
 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
খা  অিধদ র 

সং াপন শাখা, শাসন িবভাগ 
খা  ভবন, ১৬ আ ল গিণ রাড, ঢাকা-১০০০
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ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).১২৪ তািরখ: 
১৩ ফ যা়ির ২০১৯

১ ফা ন ১৪২৫

িবষয:় জনাবজনাব   মাঃমাঃ  আব লআব ল  হকহক  হ াওলাদারহ াওলাদার ,  ,  খ াখ া   পিরদশকপিরদশক  এরএর   আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট   ইই   করারকরার   জজ
িবভাগীয়িবভাগীয়   অনাপিঅনাপি   দানদান ।।

: আ িলক খা  িনয় ক, ঢাকা দ েরর ০৭/০১/২০১৯ তািরেখর ২ নং ারক।

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

িমকিমক   নংনং কমকত ারকমকত ার  ন ামন াম  ওও  পদবীপদবী বত মানবত মান   কম লকম ল
১ জনাব মাঃ আব ল হক হাওলাদার

খা  পিরদশক
উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, নারায়ণগ  সদর, নারায়ণগ ।   

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

১৪-২-২০ ১৯

উপ-পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, নারায়ণগ ।

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).১২৪/১(৭) তািরখ: ১ ফা ন ১৪২৫
১৩ ফ যা়ির ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খা  িনয় ক, আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয়, ঢাকা
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৩) জলা খা  িনয় ক, নারায়ণগ ।
৪) উপেজলা খা  িনয় ক, নারায়ণগ  সদর, নারায়ণগ ।
৫) জনাব মাঃ আব ল হক হাওলাদার, খা  পিরদশক, উপেজলা খা  িনয় েকর দ র, নারায়ণগ  সদর,
নারায়ণগ ।
৬) অিফস কিপ।

১



৭) মা ার কিপ।

১৪-২-২০ ১৯

মা ন আল মােশদ চৗ রী 
উপপিরচালক

২
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