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টাঙ্গাইর 

 টাঙ্গাইর জনাফ মভাোঃ াহীনুজ্জাভান 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয়, টাঙ্গাইর সদয, টাঙ্গাইর ০৯২১-৬১১৮৩ 

০১৭১৮-৭৮৬৭৮১ 

ucosadortangail@gmail.com 

 টাঙ্গাইর জনাফ মভাহাম্মদ পজয়জ মহাজসন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, নাগযপুয,টাঙ্গাইর ০৯২৩৩-৭৩০১৪ 
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uconagurpur007@gmail.com 

 টাঙ্গাইর জনাফ আখিনুয ইয়াসখভন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, কাখরহাখর্, 

টাঙ্গাইর 

০৯২২৭-৭৪১৫৭ 

০১৮১৬-৬৫০৫০০ 

ucokalihatitangail@gmail.co
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 টাঙ্গাইর জনাফ মযিা ইয়াসখভন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, মদরদুয়ায, টাঙ্গাইর ০৯২২৪-৫৬০৫৪ 

০১৭২৪-৩৭২৯৯৬ 

ucodelduar@gmail.com 

 টাঙ্গাইর মভাছাোঃ আখভনা াযখবন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয়, খভজমাপুয, টাঙ্গাইর ০৯২২৯-৫৬২৫১ 

০১৭২০-৬৭৭৬৫৪ 

ucomirzapur2017@gmail.co
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 টাঙ্গাইর জনাফ মভাহাম্মদ জাখকয মহাজসন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, ফাসাইর, টাঙ্গাইর ০৯২২২-৫৬১৫৭ 

০১৬২০-৭৫৩৩১৫ 

ucobashail53@gmail.com 

 টাঙ্গাইর জনাফ মভাোঃ নাখসয উখিন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, সখিপুয, টাঙ্গাইর ০৯২৩২-৫৬০২৬ 

০১৭১১-০২৫৬১২ 

ucosakhipur2020@yahoo.co
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 টাঙ্গাইর জনাফ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, ভূঞাপুয, টাঙ্গাইর  ০৯২২৩-৫৬১৯৮ 

০১৭৫৩-৭১৭৬১৫ 

ucobhuanpur@gmail.com 

 টাঙ্গাইর জনাফ মভাোঃ ওয়াজজদ আরী 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা  

উজজরা সভফায় কাম মারয়, ঘাটাইর, টাঙ্গাইর ০৯২২৫-৫৬০২০ 

০১৮১৯-৯৮৯৬৭৯ 

ucoghatailtangail765@gmail.

com 

 টাঙ্গাইর জনাফ মুহাম্মদ সাইফুর ইসরাভ 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয়, ভধুপুয, টাঙ্গাইর ০৯২২৮-৫৬০১৭ 

০১৭১২-৬২৯৬৪২ 

ucomodhupur@gmail.com 

 টাঙ্গাইর জনাফ মভাোঃ যখপকুর ইসরাভ 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয়, ধনফাড়ী, টাঙ্গাইর ০৯২২-৬৯০৯৫ 

০১৭১৬-৫৫৮৪০২ 

ucodhanbari@gmail.com 

 টাঙ্গাইর  জনাফ মভাোঃ আইন উখিন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয়, মগাারপুয, 

টাঙ্গাইর 

০৯২২৬-৭৫১৬০ 

০১৯২০-৮০১০৫৯ 

gopalpuruco@gmail.com 

নরস িংদী। 

 নরস িংদী লাহাদাতু হক 

উপজো  মবায় অসি ার 

 

উপজো  মবায় কায যায় 
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 নরস িংদী লাহীন সুতানা 

উপজো  মবায় অসি ার 

উপজো  মবায় কায যায় 

রায়পুরা, নরস িংদী। 
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uco_raipura@yahoo.com 

 নরস িংদী মমাোঃ আব্দু েস ভূঞা 

উপজো  মবায় অসি ার 

উপজো  মবায় কায যায় 

সলবপুর, নরস িংদী। 

০৬২৫৬-৭৫১৫৭ 

০১৭১৪-২৮৬২৪৭ 

 

ucoshibpur35@gmail.com 

 নরস িংদী মমাহাম্মদ ওমর িারুক 

উপজো  মবায় অসি ার 

উপজো  মবায় কায যায় 

মজনাহরদী, নরস িংদী। 
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ucomonohardi@yahoo.com 

 নরস িংদী মমাোঃ  েস মহা াইন 

উপজো  মবায় অসি ার  

উপজো  মবায় কায যায় 

মবাব, নরস িংদী। 
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uco_belabo@yahoo.com 

 নরস িংদী মরীলনারা মবগম 

উপজো  মবায় অসি ার 

উপজো  মবায় কায যায় 

পাল, নরস িংদী। 
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uco_polash@yahoo.com 

নাযায়ণগঞ্জ 

 নাযায়ণগঞ্জ জনাফ আরভগীয আজাদ ভূঞা 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয় 

সদয, নাযায়ণগঞ্জ। 
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 নাযায়ণগঞ্জ জনাফ মভজহরুন নাহায খভখর 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয় 

ফন্দয, নাযায়ণগঞ্জ। 

7661433 

০১৭১২৮৩৮৭৮৭ 

ucobandar@gmail.com 

 নাযায়ণগঞ্জ জনাফ মভাোঃ খভজানুয যহভান 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয় 

মসানাযগাঁ, নাযায়ণগঞ্জ। 

7656023 

০১৭১১৩৬৮৫৭৮ 

somobaysonargaon@gmail.com 

 নাযায়ণগঞ্জ জনাফ নাজমুর হক 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয় 

রূগঞ্জ, নাযায়ণগঞ্জ। 
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০১৭১১৯৫২১৩৮ 

ucorupganj73@gmail.com 

 নাযায়ণগঞ্জ জনাফ নাখহদা নাছখযন 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

উজজরা সভফায় কাম মারয় 

আড়াইহাজায, নাযায়ণগঞ্জ। 
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ucoarihazar01@gmail.com 
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01772-899305 

uco_shibchar@yahoo.com  

                আজনায়ার মহাজ ন         

             

                     কাসকসন, 

            

066-2256194 
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uco_kalkini@yahoo.com  
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ভাখনকগঞ্জ 

 ভাখনকগঞ্জ জনাফ সসয়দ মভজহদী ভাসুদ , উজজরা 

সভফায় কভ মকর্মা 

ভাখনকগঞ্জ সদয ০২-৯৯৬৬১২২৭৬ 

মভাফাোঃ ০১৬৭৫৬১০৩৭২ 

ucomanikgonjsadar 

@gmail.com 

 ভাখনকগঞ্জ জনাফ মভাোঃ আযফ আরী, উজজরা 

সভফায় কভ মকর্মা 

খসিংগাইয ০২-৯৯৬৬১৭০৬৯ 

মভাফাোঃ ০১৭১১২৭৬৯৯৫ 

ucosingair98 

@gmail.com 

 ভাখনকগঞ্জ জনাফ মুহাম্মদ খপজযাজুর আরভ, 

উজজরা সভফায় কভ মকর্মা 

সাটুখযয়া ০২-৯৯৬৬২৫০৯১ 

মভাফাোঃ ০১৭১৮০৩৮২৩০ 

saturiauco@gmail.com 

 ভাখনকগঞ্জ জনাফ খযনাৎ মপৌখজয়া, উজজরা 

সভফায় কভ মকর্মা 

খফারয় ০২-৯৯৬৬১৬০৩৫ 

মভাফাোঃ ০১৭১২৬১৪৬৮২ 

ucoshibalaya2018 

@gmail.com 

 ভাখনকগঞ্জ জনাফ াযবীন আযাপী, উজজরা 

সভফায় কভ মকর্মা 

খঘওয ০২-৯৯৬৬২৭১১৬ 

মভাফাোঃ ০১৭১১০২৪৭৪৭ 

ucoghior@gmail.com 
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