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খাদ  অিধদ র 
সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ 

খাদ  ভবন, ১৬ আ লু গিন রাড, ঢাকা-১০০০
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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).১৮২৪ তািরখ: 
০৪ অে াবর ২০১৭

১৯ আি ন ১৪২৪

িবষয়: আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট  করারকরার  জজ   িবভাগীয়িবভাগীয়  অনাপিঅনাপি   দানদান।।
সূ : জলা খাদ  িনয় ক, ন েকাণা দ েরর ০৭/০৯/২০১৭ তািরেখর ১৮৮৫ নং

ারক।
      উপযু  িবষয় ও সূ  ারেকর ি েত িনে  বিণত কমকতার নােম আ জািতক পাসেপাট
ইসু  করার জন  িবভাগীয় অনাপি  ফরম এতদসে  রণ করা হেলা। 

িমক নং কমকতার নাম ও পদবী বতমান কম ল

১ জনাব মাঃ কাম ল হাসান
খাদ  পিরদশক 

জলা খাদ  িনয় েকর দ র, ন েকাণা। 

        এেত মহাপিরচালেকর অনেুমাদন রেয়েছ।
সংযু ঃ ১ (এক) পাতা।

৪-১০-২০১৭

উপ-পিরচালক আ িলক পাসেপাট অিফস, ন েকাণা।

মামনু আল মােশদ চৗধুরী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).১৮২৪/১(৪)তািরখ: ১৯ আি ন ১৪২৪
০৪ অে াবর ২০১৭

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হলঃ 
১) আ িলক খাদ  িনয় ক, ঢাকা।
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খাদ  অিধদ র
৩) জলা খাদ  িনয় ক, ন েকাণা।
৪) জনাব মাঃ কাম ল হাসান , খাদ  পিরদশক, জলা খাদ  িনয় েকর দ র, ন েকাণা।

৪-১০-২০১৭

মামনু আল মােশদ চৗধরুী 
উপপিরচালক
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