু আল মােশদ চৗধরুী 
উপপিরচালক

২



ltrgov.bd
iotfr'{e

frqgc
q1 effir{ltrSilTwrYTf ifr emlq I

ftW qrcqa r g.K {lTffitcd< qrcfli{flE elTrqfu {l{-qT €r{16l{ EarT Lc< qrq (eFrci o<l' q'E 1 1frpi ft--rlrK rt<in ErotTd \5K Ti flfr6{
,r/.

e u6a e6,fifts qftqt$ e<( st-< fr'.+ra fr-s{ 601-{ ual ffi 1

ZYaqrBT- |
-.t.. .. ..,.,. . , -. - -

oe I qr6r ffiumq/q.-{fr+{'{1t{ 3

08 r E-{"ji<€r{C"KqR{ sKFIF-r-{

oe I ql(<qi-stfrffi'f.t <RFfRrr{T 4l'ifro r srrofficn-+ro {rcr"flr Eqlr{ qtqfu qlQ 
r

o 1 I qqHfr wm (NOC) ,{+<F <r<qK({I$ qai q{-K stR=c {F o\e (qs) Elc "Fis a1rf6-a q6aa 
I

.,. sa,r<,xsnft[A-Ig:.flf,a6ra:] ....,.. .;,\*B.tal9.' (*.,tp G, -e-fSEI*-,*
i*6*q*rrc2" (q-rqrqr csrc ETsfr-<E "rffi;wr....................................). ....T155...fl]]H.1,.e.m."-............... rrn'

ffi
unsfr qq._slft<ffK

qlT'q"qftE 
I

(Ts"ll-{$/qfqq'sr/qRqsr/

fr-sr'rfor{nqfi
q{ s{rqsf$6ftsElT

nR-\r$goffi)

F AIF{
&
ffirm
EfifrYq-^
€ (6rq"Rrr{ qT{
E
E Q-Gr{4

E er.r<q?E

D 2 O a b

\ 0 \e )

oc I qll<q-{-stfr-{ 
"iR.<.1.T<..rf( R<-{cf GMsftFf $ft/fr q<( )c <qma fro qel6<-s$ csl{cq-{ 66f,5'E13 ffirq smq]')s

, ,*. ;i
iGFFFJ
iir: ia,Iiaitril

: ifffi'
;i::ffiilrir
(frf'frc)

o). :F\<gl{l 13s1e1- '{ffi, fffr'd rflotl>a kc

)t }o a.d\e.\Y) \b oebtk

ol. saflg"A\m .s\nl{.,\- F,W
+-m, E

)X[ot\qs pt, <O )\, q{r<\Y $, o r.P \?s €.1l

4'ro ,/^
qfrflircF.'FffiEpeffi-$rft qfuT{{ /
ffir {qrilf e Fqr @rqrsF{S/qffi qfr{,

,a6B>./.atMh\
Itrdffi'II }1w. {ii ttffiE I\: r&$:r**dtl$tr r/
\ .. 'i;nru -,' /\\gI1g-l

q-ffqfu $Hq' (r
/\

:Tqil', Naryr
.r,us* 6.8.1.8

$Hq'(N(}c)

s444tq-

wra;o\ | {dqFftrF{l s

o ......,....tr...

e. l) lt le l\e I b l.l. ) 0 ) a b )


