
খুলনা বিভাগ 

ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

1.  খুলনা জনাব মমাোঃ আব্দুল মতিন 

মমট্রাথানা সমবায় 

কম মকিমা 

মমট্রা থানা সমবায় 

কার্ মালয়, খুলনা। 

০১৬১৬-

১৩৯১৫৬ 

০৪১-৮১০৪০৯ tcokhulnametro@gmail.com 

2.  খুলনা জনাব শ.ম. রাতশদুল 

আলম (ভা:প্রা) 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কয়রা 

০১৭১৮-

১০২৯৬১ 

০৪০২৬-

৫৬০১৫ 

ucokoyra@gmail.com 

3.  খুলনা জনাব প্রশান্ত কুমার 

ব্যানাজী 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, রূপসা 

০১৯১১-

০১৫৬৫৪ 

০৪১-৮০০৪০৮ ucorupsha@gmail.com 

4.  খুলনা জনাব জান্নাতুন মনছা  

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, বটিয়াঘাটা 

০১৭১৬-

৯৩০৬০৬ 

০৪০২২-

৫৬০২৪ 

ucobatiaghatakhulna@gmail.com 

5.  খুলনা জনাব এফ এম মসতলম 

আক্তার 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, ডুমুতরয়া 

০১৭১১-

৩৯৮৯৩৮ 

০৪০২৫-

৫৬১১৯ 

ucodumuria@gmail.com 

6.  খুলনা জনাব শংকর চন্দ্র তবশ্বাস 

উপট্জলা সমবায় 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মিরখাদা 

০১৯১১-

৬০৪৬০৯ 

০৪০২৯-

৫৬০৪২ 

ucoterokhada@gmail.com 

mailto:ucorupsha@gmail.com
mailto:ucobatiaghatakhulna@gmail.com
mailto:ucodumuria@gmail.com
mailto:ucoterokhada@gmail.com


ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

কম মকিমা 

7.  খুলনা জনাব প্রণয় রঞ্জন মন্ডল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, দাট্কাপ 

০১৭১৫-

৫৭৬৪৭১ 

০৪০২৩-

৫৬০৭৯ 

ucodacopekhulna@gmail.com 

8.  খুলনা জনাব মমাোঃ আব্দুস সাত্তার 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, পাইকগাছা 

০১৭১৭-

৮৯৭৬৬৮ 

০৪০২৭-

৫৬০৫৮ 

uco.paik@gmail.com 

9.  খুলনা জনাব সরদার জাতিদুর 

রিমান 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, তদঘতলয়া 

০১৭১১-

৯৩৭০১০ 

০৪১-৮৯০১৮৯ digholiauco@gmail.com 

10.  খুলনা জনাব খন্দকার জতিরুল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, ফুলিলা 

০১৭৭৪-

৩১৫৫৩৩ 

০৪১-৭০১০৮১ ucofultola@gmail.com 

 

11.  িাফগরহাে জনাব মদবব্রি তমত্র 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, বাট্গরিাট সদর 

০১৯১৯-

৯৩২৯৫৯ 

০৪৬৮-৬২১৭৬ ucobsadar@gmail.com 

12.  িাফগরহাে জনাব – 

উপট্জলা সমবায় 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, ফতকরিাট 

০১৭২৭-

৬৪৭৯৪৭ 

০৪৬৫৩-

৫৬০৪৭ 

ucobfakirhat@gmail.com 

mailto:ucodacopekhulna@gmail.com
mailto:uco.paik@gmail.com
mailto:ucofultola@gmail.com
mailto:ucobsadar@gmail.com


ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

কম মকিমা 

13.  িাফগরহাে জনাব আশুট্িাষ কুমার 

মতিক 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মমািািাট 

০১৭৩১-

০৪৯৪৬৮ 

০৪৬৫৫-

৫৬১০৪ 

ucobmollahat@gmail.com 

14.  িাফগরহাে জনাব মমািা সাইফুল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, তচিলমারী 

০১৭১৪-

৯৬৯৯৬০ 

০৪৬৫২-

৫৬০৭৫ 

ucobchitalmari@gmail.com 

15.  িাফগরহাে জনাব মশখ হুমায়ূন কতবর 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কচুয়া 

০১৯৩৭-

৭৪১১৭৩ 

০৪৬৫২-

৫৬০৯১ 

ucobkochua@gmail.com 

16.  িাফগরহাে জনাব মমািাোঃ নূর 

আলম(ভা:প্রা:) 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মমাট্েলগঞ্জ 

০১৭১৬-

৪১৯০৬৩ 

০৪৬৫৬-

৫৬১৭৭ 

ucobmorrelgang@gmail.com 

17.  িাফগরহাে জনাব মমািাম্মদ মতনর 

মিাট্সন 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, শরণট্খালা 

01727-

940065 

০৪৬৫৯-

৫৬১৪১ 

ucobsoronkhola@gmail.com 

18.  িাফগরহাে পতরট্িাষ কুমার চক্রবিী উপট্জলা সমবায় ০১৭১৬- ০৪৬৫৭- ucobrampal@gmail.com 

mailto:ucobmorrelgang@gmail.com


ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

কার্ মালয়, রামপাল ৪৯৫৮৫১ ৫৬০৫৮ 

19.  িাফগরহাে জনাব মমাোঃ মমাস্তফা 

কামাল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মমাংলা 

০১৭১৬-

১৫২৪৯২ 

০৪৬৫৮-

৭৩১৭২ 

ucobmongla@gmail.com 

 

20.  সাতক্ষীরা জনাব খান তিট্য়বুর 

রিমান 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

সািক্ষীরা সদর 

০১৭২০-৫৭২০১১ 

০৪৭১-৬৩২১৭ 

uco_satkhirasadar@yahoo.com 

21.  সাতক্ষীরা জনাব মমাছাোঃ 

কামরুন্নািার(ভা:প্রা:) 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কলাট্রায়া 

০১৬৩৫-

২৪৭১১০ ০৪৭২৪-

৭৫৩৫৬ 

uco_kalaroa@yahoo.com 

22.  সাতক্ষীরা জনাব মমাোঃ রতফকুল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, িালা 

০১৭১৭-

৮৬৪৮৭০ ০৪৭২৭-

৫৬২৫০ 

uco_tala@yahoo.com 

23.  সাতক্ষীরা জনাব মমাোঃ কতরমুল িক 

উপট্জলা সমবায় 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, আশাশুতন 

০১৭১২-

৯০৪৮৩৩ 

০৪৭২২-

৫৬০১৮ 

uco_assasuni@yahoo.com 



ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

কম মকিমা 

24.  সাতক্ষীরা জনাব মমাোঃ আকরাম 

মিাট্সন 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মদবিাটা 

০১৯৭৩-

১২১২৭৫ ০৪৭৩২-

৭২০৭৭ 

uco_debhata@yahoo.com 

25.  সাতক্ষীরা জনাব মমাোঃ মুতজবুর 

রিমান(ভা:প্রা) 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কাতলগঞ্জ 

০১৭১৮-

২৯১৩৭৩ ০৪৭২৫-

৫৬০১৩ 

uco_kaliganjsatkhira@yahoo.com 

26.  সাতক্ষীরা জনাব মমাোঃ জহুরম্নল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, শ্যামনগর 

০১৭১২-

৬৪৫২৮৬ ০৪৭২৬-

৭৪০২৪ 

uco_shayamnagar@yahoo.com 

 

27.  যফ ার জনাব রনতজি কুমার দাস 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, র্ট্শার সদর 

০১৭১১-

২৭১৬৫৮ 

০৪২১-৬১৩৫৫ uco.jessore@gmail.com 

28.  যফ ার জনাব স্বপন কুমার 

সরকার 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, বাঘারপাো 

০১৭১৮-

২৪৯০৬৫ 

০৪২২৩-

৫৬০৬৬ 

uco.bagharpara@gmail.com 



ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

29.  যফ ার জনাব মমাোঃ ছালাউতিন 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়,  মচৌগাছা 

০১৭৩২-

৮৬৭৩৪৮ 

০৪২২৪-

৫৬০৩১ 

uco.chaugacha@gmail.com 

30.  যফ ার জনাব এতবএসএম আক্কাস 

আলী 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, শাশ মা 

০১৭১৭-৬১৪১১৫ ০৪২২৮-

৭৬১৬৬ 

uco.sarsha@gmail.com 

31.  যফ ার জনাব মমাোঃ মবনজীর 

আিট্মদ 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, তিকরগাছা 

০১৯১২-

৯৪৯৩৯৭ 

০৪২২৫-

৭১৭২২ 

uco.jhikargacha@gmail.com 

32.  যফ ার জনাব মমাছাোঃ নাতসমা 

খাতুন 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মতনরামপুর 

০১৯৩১-

৮৭৮৮৭১ 

০৪২২৭-

৭৮১৮১ 

uco.monirampur@gmail.com 

33.  যফ ার জনাব মমাোঃ নজরম্নল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মকশবপুর 

০১৭১২-৪৭৭৯১৬ ০৪২২৬-

৫৬২৩৩ 

uco.keshabpur@gmail.com 

34.  যফ ার জনাব নাসতরন সুলিানা 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, অভয়নগর 

০১৯১১-

৯৩১৪৯৩ 

০২৪২১-৪৪০৫২ uco.avaynagar@gmail.com 



ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

 

35.  চুয়াডাঙ্গা কাজী বাবুল মিাসট্ন 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, চুয়াডাঙ্গা সদর 

০১৭১৪-

৯৪৮৯৬৫ 

০৭৬১-৬৩১১৪ sadarucochuadanga@gmail.com 

36.  চুয়াডাঙ্গা জনাব – 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, আলমডাঙ্গা 

০১৭১০-

৮৩৪১৭২ 
০৭৬২২-

৫৬২০৪ 

cooperativealam@gmail.com 

37. চুয়াডাঙ্গা জনাব মমাোঃ িারুন অর 

রশীদ 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, দামুেহুদা 

০১৭৪৮-

৯৪১৯৮২ 

০৭৬২৩-

৫৬০২৯ 

ucodamurhuda.chu@gmail.com 

38.  চুয়াডাঙ্গা জনাব মমাোঃ মমািািার 

মিাট্সন 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, জীবননগর 

০১৭১৯-

১৯৬২০৩ 

০৭৬২৪-

৭৫০০৪ 

ucojibannagar@gmail.com 

 

39.  মাগুরা জনাব আশীষ কুমার 

মচৌধুরী 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মাগুরা  সদর 

০১৭৫৮-

৫৯২২১০ 

০৪৮৮-৬২২৫৪ uco.magurasadar@gmail.com 

40.  মাগুরা জনাব মমাোঃ তিট্য়বুর 

রিমান 

উপট্জলা সমবায় 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মিম্মদপুর 

০১৭১৭-

৬৫৯৫৭৯ 

০৪৮৫২-

৭৫০১১ 

uco_mohammadpur@yahoo.com 

mailto:sadarucochuadanga@gmail.com


ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

কম মকিমা 

41.  মাগুরা জনাব পংকজ কুমার 

মন্ডল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, শাতলখা 

০১৭১৭-

২৭২৭০৩ 

০৪৮৫৩-

৫৬০১৮ 

ucoshalikhamagura@gmail.com 

42.  মাগুরা জনাব মমাোঃ নূট্রাল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, শ্রীপুর 

০১৭২৫-

৯১৭৯৭৯ 

০৪৮৫৪-

৫৬১১৬ 

uco_sreepur@yahoo.com 

 

43.  নড়াইল জনাব মমাোঃ িারুন 

আিট্ম্মদ তসকদার 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, নোইল সদর 

০১৭২২-

৫৫৬৬৫৫ 

০৪৮১-৬২০৫৯ uconarailsadar@gmail.com 

44.  নড়াইল জনাব – 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কাতলয়া 

০১৭১২-

০৭৩৭৭৩ 

০৪৮২২-

৫৬০৬২ 

ucokalia2019@gmail.com 

45.  নড়াইল জনাব মমাোঃ িাতরকুল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মলািাগো 

০১৭১৩-

৮১৫৫২৪ 

০৪৮২৩-

৫৬৩৭৬ 

ucolohagara2018@gmail.com 

mailto:uconarailsadar@gmail.com
mailto:ucokalia@gmail.com
mailto:ucolohagara2018@gmail.com


ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

 

46.  জমফহরপুর জনাব তমলন কুমার দাস 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

মমট্িরপুর সদর 

০১৭২০-

৫৪৩৪০১ ০৭৯১-৬৩১০৯ 

ucomeherpursadar63@gmail.com 

47.  জমফহরপুর জনাব মমাোঃ মািবুবুল িক 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, গাংনী  

০১৭১৫-

৫৬৬৩২৩ 
০৭৯২২-

৭৫৩৮৪ 

uco_gangnimeherpur@yahoo.com 

48.  জমফহরপুর জনাব অট্শাক কুমার 

তবশ্বাস 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মুতজবনগর 

০১৭১৪-

৫৯৩০৯৪ ০৭৯২৩-

৭৪০৭৩ 

ucormujibnagar@gmail.com 

 

49.  কুবিয়া জনাব মমাছাোঃ জহুরা 

খানম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কুতিয়া সদর 

০১৭১৪-৫৯২২৭১ ০৭১-৬২০৮৫ ucosadark@gmail.com 

50.  কুবিয়া জনাব মমাোঃ এনামুল িক 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মভোমারা 

০১৯১৭৯৪৩০০৪ ০৭০২২-

৭১০২০ 

ucobheramarakus@gmail.com 

51.  কুবিয়া জনাব মমাোঃ আতনছুর 

রিমান 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কুমারখালী 

০১৭১৯-

৭৬৫৯৯৫ 

০৭০২৫-

৭৬৪৭০ 

anisur-uco@gmail.com 



ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

52.  কুবিয়া জনাব মমাোঃ সাা্ঈদ িাসান 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মখাকসা 

০১৭১৬-

৫৯৩৩৪৫ 

০৭০২৪৫৬০২০ ucokhoksa@gmail.com 

53.  কুবিয়া জনাব মমাছাোঃ নাজতবন 

আক্তার 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মীরপুর 

০১৭১৯-৯১৭৭১৯ ০৭০২৬৫৬২৯৯ ucomirpur@gmail.com 

54.  কুবিয়া জনাব জনাব মমাছাোঃ 

জান্নাি-আরা- পারভীন 

িীরা (ঢাকা সংযুক্ত) 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মদৌলিপুর 

০১৭৩৯-

৬৩০১৩২ 

০৭০২৩-

৭৫২২৩ 

ucodaulatpurkushtia@gmail.com 

      

55.  বিনাইদহ জনাব মমাোঃ জাফর 

ইকবাল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

তিনাইদি সদর 

০১৭১১-৫৭২১৪৬ ০৪৫১-৬১৪৪৭ uco.sadorjhe@gmail.com 

56.  বিনাইদহ জনাব মমাোঃ আসলাম 

আলী ভ ূঁইয়া 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, কালীগঞ্জ 

০১৭১৮-৭২৪১৯২ ০৪৫২৩-

৫৬০০৩ 

uco.kaliganjjhe@gmail.com 



ক্র: 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর 

ই-জমইল 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

57.  বিনাইদহ জনাব মমািাোঃ রতফকুল 

িক 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মকাটচাঁদপুর 

০১৭১৩-

৯০২৪১৭ 

০৪৫২৪-

৬৫৪২৭ 

uco.kotchandpurjhe@gmail.com 

58.  বিনাইদহ জনাব মমাোঃ ফতরদুল 

ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, মট্িশপুর 

০১৭১৬-

৫৪৯৫৬৮ 

০৪৫২৫-

৫৬২০৩ 

uco.maheshpurjhe@gmail.com 

59.  বিনাইদহ জনাব  এম এম তশিাবুর 

রিমান 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, িতরণাকুন্ডু 

০১৯১৮-

০৬১৩১৬ 

০৪৫২২-

৭৪০৭০ 

uco.harinakundu@gmail.com 

60.  বিনাইদহ েনাি জমাোঃ 

আসাদুজ্জামান,সংযুক্ত 

বিভাগীয় সমিায় 

কায মালয়, খুলনা 

উপট্জলা সমবায় 

কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় 

কার্ মালয়, তশলকুপা 

০১৯২৩-

৬৪৪৬৬৪ 

০৪৫২৬-

৫৬০১১ 

uco.shailkupajhe@gmail.com 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                         রাে াহী বিভাগ 

 

ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

1.  বসরােগঞ্জ েনাি আমাত-উল-ইলাহ 

খান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

বসরােগঞ্জ 

সদর,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭১৬-

৫৩৬৪৪০ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫১-

৬৪৩৮৯ 

uco.sirajganjsadar@gmail.com 

2.  েনাি জমাোঃ মারু  জহাফসন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

 াহোদপুর,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭১৮-

২৬২১৭০ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২৯-

৫৬২০১ 

uco.shajadpur@gmail.com 

3.  জমাোঃ জমাখফলছুর রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

উল্লাপাড়া,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭২৮-

৩১৮৬১৯ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২৭-

৬৪২৫৬ 

coop.ullapara@gmail.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

4.  েনাি জমাোঃ নুরুজ্জজ্জমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

রায়গঞ্জ,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৫৫২-

৪১৪৩০৫ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২৬-

৫৬১২৭ 

uco.raigonj@gmail.com 

5.  েনাি জুলব কার আহফমদ 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

তাড়া ,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭৩১-

৬৩৪৮১৯ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২৮-

৫৬১০৬ 

uco.taras2@gmail.com 

6.  জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

জিলকুবি,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭১১-

২২০২৩২ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২২-

৫৬১০২ 

uco.belkuchi@gmail.com 

7.  েনাি দ্বীন িন্ধু মৃধা 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

কামারখন্দ,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭১৫-

৪২৮৪৫১ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২৪-

৫৬০৯২ 

uco.kamarkhanda@gmail.com 

8.  েনাি জমাছাোঃ নাবছমা খাতুন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

কাবেপুর,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭৬১-

৭৪৭৪৪৬ 

জেবলফ ানোঃ০৭৫২৫-

৫৬১২২ 

uco.coopkazipur@gmail.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

9.  েনাি জমাোঃ লািলু তালুকদার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

জিৌহালী,বসরােগঞ্জ। 

জমািাইলোঃ০১৭৫৪-

০৮৫৫৮৮ 

জেবলফ ানোঃসংফযাগ 

বিবিন্ন 

uco.chouhali24@gmail.com 

অঅঅঅ  

lablutalukder69@gmail.com 

10.  িগুড়া জমাোঃ আবতকুর রহমান 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

িগুড়া সদর, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭১৬৪৩৮৬৪৪ 

জেবলফ ান: ০৫১৭৮০৯৭ 

uco_bograsadar@yahoo.com 

11.  কােী  াফতমা তুে জোহরা  

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

 াোহানপুর, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭৩৫৮৮৯৯৬১ 

জেবলফ ান: ০৫১৮২১০৬ 

uco_shajahanpur@yahoo.com 

12.  জমাোঃ আব্দুল েবলল 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

জ রপুর, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭৭৩৮৬৫৫৭৬ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৯৭৭৪২৮ 

uco_sherpur@yahoo.com 

13.  জমাোঃ আতাউর রহমান 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

ধুনে, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭১৭৮৮৮৬৪০ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৩৫৬২৪২ 

uco_dhunut@yahoo.com 

14.  আব্দুল্লাহ আল মামুন 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

গািতলী, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭১২৫১৬৮৭১ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৫৭৫১২৫ 

uco_gabtali @yahoo.com 

15.  জমাোঃ সালাহ উবিন বসবিক 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

সাবরয়াকান্দী, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭১৪৭০৬৭৯৬ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৮৫৬২৫৫ 

uco_sariakandi@yahoo.com 

mailto:uco.chouhali24@gmail.com


ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

16.  জমাছাোঃ হাওয়া জিগম 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

জসানাতলা, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৮৩৫২১৮৮০৯ 

জেবলফ ান: 

০৫০৩২৭৯০৬৬ 

uco_sonatola@yahoo.com 

17.  জমাছাোঃ রাবেয়া সুলতানা 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

ব িগঞ্জ, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭৫৬৪১১৪৩৯ 

জেবলফ ান: 

০৫০৩৩৬৯০৫৫ 

uco_shibgonj@yahoo.com 

18.  জমাোঃ োহাঙ্গীর জহাফসন 

মন্ডল 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

কাহালু, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭১২৯৮৬৭৬৪ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৬৬৬০৫৫ 

uco_kahalu@yahoo.com 

19.  জরাফকয়া সুলতানা 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

দুপিাঁবিয়া, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭২৭৭৪৪৬১৯ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৪৫১০০৩ 

uco_dupchachia@yahoo.com 

20.  জমাোঃ আব্দুস ছালাম 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

আদমদীবি, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭৮৮৯১৬২৫৮ 

জেবলফ ান: ০৭৪১৬৯২০৬ 

uco_adamdighi2@yahoo.com 

21.  জমাছাোঃ সাবিহা আ রুে 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় 

নন্দীগ্রাম, িগুড়া।  

জমািাইল: 

০১৭১১৪৫০৯৯৬ 

জেবলফ ান: 

০৫০২৭৭৬১৪৮ 

uco_nandigram@yahoo.com 

22.  নওগাঁ েনাি আকন্দ রাফে উল্লাহ্ 

মাবনক 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, নওগাঁ সদর, 

নওগাঁ 

০১৭১৫-৬৩৬১৩৯ 

০৭৪১-৬১৫০১ 

ucosadarngon@gmail.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

23.  েনাি জমাোঃ  সামছুল হক 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, রানীনগর, 

নওগাঁ 

০১৭১৪-৫০৯১০২ 

০৭৪৩৩-৫৬০৫৭ 

ucoraningon@gmail.com 

24.  েনাি জমাোঃ লুৎ র রহমান 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, িদলগাছী, 

নওগাঁ 

০১৭৯০-৩৬৫০৫৮ 

০৭৪২৩-৫৬০৬১ 

ucobadalgachingon@gmail.com 

25.  েনাি হারুনুর রব দ 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, ধামইরহাে, 

নওগাঁ 

০১৭৮০-১৫৭০৭৮ 

০৭৪২৪-৫৬০৯৪ 

ucodhamuirhatngon@gmail.com 

26.  েনাি জমাোঃ রুহুল আবমন 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, বনয়ামতপুর, 

নওগাঁ 

০১৭২৭-১৩২২৮৭ 

০৭৪২৭-৫৬০৭৮ 

uconiamatngon@gmail.com 

27.  েনাি জমাোঃ তসবলম উিীন 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, পত্নীতলা, নওগাঁ 

০১৭৯৯-৬৩৭৮২৮ 

০৭৪২৮-৬৩১০৯ 

ucopatnitalangon@gmail.com 

28.  েনাি জমাোঃ রব কুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, জপার া, নওগাঁ 

০১৭২৬-৩২৫৪৯৪ 

০৭৪২৯-৫৬০৪৪ 

ucoporshangon@gmail.com 

29.  েনাি হীফরন্দ্রনাথ সরকার 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, মহাফদিপুর, 

নওগাঁ 

০১৭২০-২৪৫৪৪৪ 

০৭৪২৬-৭৫১২৪ 

ucomohadevngon@gmail.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

30.  েনাি জমাোঃ  আলতা   

জহাফসন 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, মান্দা, নওগাঁ 

০১৭৬৬-৪২০৫৬৯ 

০৭৪২৫-৬২০৫৫ 

ucomandangon@gmail.com 

31.  েনাি জমাোঃ আব্দুর র ীদ 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, সাপাহার, নওগাঁ 

০১৭৩৭-৩৭০১৯৪ 

০৭৪৩২-৭৪০৯৮ 

ucosapaharngon@gmail.com 

32.   এস.এম বনোম উবিন 

আহফেদ 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, আত্রাই, নওগাঁ 

০১৭১৪-২৫৮৬১০ 

০৭৪২২-৭১০৫৪ 

ucoatringon@gmail.com 

33.  িাঁপাইনিািগঞ্জ 

 

সুনীল কুমার সরকার 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, নাফিাল, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমািাইল: ০১৭১৩-

১৪৯০৩৩ 

জেবলফ ান: ০৭৮২৪-

৫৬০৭১ 

uco.nachol@yahoo.com 

34.  জমাোঃ নাবদম উবিন  

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, জগামস্তাপুর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমািাইল: ০১৭১৬-

২০৬০০০ 

জেবলফ ান: ০৭৮২৩-

৭৪২৫১ 

uco.gomostapur@yahoo.com 

 

35.  আব্দুল হাবলম  

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, জভালাহাে, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমািাইল: ০১৭১২-

০৮৮৫১০ 

জেবলফ ান: ০৭৮২২-

৫৬০৮১ 

uco.bholahat@yahoo.com 

mailto:uco.nachol@yahoo.com
mailto:uco.bholahat@yahoo.com


ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

36.  জমাোঃ   ব কুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, 

িাঁপাইনিািগঞ্জসদর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমািাইল: ০১৭১৬-

৯২৪৮৪০ 

জেবলফ ান: ০৭৮১-

৫১০৪২ 

uco.chapaisadar@yahoo.com 

 

37. জমাোঃমাহবুি আবর   

উপফেলা সমিায়অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, ব িগঞ্জ, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

জমািাইল: ০১৭৮৮-

২৭৬৮৭৪ 

জেবলফ ান: ০৭৮২৫-

৭৫৩১৪ 

ucoshibganj@yahoo.com 

 

38.  পািনা জমাোঃ মাসুদ রানা, উপফেলা 

সমিায় অব সার. 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, 

পািনা সদর 

জমািাইল- ০১৭১১-

৯৬০৪৩৪ 

জেবলফ ান- ০৭৩১-

৫১৮৯২ 

ucopabnasador@gmail.com 

39.  জমাোঃ আমোদ জহাফসন 

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

ঈশ্বরদী 

জমািাইল- ০১৭৫৮-

০৯৪৪৪৪ 

জেবলফ ান- ০৭৩২৬-

৬৩৮৭১ 

uco_iswardi@yahoo.com 

40.  জমাোঃমবেির রহমান, 

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

আেিবরয়া 

জমািাইল -০১৭১৩-

১৪৯১১১ 

জেবলফ ান -০৭৩২২-

৫৬০৩৮ 

uco_atghoria@yahoo.com 

mailto:ucopabnasador@gmail.com
mailto:uco_iswardi@yahoo.com
mailto:uco_atghoria@yahoo.com


ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

41.  সমর কুমার বিশ্বাস, 

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

িােফমাহর, 

জমািাইল -০১৭১৩-

১৪৯১০৭ 

জেবলফ ান -০৭৩২৪-

৫৬৩২৭ 

uco_chatmohar@yahoo.com 

42.  জমাোঃ রব কুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

ভাঙ্গুড়া 

জমািাইল- ০১৭১৩-

৬২৪১১৬ 

জেবলফ ান-০৭৩২৮-

৫৬১১০ 

uco_bhangura@yahoo.com 

43.  কায়সার জমাোঃ রুহুল আবমন,  

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

 বরদপুর 

জমািাইল-

০১৭১৭০০৩০২১ 

জেবলফ ান-০৭৩২৫-

৬৪০৪৮ 

uco_faridpur@yahoo.com 

44.  জমাোঃ আব্দুল জমাত্তাফলি, 

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

সাঁবথয়া 

জমািাইল-

০১৭১১৭৮৭৩৯৭ 

জেবলফ ান -০৭৩২৭-

৫৬১২১ 

uco_sathia@yahoo.com 

45.  েনাি জমাোঃ বমোনুর রহমান, 

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

জিড়া 

জমািাইল-

০১৭১৮৮৯৯৮৭৪ 

জেবলফ ান -০৭৩২-

৩৭৫০৬৩ 

uco_bera@yahoo.com 

mailto:uco_chatmohar@yahoo.com
mailto:uco_bhangura@yahoo.com
mailto:uco_faridpur@yahoo.com
mailto:uco_sathia@yahoo.com
mailto:uco_bera@yahoo.com


ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

46.  জমাোঃফদফলায়ার জহাফসন 

(বিদুুৎ)  

উপফেলা সমিায় অব সার। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,  

সুোনগর 

জমািাইল নম্বর-

০১৭১৬৯৬০০৯৬ 

জেবলফ ান (অব স)  

নম্বর-০৭৩২৯-৫৬৩১২ 

uco_sujanagar@yahoo.com 

47.  েয়পুরহাে জমাোঃ সুলতান আলম 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, 

েয়পুরহােসদর,েয়পুরহা

ে। 

জমািোঃ ০১৭২৮৮৬৩৮১০ 

জেবলোঃ ০৫৭১-৬৩৫৬৪ 

 

uco_joypurhat@yahoo.com 

48.  জমাোঃ লুৎফুল কিীর বসবিকী, 

উপফেলাসমিায়অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় পাঁিবিবি, 

েয়পুরহাে। 

জমািাোঃ০১৭২০৪৯৭৩০৪ 

জেবলোঃ ০৫৭২৪-৭৫০২৬ 

uco_panchbibi@yahoo.com 

49.  জমাোঃ ইয়াে উবিন মন্ডল 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় অব স, 

আফেলপুর, েয়পুরহাে। 

জমািাোঃ০১৭১৮২৪১১৪৪ 

জেবলোঃ০৫৭২২-৬৪০৫২ 

uco_akkelpur@yahoo.com 

50.  জমাছাোঃ আবনছা জদফলায়ারা 

আঞ্জু 

উপফেলা সমিায় 

অব সার(ভাোঃ) 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় কালাই, 

েয়পুরহাে 

জমািাোঃ০১৭১৯৮৯৭৩৪৫ 

জেবলোঃ-০৫৭২৫-৫৬১০৪ 

uco_kalai@yaho.com 

51.  তাহবমনা খাতুন 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয় জক্ষতলাল, 

েয়পুরহাে। 

জমািাোঃ০১৭১৬৫৪০২৬৬ 

জেবলোঃ ০৫৭২-৩৫৬০৬৮ 

uco_khetlal@yahoo.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

52.  নাফোর জমাোঃ জমাস্তাব জুর রহমান, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

নাফোর সদর। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, নাফোর সদর। 

জমািাইল নং-

০১৭১৭০৮৮৭৪৫ 

জেবলফ া নং-

০৭৭১৬১১৯২ 

Uco.natoresadar24@gmail.com 

53.  জমাোঃ আব্দুর রাজ্জাক, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

বসংড়া। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়,বসংড়া। 

জমািাইল নং-

০১৭১৩১৪৯১৪০ 

জেবলফ া নং-

০৭৭২৬৬৩০২৫ 

Ucosingra4@gmail.com 

54.  সু ান্ত নারায়ন খাঁ, উপফেলা 

সমিায় অব সার, িড়াইগ্রাম। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, িড়াইগ্রাম। 

জমািাইল নং-

০১৭০৫৯৯৬৬০৩ 

জেবলফ া নং-

০৭৭২৩৫৬০৮৫ 

Uco.braigram@gmail.com 

55.  জমাোঃ রবিউল রানা, উপফেলা 

সমিায় অব সার, 

গুরুদাসপুর। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, গুরুদাসপুর। 

জমািাইল নং-

০১৯১৬০৪৩০৫৪ 

জেবলফ া নং-

০৭৭২৪৭৪৪১২ 

Uco.gurudaspur@gmail.com 

56.  জমাোঃ আব্দুল েোর, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

লালপুর, নাফোর। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, লালপুর। 

জমািাইল নং-

০১৭১০৬২৬৯৫০ 

জেবলফ া নং-

০৭৭২৫৭৫০৫৫ 

Lalpuruco4@gmail.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

57.  জমাোঃ আকরাম জহাফসন, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

িাগাবতপাড়া। 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, িগাবতপাড়া। 

জমািাইল নং-

০১৭১২৫৩৪৮৯৩ 

জেবলফ া নং-

০৭৭২২৭২০৯২ 

Uco_bagatipara@yahoo.com 

58.  রাে াহী 

 

মুহাোঃ আবুল কাফসম মন্ডল 

জমফটা:থানা সমিায় কম মকতমা  

জমফটা:থানা সমিায় 

কায মালয়, জিায়াবলয়া, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭১২-৩৬২৫৩৬ 

জেবল: ০২৪৭-৮১২৬৬১ 

uco_boalia@yahoo.com 

59.  জমাোঃ োমাল উবিন  

উপফেলা সমিায় কম মকতমা,  

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, পিা, রাে াহী 

জমািা: ০১৯১১-১৩৮০১৬ 

জেবল:০২৪৭-৮৬০৯৩ 

uco_paba@yahoo.com 

60.  জমাহাোদ আব্দুর রব দ 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

(অবতবরক্ত দাবয়ত্ব),  

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, জগাদাগাড়ী, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭১৩-৭৮৭২৪৭ 

জেবল:০২৪৭-৮৫৬০১৪ 

uco_godagari@yahoo.com 

61.  জমাহাোঃ আখতার জহাফসন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, তাফনার, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭১৩-১৪৯০৪০ 

জেবল:০২৪৭-৮৫১০১৮ 

uco_tanore@yahoo.com 

62.  জমাোঃ আব্দুল হাবকম  

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, জমাহনপুর, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭৯১-৬৯৪৪১০ 

জেবল:০৭২২-৬৫৬০০৪ 

uco_mohonpur@yahoo.com 

63.  জমাোঃ আলাউবিন প্রামাবনক 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, িাগমারা, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭১৩-১৪৯০১৫ 

জেবল:০৭২২-৩৫৬০১২ 

uco_baghmara@yahoo.com 



ক্রোঃ নং জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান 

(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

০১ 

 

০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ 

64.  জমাোঃ কাউসার আলী 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, দূগ মাপুর, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭১৬-৪১৫৯৯০ 

জেবল:০৭২২-৪৫৬০১৬ 

uco_durgapur@yahoo.com 

65.  জমাোঃ সুলতানুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, পুঠিয়া, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭১৪-০০৮৪৯৮ 

জেবল:০৭২২-৮৫৬১০৬ 

uco_puthia@yahoo.com 

66.  সুভাষ কুমার দাস 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, িারিাে, 

রাে াহী 

জমািা: ০১৭২৬-৭৯২৭৬৯ 

জেবল:০৭২২-৩৫৬০২০ 

uco_charghat@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   িবর াল বিভাগ 

 

ক্র: নং জেলার নাম নাম ও িদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) 

নম্বর  

ই-জমইল নং 

1.   

 

 

 

 

 

িবর াল 

হাফিজ আহম্মদ 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

বফরশাল সদর 

মমাবাইল - 01710874464 

মেফলজিান- 0431-2176148 

ucobarisalsadar@gmail.com 

2.  মমাোঃ ফরয়াদ খান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

বাজেরগঞ্জ 

মমাবাইল- 01718121717 

মেফলজিান- 0432-874059 

ucobakerganj@gmail.com 

3.  মমাোঃ িরহাদ মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

বাবুগঞ্জ 

মমাবাইল - 01818287614 

মেফলজিান- 0432-773116 

ucobabugonj@gmail.com 

4.  আিসানা শাখী 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

বানারীপাড়া 

মমাবাইল- 01734638261 

মেফলজিান- 0433-256423 

ucobanaripara2@gmail.com 

5.  আবদুল মফজদ সরদার 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

উফজরপুর 

মমাবাইল- 01778927889 

মেফলজিান- 0432-956013 

ucowazirpur@gmail.com 

6.  মশখ শাহ জামাল 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

মগৌরনদী 

মমাবাইল- 01720418040 

মেফলজিান- 0432-256530 
gournadiuco@gmail.com 

7.  মমাোঃ োমরুজ্জামান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

আগগলঝাড়া 

মমাবাইল- 01716776166 

মেফলজিান- 0432-356391 
ucoagailjhara4@gmail.com 

8.  মমাোঃ নূরুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

ফহজলা 

মমাবাইল- 01715714394 

মেফলজিান- 0432-456046 

ucohizla2020@gmail.com 



9.  মমাোঃ আফমনুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

মুলাদী 

মমাবাইল- 01712194714 

মেফলজিান- 0432-675402 

ucomuladibarishal@gmail.co

m 
10.  ফবজন োন্তী ধর 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

মমজহন্দীগঞ্জ 

মমাবাইল-  01716511110 

মেফলজিান- 0432-556162 
ucomehendigonj5@gmail.com 

11.  পটুয়াখালী েনাি জমা: হারুন-অর-

রব দ উপজজলা সমবায় 

অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

পটুয়াখালী সদর 

জমািাইল: 01732-057136 

জেবলফ ান: ০৪৪১-৬৩৮০৭ 
 

patuakhalisadar.uco@gmail.co

m 
12.  েনাি জমা: ইয়াকুি আলী 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,   

িাউ ল 

জমািাইল: 01729-464627 
জেবলফ ান: ০৪৪২২-৫৬১৫৪ 

 
 

ucobauphal@gmail.com 

13.  েনাি আবুল িা ার রাড়ী 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

দুমকী 

জমািাইল: ০১৭২৮-৬৮১৪২৭ 
জেবলফ ান: ০৪৪২৭-৫৬০২২ 

 

ucodumki@gmail.com 

14.  েনাি জমা:  বরদ আহফেদ 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

কলাপাড়া 

জমািাইল: 01714-939127 

জেবলফ ান: ০৪৪২৫-৫৬০১৩ 
 

ucokalaara@gmail.com 

15.  েনাি জমা: মাইনুল হাসান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

দ বমনা 

জমািাইল: 01715-191610 

জেবলফ ান: ০৪৪২৩-৫৬২৮২ 

 
 

ucodasmina@gmail.com  

16.  েনাি পংকে কুমার িন্দ   

উপজজলা সমবায় অফিসার 

   

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

বমেমাগঞ্জ 

জমািাইল: ০১৭১০-৯৬৪১৩৬ 

জেবলফ ান: ০৪৪২৬-৭৫৩০৫ 
 

ucomirzagonj@gmail.com 

17.  েনাি কামরুল আহসান 

বময়া   উপজজলা সমবায় 

অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

গলাবিপা 

জমািাইল: ০১৭১২-১৫৮৭৯১ 
জেবলফ ান: ০৪৪২৪-৫৬১২০ 

 

ucogalachipa57@gmail.com 

18.  জভালা জনাব মমাোঃ সাইদুর রহমান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

ম ালা সদর 

মমাবাইল : 01720265959 

মেফলজিান: 0491-61601 

ucoofficebholasadar@gmail.c

om 
19.  জনাব মমাোঃ আজনায়ার 

মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,   

মদৌলতখান 

মমাবাইল : 01745950112 

মেফলজিান: 04924-56145 

ucodaulatkhan@gmail.com 

20.  জনাব মমাোঃ ফমজানুর 

রহমান 

উপজজলা সমবায় অফিসার  

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

মবারহানউফিন 

মমাবাইল : 01710874650 

মেফলজিান: 04922-56234 

ucoborhanuddin@gmail.com 

21.  জনাব আবদুল্লাহ আল 

োয়ুম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

লালজমাহন 

মমাবাইল : 01718992334 

মেফলজিান: 04925-75512 

ucoofficelalmohan@gmail.co

m 
22.  জনাব মমা: আব্দুল জব্বার 

উপজজলা সমবায় অফিসার  

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

তজুমফিন 

মমাবাইল : 01720928651 

মেফলজিান: 04927-56030 

tazumuddinuco@gmail.com 

23.  জনাব আবদুল মফতন 

উপজজলা সমবায় অফিসার  

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

চরিযাশন 

মমাবাইল : 01716492538 

মেফলজিান: 04923-74123 

ucoofficecharfassion@gmail.c

om 
24.  জনাব মমাহাম্মদ িজয়জ 

মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার  

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

মনপুরা 

মমাবাইল : 01611309850 

মেফলজিান: 04926-56025 

ucomonpura@gmail.com 

25.  বপফরােপুর েনাি জমাোঃ মুবেবুল হক 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

বপফরােপুর সদর 

জমািাইল: ০১৭২৮-৬৮১৪২৭ 
জেবলফ ান: ০৪৬১-৬৩২৮২ 

 

ucopirojpursadar@gmail.com 

26.  েনাি জমাোঃ কামরুল 

আহসান উপজজলা সমবায় 

অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

জনছারািাদ 

জমািাইল: ০১৭২৪-৯১৪৬৮৫ 
জেবলফ ান: ০৪৬২৭-৫৬১৩৪ 

 

uconesarabad20@gmail.com 

27.  েনাি জমাোঃ এমাদুল হক   

উপজজলা সমবায় অফিসার 

    

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

মঠিাবড়য়া 

জমািাইল: ০১৭১৯-৮৪৭৮৮২ 
জেবলফ ান: ০৪৬২৫-৭৫২৩১ 

 

ucomathbaria@gmail.com 

mailto:ucoofficebholasadar@gmail.com
mailto:ucoofficebholasadar@gmail.com
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28.  শুণ্য 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

 উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

কাউখালী 

জমািাইল:  
জেবলফ ান: ০৪৬২৪-৫৬১৬৯ 

 

ucokawkhali@gmail.com 

29.  েনাি জমা: ওবহদুজ্জামান 

খান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

  

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

ইন্দুরকানী 

জমািাইল: 01716-014844 

জেবলফ ান: ০৪৬২২-৫৬০২০ 
 

ucoindurkani@gmail.com 

30.  েনাি দুিরাে রবিদাস 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

     

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

নাবেরপুর 

জমািাইল: 01715-594456 

জেবলফ ান: ০৪৬২৬-৭৪০৯৪ 
 

uconazirpur@gmail.com 

31.  েনাি আ োল বময়া  

সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

ভান্ডাবরয়া 

জমািাইল: 01719934960 
জেবলফ ান: ০৪৬২৩-৫৬০৮১ 

 

ucobhandaria@gmail.com 

32.  িরগুনা েনাি জমাোঃ মাইনুল ইসলাম  

উপজজলা সমবায় অফিসার 

  

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

িরগুনা সদর, 

জমািাইল: ০১৭২০-৬৯০৪৪২ 
জেবলফ ান: ০৪৪৮-৬৩৪৬৪ 

 

ucbarguna@gmail.com 

33.  েনাি জমাোঃ নুরুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

    

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

আমতলী 

জমািাইল: ০১৯১৭-৫২২১৭৫ 
জেবলফ ান: ০৪৪৫২-৫৬০০৮ 

 

ucoamtali7@gmail.com 

34.  েনাি জমাোঃ েগলুল হায়দার   

উপজজলা সমবায় অফিসার 

   

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

জিতাগী 

জমািাইল: ০১৭১৪-৫৭২৭০২ 
জেবলফ ান: ০৪৪৫৪-৫৬০১২ 

 

ucobetagi@gmail.com 

35.  েনাি এ ,এম,ো র 

সাবদক উপজজলা সমবায় 

অফিসার 

  

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

পাথরিাো 

জমািাইল: ০১৭২০-৩২৯৯৫৭ 
জেবলফ ান: ০৪৪৫৫-৭৫০১৭ 

 

ucopatharghata@gmail.com 

36.  েনাি জহাসফনয়ারা    

উপজজলা সমবায় অফিসার 

    

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

িামনা 

জমািাইল: 01720-331271 

জেবলফ ান: ০৪৪৫৩-৫৬০৮১ 
 

ucobamna67@gmail.com 

37. েনাি লুৎ র রহমান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

সংযুক্ত: মমজরা থানা 

সমবায় োর্ যালয়, উত্তরা, 

ঢাো। 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

তালতলী 

জমািাইল: 01914-895570 

জেবলফ ান: ০৪৪৫৬-৫৬০০৯ 
 

ucotaltoli2019@gmail.com 

38.  িালকাঠী েনাি জমাোঃ  বহদুল হক 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,   

িালকাঠী সদর 

জমািাইল: 01641-909245 
জেবলফ ান: ০৪৯৮-৬৩১৬৩ 

 

jhalakathi.sadar.uco@gmail.co

m 
39.  েনাি জমাোঃ িাবুল বসকদার 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

নলবছটি 

জমািাইল: ০১৭৭৪-৯০৩৯২৯ 
জেবলফ ান: ০৪৯৫৩-৭৪২৩৬ 

 

uconalchityjha@gmail.com 

40.  েনাি জমা: োবকর জহাফসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

রাোপুর 

জমািাইল: 01620-753315 

জেবলফ ান: ০৪৯৫৪-৬৫২২১ 
 

ucorajapur1@gmail.com 

41.  েনাি জমাোঃ মবনরুল 

ইসলাম উপজজলা সমবায় 

অফিসার 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,  

কাঠাবলয়া, 

জমািাইল: 01724-894744 
জেবলফ ান: ০৪৯৫২-৫৬০৬৮ 

 

ucokathalia43@gmail.com 
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                                              বসফলে বিভাগ  

  

ক্র

বম

ক 

নং 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও জেবলফ ান (অব স) নম্বর ই-জমইল 

০১ বসফলে 

 

 

জমাহােদ মবনর জহাফসন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

বসফলে সদর, বসফলে। 

জমা.   ০১৭১৬ ৪৪৬৪৪০ 

       ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬০ 

অব স: ০৮২১২৮৭০০১৮ 

ucossadar@gmail.com 

০২ 

জমাহােদ মহবুবুর রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

দবক্ষণ সুরমা, বসফলে। 

জমা.   ০১৭১২ ২৭৭৫৬৭ 

       ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬১ 
uco.dsurma@gmail.com 

mailto:ucossadar@gmail.com


অব স: ০৮২১ ৬৭৮২১৪ 

০৩ 

উৎপল িক্রিতী 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

িালাগঞ্জ, বসফলে। 

জমা.   ০১৭১২২ ৬৪০৪১ 

       ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬২ 

অব স: ০৮২২২ ৫৬১২৮ 

ucobalagonj@gmail.co

m 

০৪ 

আব্দুল্লাহ মমাোঃ সাইদুর রিমান 

শামীম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

জ ঞ্চুগঞ্জ, বসফলে। 

জমা.   ০১৭১১ ৪৮৬৫৫২ 

       ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৫ 

অব স: ০৮২২৬ ৫৬২২০  

ucofenchuganjbd@gmai

l.com 

০৫ 

কৃষ্ণা রাণী িালুকদার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

বিশ্বনাথ, বসফলে। 

জমা. ০১৬৭৭ ০১৫৬২৮ 

       ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৪ 

অব স: ০৮২২৪ ৫৬০৫১ 

uco.bishwanath20@gm

ail.com 

০৬ পদশূণ্য 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

জকাম্পানীগঞ্জ, বসফলে। 

জমা. ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৭ 

অব স: ০৮২২৫ ৫৬১১২ 

ucocompanygonj@gmai

l.com 

০৭ 

মমাোঃ আবুল কাট্শম ভঞা 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

জগায়াইনিাে, বসফলে। 

জমা. ০১৯২২ ৮২০৬৫৫ 

       ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৯ 

অব স: ০৮২২৮ ৫৬০৫১  

ucogowainghat15@gma

il.com 

০৮ 

মমাোঃ জািাঙ্গীর আলম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

জেন্তাপুর, বসফলে। 

জমা. ০১৭২০ ৩৩২৩৬৯ 

        ০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৬ 

অব স: ০৮২২৯ ৫৬১৭৫ 

uco.jainta@gmail.com 

০৯ 

তজবট্ন্নসা খানম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

কানাইিাে, বসফলে। 

জমা. ০১৮১৩ ৩৯৬৩৮৬ 

        ০১৩১৩ ৩৪৩৪৭০ 

ucokanaighat@gmail.co

m 
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সংযুবক্ত: সমিায় অবধদপ্তর   

ঢাকা। 

অব স: ০৮২৩৩ ৫৬১১৫ 

১০ 

মমাোঃ জরাফহল উবিন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

েবকগঞ্জ, বসফলে। 

জমা. ০১৯১৭ ৯৩২৩৬৯ 

        ০১৩১৩ ৩৪৩৪৭১  

অব স: ০৮২৩২ ৫৬৯৪০ 

ucozakigonj@gmail.co

m 

১১ 

বমনু প্রভা জভৌবমক  

উপফেলা সমিায় কম মকতমা (ভা.প্রা.) 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

বিয়ানীিাোর, বসফলে। 

জমা. ০১৯৪৫ ৫৬৪৫০০ 

০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৮ 

অব স: ০৮২২৩ ৫৬০৩২ 

uco.bbazar@gmail.com 

১২ 

মমািাম্মদ জামাল তময়া 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়  

জগালাপগঞ্জ, বসফলে। 

জমা. ০১৭১৮ ৫০৯৭৭১ 

০১৩১৩ ৩৪৩৪৬৩ 

অব স: ০৮২২৭ ৫৬৪৩৬ 

uco_golapgonj@yahoo.

com 

১৩ সুনামগঞ্জ 

 

জনাব তবতজি রঞ্জন কর 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭১৫-৪৪২৮৮৮  

মটতলট্ফান: ০৮৭১-৬১৫৮৯ 

ucosunamgonjsadar@ 

gmail.com 

১৪ জনাব মমািাম্মদ মাসুদ আিমদ 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

দতক্ষণ সুনামগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭১৬-৮৮৫১৬৩ 

মটতলট্ফান: অনুট্মাদন মনই। 

ucosouthsunamganjsada

r@ gmail.com 

১৫ জনাব মমাোঃ আবু িাট্ির 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭০৬-৮৯৮০৭৩ 

মটলট্ফান: ০৮৭২৮-৫৬০০৭ 

coopjamal@ gmail.com 

১৬ জনাব আবুল কালাম ফরাজী 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

ধম মপাশা, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৩১৩-৩৪৩৪৯৮ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২৫-৭৫০৬৩ 

ucodharmapasha@ 

gmail.com 

১৭ জনাব রাজ মতন তসংি 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

তদরাই, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৩১৩-৩৪৩৪৯৫ 

            ০১৭১৮-৫৩৮৪৩১ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২৪-৫৬১১৯ 

ucoderaibd@ 

gmail.com 

১৮ জনাব আলমগীর কতবর খান 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

শািা, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭১৬-৪৮৬০৩৭ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২৯-৫৬০২২ 

ucoshalla@ gmail.com 

১৯ জনাব মমাোঃ মদট্লায়ার মিাট্সন উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, মমাবাইল: ০১৩১৩-৩৪৩৪৯২ ucojagannathpur@ 

mailto:uco.bbazar@gmail.com


উপট্জলা সমবায় কম মকিমা জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।              ০১৭৭২-৫৮৮৫৯৪ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২৭-৫৬১২০ 

yahoo.com 

২০ জনাব মমািাম্মদ মতিউর রিমান 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

ছািক, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭১৮-১৪৫৬০৩ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২৩-৫৬১৩২ 

ucochhatak376@ 

gmail.com 

২১ জনাব তমট্ত্রয়ী আচার্য্ম 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

মদায়ারাবাজার, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৬৭৬-৬৫০০০৮ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২৬-৫৬০২০ 

uco.doarabazar@ 

gmail.com 

২২ জনাব মমািাম্মদ জামাল উতিন 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

তবশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭১২-৩৯৮৭৭৭ 

মটতলট্ফান: ০৮৭২২-৫৬০৩৪ 

ucobiswambar@ 

gmail.com 

২৩ জনাব নাজমুল িক 

উপট্জলা সমবায় কম মকিমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, 

িাতিরপুর, সুনামগঞ্জ।  

মমাবাইল: ০১৭১১-৯৫২১৩৮ 

মটতলট্ফান: ০৮৭৩২৫৬০৬৫ 

uco.tahirpur2017@ 

gmail.com 

২৪ হবিগঞ্জ েনাি হাসনাফহনা 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ। 

01313-343472 

01717-970939 

জ ান : 083162376 

uco.habiganjsadar@yah

oo.com 

২৫ েনাি তাপসকাবন্ত িড়ুয়া 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

মাধিপুর, হবিগঞ্জ। 

01313-343473 

01777-880576 

জ ান : 0832756175 

ucomadhabpur@gmail. 

com 

২৬ েনাি জমাোঃ হাব জুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

নিীগঞ্জ, হবিগঞ্জ।  

01313-343474 

01712-875266 

জ ান : 0832456198 

uconabigonjhabigonj@y

ahoo.com 

২৭ েনাি জদিা ীষ জদি 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

িাবনয়ািং, হবিগঞ্ে। 

01313-343475 

01765-743001 

জ ান : 0832856044 

ucobaniachong@yahoo.

com 

২৮ েনাি জমাহােদ মমতাজুর 

রহমান 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

িাহুিল, হবিগঞ্জ।  

01313-343476 

01716-529786 

জ ান : 0832356003 

ucobahubal2016@gmail

.com 

২৯ েনাি জমাোঃ এমরানুল হক 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

চুনারুিাে, হবিগঞ্জ। 

01313-343477 

01716-709221 

জ ান : 0832556185 

ucochunarughat15@gma

il.com 

৩০ েনাি জমাোঃ ইসমাইল তালুকদার 

উপফেলা সমিায় অব সার 

(ভাোঃপ্রাোঃ) 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

লাখাই, হবিগঞ্জ। 

01313-343478 

01715-141804 

জ ান : 0832656029 

ucolakhai@yahoo.com 



৩১ েনাি জসয়দ জহাফসন 

উপফেলা সমিায় অব সার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

আেবমরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ। 

01313-343479 

01714-965242 

জ ান : 0832256112 

ucoajmiriganj@gmail.co

m 

৩২ জমৌলভীিাোর 

 

জনাব তজট্িন্দ্র সরকার 

উপট্জলা সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

সদর, জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮৩ ও 

০৮৬১-৬২৮০৩ 

ucomoulvibazarsadar01 

@gmail.com 

৩৩ জনাব মমা: ছদরুল ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

রােনগর,  জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮৪ ও 

০৮৬২৫-৭৫৪০০  

ucorajmb@gmail.com 

৩৪ জনাব মমািাম্মদ জামাল মিাট্সন  

উপট্জলা সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

কুলাউড়া,  জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮৬ ও 

০৮৬২৪-৫৬০৯৯  

ucokulaura@yahoo.com 

৩৫ জনাব মমাসা: তনখাি সুলিানা 

উপট্জলা সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

জুড়ী,  জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮৮ ও 

০৮৬২৭-৫৭১৭৪ 

uco.juri.m@gmail.com  

 জনাব মমািাম্মদ শতফকুল ইসলাম 

উপট্জলা সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

িড়ফলখা,  জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮৫ ও 

০৮৬২২-৫৬৫০০   

uco_barlekha@yahoo.co

m 

৩৬ জনাব আশুট্িাষ দাস উপট্জলা 

সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

কমলগঞ্জ,  জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮৭ ও 

০৮৬২৩-৫৬১৪৫   

ucokomolgonj@gmail.c

om 

৩৭ জনাব মমা: জািাঙ্গীর আলম 

উপট্জলা সমবায় অতফসার 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

শ্রীমঙ্গল, জমৌলভীিাোর  

০১৩১৩-৩৪৩৪৮২ ও 

০৮৬২৬-৭১৮৯৩   

ajahangir579@gmail.co

m 
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“ময়মনফসংহ ফব াগ” 

 

ক্রমিক 

নং 

মজলার নাম 
 নাি ও পদবী কি মস্থল 

মিাবাইল ও মেমলফ ান 

(অম স) নম্বর 
ই-মিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ 6 

1.  

ময়মনফসংহ 

 

জনাব মিাোঃ কািরুজ্জািান, 

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় 

সদর, িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01716-584729 

মেমলফ ান 091-65949 

ucomymsadar2@gmail.com 

2.  

জনাব মিাোঃ শম কুল ইসলাি 

আকন্দ, উপফজলা সিবায় 

কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় মুক্তাগাছা, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01710-803456 

মেমলফ ান 09028-75196 

ucomuktagacha2016@gmail.c

om 

3.  

জনাব মিাোঃ নজরুল ইসলাি,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় লবলবায়ীয়া, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01711-186210 

মেমলফ ান 09023-73136 

ucofulbaria@gmail.com 

4.  

জনাব অপরূপা িালাকার,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় মিশাল, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01718-574107 

মেমলফ ান 09032-56283 

ucotrisal@gmail.com 

5.  

জনাব িফতাষ কুিার মগাপ,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় ভালুকা, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01711-739940 

মেমলফ ান 09022-56220 

ucobaluka2020@gmail.com 

6.  

জনাব মিাোঃ িীর কাফশি,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় গ রগাঁও, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01717-839296 

মেমলফ ান 09025-56034 

ucogaffargaon@gmail.com 
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7.  

জনাব মববী রাণী সরকার,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় নান্দাইল, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01979-691511  

মেমলফ ান  09029-64168 

uconandail@gmail.com  

8.  

জনাব মনফবমদর্া কর,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় ঈশ্বরগঞ্জ, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01739-767754 

মেমলফ ান 09027-56086 

ucoishwargonj@gmail.com  

9.  

 াহমিদা আক্তার মলিা,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

(ভারপ্রাপ্ত) 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় মগৌরীপুর, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01711-863617 

মেমলফ ান 09024-56171 

ucogouripur@gmail.com  

10.  

জনাব মিাোঃ আবদুল গলবর,  

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় লবলপুর, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01711-029997 

মেমলফ ান 09033-56280 

ucophulpur18@gmail.com 

11.  

জনাব সসয়দ মিাহাম্মদ কািরুল 

হুদা, উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় হালুয়াঘাে, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01721-572531  

মেমলফ ান 09026-56004 

ucohaluaghat1@gmail.com 

12.  

জনাব মিাোঃ আলী উসিান, 

উপফজলা সিবায় কি মকর্মা 

উপফজলা সিবায় 

কার্ মালয় ম াবাউয়া, 

িয়িনমসংহ। 

মিাবাইল 01712-440286 

মেমলফ ান 09034-56085 

ucodhobaura2@gmail.com 

13.  জামালপুর  

 

মমাোঃ রফিকুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার। 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয় 

মদওয়ানগঞ্জ 

জামালপুর। 

মমাবাইল নং 

০১৭১8-743820 

মেফলজিান নং 

09823-75213 

uco_dewangonj@yahoo.com 

14.  মমাোঃ আফতকুর রহমান 

উপজজলা সমবায় অফিসার। 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয় 

 জামালপুর সদর 

জামালপুর। 

মমাবাইল নং 

০১৭১২-৩৬৯৫৭২ 

মেফলজিান নং 

০৯8১-৬৪৪০৯ 

ucojamalpursadar2018@gmail

.com 

15.  সাহাদত মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার। 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয় 

মমলান্দহ 

মমাবাইল নং 

01712-444818 

মেফলজিান নং 

shahadatuco@gmail.com 

zillur.coop84@gmail.com 

mailto:uconandail@gmail.com
mailto:ucoishwargonj@gmail.com
mailto:ucogouripur@gmail.com
mailto:ucophulpur18@gmail.com
mailto:ucohaluaghat1@gmail.com
mailto:ucodhobaura2@gmail.com
mailto:shahadatuco@gmail.com


জামালপুর। 09826-56189 

16.  মিাহাম্মদ আব্দুল জমলল 

উপফজলা সিবায় অম সার।  

 

উপফজলা 

সিবায় কার্ মালয় 

বকশীগঞ্জ, 

জািালপুর। 

মমাবাইল নং 

01726-956943 

মেফলজিান নং 

09822-56192 

uco.bokshigonj2017@gmail.c

om 

17.  মমাোঃআব্দুল হাফলম 

উপজজলা সমবায় অফিসার। 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয়, 

সফরষাবাড়ী জামালপুর । 

মমাবাইল নং 

01714-788610 

মেফলজিান নং 

09827-56254 

uco_ sarishabari@yahoo.com 

18.  মমাোঃ আব্দুর রাজ্জাে 

উপজজলা সমবায় অফিসার। 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয়, 

ইসলামপুর 

জামালপুর । 

মমাবাইল নং 

01753-717615 

মেফলজিান নং 

09824-74175 

ucoislampur47@gmail.com 

19.  শাহনাজ মবগম 

উপজজলা সমবায় অফিসার। 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয়, 

মাদারগঞ্জ 

জামালপুর । 

মমাবাইল নং 

01734-473382 

মেফলজিান নং 

09825-56108 

uco_madargonj@yahoo.com 

20.  মনত্রট্কাণা 

 

জনাব মমাোঃ সনজুর রিমান 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

োর্ যালয়,  

মনত্রজোণা সদর 

মমাবাইল : ০১৭১৭-২২৬৮৮০ 

মটতলট্ফান:  0951-62551 
sadaruco62551@gmail.com 

21.  জনাব িপন কুমার দাস 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

মমাহনগঞ্জ, মনত্রজোণা 

মমাবাইল : ০১৭৫৬-৩২০১৭৯ 

মটতলট্ফান: 0952-456097 
 uco.mohongonj@gmail.com 

22.  জনাব মমাোঃ আিাউর রিমান 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

বারহাট্টা, মনত্রজোণা 

মমাবাইল : ০১714443521 

মটতলট্ফান: 0952-356095 
uco.barhatta@gmail.com 

23.  জনাব আতজজুর রিমান 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

খাফলয়াজুরী, মনত্রজোণা 

মমাবাইল : ০১৯২২-৭৪৬১০০ 

মটতলট্ফান: 0952-

656033 

uco.khaliajury@gmail.com 

mailto:sadaruco62551@gmail.com
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24.  জনাব সিয রঞ্জন দাস 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

দূগ যাপুর, মনত্রজোণা 

মমাবাইল : ০১৭১৮-১৩৯২৬৭ 

মটতলট্ফান: 0952-

556338 

uco.durgapur@gmail.com 

25.  জনাব মমাোঃ ওসমান গতন 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

পূব যধলা, মনত্রজোনা 

মমাবাইল : ০১৭৬১-৮৯৬১৩০ 

মটতলট্ফান: 0953-256126 
somoboypurbadhala@gmail.c

om 

26.  জনাব মমাোঃ মতমন আলী তময়া 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

আেপাড়া, মনত্রজোণা 

মমাবাইল : ০১৮১৮-৩১০৮৯৪ 

মেমলফ ান: 0952-274058 

uco.atpara1@gmail.com 

27.  জনাব মুিাম্মদ খায়রুল আলম 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

মদন, মনত্রজোণা 

মমাবাইল : ০১৭২০-০৩৫৬০২ 

মটতলট্ফান: 0952-956166 

uco.modon@gmail.com 

28.  জনাব মমাোঃ কামরম্নজ্জামান 

মচৌধুরী 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

মেন্দুয়া, মনত্রজোনা 

মমাবাইল : ০১৯১৪-৯৭৫৬৮০ 

মটতলট্ফান: ০৯৫২-৮৫৬২১৭ 
ucokendua2019@gmail.com 

29.  জনাব আট্নায়ার মিাট্সন 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় 

েম যেতযা 

েলমাোন্দা, মনত্রজোণা। 

মমাবাইল : ০১৭১৭-৬২৮০২২ 

মটতলট্ফান: 0952-756113 

uco.kalmakanda2017@gmail.

com 

30.  জ রপুর 

 

েনাি জমাোঃ োহাঙ্গীর আলম 

খান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, জ রপুর সদর, 

জ রপুর। 

জমািাইলোঃ ০১৭১৬৪২৪২৪১ 

জেবলফ ানোঃ ০৯৩১-৬২১৪২ 

uco.sherpur.sadar@gmail.com  

31.  েনাি জমাোঃ িাহাউবিন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, নকলা, 

জ রপুর। 

জমািাইলোঃ ০১৮১৯-১১৬২০৮ 

জেবলফ ানোঃ ০৯৩২৩-৭৫২৪৭ 

uconaklasherpur18@gmail.co

m 

32.  েনাি প্রনি িন্দ্র ভটািায ম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, নাবলতািাড়ী, 

জ রপুর। 

জমািাইলোঃ ০১৭১২৪২৮৪৬৫ 

জেবলফ ানোঃ ০৯৩২৪-৭৩৩৯৭ 

uconalitabari63@gmail.com 

33.  েনাি জমাোঃ মবহিবুর রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় 

কায মালয়, শ্রীিরদী, 

জ রপুর। 

জমািাইলোঃ ০১৭৫৮-৮২০৭৪৪ 

জেবলফ ানোঃ ০৯৩২৫-৫৬০৯৪ 

ucosribardi@gmail.com 

34.  েনাি মুহােদ সাইফুল ইসলাম উপফেলা সমিায় জমািাইলোঃ ০১৭১২-৬২৯৬৪২ ucojhenaigatisher452@gmail.
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উপফেলা সমিায় কম মকতমা কায মালয়, বিনাইগাতী, 

জ রপুর। 

জেবলফ ানোঃ ০৯৩২২-৭৪১২৩ com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

রংপুর বিভাগ 

ক্র. 

ন. 

জেলার নাম নাম ও পদিী কম মস্থল জমািাইল ও 

জেবলফ ান(অব স) নম্বর 

ই-জমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  রংপুর জমা: োহাঙ্গীর আলম  

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

রংপুর । 

জমািাইল- ০১৭১১৯৮৭৯৭৩ 

জেবলফ ান-০৫২১-৬৬৩০৯ 

ucorangpursadar@gmail.com 

2.  রংপুর জমা: মাহবুবুল আলম উপফেলা সমিায় কায মালয়, বমঠাপুকুর, 

রংপুর। 

জমািাইল- ০১৭১৬৬৬৯০৬৮ ucomithapukur@gmail.com 



উপফেলা সমিায় কম মকতমা জেবলফ ান-০৫২২-৫৫৬১০৮  

3.  রংপুর জমা: মাসুদ রানা 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, কাউবনয়া, 

রংপুর 

জমািাইল- ০১৭১৮৭৬৪৪৩৩ 

জেবলফ ান-০৫২২-৪৫৬০২৫ 

ucokaunia@gmail.com 

 

4.  রংপুর জমাছা: মহফুো জিগম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, পীরগঞ্জ, 

রংপুর। 

জমািাইল- ০১৭২৩৯৮২০৪৫ 

জেবলফ ান-০৫২২-৭৫৬০২৯ 

ucopirganj@gmail.com 

5.  রংপুর জমা: বমোনুর রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, পীরগাছা, 

রংপুর। 

জমািাইল- ০১৭১২৬৮২১৩৪ 

জেবলফ ান-০৫২২-৬৫৬০৩৯ 

pirgahauco@gmail.com 

 

6.  রংপুর জমা: আিতাবুজ্জামান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, গংগািড়া, 

রংপুর। 

জমািাইল- ০১৭১২৯৩১৫৬৬ 

জেবলফ ান-০৫২২-৩৫৬০৩১ 

ucogangachara@gmail.com 

7.  রংপুর জমাছা:  ামছুন্নাহার জিগম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, িদরগঞ্জ, 

রংপুর। 

জমািাইল- ০১৭০৯৯০৫৯৮৭ 

জেবলফ ান-০৫২২-২৫৬০০৩ 

Badarganjuco@gmail.com 

8.  রংপুর  ারবমন আক্তার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, তারাগঞ্জ, 

রংপুর। 

জমািাইল- ০১৭১৮৫০৫৩৩৬ 

জেবলফ ান-০৫২২-৮৫৬০২৩ 

ucotaragonj92@gmail.com  

9.  গাইিান্ধা আবুল কালাম জমাহােদ 

মাহবুি উল্লাহ 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

(ভা.) 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল- ০১৬৭৬০১৩৯৮৫ 

জেবলফ ান-০৫৪১-৬১০৬৬ 

uco_gaibandhasadar@yahoo.c

om 

 

10.  গাইিান্ধা শুন্য 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সুন্দরগঞ্জ, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল-  

জেবলফ ান-০৫৪২-৭৬৪০২৯ 

ucosundargonj@gmail.com  

11.  গাইিান্ধা জমা: আবনছুর রহমান উপফেলা সমিায় কায মালয়, সাদুল্লাপুর, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল- ০১৭৩৩১৫৬৮৭৯ ucoshadollapur@gmail.com  

mailto:uco_gaibandhasadar@yahoo.com
mailto:uco_gaibandhasadar@yahoo.com


উপফেলা সমিায় কম মকতমা জেবলফ ান-০৫৪২-৫৫৬২৫১ 

12.  গাইিান্ধা জমা: আব্দুল েবলল 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয় ,জগাবিন্দগঞ্জ, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল- ০১৭২৫৯৯৯২১১ 

জেবলফ ান-০৫৪২৩৭৫০৫৯ 

ucogobindogonj@gmail.com  

13.  গাইিান্ধা জমা: আব্দুল কাব  সরকার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সািাো, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল- ০১৭৮৬৯০১০৮৪ 

জেবলফ ান-০৫৪২-৬৫৬১০৮ 

shaghatauco@gmail.com  

14.  গাইিান্ধা খান জমাহােদ জমাস্তাক 

নাবছর 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, পলা িাড়ী, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল- ০১৭১১১০২৯৮৮ 

জেবলফ ান-০৫৪২-৪৫৬০৯৮ 

ucopalash@gmail.com  

15.  গাইিান্ধা জমা: আরি আলী 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, ফূলছবড়, 

গাইিান্ধা। 

জমািাইল- ০১৭১১২৭৬৯৯৫ 

জেবলফ ান-০৫৪২-২৫৬০০৫ 

samobay.fulchari@gmail.com  

16.  লালমবনরহাে জমা: বরয়াজুল হক 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়,সদর, 

লালমবনরহাে। 

জমািাইল- ০১৭১৪৩৩৩১০৮ 

জেবলফ ান-০৫৯১-৬১২৩৪ 

ucosadarlal@gmail.com 

 

17.  লালমবনরহাে জমা:  েফল এলাহী 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

আবদতমারী, লালমবনরহাে। 

জমািাইল- ০১৭১৭০১৫১৪২ 

জেবলফ ান-০৫৯২২-৫৬০৭৯ 

aditmariuco@gmail.com 

18.  লালমবনরহাে নাবগ মস আক্তার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, কালীগঞ্জ, 

লালমবনরহাে। সংযুক্ত সমিায় 

অবধদপ্তর, ঢাকা। 

 

জমািাইল- ০১৭৪৭৮১৬৩৫১  

জেবলফ ান-০৫৯২৪-৫৬০৬৭ 

ucokali20@gmail.com 

19.  লালমবনরহাে বিধু ভূষণ রায় 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

(ভা.) 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, হাবতিান্ধা, 

লালমবনরহাে। 

জমািাইল-০১৭১৯৫৪৭৭৮৮  

জেবলফ ান-০৫৯২৩-৫৬০১১ 

ucohati@gmail.com 



20.  লালমবনরহাে শুন্য 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, পােগ্রাম, 

লালমবনরহাে। 

জমািাইল-  

জেবলফ ান-০৫৯২৫-৫৬০১০ 

ucopatgram1@gmail.com  

21.  নীল ামারী জমা: মঞ্জুর জমাফ মদ 

তালুকদার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

নীল ামারী। 

জমািাইল-০১৭৫০০৪৪৫১১  

জেবলফ ান-০৫৫১-৬১৩৪৫ 

ucosadarnilphamari02@gmail.

com  

 

22.  নীল ামারী জমা: মব উর রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জসয়দপুর, 

নীল ামারী। 

জমািাইল- ০১৭২১৬৫০৯০৪ 

জেবলফ ান-০৫৫২-৬৭২৯৬৯ 

ucosaidpur004@gmail.com 

 

23.  নীল ামারী জমা: আলমগীর োমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বডমলা, 

নীল ামারী। 

জমািাইল- ০১৭৬৭১৭২৫৬৩ 

জেবলফ ান-০৫৫২২৫৬০৯৬ 

ucodimla5@gmail.com 

 

24.  নীল ামারী নুরুজ্জামান খান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

জডামার,নীল ামারী।  

জমািাইল- ০১৭১৫৯৮২৫৮৪ 

জেবলফ ান-০৫৫২-৩৭৫১৯৬ 

ucodomar196@gmail.com 

 

25.  নীল ামারী জমাছা: লুিনা আক্তার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, েলঢাকা, 

নীল ামারী। 

জমািাইল- ০১৭২৪৭৮০৫৮৫ 

জেবলফ ান-০৫৫২-৪৬৪১৯৬ 

uco.jaldhaka5@gmail.com 

 

26.  নীল ামারী জমা: নেরুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বকফ ারগঞ্জ, 

নীল ামারী। সংযুক্ত জমফরা:  াহআলী, 

ঢাকা। 

জমািাইল-  ০১৭১২৭৪৮৬৫৬ 

জেবলফ ান-০৫৫২-৫৫৬০৪৮ 

uco.kishor.coop.@gmail.com  

27.  পঞ্চগড় জমা: মামুন কিীর 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

পঞ্চগড়। 

জমািাইল- ০১৭১৫১৫৩২৭৫ 

জেবলফ ান-০৫৬৮-৬১৯৬৪ 

ucopansadar@gmail.com 

 

28.  পঞ্চগড় জমা: জমাস্ত া কামাল 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জদিীগঞ্জ, 

পঞ্চগড়। 

জমািাইল- ০১৭৭৪৯৪১০০৯ 

জেবলফ ান-০৫৬৫-৪৫৬০৬২ 

ucodebiganj@gmail.com 

29.  পঞ্চগড় জমা:  ারুক জহাফসন উপফেলা সমিায় কায মালয়, জেঁতুবলয়া, জমািাইল- ০১৭১৮৯৭০৩৩৯ ucotetu@gmail.com 

mailto:ucosadarnilphamari02@gmail.com
mailto:ucosadarnilphamari02@gmail.com
mailto:ucosaidpur004@gmail.com
mailto:uco_sadarnilphamari@yahoo.com
mailto:ucodomar196@gmail.com
mailto:uco.jaldhaka5@gmail.com
mailto:ucopansadar@gmail.com
mailto:ucodebiganj@gmail.com
mailto:ucosader@gmail.com


উপফেলা সমিায় কম মকতমা পঞ্চগড়। জেবলফ ান-০৫৬৫-৫৭৫০০৫ 

30.  পঞ্চগড় জমাহােদ রব কুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জিাদা, 

পঞ্চগড়। 

জমািাইল- ০১৭১১৭০৫০৮৬ 

জেবলফ ান-০৫৬৫-৩৫৬১০১ 

ucoboda@gmail.com 

31.  পঞ্চগড় জরাফকয়া খাতুন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, আফোয়ারী, 

পঞ্চগড়। 

জমািাইল- ০১৭৩০৮৪১৭৭৬ 

জেবলফ ান-০৫৬৫-২৫৬০৪২ 

ucoautoary@gmail.com 

32.  ঠাকুরগাঁও জমা: জরোউল কবরম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

ঠাকুরগাঁও। 

জমািাইল- ০১৭১৯৫১৩৪১৩ 

জেবলফ ান- ০৫৬১-৫২০৪৫ 

uco.thakurgaonsadar1@gmail.

com  

33.  ঠাকুরগাঁও জমা: আবু নাফসর 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

িাবলয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

জমািাইল- ০১৭৪২১৯৬০৩৮ 

জেবলফ ান-০৫৬২-২৫৬১০২ 

uco.baliadangi@gmail.com  

34.  ঠাকুরগাঁও  জমা: আহফমদ জহাফসন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও। 

জমািাইল- ০১৭১২৬০৮১৯২ 

জেবলফ ান-০৫৬২-৪৫৬৪১৪ 

uco_pirganjthakurgaon2yahoo

.com  

35.  ঠাকুরগাঁও জমা: বসরাজুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, 

রানী ংককল, ঠাকুরগাঁও। সংযুক্ত 

সমিায় অবধদপ্তর, ঢাকা। 

জমািাইল- ০১৭১২০০৫৩৩০ 

জেবলফ ান- ০৫৬২-৫৫৬১২১ 

 

ranisankailuco@gmail.com 

36.  ঠাকুরগাঁও জমা: আব্দুল কবরম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, হবরপুর, 

ঠাকুরগাঁও। 

জমািাইল- ০১৭৯৬১২১০০৯ 

জেবলফ ান- ০৫৬২-৫৫৬১২১ 

ucoharipurthak@gmail.com 

 

37.  কুবড়গ্রাম জমা: আব্দুর রাজ্জাক বময়া 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭১৮৬৪৬৮৭৪ 

জেবলফ ান- ০৫৮১-৬২২১৭ 

ucokurisadar@gmail.com 

 

38.  কুবড়গ্রাম জমা: জসফুর রহমান বময়া 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, উবলপুর, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭১২২৭১৪৪৮৮ 

জেবলফ ান- ০৫৮২-৯৫৬০১৫ 

ucoulipur@gmail.com 

 

mailto:ucosader@gmail.com
mailto:ucoautoary@gmail.com


39.  কুবড়গ্রাম জমা:  াহ আলম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, রাোরহাে, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭১২৩৪৬৩৭৮  

জেবলফ ান- ০৫৮২-৭৫৬০০৩ 

ucorajarhat@gmail.com 

 

40.  কুবড়গ্রাম জমা: আবমনুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, নাফগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাম। সংযুক্ত সমিায় অবধদপ্তর, 

ঢাকা। 

জমািাইল- ০১৭১৪৭৩৫২৬৫ 

জেবলফ ান- ০৫৮২৬-৫৬০৬৮ 

uconageswari@gmail.com 

 

41.  কুবড়গ্রাম জমা: আসগর আলী 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, ফুলিাড়ী, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭১৪৫৩৫৬৮৯ 

জেবলফ ান- ০৫৮২-৫৫৬০৩৮ 

ucofulbari@gmail.com 

 

42.  কুবড়গ্রাম জমা: নুরকুতুবুল আলম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, ভুরুঙ্গামারী, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭১২৭৪৬৭২৮ 

জেবলফ ান- ০৫৮২২-৫৬০৩৩ 

ucobhurunggamari@gmail.c

om 

 

43.  কুবড়গ্রাম জমা: আবু জমাতাফল্লি 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বিলমারী, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭১৫১৭০৯৯১ 

জেবলফ ান- ০৫৮২-৪৫৬০২৮ 

ucochilmary@gmail.com 

 

44.  কুবড়গ্রাম জমা: এনামুল হক 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জরৌমারী, 

কুবড়গ্রাম। 

জমািাইল- ০১৭২৬৩৩০০১০ 

জেবলফ ান- ০৫৮২-৮৫৬০০৮ 

ucorowmari@gmail.com 

 

45.  কুবড়গ্রাম জমাছা: জেসবমন আক্তার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, রাবেিপুর, 

কুবড়গ্রাম। সংযুক্ত সমিায় অবধদপ্তর, 

ঢাকা। 

জমািাইল- ০১৭৩২৬৮৩১০৭ 

জেবলফ ান- ০৫৮২-৩৫৬০১২ 

ucorazibpur@gmail.com 

 

46.  বদনােপুর শুন্য 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সদর, 

বদনােপুর। 

জমািাইল-  

জেবলফ ান- ০৫৩১-৫১৮৩৩ 

ucosadardinj@gmail.com  

47.  বদনােপুর জমা: আতাউর রহমান 

পাফোয়ারী 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বিরল, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৫৫৯০৫৪৯৮০ ucobirol@gmail.com  



উপফেলা সমিায় কম মকতমা জেবলফ ান- ০৫৩২-৪৫৬০৬৪ 

48.  বদনােপুর এ বি এম হাবলমুর রব দ 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, কাহাফরাল, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭৪৫৪৯৩৪২৯ 

জেবলফ ান- ০৫৩৩-৫৫৬০৬৭ 

ucokaharol@gmail.com  

49.  বদনােপুর এফক এম োহাঙ্গীর আলম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, িীরগঞ্জ, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭১৭২৮৮৬৯৫ 

জেবলফ ান- ০৫৩২-৩৭২২১৯ 

uco.birgonj.dinajpur@gmail.c

om 

50.  বদনােপুর মুহােদ সাইফুল ইসলাম 

উপফেলা সমিায় 

কম মকতমা(ভা.) 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, পািতীপুর, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭৩০৯৯৪৫০৮ 

জেবলফ ান-০৫৩৩-৪৭৪২০৪ 

uco.parbatipur.dinajpur@gmai

l.com  

51.  বদনােপুর জমাহােদ নােমুল হুদা 

উপফেলা সমিায় 

কম মকতমা(ভা.) 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, খানসামা, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭১৭০১৩৬৯৯ 

জেবলফ ান- ০৫৩৩-২৫৬০১৯ 

uco.khansama@gmail.com  

52.  বদনােপুর কালীপদ জসন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জিািাগঞ্জ, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭২৪৩৯১৩০১ 

জেবলফ ান- ০৫৩২-৫৭৩০৪৯ 

uco.bochaganj.dinajpur14@g

mail.com  

53.  বদনােপুর মানসী ইসলাম 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বিরামপুর, 

বদনােপুর। সংযুক্ত সমিায় অবধদপ্তর, 

ঢাকা। 

জমািাইল- ০১৬৭৫৪০৫৬৬৬ 

জেবলফ ান- ০৫৩২-৫৭৩০৪৯ 

uco.birampur.dinajpur@gmail.

com  

54.  বদনােপুর জমা: জমাস্তাব জুর রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বিবররিন্দর, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭১২৯৮৩৪০২  

জেবলফ ান- ০৫৩২-৬৫৬১২০ 

uco.chirirbandar.dinajpur@gm

ail.com  

55.  বদনােপুর বেয়াছবমন আক্তার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, নিািগঞ্জ, 

বদনােপুর। সংযুক্ত সমিায় অবধদপ্তর, 

ঢাকা। 

জমািাইল- ০১৭১৬২৪৮০২৩ 

জেবলফ ান- ০৫৩৩৩-৫৬০৪৫ 

uconawabganj@gmail.com  

56.  বদনােপুর জমা: হাব জুর ইসলাম উপফেলা সমিায় কায মালয়, ফুলিাড়ী, জমািাইল- ০১৭১৮৩৬০৭১৫ ucofulbaridinajpur@gmail.co



উপফেলা সমিায় কম মকতমা বদনােপুর। জেবলফ ান- ০৫৩২-৭৫৬২২৮ m  

57.  বদনােপুর জমা: মাহবুির রহমান 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, হাবকমপুর, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭১১২৮২৩৭৬ 

জেবলফ ান- ০৫৩২৯-৭৫৩৯১ 

ucohakimpur10@gmail.com  

58.  বদনােপুর প্রদীপ কুমার সরকার 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জিাড়ািাে, 

বদনােপুর। 

জমািাইল- ০১৭১৭৪১৩০২০ 

জেবলফ ান- ০৫৩২-৮৫৬০৬৪ 

ucoghoraghat2@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          ঢাকা বিভাগ 

ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

1.  ঢাো মমািাম্মদ আবদুস সালাম 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় 

কম মকতমা 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, রমনা জমািাইলোঃ০১৭৪০৫৪০২৭৬ 

জেবলফ ানোঃ ০২-৮১২৬৮৪২ 
masalam02101979@gmail.co

m 

2.  িাসতলমা আক্তার,মমট্রাোঃ 

থানা সমবায় কম মকতমা 
মমট্রাোঃ থানা সমবায় 

কার্ মালয়,ট্কািয়ালী 
জমািাইলোঃ০১৫৫২৬৪৪৫৫৫ 

জেবলফ ানোঃ ০২-৫৮১৫৪২৯১ 
matrokotowali@gmail.com 

3.  জমাোঃ নূর-এ-এলাহী,মমট্রাোঃ মমট্্াোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়,লালবাগ জমািাইলোঃ০১৯১১৭০০৪০৪ mtcolalbagh@gmail.com 



ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

থানা সমবায় কম মকতমা জেবলফ ানোঃ ০২-৫৮৫৫৫২৪ 
4.  জমাোঃ জরোউল িারী,মমট্রাোঃ 

থানা সমবায় কম মকতমা 
মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, 

মিজগাঁও 
জমািাইলোঃ০১৮১৯৪৭২০০৬ 

জেবলফ ানোঃ ০২-৮১২৬৮৯২ 
tcotejgoan@gmail.com 

5.  িন্দ্রা বসনহা ,মমট্রাোঃ থানা 

সমবায় কম মকতমা  
মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, সূত্রাপুর জমািাইলোঃ০১৭২৪২৩৪৪০০ 

জেবলফ ানোঃ০২-৫৮১৫৫৫২৮ 
mtcosutrapur207@gmail.com 

6.  মমাোঃ নাতসর উতিন,মমট্রাোঃ 

থানা সমবায় কম মকতমা 
মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, তমরপুর জমািাইলোঃ০১৭১১-০২৫৬১২ 

জেবলফ ানোঃ০২-৫৮১৫৫৫০৫ 
mtcomirpur@gmail.com 

7.  ম াকন চন্দ্র রায় , উপট্জলা 

সমবায় কম মকতমা 
উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, সাভার জমািাইলোঃ01720821347 

জেবলফ ানোঃ ০২-৭৭৪২৯১০ 
uco.saver2018@gmail.com 

8.  রওশন আরা ,উপট্জলা 

সমবায় কম মকতমা 
উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, মকরানীগঞ্জ জমািাইলোঃ০১৭৪১৬৯২৬০৭ 

জেবলফ ানোঃ ০২-৭৭৬৬৬৪৪ 
roushanara2895@gmail.com 

9.  মিাোঃ আলাউমিন মিয়া 

,উপট্জলা সমবায় কম মকতমা 
উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, মদািার জমািাইলোঃ01716928747 

জেবলফ ানোঃ ০২-৭৭৬৮১২৭ 
ucodoher71@gmail.com 

10.  পারভীন আ রা ী উপট্জলা 

সমবায় কম মকতমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, ধামরাই জমািাইলোঃ০১৭১১০২৪৭৪৭ 

জেবলফ ানোঃ ০২-৭৭৩০৩০৬ 
ucodhamrai2018@gmail.com 

11.  মমাোঃ আবদুর রতিম 

,উপট্জলা সমবায় কম মকতমা 

উপট্জলা সমবায় কার্ মালয়, নবাবগঞ্জ জমািাইলোঃ০১৫৫০০২৭০৮৫ 

জেবলফ ানোঃ ০২-৭৭৬৫১৭৫ 
kamrulhasan_razib@yahoo.co

m 

12.  িািতমনা খাতুন ,মমট্রাোঃ 

থানা সমবায় কম মকতমা 
মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, তখলগাঁও জমািাইলোঃ০১৭১৬৫৪০২৬৬ mtcokhilgoan@yahoo.com 

13.  জমাোঃ বসরাজুল ইসলাম, 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় 

কম মকতমা 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, গুলশান জমািাইলোঃ০১৯৭২০০৫৩৩০ mtcogulsan@yahoo.com 

14.  মমাোঃ লুৎফর রিমান , 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় 

কম মকতমা 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, উত্তরা জমািাইলোঃ০১৯১৪-৮৯৫৫৭০ Lutfor_1970@yahoo.com 

15.  োন্নাত আরা পারভীন হীরা , 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় 

কম মকতমা 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, পল্লবী জমািাইলোঃ০১৭৩৯৬৩০১৩২ mtco.pallobi@gmail.com 
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16.  মমাোঃ নজরুল ইসলাম , 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় 

কম মকতমা 

মমট্রাোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, 

শািআলী 
জমািাইলোঃ০১৭১২৭৪৮৬৫৬ mtcoshaali1977@gmail.com 

17.  িারুন-অর-রতশদ , মমট্রাোঃ 

থানা সমবায় কম মকতমা 
মমট্্াোঃ থানা সমবায় কার্ মালয়, 

মমািাম্মদপুর 
জমািাইলোঃ০১৭১৩১৪৯০৫৮ tco.mpur.metro@gmail.com 

18.  নারায়ণগঞ্জ জনাব মমাহাম্মদ নাজমুল 

হুদা 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, নারায়ণগঞ্জ 

সদর, নারায়ণগঞ্জ 

মমাবাইল:01717617559 

মেফলজিান: 7646226 

nazmuldoc03@gmail.com 

19.  জনাব মমজহরুন নাহার ফমফল 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপমজলা সমবায় োর্ যালয়, বন্দর, 

নারায়ণগঞ্জ 

মমাবাইল:01712838787 

মেফলজিান:7661433 

ucobandar@gmail.com 

20.  জনাব আফনছা খাতুন 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, মসানারগাঁ, 

নারায়ণগঞ্জ 

মমাবাইল:01913951301 

মেফলজিান:7656023 

somobay.sonargaon@gmail.co

m 

21.  জনাব শাহীন সুলতানা 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, রুপগঞ্জ, 

নারায়ণগঞ্জ 

মমাবাইল:০১৭১৬৯8৫২৪০ 

মেফলজিান:৭৬৫০১৫২ 

ucorupganj73@gmail.com 

22.  জনাব নাফহদা নাছফরন 

উপজজলা সমবায় েম যেতযা 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, 

আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ 

মমাবাইল:01711183400 

মেফলজিান:7654108 

ucoarihazar01@gmail.com 

23.  নরফসংদী মমাহাম্মদ শাহাদাতুল হে, 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজলা সমবায় োর্ যালয়, নরফসংদী 

সদর, নরফসংদী 

মমাবাইল: 01711358778 

মেফলজিান : 029451655 

uco_narsingdisadar@yahoo.co

m 

24.  মমাোঃ আবদুল মান্নান ফময়া, 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজলা সমবায় োর্ যালয়, রায়পুরা, 

নরফসংদী 

মমাবাইল: 01795254234 

মেফলজিান: 029448075 
uco_raipura@yahoo.com 

25.  মমাোঃ আবদুল জফলল ভূঞা, 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজলা সমবায় োর্ যালয়, ফশবপুর, 

নরফসংদী 

মমাবাইল: 01714286247 

মেফলজিান: 0625675157 
ucoshibpur35@gmail.com 

26.  মমাহাম্মদ ওমর িারুে, 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজলা সমবায় োর্ যালয়, মজনাহরদী, 

নরফসংদী 

মমাবাইল: 01718048290 

মেফলজিান : 029445355 
ucomonohardi@yahoo.com 

27.  মমাোঃ জফলল মহাসাইন, 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজলা সমবায় োর্ যালয়, মবলাব, 

নরফসংদী 

মমাবাইল: 01724829993 

মেফলজিান : 029449144 
uco_belabo@yahoo.com 

28.  নাফছমা শাহীন, উপজজলা 

সমবায় অফিসার 

উপজলা সমবায় োর্ যালয়, পলাশ, 

নরফসংদী 

মমাবাইল:01766789388 

মেফলজিান : 029466396 
uco_polash@yahoo.com 
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29.  গাজীপুর জনাব সাফবরা খান, উপজজলা 

সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, গাজীপুর, 

সদর গাজীপুর।  

মমাবা-01711104089 

মেফল-02-9205667 

uco_gazipursadar@yahoo.com 

30.  মমাহাম্মদ মগালাম মমাজশ যদ 

মৃধা উপজজলা সমবায় 

অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, োপাফসয়া  

গাজীপুর। 

মমাবা-01712855494 

মেফল-02-92098 

 

uco_kapasia@yahoo.com 

31.  মমাহাম্মদ আইন উফিন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়,োফলয়াগের, 

গাজীপুর।  

মমাবা-01920831059 

মেফল-02-9203152 

 

uco_kaliakair@yahoo.com 

32.  ফমজযা িারজানা শারফমন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 
উপজজলা সমবায় োর্ যালয় োলীগঞ্জ, 

গাজীপুর।  

মমাবা-01720911044 

মেফল-029207078 

 

uco_kaligonjgazipur@yahoo.c

om 

33.  উৎপল কুমার মন্ডল 

উপজজলা সমবায় অফিসার 
উপমজলা সমবায় োর্ যালয় শ্রীপুর, 

গাজীপুর।  

মমাবা-01711317717 

মেফল-02-9200876 

 

uco_sreepurgazipur@yahoo.c

om 

34.  মুফিগঞ্জ মিরজদৌসী মবগম 

উপজজলা সমবায় অফিসার  

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, সদর, 

মুিীগঞ্জ। 

02-7611380 

মমাবাোঃ-01716417018 

 

sadarmunshiganj@gmail.com 

 

35.  সন্ধ্যা রানী সরোর 

 উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, গজাফরয়া 

মুিীগঞ্জ। 

মেফলজিান------------ 

মমাবাোঃ 01624981017 

 

mdkamal101016@gmail.com 

 

36.  আব্দুস মসাবহান 

 উপজজলা সমবায় অফিসার 

(সামফয়ে বরখাস্ত),  

নাজমা আক্তার  

উপজজলা সমবায় অফিসার, 

েংফগবাড়ী, মুিীগঞ্জ 

অফতফরক্ত দাফয়ত্ব 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, মলৌহজং 

মুিীগঞ্জ। 

02-7625055 

মমাবাোঃ 01716255401 

 

 

gmawla2000@gmail.com 
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37. হাফববা আক্তার 

 উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, শ্রীনগর, 

মুিীগঞ্জ। 

02-7627219 

মমাবাোঃ 01718775377 

 

sreenagarsamobi@gmail.com 

 

38.  ফবন্দু রানী পাল 

 উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, 

ফসরাজফদখান মুিীগঞ্জ। 

02-7628243 

মমাবাোঃ 01673606642 

 

uco.sirajdikhan@yahoo.com 

 

39.  নাজমা আক্তার  

 উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, েংফগবাড়ী 

মুিীগঞ্জ। 

02-7618173 

মমাবাোঃ 01716255401 

 

tongibari3841@gmail.com 

 

40.  মাফনেগঞ্জ  জমাহােদ আসাদুজ্জামান 

ভূইয়া 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, মাবনকগঞ্জ 

সদর,মাবনকগঞ্জ। 

০১৫৫২৩৬৪৭০৬ 

০২-৭৭১১৬২৮ 

ucomanikgonjsadar@gmail.co

m 

41.  মুহােদ ব ফরাজুল আলম, 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বিওর, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১৭১৮০৩৮২৩০ 

০২-৭৭২৭১১৬ 

ucoghior@gmail.com 

42.  জমাহােদ আবুল জহাফসন, 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, সাটুবরয়া, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১৭৩১৮৭৬৪৯৩ 

০২-৭৭২৫০৯১ 

saturiauco@gmail.com 

43.  বরনাৎ জ ৌবেয়া 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, ব িালয়, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১৭১২৬১৪৬৮২ 

০২-৭৭১৬০৩৫ 

ucoshibalaya2018@gmail.com 

44.  জমাোঃ োবকর জহাফসন জিৌধুরী 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, হবররামপুর, 

মাবনকগঞ্জ 

০১৭৩১৭১৪৭৩৪ 

০২-৭৭২৮০৩২ 

ucoharirampur@gmail.com 

45.  বনলু ার ইয়াসবমন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, জদৌলতপুর, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১৯১৩৪৯৮১৭৮ 

০২-৭৭১৫০২৯ 

ucodaulatpur18@gmail.com 

46.  আবখনুর ইয়াসবমন 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা 

 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, বসংগাইর, 

মাবনকগঞ্জ। 

০১৮১৬৬৫০৫০০ 

০২-৭৭১৭০৬৯ 

 

ucosingair98@gmail.com 

 

47.  ফেজশারগঞ্জ মমাোঃ শফিকুল ইসলাম উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 01724-829993 ucokishoreganjsador@gmail.c

mailto:cokishoreganjsador@gmail.com,


ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উপজজলা সমবায় অফিসার ফেজশারগঞ্জ সদর। 0941-62152 om  

48.   মমাহাম্মদ আছলাম উপজজলা 

সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

ফনেলী, ফেজশারগঞ্জ। 

01714688064 

09432-56045 

nikli.uco@gmail.com 

49.   শাহানারা হাফসন  

উপজজলা সমবায় অফিসার 
উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

মহাজসনপুর, ফেজশারগঞ্জ। 

01916-256669 09425-

56090 

ucohossainpur@gmail.com 

50.   মমাোঃ আবু আছলাম উপজজলা 

সমবায় অফিসার 
উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

ফমঠামইন, ফেজশারগঞ্জ। 

01712-642988 09435-

56036 

uco.mithamoin@gmail.com 

51.   মমাোঃ ফজল্লুর রহমান খান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 
উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

বাফজতপুর, ফেজশারগঞ্জ। 

01716-080889 09423-

64229 

ucobajitpur@gmail.com 

52.   মমাোঃ শহীদুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 
উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

কুফলয়ারচর, ফেজশারগঞ্জ। 

01819-488703 09429-

56119 

ucokoliarchour@gmail.com 

53.   মাহফুজুল আফমন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

ইেনা, ফেজশারগঞ্জ। 

01716807075 09426-

56055 

uco.itna@gmail.com 

54.   মমাোঃ সাজ্জাদ মহাজসন খান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

েটিয়াদী, ফেজশারগঞ্জ। 

01911-130927 09428-

56125 

ucokatiadi@gmail.com 

55.   মুহম্মদ নাজমুল আলম ভূ ূঁঞা 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

অষ্টগ্রাম, ফেজশারগঞ্জ। 

01720-942242 09422-

56047 

uco.austagram@gmail.com 

56.   শামছুল আলম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

তাড়াইল, ফেজশারগঞ্জ। 

01721-532729 09434-

75032 

tarailuco@gmail.com 

57.   মমাসাোঃ সাজহনা আক্তার 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

পাকুফন্দয়া, ফেজশারগঞ্জ। 

01920-663574 09433-

56070 

ucopakundia@gmail.com 

58.   মমাহাম্মদ জাফের মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

ভ রব, ফেজশারগঞ্জ। 

01736-772769 02-

9470894 

uccobhairab.zakir@gmail.com 

59.   মমাোঃ রুহুল আফমন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

েফরমগঞ্জ, ফেজশারগঞ্জ। 

01919-192366 09427-

56105 

ucokarimgonj@gmail.com 

 োঙ্গাইল     

60.  Rbve ‡iLv Bqvmwgb, Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, Uv½vBj m`i, 01724372996 0921-61183 

mailto:cokishoreganjsador@gmail.com,
https://us-mg4.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=uco.mithamoin@gmail.com
mailto:uco.itna@gmail.com
mailto:tarailuco@gmail.com
mailto:ucopakundia@gmail.com
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মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi Uv½vBj| 

61.  Rbve †gvt Avey Rvdi 

wmwÏKx,Dc‡Rjv mgevq 

Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, bvMicyi, 

Uv½vBj| 

01674-619582 09233-73014 

62.  Rbve †gv Iqv‡R` Avjx, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi  

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, KvwjnvZx, 

Uv½vBj| 

01819-989679 09227-74157 

63.  Rbve †gvt kvnxby¾vgvb, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq,  

†`j ỳqvi,Uv½vBj| 

01718-786781 09224-56054 

64.  ‡gvmvt Avwgbv cvifxb, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, wgR©vcyi, 

Uv½vBj| 

01720-677654 09229-56251 

65.  Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, evmvBj, 

Uv½vBj| 

01720-989932 09222-56157 

66.  ‡gvQvt ‡Lv‡`Rv Lvbg, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, mwLcyi, 

Uv½vBj| 

01711-221940 09232-56026 

67.  Rbve ‡gvt Ave ỳj Mdzi, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq,  

f~Tvcyi,Uv½vBj|  

01838316513 09223-56198 

68.  ‡gvt kIKZ †nv‡mb, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq,  NvUvBj, 

Uv½vBj| 

01720-366022 09225-56020 



ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

69.  Rbve gynv¤§` kvnv`r †nv‡mb Lvb, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, gaycyi, 

Uv½vBj| 

01718-988695 09228-56017 

70.  Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq. abevox, 

Uv½vBj| 

01716-558402 0922-69095 

71.  Rbve AvZvDi ingvb, 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq, †Mvcvjcyi, 

Uv½vBj| 

01712610789 09226-75160 

72.  শরীয়তপুর মমাোঃ ঈমাম মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপমজলা সমবায় োর্ যালয়, শরীয়তপুর 

সদর,  শরীয়তপুর। 

মমাবাইল 

01711017265 

মেফলজিান 

0601-61467 

uco.sadar.shariatpur@gmail.c

om 

73. মমাোঃরুহুল আফমন 

 উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, জাফজরা 

শরীয়তপুর। 

মমাবাইল 

০১৭১8১৩৪৫২8 

মেফলজিান 

0602-756076 

ucojajjira@gmail.com 

74.  মমাোঃ রাজশদ আলম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, ডামুডযা, 

শরীয়তপুর। 

মমাবাইল 

01773535615 

মেফলজিান 

0602-356202 

ucodam519@gmail.com 

75.  মমাহাম্মদ হাফববুর রহমান 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, 

মগাসাইরহাে, শরীয়তপুর। 

মমাবাইল 

০১৭১৫২৫৩৫8৬ 

মেফলজিান 

0602-475176 

abbasaliaics@gmail.com 

76.  আবদুর রহমান ফময়া 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, নফড়য়া, 

শরীয়তপুর। 

মমাবাইল 

017৪০65৩২৯8 

মেফলজিান 

ar uconaria@gmail.com 

mailto:abbasaliaics@gmail.com


ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

0601-59125 

77.  মুহাম্মদ ইিজতখারুল 

ইসলাম মচৌধুরী 

উপমজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয়, ম দরগঞ্জ, 

শরীয়তপুর। 

মমাবাইল 

01716666922 

মেফলজিান 

0602-256227 

ucobhedarganj @gmail.com 

78.  িফরদপুর 

 

ফবরাজ মমাহন কুন্ডু 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

িফরদপুর সদর 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং-০১৭১8৫২০৫৪8 

মেফলজিান- ০৬৩১৬৬৬৯০ 

ucofaridpursadar@gmail.com 

79.  মমাোঃ ফসরাজুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

মবায়ালমারী 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- ০১৭১8৭৯৪২৯৫ 

মেফলজিান- ০৬৩২৪৫৬৫০৭ 

ucoboalmari@gmail.com 

80.  মমাোঃআলাউফিন মমাল্লা 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

মধুখালী 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- ০১৭১১২২৩৪৩৭ 

মেফলজিান- ০৬৩২৬৫৬২৪৫ 

ucomadhukhali@gmail.com 

81.  অসীম কুমার নাগ 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

আলিাডাংগা 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- ০১৭১8৪১৬৯৯৭ 

মেফলজিান- ০৬৩২২৫৬১০৭ 

alfadhangauco@gmail.com 

82.  মমাোঃ হারুন-অর-রফশদ 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

সদরপুর 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- ০১৭১৩১৪৯০৫8 

মেফলজিান- ০৬৩২8৭৫৩৫৫ 

Upazilaco.sadarpur@gmail.co

m 

83.  মমাোঃ আিজাল মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

নগরোন্দা 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- 

০১৭২৬২৩৬8৫২ 

মেফলজিান- ০৬৩২৭৫৬৩০8 

uconagarkanda@gmail.com 

84.  মমাোঃ মােসুদ মহাজসন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

 াংগা 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- ০১৭১৩৫১৫8৪৭ 

মেফলজিান- ০৬৩২৩৫৬৫২৫ 

Ucobhanga2017@gmail.com 

85.  মমাোঃ ফমজানুর রহমান 

উপমজলা সমবায় অফিসার 

চর দ্রাসন 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং- ০১৭১১৩৬8৫৭8 

মেফলজিান- ০৬৩২৫৫৬০৭০ 

ucocharbhadrasan@gmail.com 

86.  মফনরা আখতার 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

সালথা 

িফরদপুর 

মমাবাোঃ নং-০১৭১২২৭১৬৭৭ 

- 

ucosaltha@gmail.com 

87.  মাদারীপুর েনাি তাছবলমা 

জিগম,উপফেলা সমিায় 

কম মকতমা । 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, মাদারীপুর 

সদর  

জমািাইল নং ০১৭১৮-

৮৮৩৭৭৮ 

জেবলফ ানোঃ ০৬৬১-৬২৪৭৪ 

uco_ madaripur 

sadar@yahoo.com 

88. েনাি সাখাওয়াৎ জহাফসন, উপফেলা সমিায় কায মালয়, রাকের, জমািাইল নং ০১৭৭২- uco_rajoir@yahoo.com 



ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা । মাদারীপুর । ৮৯৯৩০৫ 

জেবলফ ানোঃ ০৬৬৩২-৫৬৩২১ 

89.  েনাি জমাোঃ েবহরুল 

ইসলাম,উপফেলা সমিায় 

কম মকতমা। 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, ব িির, 

মাদারীপুর 

জমািাইল নং ০১৭২৬-

২৬২১৪২ 

জেবলফ ানোঃ ০৬৬২৪-৫৬৩৮৭ 

uco_shibchar@yahoo.com 

90.  েনাি আফনায়ার জহাফসন, 

উপফেলা সমিায় কম মকতমা। 

উপফেলা সমিায় কায মালয়, কালবকবন, 

মাদারীপুর । 

জমািাইল নং ০১৭১৫-

৩১৩২১৩ 

জেবলফ ানোঃ ০৬৬২২-৫৬১৯৪  

uco_kalkini@yahoo.com 

91.  রাজবাড়ী জনাব মসফলনা পার ীন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 
0641-65087 

01712-643349 

udcosadarselena@gmail.com 

92.  জনাব এসএম োমরুন নাহার 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপমজলা সমবায় োর্ যালয় 

পাংশা, রাজবাড়ী। 
06424-75015 

01717-222321 

ucopangsha@ 

gmail.com 

93.  জনাব ফবএম নজরুল হুদা 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

মগায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 
06423-56382 

01712-525463 

ucogoalanda070@gmail.com 

94.  জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

বাফলয়াোফন্দ, রাজবাড়ী। 
06422-56017 

01718-819659 

ucobaliakandi@gmail.com 

95.  জনাব এফবএম মহলাল উফিন 

উপজজলা সমবায় অফিসার 

উপজজলা সমবায় োর্ যালয় 

োলুখালী, রাজবাড়ী। 
01711-069093 ucokalukhali@ 

gmail.com 

96.  মগাপালগঞ্জ েনাি জ খ আবমরুল ি ীর, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

উপফেলা সমিায় কায মালয় জগাপালগঞ্জ 

সদর, 

জগাপালগঞ্জ। 

জমািাোঃ ০১৭৮৫৭৬৫৩১৭ 

জেবলফ ান : ০২-৬৬৮১৫৮২ 

tcogopalgonjsadar@gmail.co

m 

97.  েনাি জ খ জমাোঃ নেরুল 

ইসলাম, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

উপফেলা সমিায় কায মালয় টুবঙ্গপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ। 

জমািাোঃ ০১৭১২৪৪৭৯৮৭ 

জেবলফ ান : ০২-৬৬৫৬২০৫ 

ucotungipar2@gmail.com 

98.  েনাি মুহােদ োকাবরয়া , 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

জকাোলীপাড়া, জগাপালগঞ্জ। 

জমািাোঃ ০১৭১২৬৬৪১৯৯ 

জেবলফ ান : ০২৬৬৫১২০২ 

ucokotalipara7@gmail.com 

99.  েনাি আব্দুর রহমান, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

উপফেলা সমিায় কায মালয় কাব য়ানী, 

জগাপালগঞ্জ। 

জমািাোঃ ০১৭২১৯২০৬৯৯ 

জেবলফ ান : ৬৬৫২৫৬২০০ 

ucokashiani17@gmail.com 



ক্রোঃ 

নং 

মজলার নাম নাম ও পদবী েম যস্থল মমাবাইল ও মেফলজিান 

(অফিস নম্বর) 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

100.  েনাি সুমনা  বিশ্বাস, 

উপফেলা সমিায় অব সার, 

উপফেলা সমিায় কায মালয় 

মুকসুদপুর,জগাপালগঞ্জ। 

জমািাোঃ ০১৭১৬০২০২৩১ 

জেবলফ ান : ৬৬৫৪৫৬২৫১ 

ucomuksudpur2018@ 

gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


