
ন েকাণা প ী িব ৎ সিমিত 
রােজ র, চি শা, ন েকাণা 

ফান: ০৯৫১-৬১৩৫৩, ০৯৫১-৬১৮৯৯ 
ই- মইল: netrokonapbs@gmail.com

ন র: ২৭.১২.৭২০০.৫৪৫.০৫.০১১.২২.৪৮৯৮ তািরখ: 
২৫ আগ  ২০২২

১০ ভা  ১৪২৯

““দ রােদশদ রােদশ””
িবষয়ঃ সচ পাে  িনরবি  িব ৎ সরবরাহ সে ।

ঃ-বাপিবেবােডর মাননীয় চয়ার ান মেহাদেয়র হায়াটস অ াপ বাতা ও ২৪/৮/২০২২ ইং তািরেখর ম িম ং।

চলমান আমন মৗ েম অনা ি র কারেণ আমন ফসল র ােথ সচ পাে  িনরবি  িব ৎ সরবরাহ িনি ত করা সহ সচ াহকেদর সম া পযেব ণ ও
সম া সমাধােনর িনিমে  এলাকা িভি ক িন বিণত কিম  গঠন করা হল।

ঃ নং অিফস দািয় পা  
কমকতা/কমচারীর নাম 

পদবী মাবাইল না ার ইউিনয়ন( মা  অিফস 
আওতা  অংশ)

০১
সদর দ র

জনাব মাঃ আিত র 
রহমান

আহবায়ক ও িড িজএম 
(সদর-কািরগির)

০১৭৬৯-৪০২০৮৬ রৗহা, চি শা, আমতলা,

জনাব মাঃ ই ািহম 
খিলল

ওয় ািরং পিরদশক ০১৭৪৮-০৬৬৪২১

জনাব অিজত মার 
পাল, 

এিজএম(অথ-িহসাব) ০১৭৬৯-৪০০৬৯১ কগািত, মদনী, মৗগািত

 জনাব শিহ ল ইসলাম িনয়র ইি িনয়ার ০১৭৪০-৬৫০০৭১
জনাব মাঃ রজাউল 
কিরম, 

এিজএম(ওএ এম) ০১৭০৪-১০৬৬৮৮

জনাব পাথ ষন িম া  িহসাব র ক ০১৭২০-৫৫১৯১০ কাইলা , দঃ িবিশউড়া, 
ল ীগ

জনাব মাঃ আ  সাইদ, এিজএম(ইএ িস) ০১৭৬৯-৪০২২৬০ ঠা রােকানা, মদন র, িসংেহর 
বাংলাজনাব মাঃ আ  হাসান সহঃ িনয়র ইি িনয়ার ০১৯০৯-০৭৪৩৩৫

০২ ক য়া জানাল অিফস

জনাব হা দ মিজ র 
রহমান

আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯-৪০২৩৯৮ সাি েকানা, আ িজয়া
ক য়া পৗরসভা,

জনাব মাঃ আিম র 
রহমান

এল ০১৭১২-৪০১১৫২

জনাব সালমান আিমন এিজএম (ওএ এম) ০১৭৬৯৪০০৬৯৩ গরােড াবা, কাি উড়া,
নওয়াপাড়াজনাব আঃ আল কািফ এলএম-১ ০১৯১২৪৪১০৮৫

জনাব আঃ রিহম িনয়র ইি িনয়ার ০১৭১৬-০৬২৯৭৫ দলপা, বাইিশ ল
মাসকা, িচরাংজনাব আেনায়ার জািহদ এলএম-১ ০১৯১৭-৮৬৭০৭০

জনাব নজ ল ইসলাম িপউিস ০১৮১২-৯৯৪৩৭১ পাই ড়া, রেয়লবািড়
গ া, মাজা ফর রজনাব মাঃ মাজাে ল 

হক
এলএম-২ ০১৭১৭-৮০৩১৩৫

০৩ কলমাকা া জানাল 
অিফস

জনাব েকৗঃ মাঃ 
রােশ ামান

আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯৪০৭৯৪০ কলমাকা া, নািজর র

জনাব মাাঃ আ ল 
লিতফ

ইিস ০১৮৬২২৩১১১০

জনাব তাপস দবনাথ এিজএম(ওএ এম) ০১৭৬৯৪০৭১০২ কলা , পাগলা, খােরৈনই
জনাব মাঃ শিহ ল 
ইসলাম

এল ০১৯১১৫৬৩৪৮০

জনাব মাঃ তা ল 
ইসলাম

সহঃ া  িহঃ রঃ ০১৭১৬৭১৯৩১৯ ল ড়া, রংছাতী, বড়কাপন
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জনাব মাঃ সাই ল 
ইসলাম

ওয় ািরং পিরদশক ০১৭১৯৮০৭০৮০

০৪ বধলা জানাল অিফস

জনাব েকৗঃ মাঃ 
মালাম ম জা

আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯-৪০৭১০৪ বধলা,ঘাগড়া, গাহালাকা া

জনাব মাঃ শিফ ল 
ইসলাম

ওয় ািরং পিরদশক ০১৭৩৪-৫৩১০৪০

জনাব মাঃ ফরহাদ 
িমঞা

এিজএম(ওএ এম) ০১৭৬৯-৪০৭১০৬ হাগলা,আিগয়া, বরা

জনাব মাঃ কাম ামান এল ০১৯১৪-৯৯৮৯৭৮
জনাব মাঃ মা দ কিরম সহঃ িনঃইি ঃ ০১৭২১-০৬৬১৬৭ জািরয়া, খিলশাউর,নারাি য়া
জনাব মাঃ মাজা ফর 
হােসন

এলএম-১ ০১৭৩১-৪২১৪২৮

জনাব মাঃ হাসা ামান ইিস ০১৭৬১-৬৫২২১০ িবশকা নী, 
ধলা ল াও,মইলাকা াজনাব মাঃ ইকবাল 

হােসন
এল ০১৭৬৫-১২৮৪১৪

০৫ গা র জানাল অিফস

জনাব মাহা দ 
দেলায়ার হােসন

আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯-৪০০২৩২ গা র, চি গড়, িবিরিশিড়

জনাব আিশক চ  
দবনাথ

ওয় ািরং পিরদশক ০১৭২১-৪৪৫৫২২

জনাব েকৗঃ মিনর 
হােসন

এিজএম (ওএ এম) ০১৭৬৯-৪০০৬৯৪ কােকরগড়া, জািরয়া, 
গাওকাি য়া, গাবরাগািত

জনাব মাঃ কামাল 
হােসন

এল ০১৭১৫-৯৩৫১৫৪

জনাব মাঃ বলাল উি ন 
তাং

িনঃইি ঃ ০১৭৫৯-৬৩৬৪১৪ াগড়া, 
বাকলেজাড়া,কািলহালা

জনাব মাঃ মাখেল র 
রহমান

এল ০১৭৩৫-৭৭৪০৯৭

০৬ মাহনগ  জানাল 
অিফস

জনাব মাঃ আ ল কালাম আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯-৪০০২৩০ মাহনগ , িবরাম র
জনাব পিরমল চ এল ০১৭১৪-৭৪৮১৯০
জনাব মাঃ ল ইসলাম ইিস ০১৭৩৭-০৫৭১৪২ বটতলী, ত িলয়া, মাখান,
জনাব মাঃ েয়ল িময়া এল িস এল ০১৭২৩-০৫১৫৮৭
জনাব মাঃ রিবউল সহঃ িনঃইি ঃ ০১৭৭০-১৪৩০৮২ গাগলােজাড়, সমাজ
জনাব মাবারক হােসন এলএম-১ ০১৯১৯-৪৫১৯৭৫
জনাব মাঃ শাজাহান এম  এস ০১৭৩৮-২৯০৯১৮ য়াইয়, িসংধা
জনাব মাঃ আ াহ 
আল হাদী

ওয় ািরং পিরদশক ০১৬২১-০৫৭৫২১

০৭ বারহা া জানাল 
অিফস

জনাব মাঃ মা র রশীদ আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯-৪০৭৭২৪ বারহা া, িচরাম
জনাব মাঃ জিহর উ ীন ওয় ািরং পিরদশক ০১৩১৫-৫৫৩৬৭৯
জনাব ভ িব াস এিজএম (ওএ এম) ০১৭৬৯-৪০৭৭২৫ রায় র, আসমা, সাহতা
জনাব মাঃ ওমর ফা ক এইিস ০১৭৫৩-৭৭০০৪৪
জনাব মাঃ মহােফল হক 
সরকার

সহঃ িনঃইি ঃ ০১৭৩৪-৫৪২১০০ িসংধা,বাউসী

জনাব রােম র দাস এল ০১৯২৬-৫৮১৫১৬

০৮ মদন জানাল অিফস

জনাব মাঃ িফেরাজ 
হােসন

আহবায়ক ও িড িজএম ০১৭৬৯-৪০০২৩১ মদন, গািব

জনাব মাঃ শাহজাহান এল ০১৭৩৫-২১৪৩৭৯
জনাব মাঃ মা ামান এিজএম(ওএ এম) ০১৭৬৯-৪০১৬৫০ কাইটাইল, চান াও, 

ফেত র,গাজী রজনাব মাঃ আঃ হািকম এম ০১৭৩৮-৩৩৫৮৮৬
জনাব মাঃ রজাউল 
কিরম

সহঃ িনঃ ইি ঃ ০১৩০৩-৯৮০৪৮৩ িল া,চা য়া, ম ী র,নগর

জনাব মাঃ ৎফর 
রহমান

এল ০১৭৬৯-৪০১৬৫৭

জনাব মাঃ কাম ামান ওয় ািরং পিরদশক ০১৭৫০-৬৯০৩২৮ নােয়ক র, িতয় , খািলয়া িড়
জনাব মাঃ রাহা ল 
ইসলাম

এল ০১৭৬৯-৪০৭১০৫

আটপাড়া সাব- জানাল 

জনাব মাঃ দেলায়ার 
হােসন 

আহবায়ক ও এিজএম 
(ওএ এম)

০১৭৬৯-৪০৭১০৩ বািনয়াজান, নই

জনাব মাঃ নাজ ল 
ইসলাম

এলএম-১ ০১৭১৭-৩৩৩১৯৭

জনাব মাঃ লতান 
িব াস

সহঃ িনঃ ইি ঃ ০১৭৮৭-৯৫১৩৮১ র িশয়া, দৗজ, খারী
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০৯ অিফস জনাব মাঃ মহদী হাসান এল ০১৭১২-৬৯৭১৫৯
জনাব মাঃ তহিম র 
রহমান

এইিস ০১৫২১-৪৭৪১৩৫ েন র, তিলগািত

জনাব মাঃ ছরওয়ার 
জাহান

এল ০১৭১২-৬৮৭১৬৩

১০ ধমপাশা সাব- জানাল 
অিফস

জনাব মাঃ হািফ র 
রহমান

আহবায়ক ও এিজএম 
(ওএ এম)

০১৭৬৯-৪০৭৭২৬ ধমপাশা, উঃ বংশী া, দঃ 
বংশী া,

জনাব মাঃ ফেয়জ উ ীন এল ০১৭২৪-১০১৭১৯
জনাব মা াইন িব াহ এইিস ০১৬৮৬-৫০৭৩৮২ পাই রা , সলবরষ, ম নগর
মাঃ মিতউর রহমান এলএম-১ ০১৭৯১-৬৯১৬৪৯
জনাব কাজী আহকা ল 
ইসলাম

সহঃ িনঃ ইি ঃ ০১৭১৬-৯৫১২৬৫ চামারাদািন, জয় , খাই 
রাজা র

জনাব মাঃ ল আিমন এম ০১৭১৯-৪৬৯৩৯৩
কায প িরধ ী ঃকায প িরধ ী ঃ
১। িতিদন সংি  এলাকা সেরজিমেন পিরদশন।
২। সচ াহকেদর সােথ আেলাচনা ও মতিবিনময় করা।
৩। া  সম া, অিভেযাগ িলিপব  করা।
৪। ানীয় জন িতিনিধ, ানীয় শাসন, িষ কমকতা ও অ া  ি  বেগর সােথ মতিবিনময় করা ।
৫। রাত ১২:০০ ঘ কা থেক ভার ৬ :০০ ঘ কা পয  িব ৎ সরবরাহ পিরি িত অবেলাকন করা ।
৬। সচ সং া  অ  যেকান পিরি িত।

সংি  কিম র আহবায়কগণ সচ একালা পিরদশন বক িতিদন িবকাল ৪:০০ ঘ কার মে  িন া রকারীেক What’s app বাতার মা েম িরেপাট
দান করেবন।

িবষয়  অতীব জ রী।

২৫-৮-২০২২
িব ব মার সরকার

জনােরল ােনজার (চলিত দািয় )
ফান: ০৯৫১৬১৩৫৩

ইেমইল:
netrokonapbs@gmail.com

ন র: ২৭.১২.৭২০০.৫৪৫.০৫.০১১.২২.৪৮৯৮/১ তািরখ: ১০ ভা  ১৪২৯
২৫ আগ  ২০২২

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল: 
১) জলা শাসক, জলা শাসেকর কাযালয,় ন েকাণা
২) ধান সহকারী, িলশ পার, িলশ পােরর কাযালয়, ন েকাণা
৩) িনবাহী পিরচালক, িনবাহী পিরচালক এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৪) পিরচালক, পিবস মিনটিরং ও ব াপনা পিরচালন ( ক ীয় অ ল) পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৫) পিরচালক (চলিত দািয় ), িসে ম অপােরশন পিরদ র, ক ীয় অ ল, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
৬) িসিনয়র িসে ম এনািল , আইিস  পিরদ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড

৩



৭) ত াবধায়ক েকৗশলী , ত াবধায়ক েকৗশলীর কাযালয়, ময়মনিসংহ জান
৮) িনবাহী েকৗশলী, িনবাহী েকৗশলীর কাযালয়, বাপিবেবা, ন েকানা
৯) উপেজলা িনবাহী অিফসার, ( ন েকাণা
সদর/মদন/ মাহনগ /বারহা া/ গা র/ বধলা/কলমাকা া/আটপাড়া/ ক য়া/খািলয়া রী, ন েকাণা,ধমপাশা/ম নগর, নামগ )।
১০) চয়ার ান……….., উপেজলা পিরষদ।
১১) উপেজলা িষ কমকতা ( ন েকাণা
সদর/মদন/ মাহনগ /বারহা া/ গা র/ বধলা/কলমাকা া/আটপাড়া/ ক য়া/খািলয়া রী, ন েকাণা,ধমপাশা/ম নগর, নামগ )।
১২) একা  সিচব, সদ  (সিমিত ব াপনা) এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
১৩) একা  সিচব, সদ  (িবতরণ ও পিরচালন) এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
১৪) একা  সিচব, সদ  (পিরক না ও উ য়ন) এর দ র, বাংলােদশ প ী িব তায়ন বাড
১৫) িডিজএম, (সদর-কািরগরী)/ গা র/ মাহনগ / বধলা/মদন/ ক য়া/বারহা া/কলমাকা া জানাল অিফস, নপিবস ।
১৬) এিজএম (ওএ এম) আটপাড়া/ধমপাশা সাব জানাল অিফস, নপিবস।
১৭) এিজএম (ওএ এম/ইএ িস/এমএস/ শাসন/অথ), নপিবস।
১৮) এিজএম(আই ), নপিবস।(ওেয়ব সাইেড আপেলাড করা জ  িনেদশ দান করা হেলা)।
১৯) জনাব……….. ন েকাণা পিবস।
২০) অিফস কিপ/মা ার কিপ।

২৫-৮-২০২২
িব ব মার সরকার

জনােরল ােনজার (চলিত দািয় )
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