
                    /     :                               : 

      

µt 

bs 

Kvh©vjq mg~‡ni bvg Kg©KZ©vi bvg I c`ex †Uwj‡dvb b¤̂i I ‡gvevBj bs B-‡gBj  

১ _vbv mgevq  Kvh©vjq 

Wejgywis, PÆMÖvg| 

Rbve mywgZ Kzgvi `Ë 

_vbv mgevq Awdmvi 

‡dvb t  2854124 

†gvevBj t 01842-090924 

ucodoublemuring.coop@gmail.com 

২ _vbv mgevq Awdmvi, 

cuvPjvBk,PÆMÖvg 

Rbve ‡gvt kwdDj Avjg 

_vbv mgevq Awdmvi 

‡dvb t  2860771  

‡gvevBj t 01911409780 

tcopanchalish.coop@gmail.com 

৩ Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq 

gximivB, PÆMÖvg| 

Rbve `xcK `vm 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t 0302456242 

‡gvevBj t 01819-076175 

ucomirsarai.coop@gmail.com 

৪ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, mxZvKzÛ, 

PÆMÖvg 

Rbve  ‡gvnv¤§` Ave`yj 

kwn` fu~Tv 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t 0302856482 

†gvevBjt 01718-134950 

ucositakund.coop@gmail.com 

৫ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, 

dwUKQwo,PÆMÖvg 

Rbve ‡gvt gbRyiæj Avjg 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

†dvb t 0303556159 

†gvevBj t 01819-842190 

ucofatickchari.coop@gmail.com 

৬ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, nvUnvRvix 

PÆMÖvg 

Rbve weRq K…ò bv_ 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

 

‡dvb t 0312601654  

†gvevt 01819-387352 

ucohathazari.coop@gmail.com 

৭ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, cwUqv, PÆMÖvg 

Rbve †gvt iv‡mj †PŠayix 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t  0302256218 

†gveBj t 01717-023762 

ucopatiya@gmail.com 

৮ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, P›`bvBk, 

PÆMÖvg| 

Rbve Avey †gvnv¤§` nvwee 

Djøvn 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

†dvb t 0303356230 

†gveBj t 01818-398306 

ucochandanaish.coop@gmail.com 

৯ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, m›Øxc, PÆMÖvg 

        :               

                    

‡dvb t ms‡hvM bvB 

‡gvevBj t ০১৮১৯-০৮১১৪৮ 

ucosandwip.coop@gmail.com 

১০ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, †evqvjLvjx, 

PÆMÖvg| 

                     

আ   

                    

†dvb t 0303256168  

†gvevBj t ০১৭১২-৯৮৬৭৮১ 

ucoboalkhalie.coop@gmail.com 

১১ Dc‡Rjv mgevq Kvh©vjq 

ivDRvb, PÆMÖvg| 

   ‡dvb t 0302656226  

 

ucoraozan.coop@gmail.com 

১২ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, Av‡bvqviv, 

PÆMÖvg| 

Rbve byiæj AveQvi 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t 0302956358 

‡gvevBj-01719-146260 

ucoanawara.coop@gmail.com 

১৩ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, euvkLvjx, 

PÆMÖvg| 

Rbve MvRx gyt Igi dviæK 

†PŠt 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

 

‡dvb t 0303756159 

†gvevBjt 01819-842926 

ucobanaskhali.coop@gmail.com 

১৪ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, mvZKvwbqv, 

PÆMÖvg| 

Rbve ‡gvnv¤§` w``viæj 

Avjg 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t 0303656556 

†gvevBj t 01716-86249 

ucosatkania.coop@gmail.com 
 

১৫ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, †jvnvMvov, 

PÆMÖvg| 

Rbve gynv¤§` byi †nv‡mb 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t 0303456339  

‡gvevBjt 01818-940291 

ucolohagara.coop@gmail.com 

১৬ Dc‡Rjv mgevq 

Kvh©vjq, ivs¸wbqv 

PÆMÖvg| 

Rbve w`evKi `vk gvbœv 

Dc‡Rjv mgevq Awdmvi 

‡dvb t 0302556103 

†gvevBj t 01819-808401 

dibakar.coop@gmail.com 

 

  

mailto:ucosatkania.coop@gmail.com


        

 .               ও                                -          

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

০১                

                    

            ০১৭১৬৪৩১৩৯১ ucocoxsbazar@gmail.com 

০২      আ         

                    

   ,         ০১৮১৮-৭৮৬২০৪ ucoramu@gmail.com 

০৩              আ   

                    

      , 

        

০১৮১৯৮৯৫৪৯৪ ucochakaria@gmail.com 

০৪                   

                    

     , 

        

০১৮১৭১১৮২৯৫ ucopekua@gmail.com 

০৫         :           

                    

     , 

        

০১৮১৬৫৫৪২৩৪ ucoukhiya@gmail.com 

০৬         :            

                    

      , 

        

০১৮১৭৭১২০৩৬ ucoteknafoffice@gmail.com 

০৭         :             

     

                    

        , 

        

০১৮১৯৬৩৯৩৭৫ ucomoheskhali@gmail.com 

০৮         : ও          

                    

       , 

        

০১৮১২৫৪৩০১৭ ucokutubdia@gmail.com 

 

        

                  ও                                          

১ ২ ৩ ৪ ৫ 

০১                  

                    

            ০১৮১৪-৮০৫৪৮৬ ucobbansadar74@gmail.com 

০২      আ    আ        

                    

     ০১৮২৮-১৮৮২৫৫ aymonara@gmail.com 

০৩                     

         । 

      --- uconaikhongchari@gmail.com 

০৪         : আ           

                    

আ      ০১৯২৮-৪৯৯৫১৮ ucoalikadam@gmail.com 

০৫                  , 

                    

          ০১৮১৭-৭৮৭৮৪২ uconaikhongchari@gmail.com 

০৬                 

                    

    ০১৮১৮-২৫৩৬৭৮ Murad79hossain@gmail.com 

০৭                , 

                    

      ০১৫৫৮-৬০৩৪০৮ ucothanchi@gmail.com 
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                  ও                               -     আ    

০১      আ                

                    

            ০১৮২২৩১৪৭৩০ ucosadaroffice@gmail.com 

০২                

                    

               ০১৬৫১৩০১০৪৫ uco.kawkhali19@gmail.com 

০৩                     

                    

                ০১৫৫৬৫৬৫৪০৯ ucobelichari2020@gmail.com 

০৪                    

                    

            ০১৫৫৬৭০২৩৮২ coopbarkal@gmail.com 

০৫                  

                    

             ০১৮১২৬১৫৪৩৪ ucokaptai19@gmail.com 

০৬                     

                    

             

                 

০১৫৫৬৫৬৫৪০৯ ucobelichari2020@gmail.com 

০৭                

                    

             

                

০১৬৫১৩০১০৪৫ uco.kawkhali19@gmail.com 

০৮                  

                    

             

              

০১৮১২৬১৫৪৩৪ ucorajasthali19@gmail.com 

০৯                  

                    

              ০১৮৪৭-৫৩২৭৩০ moniricsnoakhali@gmail.com 
uco.juraichari@gmail.com 

১০                   

                     

            ০১৭১২-৮৭৬৫৮৩ ucolongadu@gmail.com 

 

         

                  ও                               -     আ    

০১                     

             

    --- --- 

০২                    

                    

              ০১৮১৪-১৯৮৩৩৩ coop.panchari@gmail.com 

০৩                  

                    

                ০১৮২৮-৮৫৪৭৯২ ratan18516@gmail.com 

০৪                   

                    

             ০১৭১৪-৯২১৪৬০ didarulislamuco@gmail.com  

০৫           আ             

                    

               ০১৮১৮-৫২০৯৮৭ ucomatiranga74@gmail.com 

০৬                         

                    

              ০১৭১৬-১৯৬৫৮৭ ucolaxmi@gmail.com 

০৭           আ           

                    

                ০১৮৪৬-২৬৭৩৭১ Rahman.ayubur65@gmail.com 

০৮           আ             

                    

               ০১৫৬৮-৫২৫৩৩৭ ucomohalthari@gmail.com 

 

     

   

   

                                           

 -      

০১ ০২ ০৩ ০৪ 

০১                            

                    

                     

              । 

০১৭১২-২৭৩৩৯৫ 

ucofenisadar1@gmail.com 
০২                       

                    

                     

               । 

       ০১৭১৬-০২১২৩৯ 

ucochhagalnaiya2@gmail.com 

mailto:ucokaptai19@gmail.com
mailto:uco.kawkhali19@gmail.com
mailto:ucorajasthali19@gmail.com
mailto:uco.juraichari@gmail.com
mailto:ucokaptai19@gmail.com


০৩                          

                    

                     

            । 

০১৮১৪-২২৬২২৬ 

ucofulgazifeni@gmail.com 
০৪                               

                    

                     

            । 

০১৩০৪-২৮৮২২৬ 

uco.parshuram1@gmail.com 
০৫           ও          

                    

                     

               । 

০১৭১৪-৫৮৩১৪৪ 

ucosonagazi16@gmail.com 
০৬                       

                    

                     

             । 

০১৮১৫-৫২৭১৫০ 

ucodaganbhuiyan@gmail.com 
 

      

   

   

             ও                                -     

০১                      

                    

                     

    

০১৭১৪৮৮১০২০ 

০৩৮১৬২৩২৫ 

cooplakshmipursadar@gmail.com 

০২           আ              

                    

                     

      

০১৭১২০৮২১৫৭ 

০৩৮২৪৭৫৪৯৭ 

ucoramgonj157@ gmail.com 

০৩                       

                    

                     

      

০১৭১৮৮০০৬০১ 

০৩৮২২৫৬২৫৩ 

ucoraypur@ gmail.com 

০৪                    

                    

                     

       

০১৭৭৭১১১৫৯১ 

০২৪৪৩৮১০৩৩ 

Mohammedhanif636@ gmail.com 

০৫            ও        

                    

                     

       

০১৭৪২৫৪০২০২ 

০৩৮২৩৫৬২৯৬ 

ucoramgati17@ gmail.com 

 

 

          

    ও                                -     

                    

                    

   ,          । 

০৩২১-৬১৩৫৭ ০১৯৪৫-৫৬৪৫০০ ucosadar@yahoo.com 

                 

                    

      ,          । 

০৩২১-৫৩৫৫২ ০১৭১৩-৬১০২৯৩ ucobegumgonj@yahoo.com 

                    

                    

         ,          । 

০৩২২৩-৫৬০০৫ ০১৫৫৪-৩২২৬৬৭ ucokompanigonj@yahoo.com 

       ,  ,           

                    

      ,          । 

০৩২২৫-৫৬০২০ ০১৮১৬-২৪০৭২৩ ucosenbag@yahoo.com 

                        

                    

         ,          । 

০৩২২৭-৫১০৫১ ০১৭১৮-২৬৮০৬০ ucosonaimuri@yahoo.com 

           আ              

                    

      ,          । 

০২৩৩৪৪৯৬০৬১ ০১৮১৮-৭৯১৪৫০ ucosubornachar@yahoo.com 

                   

                    

       ,          । 

০৩২৩২-৫৩০৪০ ০১৭১৬-৮২৯৫৬৬ ucokabirhat@yahoo.com 



           আ         

                    

      ,          । 

০৩২২২-৭৫০৭৮ ০১৭১৮-৫৪৯১৪১ ucochatkhil@yahoo.com 

      আ             

                    

      ,          । 

০৩২২২-৭৫০৭৮  ucohatia@yahoo.com 

 

      

ক্র: 

নং 
কম মকর্মার নাম ও পদবী বর্মমান কম মস্থল মমাবাইল নম্বর ই-মমইল 

০১ 
জনাব মমাোঃ শররফুল ইসলাম ভূঞা 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
আদশ ম সদর ০১৭১২-৫১৬৪২৯ ucocomillasadar@gmail.com 

০২ 
জনাব মমা: আব্দুল মাজলক 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
সদর দরিণ ০১৮১৮-৬৪৬২৮৩ coop_sadarsouth@yahoo.com 

০৩ 
জনাব ভুইয়া মমা: শারিনুর রিমান 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
ম ৌদ্দগ্রাম ০১৮১১-১৬০০০৫ coop_couddagram@yahoo.com 

০৪ 
জনাব মমা: শািজািান রময়া 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
লাকসাম ০১৭২৭-০৯০১০৯ coop_laksham@yahoo.com 

০৫ 
                          

উপজজলা সমবায় অরিসার 
নাঙ্গলজকাট ০১৭১২-০৪২৯৬৫ coop_nangolcoat@yahoo.com 

০৬ 
জনাব মমাোঃ জরসম উরদ্দন ভুইয়া 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
মজনািরগঞ্জ ০১৮১৭-৫৩২৯২৯ coop_monohorgonj@yahoo.com 

০৭ 
জনাব মমাোঃ মরনরম্নল ইসলাম 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
বরুড়া ০১৮৭৯-৭৬০০২৩ coop_barura@yahoo.com 

০৮ 
জনাব মমাোঃ মমাবারক মিাজসন 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
 ারিনা ০১৭৪০-৬১৪০৮৪ coop_chandina@yahoo.com 

০৯ 
জনাব শািনাজ পারভীন 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
বুরড় ং ০১৯১২-৪৪১১০৬ coop_burichong@yahoo.com 

১০ 
জনাব মঈন উরদ্দন িাসান 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
ব্রািণপাড়া ০১৮৩০-৭৯৮৯৬৫ coop_bpara@yahoo.com 

১১ 
জনাব মমাশারি মিাজসন ভুইয়া 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
মদরবদ্বার ০১৭৩৩-১৪৩৯৯৫ coop_debiddar@yahoo.com 

১২ 
জনাব মমা: আবদুল লরর্ি 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
মুরাদনগর ০১৭০৩-৩১৭৬৯৭ coop_muradnagar@yahoo.com 

১৩ 
জনাব কামরম্ননজনছা রসরি 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
দাউদকারি ০১৮৮৪-৬৭৭৬২৬ coop_daudkandi@yahoo.com 

১৪ 
জনাব মমা: জালাল উরদ্দন 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
মিামনা ০১৮৩১-৮৩৬২৮৯ coop_homna@yahoo.com 

১৫ 
জনাব র্ানভীর আিম্মদ 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
মমঘনা ০১৮১৯-১১৭৯৬২ coop_meghna@yahoo.com 

১৬ 
জনাব মমািাম্মদ রবলস্নাল মিাজসন 

উপজজলা সমবায় অরিসার 
রর্র্াস ০১৯১৭-৫৭৬৫৮৩ coop_titas@yahoo.com 

 

  



      

                  ও                                -     

০১                  

       

                    

         ,       ০১৭৯৬৩৯২৩৪৮ ucochandpursadar18@gmail.com 

০২                   

                    

      ,       ০১৬৪৩৪৩৮১৭৯ coop.hajiganj@gmail.com 

০৩                      

                    

    ,       ০১৭১০৯৮৮৩৪১ ucookachua@gmail.com 

০৪         :              

                    

       ,       ০১৮১৭২০৫৩৪৭ 

 

ucoshahraasti@gmail.com 

০৫                   

                    

       ,       ০১৭১৯৭১২৮৪৮ coopmatlabsouth96@gmail.com 

০৬            আ   

                    

       ,       ০১৭১২৪০৮০৯০ cooperativeofficematlab@gmail.com 

০৭           

                    

      ,       ০১৭০৮১০৬৯৩২ ucofaridgonj@gmail.com 

০৮                   

                    

      ,       ০১৭২৪০০০৫০৭ ucohaimchor@gmail.com 

 

           

                  ও                                  -     

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ 

০১           আ          

                    

                    ,  

               

০১৭২৪-৮৩০৫৫০ uco_bbariasadar@yahoo.com 

০২                          

                    

                    ,  

       ,             

০১৮১৮-৭৩২৫৯৯ uco_bijoynagor@gmail.com 

০৩                      

                    

                    ,  

         ,            

০১৯১৪-৮৯৫৫৭০ uco_bancharampur@gmail.com 

০৪                    

                    

                    ,  

        ,            

০১৯৩৩৩৭৮৭১৭ uco_nasirnagar2018@gmail.com 

০৫           :       আ    

                    

                    ,  

আ   ,            

০১৭১৯-২৯৮৯৬৫ uco_ashoganj@yahoo.com 

০৬                  আ           

                    

                    ,  

      ,            

০১৯১৮৩০৮৬৮৫ uco_nabinagar1974@gmail.com 

০৭                         

                    

                    ,  

    ,            

০১৭১২-৩৯৮৭৭৭ uco_kasba77@gmail.com 

০৮       ও   আ    

                    

                      

     ,            

 uco_sarail2019@gmail.com 

০৯                   

                    

                    ,  

আ     ,            

০১৭১৫-৫৯৪৪৫৬ uco_akhaura@gmail.com 

 

mailto:ucookachua@gmail.com
mailto:ucofaridgonj@gmail.com

