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“ শখ হািসনার দশন, সব
মা েষর উ য়ন”

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৫৯৭.১৯.৬৯৮ তািরখ: 
১৪ অে াবর ২০১৯

২৯ আি ন ১৪২৬

িবষয:় পাসেপাটপাসেপাট   করারকরার   জজ   অনাপিঅনাপি   পপ  ( ( এনওিসএনওিস ) ) দানদান   সংেগসংেগ।।

উপ  িবষেয় বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশেনর পরমা  শি  গেবষণা িত ান, সাভার, ঢাকার আইএনএস - এর
উ তন ব ািনক কমকতা, বগম শাহনাজ লতানা ও ার ছেলর আ জািতক পাসেপাট করার লে  সং ার ধান
িহেসেব কিমশেনর চয়ার ান মেহাদয় ক ক া িরত আনাপি প  (এনওিস) পরবত  কায েমর জ  এতদসংেগ

রণ করা হেলা।

সং ঃ  বণনামেত।

১৪-১০ -২০ ১৯

পিরচালক, িবভাগীয় পাসেপাট ও িভসা অিফস, আগার াও, 
ঢাকা।

ন নাহার বগম
পিরচালক, সং াপন িবভাগ

ারক ন র: ৩৯.০১.০০০০.২১৮.৩১.৫৯৭.১৯.৬৯৮/১(৬) তািরখ: ২৯ আি ন ১৪২৬
১৪ অে াবর ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) মহাপিরচালক, িডিজএফআই, ৩২, ক া নেম , ঢাকা।
২) মহাপিরচালক, এনএসআই, ১ স ন বািগচা, রমনা, ঢাকা।
৩) মহাপিরচালক, পশগ , সাভার, ঢাকা।
৪) পিরচালক, আইিসএস, পশগ , সাভার, ঢাকা-কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর অ েরাধসহ।
৫) পিরচালক, আইএনএস , পশগ , সাভার, ঢাকা।
৬) বগম শাহনাজ লতানা, উ তন ব ািনক কমকতা, আইএনএস , পশগ , সাভার, ঢাকা।

১৪-১০ -২০ ১৯

ন নাহার বগম 
পিরচালক, সং াপন িবভাগ
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