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ক্রঃ নং            নাম ও পদবব কায যায়ের নাম          (    ) ও             আ-মমআ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1.       মমাঃ মমাস্তফা কামা 

মময়রাথানা সমবাে বফসার 

মময়রা থানা সমবাে কায যাে, 

খুনা 

০৪১-৮১০৪০৯ ০১৭১৬-১৫২৪৯২ tcokhulnametro@gmail.com 

2.        ............................. 

                    

                    , কেরা ০২৪৭৭৭৩১৩১৫ - ucokoyra@gmail.com 

3.        প্রলান্ত কুমার ব্যানার্জী 

                    

                    , রূপসা ০৪১-৮০০৪০৮ ০১৯১১-০১৫৬৫৪ ucorupsha@gmail.com 

4.        র্জান্নাতুন মনছা  

                    

                    , 

বটিোঘাটা 

০৪০২২-৫৬০২৪ ০১৭১৬-৯৩০৬০৬ ucobatiaghatakhulna@gmail.com 

5.        সরদার র্জাবিদুর রিমান 

                    

                    , 

ডুমুবরো 

০৪০২৫-৫৬১১৯ ০১৭১১-৯৩৭০১০ ucodumuria@gmail.com 

6.        মমাঃ অব্দু মবতন 

                    

                    , 

মতরখাদা 

০৪০২৯-৫৬০৪২ ০১৯১৬-১৩৯১৫৬ ucoterokhada@gmail.com 

7.        প্রণে রঞ্জন মন্ড 

                    

                    , 

দায়কাপ 

০৪০২৩-৫৬০৭৯ ০১৭১৫-৫৭৬৪৭১ ucodacopekhulna@gmail.com 

8.       মমাঃ মবনর্জীর অিয়মদ 

                    

                    , 

পাআকগাছা 

০৪০২৭-৫৬০৫৮ ০১৯১২-৯৪৯৩৯৭ uco.paik@gmail.com 

9.        ............................. 

                    

                    , 

বদঘবো 

০২৪৭৭৭৩৩৮১৫ - digholiauco@gmail.com 

10.        খন্দকার র্জবিরু আসাম 

                    

                    , 

ফুতা 

০৪১-৭০১০৮১ ০১৭৭৪-৩১৫৫৩৩ ucofultola@gmail.com 

11.           মমািাম্মদ মবনর মিায়সন 

                    

                    , 

বায়গরিাট সদর 

০৪৬৮-৬২১৭৬ 01727-940065 ucobsadar@gmail.com 

12.           বমন কুমার দাস 

                    

 

                    , 

ফবকরিাট 

০২-৪৭৭৭৫৪৮১৫ 

 

০১৭২০-৫৪৩৪০১ ucobfakirhat@gmail.com 

13.           এববএম মমারয়লক অিয়মদ 

                    

                    , 

মমাল্লািাট 

024777-54718 ০১৯১১-৯১৪৬৪৪ ucobmollahat@gmail.com 

14.           মমাল্লা সাআফু আসাম 

                    

                    , 

বিতমারী 

024777-55681 ০১৭১৪-৯৬৯৯৬০ ucobchitalmari@gmail.com 

15.           মলখ হুমায়ূন কববর 

                    

                    , কচুো ০৪৬৫২-৫৬০৯১ ০১৯৩৭-৭৪১১৭৩ ucobkochua@gmail.com 
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ক্রঃ নং            নাম ও পদবব কায যায়ের নাম          (    ) ও             আ-মমআ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

16.           মমাঃ অতাঈর রিমান পায়টাোরী 

                    

                    , 

মমায়েগঞ্জ 

০৪৬৫৬-৫৬১৭৭ 01559-054980 ucobmorrelgang@gmail.com 

17.           .............................. 

                    

                    , 

লরণয়খাা 

০৪৬৫৯-৫৬১৪১ - ucobsoronkhola@gmail.com 

18.           বমন কুমার দাস (:দা:) 

                    

                    , 

রামপা 

০৪৬৫৭-৫৬০৫৮ ০১৭২০-৫৪৩৪০১ ucobrampal@gmail.com 

19.           মমাঃ জুবাআর মিায়সন 

                    

                    , মমাংা ০৪৬৫৮-৭৩১৭২ ০১৭১৮-৮০৭৮১১ ucobmongla@gmail.com 

20.          মমাঃ কবরমু িক 

                    

                    , 

সাতক্ষীরা সদর 
০৪৭১-৬৩২১৭ 

০১৭১২-৯০৪৮৩৩ uco_satkhirasadar@yahoo.com 

21.           ............................ 

                    

                    , 

কায়রাো 
০৪৭২৪-৭৫৩৫৬ 

- uco_kalaroa@yahoo.com 

22.          মমাঃ রবফকু আসাম 

                    
                    , তাা ০৪৭২৭-৫৬২৫০ 

০১৭১৭-৮৬৪৮৭০ uco_tala@yahoo.com 

23.          মমাঃ কবরমু িক (:দা:) 

                    

                    , 

অলাশুবন 
০২৪৭৭৭ ৪৪৩২৪ 

০১৭১২-৯০৪৮৩৩ uco_assasuni@yahoo.com 

24.          মমাঃ অকরাম মিায়সন 

                    

                    , 

মদবিাটা 
০৪৭৩২-৭২০৭৭ 

০১৯৭৩-১২১২৭৫ uco_debhata@yahoo.com 

25.          খান ততয়েবুর রিমান 

                    

                    , 

কাবগঞ্জ 
02477-744824 

০১৭২০-৫৭২০১১ uco_kaliganjsatkhira@yahoo.com 

26.          খান ততয়েবুর রিমান (:দা:) 

                    

                    , 

শ্যামনগর 
০৪৭২৬-৭৪০২৪ 

০১৭২০-৫৭২০১১ uco_shayamnagar@yahoo.com 

27.        রনবর্জত কুমার দাস 

                    

                    , যয়লার 

সদর 

০৪২১-৬১৩৫৫ ০১৭১১-২৭১৬৫৮ uco.jessore@gmail.com 

28.        মমািাঃ মমাস্তাবফজুর রিমান 

                    

                    , 

বাঘারপাো 

02477771973 ০১৭২৭-৯০২৮৩৭ uco.bagharpara@gmail.com 

29.         ............................. 

                    

                    ,  

মিৌগাছা 

০৪২২৪-৫৬০৩১ - uco.chaugacha@gmail.com 

30.        এববএসএম অক্কাস অী 

                    

                    , লাল যা ০৪২২৮-৭৬১৬৬ ০১৭১৭-৬১৪১১৫ uco.sarsha@gmail.com 

31.        মমাঃ ছাাঈবিন 

                    

                    , 

বিকরগাছা 

০৪২২৫-৭১৭২২ ০১৭৩২-৮৬৭৩৪৮ uco.jhikargacha@gmail.com 

32.        মমাঃ তাবরকু আসাম 

                    

                    , 

মবনরামপুর 

০৪২২৭-৭৮১৮১ ০১৭১৩-৮১৫৫২৪ uco.monirampur@gmail.com 
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ক্রঃ নং            নাম ও পদবব কায যায়ের নাম          (    ) ও             আ-মমআ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

33.        মমাছাঃ নাবসমা খাতুন 

                    

                    , 

মকলবপুর 

০৪২২৬-৫৬২৩৩ ০১৯৩১-৮৭৮৮৭১ uco.keshabpur@gmail.com 

34.        নাসবরন সুতানা 

                    

                    , 

ভেনগর 

০২৪২১-৪৪০৫২ ০১৯১১-৯৩১৪৯৩ uco.avaynagar@gmail.com 

35.          কার্জী বাবু মিাসয়ন 

                    

                    , 

চুোডাঙ্গা সদর 

০৭৬১-৬৩১১৪ ০১৭১৪-৯৪৮৯৬৫ sadarucochuadanga@gmail.com 

36.          মমতা বানু 

                    

                    , 

অমডাঙ্গা 
০২৪৭৭৭৯০৩০৪ 

০১৭১১-২৪৬৯৫৩ uco.alam@gmail.com 

37.          মমাঃ িারুন র রলীদ 

                    

                    , 

দামুেহুদা 

০৭৬২৩-৫৬০২৯ ০১৭৪৮-৯৪১৯৮২ ucodamurhuda.chu@gmail.com 

38.          মমািাঃ নূর অম 

                    

                    , 

র্জীবননগর 

০৭৬২৪-৭৫০০৪ 01716-419063 ucojibannagar@gmail.com 

39.        ববরার্জ মমািন কুন্ডু 

                    

                    , মাগুরা  

সদর 

০৪৮৮-৬২২৫৪ ০১৭১৮-৫২০৫৪৮ uco.magurasadar@gmail.com 

40.        মমাঃ ততয়েবুর রিমান 

                    

 

 

                    , 

মিম্মদপুর 

০৪৮৫২-৭৫০১১ ০১৭১৭-৬৫৯৫৭৯ ucomohammadpur@gmail.com 

 

41.        পংকর্জ কুমার মন্ড 

                    

                    , লাবখা ০৪৮৫৩-৫৬০১৮ ০১৭১৭-২৭২৭০৩ ucoshalikhamagura@gmail.com 

42.        মমাঃ নূয়রা আসাম 

                    

                    , শ্রীপুর ০৪৮৫৪-৫৬১১৬ ০১৭২৫-৯১৭৯৭৯ uco_sreepur@yahoo.com 

43.        মমাঃ িারুন অিয়ম্মদ বসকদার 

                    

                    , নোআ 

সদর 

০৪৮১-৬২০৫৯ ০১৭২২-৫৫৬৬৫৫ uconarailsadar@gmail.com 

44.        .................................. 

                    

                    , কাবো ০৪৮২২-৫৬০৬২ - ucokalia2019@gmail.com 

45.        ……………. 

                    

                    , 

মািাগো 

০৪৮২৩-৫৬৩৭৬ - ucolohagara2018@gmail.com 

46.          মমাঃ র্জািাংগীর অম (ভা:প্রা:) 

                    

                    , 

মময়িরপুর সদর 
024777-92613 

01716-505874 ucomeherpursadar63@gmail.com 

47.          মমাঃ মািবুবু িক 

                    
                    , গাংনী  ০২৪৭৭৭৯৩৮৩৮ 

০১৭১৫-৫৬৬৩২৩ uco_gangnimeherpur@yahoo.com 

48.          মবনরুজ্জামান 

                    

 

 

 

                    , 

মুবর্জবনগর 
02477793495 

০১৭২১-১৩২০৪৪ ucomujibnagar@gmail.com 

49.        মমাছাঃ র্জহুরা খানম                     , কুবিো 024777-82471 ০১৭১৪-৫৯২২৭১ ucokushtiasadarb@gmail.com 
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ক্রঃ নং            নাম ও পদবব কায যায়ের নাম          (    ) ও             আ-মমআ 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

                    সদর 

50.        অব্দু র্জব্বার 

                    

                    , 

মভোমারা 

024777-85020 ০১৭১০-৬২৬৯৫৯ ucobheramarakus@gmail.com 

51.        মমাঃ সাইদ িাসান 

                    

                    , 

কুমারখাী 

0402477784470 ০১৭১৬-৫৯৩৩৪৫ ucokumarkhali1@gmail.com 

52.        মমাঃ এনামু িক 

                    

                    , মখাকসা ০২৪৭৭৭-৮৫৪২০ ০১৯১৭-৯৪৩০০৪ ucokhoksa@gmail.com 

53.        মমাছাঃ নার্জববন অক্তার 

                    

                    , মীরপুর 024777-85633 ০১৭১৯-৯১৭৭১৯ ucomirpur@gmail.com 

54.        স্বপন কুমার সরকার 

                    

                    , 

মদৌতপুর 

024777-85923 ০১৭১৮-২৪৯০৬৫ ucodaulatpurkushtia@gmail.com 

55.          .............................. 

                    

                    , বিনাআদি 

সদর 

024777-46197 - uco.sadorjhe@gmail.com 

56.                         

                    

                    , 

কাীগঞ্জ 

০২৪৭৭৭-৪৮৪৮৯ ০১৯২৩-৬৪৪৬৬৪ uco.kaliganjjhe@gmail.com 

57.          মমাছাঃ র্জান্নাত-অরা- পারভীন 

িীরা (ঢাকা সংযুক্ত) 

                    

                    , 

মকাটিাঁদপুর 

024777-49089 ০১৭৩৯-৬৩০১৩২ uco.kotchandpurjhe@gmail.com 

58.          ল.ম. রাবলদু অম 

                    

                    , 

ময়িলপুর 

024777-49489 ০১৭১৮-১০২৯৬১ uco.maheshpurjhe@gmail.com 

59.          মমাছাঃ কামরুন্নািার 

                    

                    , 

িবরণাকুন্ডু 

024777-50189 ০১৬৩৫-২৪৭১১০ uco.harinakundu@gmail.com 

60.          মমাঃ মুবর্জবুর রিমান 

                    

                    , 

তলকুপা 

024777-49889 ০১৭১৮-২৯১৩৭৩ uco.shailkupajhe@gmail.com 

 

 

              

 


