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ন র: ০৫.৪৬.৯১৫৩.০০০.৫৫.০০৪.২০.২৩০ তািরখ: 
২৩ মাচ ২০২০

৯ চ  ১৪২৬

অিফসঅিফস  আেদশআেদশ

          নােভল কেরানা ভাইরাস িতেরােধ এ কাযালেয়র সহকারী া ামােরর অিফস কে  কে াল ম াপন
করা হেয়েছ। কে াল েমর টিলেফান ন র: ০৮২২৯-৫৬০০৬। কে াল েম িন বিণত কমকতা/কমচারীগণেক
তাঁেদর নােমর পােশ উি িখত তািরখ ও সমেয় উপি ত থেক দািয়  পালেনর জ  িনেয়ািজত করা হেলা। এবং
দািয়  পালনকােল কে াল েম রি ত পযেব ণ বিহেত উ তূ পিরি িত িলিপব  করেবন।

তািরখ সময় কমকতা/কমচারীর নাম, পদবী ও মাবাইল ন র
২৩ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব মাঃ ওয়ািহ ল ইসলাম, সহকারী া ামার, উিনঅকা, জ াপরু 01936-
447955, জনাব মাঃ জামাল আহমদ, উপেজলা টকিনিশয়ান, উিনঅকা, জ াপরু 
01919-294862, জনাব মাঃ কামাল আহমদ, িনরাপ া হরী, উিনঅকা, জ াপরু, 
01773-682175

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব জিসম উি ন, নািজর, উপেজলা ভিূম অিফস, জ াপরু 01720-244744, জনাব 
সাথী রানী নাথ, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, উভিূমঅ, জ াপরু 
01726-632447

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব আিজজলু হক খাকন, উপেজলা একােডিমক পারভাইজার, জ াপরু 01712-
782818
জনাব িদলীপ মার িসংহ , ডাটা এি  অপােরটর, উমাধ িমক িশ া অিফস, জ াপরু 
01719-164388

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব মসুিলম উ ীন, সহকারী উপেজলা যবু উ য়ন অিফসার, জ াপরু 01711-
275760
জনাব জালাল িময়া, উপেজলা িডট এ ড মােকিটং অিফসার, জ াপরু 01707-
321995

২৪ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব ত দব নাথ, কৃিষ স সারণ অিফসার, জ াপরু, 01720-925345, জনাব 
মাঃ আ লু জ ার, সহকারী কৃিষ স সারণ অিফসার, জ াপরু 01712-661137

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব শখ মাহা দ মা দ রানা, িসিনয়র িসিনয়র উপেজলা মৎ  অিফসার, জ াপরু, 
01918-254950
জনাব মাহাইিম ল ইসলাম, স সারণ কমকতা, উপেজলা মৎ  অিফস, জ াপরু, 
01689-476321

১



স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব সাহান আলম, উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, জ াপরু 01318-380866
জনাব মা: সালাউি ন, উপেজলা ক  বা বায়ন অিফসার, জ াপরু, 01711-
389725 

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব রােসল ভইূয়া, উপ-সহকারী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, জ াপরু 
01748-275710
জনাব মা: সিলম আহেমদ, উপ-সহকারী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, 
জ াপরু 01722-442410

২৫ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

মাঃ জিহ ল ইসলাম ভইূয়া, উপ-সহকারী ািণস দ অিফসার, জ াপরু 01712-
548321
জনাব আব ুইউ ফ, অিফস সহকারী, উপেজলা কৃিষ অিফস, জ াপরু 01706-321860

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব মাঃ সালয়মান হােসন, উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, জ াপরু, 01712-
019995
জনাব িদলীপ মার িসংহ , ডাটা এি  অপােরটর, উমাধ িমক িশ া অিফস, জ াপরু 
01719-164388

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব ডা. আ ু াহ আল মা ম, উপেজলা াণী স দ অিফসার, জ াপরু 01721-
038788
জনাব মাঃ আব ুতােহর, উপ-সহকারী ািণস দ কমকতা, জ াপরু 01740-844567

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব এ ক আজাদ ভইূয়া, উপেজলা সমাজেসবা অিফসার, জ াপরু, 01711-
484877
জনাব মাঃ শাহ আলম, ইউিনয়ন সমাজকমী, জ াপরু 01716284940

২৬ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব মাঃ জািকর হােসন, উপেজলা আনসার িভিডিপ অিফসার, জ াপরু 01736-
429996 
জনাব মাহা দ েবল আহমদ, অিডটর, উপেজলা িহসাবর ণ অিফস, জ াপরু 
01715-097063

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব মাঃ হািফজরু রহমান, সাব রিজ ার, জ াপরু 01771-754393
জনাব মাঃ আ লু আলীম, অিফস সহকারী, সাবেরিজ ার অিফস, জ াপরু 01712-
972268

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব মা: নরূ নবী, জ এস এ, উপেজলা পিরসংখ ান অিফস, জ াপরু 01926-
462023
জনাব মু ািদর হােসন মু া, িডইও, উপেজলা পিরসংখ ান অিফস, জ াপরু 01758-
257916

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব মন মার দাস, উপেজলা সম য়কারী, আমার বািড় আমার খামার, জ াপরু 
01720-533236
জনাব মাঃ এনামলু হক, জিুনয়র অিফসার, আবাআখা, জ াপরু 01720-259950

২



২৭ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব এ.এস জামান, উপেজলা সহকারী িশ া অিফসার, জ াপরু 01728-890392
জনাব িশশাকর মার ঘাষ, অিফস সহকারী কাম-কি উ◌ার মু া িরক, উপেজলা 
িশ া অিফস, জ াপরু 01712-399197

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব মাঃ জিহ ল ইসলাম, সহকারী পিরদশক, জ াপরু 01917-362851
জনাব িশ ী আচায , সহকারী পিরদশক, জ াপরু 01723-436370

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব সাহান আলম, উপেজলা িহসাব র ণ অিফসার, জ াপরু 01318-380866
জনাব মা: সালাউি ন, উপেজলা ক  বা বায়ন অিফসার, জ াপরু, 01711-
389725 

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব রল আিমন, িশ ক, উপেজলা মিহলা িবষয়ক অিফস, জ াপরু 01772-
247226
জনাব মাঃ আলতাফরু রহমান, ইউিনয়ন সমাজকমী, জ াপরু 01712-902573

২৮ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

িমজ তাসিলমা ফরেদৗসী, তথ  সবা কমকতা, জ াপরু 01744-344298
িমজ িতষাণ আ ার, তথ  সবা সহকারী, জ াপরু 01787-873312

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব মাঃ ওয়ািহ ল ইসলাম, সহকারী া ামার, উিনঅকা, জ াপরু 01936-
447955
জনাব আ রু নরূ, অিফস সহকারী, উপেজলা ভিূম অিফস, জ াপরু 01712-516634

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব এ.এস জামান, উপেজলা সহকারী িশ া অিফসার, জ াপরু 01728-890392
জনাব িশশাকর মার ঘাষ, অিফস সহকারী কাম-কি উ◌ার মু া িরক, উপেজলা 
িশ া অিফস, জ াপরু 01712-399197 

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব এ জড এম তানভীর, উপ-সহকারী েকৗশলী, জ াপরু 01730-934416
জনাব ির টু চাকমা, উপ-সহকারী েকৗশলী, জ াপরু 01840-503114

২৯ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব জিহ ল ইসলাম, উপেজলা প ী উ য়ন অিফসার, জ াপরু 01753-574021
জনাব জিসম উি ন, নািজর, উপেজলা ভিূম অিফস, জ াপরু 01720-244744, 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব সাথী রানী নাথ, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, উভিূমঅ, জ াপরু 
01726-632447 
িমজ আয়শা িসি কা, অিফস সহকারী কাম-কি উটার ম◌ু্ া িরক, উ.িনবাচন অিফস 
জ াপরু 01732-554814

৩



স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব ইম ল হােসইন চৗধুরী, িহসাব সহকারী, িবআরিডিব, জ াপরু 01732861049
জনাব বীর তালুকদার, অিফস সহকারী, উমঅ, জ াপরু, 01736-387076

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব রােসল ভইূয়া, উপ-সহকারী েকৗশলী, জন া  েকৗশল অিধদ র, জ াপরু 
01748-275710
জনাব আজহা ল ইসলাম, অিফস সহকারী কাম-কি উটার মু া িরক, যবু উ য়ন 
অিফস, জ াপরু 01988-473131

৩০ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব বীর মার রায়, উপেজলা দাির  িবেমাচন অিফসার, জ াপরু, 01717-
780495
জনাব িট এম আিরফলু ইসলাম, বাতাবাহক, জ াপরু 01766-649817

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

িমজ া রানী দাস, ায়ী মাহরার, সাব রিজ ার অিফস, জ াপরু 01772-
350193
জনাব মামু র রহমান, মাঠ সহকারী, আমার বািড় আমার খামার, জ াপরু 01723-
081744

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব মসুিলম উ ীন, সহকারী উপেজলা যবু উ য়ন অিফসার, জ াপরু 01711-
275760
জনাব জালাল িময়া, উপেজলা িডট এ ড মােকিটং অিফসার, জ াপরু 01707-
321995

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব মু ািদর হােসন মু া, িডইও, উপেজলা পিরসংখ ান অিফস, জ াপরু 01758-
257916 
জনাব মাহা দ েবল আহমদ, অিডটর, উপেজলা িহসাবর ণ অিফস, জ াপরু 
01715-097063

৩১ মাচ, 
২০২০ 
ি া

সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব মা সালাউি ন, উপেজলা ক  বা বায়ন অিফসার, জ াপরু, 01711-
389725 
জনাব মা: জিসম উি ন, উপ-সহকারী েকৗশলী, উপেজলা ক  বা বায়ন অিফস, 
জ াপরু 01715-746450 

পরু ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
স া ০৬:০০ 
ঘিটকা 

জনাব এম এ জিলল তালুকদার, উপেজলা িশ া অিফসার, জ াপরু, 01717-482256
জনাব িশশাকর মার ঘাষ, অিফস সহকারী কাম-কি উ◌ার মু া িরক, উপেজলা 
িশ া অিফস, জ াপরু 01712-399197 

স া ০৬:০০ 
ঘিটকা হেত 
রাত ১২:০০ 
ঘিটকা

জনাব মাঃ হােসন আলী, অিফস সহকারী, উ.প.প.অ, জ াপরু 01723-578325
জনাব ামল ঘাষ, িহসাব সহকারী, জ াপরু 01611-394860

রাত ১২:০০ 
ঘিটকা হেত 
সকাল 
০৬:০০ 
ঘিটকা

জনাব ফয়সাল আহেমদ, ব ািনক কমকতা, জ াপরু 01722-463655
জনাব মাঃ ছালাউি ন, ব ািনক সহকারী, সাই াস গেবষণা ক , জ াপরু, 01715-
444220 

৪



২। িনয় ণ কে র কায ম এবং সািবক পিরি িত মিনটিরংসহ এ িবষেয় সংি  সকেলর সােথ িলয়ােজা র ার
িনিমে  জনাব মা: ওয়ািহ ল ইসলাম, সহকারী া ামার, জ াপুর, িসেলট (01936-447955) ক িনেয়ািজত
করা হেলা।

৩। জন ােথ এ আেদশ জাির করা হেলা এবং অিবলে  তা কাযকর হেব।  

২৩-৩-২০২০

নািহদা পারভীন
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ফান: 08229-56006-
ফ া : 08229-56096-

ইেমইল: unojaintapur@mopa.gov.bd

ন র:
০৫.৪৬.৯১৫৩.০০০.৫৫.০০৪.২০.২৩০/১(৪১)

তািরখ: ৯ চ  ১৪২৬
২৩ মাচ ২০২০

অবগিত ও েয়াজনীয় ( েযাজ  ে ) ব ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ 
২) িসিনয়র সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ
৩) িসিনয়র সিচব, েযাগ ব ব াপনা ও াণ ম ণালয়
৪) সিচব, জন শাসন ম ণালয়
৫) িবভাগীয় কিমশনার, িবভাগীয় কিমশনােরর কাযালয়, িসেলট।
৬) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয়, জলা শাসেকর কাযালয়, িসেলট
৭) পিুলশ পার, িসেলট
৮) িসিভল সাজন, িসেলট
৯) চয়ারম ান, উপেজলা পিরষদ, িসেলট
১০) উপেজলা ......................... অিফসার (সকল), জ াপরু, িসেলট।
১১) জনাব ..................................., .............................................কাযালয়, জ াপরু,
িসেলট
১২) চয়ারম ান (সকল).....নং............ইউিনয়ন পিরষদ, জ াপরু, িসেলট।

২৩-৩-২০২০

নািহদা পারভীন
উপেজলা িনবাহী অিফসার

৫


