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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).৩৭৯ তািরখ: 
২৪ এি ল ২০১৯

১১ বশাখ ১৪২৬

িবষয:় জনাবজনাব   অেশাকঅেশাক  মারমার   ধরধর ,  ,  খ াখ া   পিরদশকপিরদশক  এরএর   আ জািতকআ জািতক  পাসেপাটপাসেপাট   নবায়ননবায়ন   করারকরার   জজ   িবভাগীয়িবভাগীয়
অনাপিঅনাপি   দানদান ।।

: আ িলক খা  িনয় ক, চ াম দ েরর ২৭/০৩/২০১৯ তািরেখর ১১২৮ নং ারক।

উপ  িবষয় ও  ারেকর ি েত জানােনা যাে  য, িনে  বিণত কমকতার নােম আ জািতক পাসেপাট নবায়ন 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 অেশাক মার ধর 

খা  পিরদশক
চ েঘানা এলএসিড, কা াই সং ি : জলা খা  িনয় েকর 
দ র, রা ামা  পাবত  জলা।   

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

২৪-৪-২০ ১৯

উপ-পিরচালক, আ িলক পাসেপাট অিফস, রা ামা  
পাবত  জলা।

মা ন আল মােশদ চৗ রী
উপপিরচালক

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.০৩১.৩২.০০৩.১৬ (অংশ-৩).৩৭৯/১(৭) তািরখ: ১১ বশাখ ১৪২৬
২৪ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আ িলক খা  িনয় ক, চ াম।
২) িসে ম এনািল , কি উটার নটওয়াক ইউিনট, খা  অিধদ র
৩) জলা খা  িনয় ক, রা ামা  পাবত  জলা।
৪) উপেজলা খা  িনয় ক, কা াই, রা ামা  পাবত  জলা।
৫) জনাব অেশাক মার ধর, খা  পিরদশক, চ েঘানা এলএসিড, কা াই সং ি : জলা খা  িনয় েকর
দ র, রা ামা  পাবত  জলা।

১



৬) অিফস কিপ।
৭) মা ার কিপ।

২৪-৪-২০ ১৯

মা ন আল মােশদ চৗ রী 
উপপিরচালক

২



lv'v0

qrH&Imq (ITOC)rWffi,mu
1l\q,t*I$;tifl r'wrli i' 

.

.,1, dXfucd, t u,vcd 
=,?{s 2. I o t, 2_ ol>o

',L
t,#,sE,frfuft*(fiqrq].g66qqIgko{ffiiT{......''.::.'........''''''...),2.-wf|I3W.''''.....'..'"lTq
,fiqs qlrq.t sis "l1rir"i]td-< 

qtrq l;r"m emefu <]q$ a{r-.ck war q( wq (€]<cl ffii q'a1 1 +1ftpt ftsrrur< qrqrx trrq"IrE gl{ 
"I< lf{Dir

^ .r/
s EftE qfo'r..rrc ffi,eeuEs s'r iT{,rE Esr raT (_l,

o, <rffi6.*, urr: ffif9f#' fuq?1 qbzaaT: 
.wffi:'i:Mru 'v/i ffi@'

o\)

o8 l

oCi

qrqT {krflq&-{fi-<q-{ir-{ B

q-+ry*q<"nqfrq ,lililp-IE
qtc<rrqotil-E d?+K<r.'f( fu+<"t lFnfrii-o'flnt/€t q<( )6 <er-T{ itcr seNt{'fir qsripa{ 

"rr,n"nf siim firrnx ei-Gllql)s

$flr<q;rflitlqr<q-;rsfrt* ur*;,q.* .ml?in r srrolarc ffiqlf, ep,lr{ qnfu aE r

wfifi.i;nq (NOC) "{rsqm <j-{cKrsTril"es( tI.J.{ 'ofiivf qrc ov (ai:T) :t r "ds Fdq{ $or{ i

oVI

o1 I

14qrQ{.I =r'Fft=Tl
safub!ffii-Sffi" f,*<qwF"ilffiffil ,&*

(!a.ire{Mffi.e_g"r1i*nrt</ ?14K

f<stat&feftfnta rfFrirr,mqs<
q{q{A<ffttqEgr t-nt"r

nfrVefis:niogi|l €({<'{R.rj

\, B o le a B k, b- a

:t o E D

@lrr
i(

ffs
qq?f

(rro&{)
q$ll: qrfilr "iftm"m/b{r ftr<"fra q;TR;rra

o). $e{rg ?rR $t], n
frr, l- l-U

srw)7r-
o\.

4d: I iLJ

s-{Il: []


