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�ারক ন�র: ১২.০৪.০০০০.০০৫.৯৯.০০২.১৯.৯৭৯ তািরখ: ১৩ �ন ২০২২

িবষয়: জনাব �গাপাল �মার চ�বত�, অিফস সহায়ক, �জলা বীজ �ত�য়ন অিফস, বীজ �ত�য়ন এেজ�ী, নােটার এর আ�জ�ািতক পাসেপাট �

এর জ� অনাপি�প� �দান �সংেগ ।

উপ� �� িবষেয়র  ��ি�েত  জানােনা  যাে� �য,  জনাব �গাপাল �মার চ�বত�, অিফস সহায়ক, �জলা বীজ �ত�য়ন

অিফস, বীজ �ত�য়ন এেজ�ী, নােটার এর িনেজর জ� আ�জ�ািতক পাসেপােট �র সংি�� কাগজপ� অ� দ�ের দািখল কেরেছন। দািখল�ত কাগজপ�ািদ �া�র

কের পরবত� �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� এতদসংেগ ��রণ করা হেলা । 

সং��ঃ বণ �নামেত ১ (এক) ��।

১৯-৬-২০২২

সহকারী পিরচালক, আ্�িলক পাসেপাট � অিফস, নােটার।

�মা: আিম�ল ইসলাম

পিরচালক

�ফান: +৮৮০-২-৪৯২৭২২০০
ইেমইল: dir.sca.gov.bd@gmail.com

�ারক ন�র: ১২.০৪.০০০০.০০৫.৯৯.০০২.১৯.৯৭৯/১ তািরখ: ১৩ �ন ২০২২

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
 

১) আ�িলক বীজ �ত�য়ন অিফসার, রাজশাহী অ�ল , রাজশাহী।
 ২) �জলা বীজ �ত�য়ন অিফসার, নােটার।

 
৩) অিতির� উপ-পিরচালক (মাঠ �শাসন, পিরক�না ও মিনটিরং), বীজ �ত�য়ন এেজ�ী, গাজী�র। তােক উ� পে�র কিপ� বীজ

�ত�য়ন এেজ�ীর ওেয়বসাইেট �কােশর জ� বলা হেলা।
 

৪) জনাব �গাপাল �মার চ�বত�, অিফস সহায়ক, নােটার।
 

১৯-৬-২০২২

�সয়দ তানভীর আহেমদ 
 

উপ-পিরচালক
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