
                       ক               ক  ক           ,    ,ক                     

 হ ।  

                      ,             

     

   

      

    
    ও                    

        ও          

(    )     
 -     

০১       
জনাফ মমাহাম্মদ মননর মহাসসন, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

নসসলট সদর, নসসলট 

০৮২১২৮৭০০১৮ 

০১৭১৬৪৪৬৪৪০ 

ucossadar@gmail.com 

০২       

জনাফ মমাহাম্মদ মহবুবুর 

রহমান, উসজলা সমফায় 

অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

দনিণ সুরমা, নসসলট 

০২৯৯৬৬৪৬৯৯৯ 

০১৭১২২৭৭৫৬৭ 

uco.dsurma@gmail.com 

০৩       
জনাফ উৎল চক্রফর্ত্তী, উসজলা 

সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

ফালাগঞ্জ, নসসলট 

০২৯৯৬৬৪৪৯৮৭ 

০১৭১২২৬৪০৪১ 

ucobalagonj@gmail.com 

০৪       

জনাফ আব্দু    মমাোঃ সাইদুর 

রহমান শামীম, উসজলা সমফায় 

অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

মপঞ্চুগঞ্জ, নসসলট 

০৮২২৬৫৬২২০ 

০১৭১১৪৮৬৫৫২ 

ucofenchuganjbd@gmail.co
m 

০৫       

 উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

নফশ্বনাথ, নসসলট 

০৮২২৪৫৬০৫১  
uco.bishwanath20@gmail.co
m 

০৬       
জনাফ মমাোঃ আনজজুল  হক, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

মকাম্পানীগঞ্জ, নসসলট 

০৮২২৫৫৬১১২ 

০১৯১৩৩০৯৩৫৪ 

ucocompanygonj@gmail.com 

০৭       
জনাফ মমাোঃ কনল উনিন, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

মগায়াইনঘাট, নসসলট 

০৮২২৮৫৬০৫১ 

০১৬৭৪৯০৮১৩০ 

ucogowainghat15@gmail.co
m 

০৮       
জনাফ মমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

জজন্তাপুর, নসসলট 

০২৯৯৬৬৪৪৪০৭ 

০১৭২০৩৩২৩৬৯ 

uco.jainta@gmail.com 

০৯       

জনাফ নজফসেসা খানম, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

কানাইঘাট,  নসসলট  

(সংযুনি  সমফায়  অনধদপ্তর, 

ঢাকা)  

০৮২৩৩৫৬১১৫ 

০১৮১৩৩৯৬৩৬৮ 

ucokanaighat@gmail.com 

১০       

জনাফ মমাহাম্মদ আব্দুল মুনহত, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

জনকগঞ্জ, নসসলট 

০৮২৩২৫৬৯৪০ 

০১৭১২৪৯৬৬৩ 

ucozakigonj@gmail.com 

১১       
জনাফ কৃষ্ণা রাণী তালুকদার, 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

নফয়ানীফাজার, নসসলট 

০৮২২৩৫৬০৩২ 

০১৬৭৭০১৫৬২৮ 

uco.bbazar@gmail.com 

১২       

জনাফ                   , 

উসজলা সমফায় অনপসার 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

মগালাগঞ্জ, নসসলট 

০২৯৯৬৬৪৫৬৪৩ 

০১৭১২২৫৪৪৮২ 

uco_golapgonj@yahoo.com 

 

                      ,              

ক্র: 

নং 

মজলার নাম নাম ও দফী               মমাফাইল ও মটনলসপান 

(অনপস) নম্বর 

ই-মমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬  

০১ সুনামগঞ্জ জনাফ নফনজত রঞ্জন কর 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭১৫-৪৪২৮৮৮  

মটনলসপান : ০৮৭১-৬১৫৮৯ 

ucosunamgonjsadar@ 

gmail.com 

০২ সুনামগঞ্জ জনাফ মমাহাম্মদ মাসুদ আহমদ 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

শানন্তগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭১৬-৮৮৫১৬৩ 

মটনলসপান: অনুসমাদন মনই।  

ucosouthsunamganjsadar@ 

gmail.com 

০৩ সুনামগঞ্জ জনাফ মমাোঃ আবু তাসহর 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

জামালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭০৬-৮৯৮০৭৩ 

মটলসপান: ০৮৭২৮-৫৬০০৭ 

coopjamal@ gmail.com 

০৪ সুনামগঞ্জ মমা: শরীপ উনিন 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

ধম যাশা, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭১৪৮২২৩৭৫ 

মটনলসপান: ০৮৭২৫-৭৫০৬৩ 

ucodharmapasha@ 

gmail.com 

mailto:ucossadar@gmail.com
mailto:ucobalagonj@gmail.com
mailto:ucofenchuganjbd@gmail.com
mailto:ucofenchuganjbd@gmail.com
mailto:%20Uco%20biswanath.20@gmail.com
mailto:%20Uco%20biswanath.20@gmail.com
mailto:ucocompanygonj@gmail.com
mailto:ucogowainghat15@gmail.com
mailto:ucogowainghat15@gmail.com
mailto:uco.jainta@gmail.com
mailto:ucokanaighat@gmail.com
mailto:uco.bbazar@gmail.com


০৫ সুনামগঞ্জ জনাফ রাজ মনন নসংহ 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

নদরাই, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল : ০১৭১৮৫৩৮৪৩১ 

মটনলসপান: ০৮৭২৪-৫৬১১৯ 

ucoderaibd@gmail.com 

০৬ সুনামগঞ্জ জনাফ নহরন্ময় রায় 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

শাল্লা, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭১৬০৭২৮৫৭ 

মটনলসপান: ০৮৭২৯-৫৬০২২ 

ucoshalla@ gmail.com 

০৭ সুনামগঞ্জ জনাফ মমাোঃ মদসলায়ার মহাসসন 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

জগোথপুর, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল : ০১৭৭২-৫৮৮৫৯৪ 

মটনলসপান: ০৮৭২৭-৫৬১২০ 

ucojagannathpur@ 

yahoo.com 

০৮ সুনামগঞ্জ জনাফ মমাহাম্মদ মনতউর রহমান 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

ছাতক, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭১৮-১৪৫৬০৩ 

মটনলসপান: ০৮৭২৩-৫৬১৩২ 

ucochhatak376@ 

gmail.com 

০৯ সুনামগঞ্জ জনাফ মমাপাজ্জল মহাসসন 

উসজলা সমফায় কম যকতযা 

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

মদায়ারাফাজার, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল : ০১৭১৮২৭৩০৩৩ 

মটনলসপান: ০৮৭২৬-৫৬০২০ 

uco.doarabazar@gmail.com 

১০ সুনামগঞ্জ জনাফ মমাহাম্মদ রুহুল হাসান 

উসজলা সমফায় কম যকতযা  

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

নফশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল : ০১৭১২-৭৬৯৫৯৫ 

মটনলসপান: ০৮৭২২-৫৬০৩৪ 

ucobiswambar@ 

gmail.com 

১১ সুনামগঞ্জ জনাফ আশীষ আচার্য্য 

উসজলা সমফায় কম যকতযা  

উসজলা সমফায় কার্ যালয়, 

তানহরপুর, সুনামগঞ্জ।  

মমাফাইল: ০১৭১৭৫৯৪৬৮৪ 

মটনলসপান: ০৮৭৩২৫৬০৬৫ 

uco.tahirpur2017@ 

gmail.com  
 

                      ,             

   

   

      

    

    ও                            ও  (    ) 

             

 -     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১                       

                    

                     

         ,      । 

মমাফাইল : 01717-970939 

মটনলসপান : 083162376 

uco.habiganjsadar@yahoo.

com 

০২                             

                    

                     

      ,      ।  

মমাফাইল : ০১৭১১৯০৮৮৫৫ 

মটনলসপান : 0832756175 

ucomadhabpur@gmail. 

com 

০৩                                

     

                    

                     

     ,      ।  

মমাফাইল : ০১৭১৫১৪১৮০৪ 

মটনলসপান : 0832456198 

uconabigonjhabigonj@y

ahoo.com 

০৪                               

                    

                     

        ,      ।   

মমাফাইল : ০১৭১৬০৩৭০৭৪ 

মটনলসপান : 0832856044 

ucobaniachong@yahoo.co

m 

০৫                         

                    

                     

     ,      ।  

মমাফাইল : ০১৮৪২-০৬৬৩৭৩ 

মটনলসপান : 0832356003 

ucobahubal2016@gmail.co

m 

০৬                            

                     

                     

       ,      ।  

মমাফাইল : ০১৭৯০৭২৬১৫৬  

মটনলসপান : 0832556185 

ucochunarughat15@gmail.c

om 

০৭                                

                     

       (  :)  

                     

     ,      । 

মমাফাইল: ০১৭১৫১৪১৮০৪ 

মটনলসপান : 0832656029 

ucolakhai@yahoo.com 

০৮                         

                     

                     

        ,      ।  

মমাফাইল: 01714-965242 

মটনলসপান : 0832256112 

ucoajmiriganj@gmail.com 

 

                      ,                     

   

   

              ও                            ও          

(    )     

 -     

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ 

০১             জনাফ নজসতন্দ্র সরকার 

উসজলা সমফায় অনপসার 

                     

   ,              

মমাফাইল: ০১৭১৫০২১৩৫৬ 

মটনলসপান : ০৮৬১-৬২৮০৩ 

ucomoulvibazarsadar01 

@gmail.com 

mailto:ucomoulvibazarsadar01@gmail.com
mailto:ucomoulvibazarsadar01@gmail.com


০২             জনাফ মমাোঃ মরাসহল উনিন 

উসজলা সমফায় অনপসার 

                     

      ,               

মমাফাইল : ০১৭২৪৮২৮৯৮৭ 

মটনলসপান : ০৮৬২৫-৭৫৪০০  

ucorajmb@gmail.com 

03             জনাফ মসানা মমাহন নফশ্বাস 

উসজলা সমফায় অনপসার  

                     

      ,              

মমাফাইল : ০১৬৮৮২৪২১৭৬ 

মটনলসপান : ০৮৬২৪-৫৬০৯৯  

ucokulaura@yahoo.com 

04             জনাফ মমাসাোঃ ননখাত সুলতানা 

উসজলা সমফায় অনপসার 

                     

   ,              

মমাফাইল : ০১৭১৬২৭২৩৪৯  

মটনলসপান : ০৮৬২৭-৫৭১৭৪  

uco.juri.m@gmail.com 

05             জনাফ মমাহাম্মদ শনপকুল ইসলাম  

উসজলা সমফায় অনপসার 

                     

      ,              

মমাফাইল : ০১৭২০২৯১০৫১ 

মটনলসপান : ০৮৬২২-৫৬৫০০   

uco_barlekha@yahoo.com 

06             আশুসতাষ দাস 

উসজলা সমফায় অনপসার  

                     

     ,              

মমাফাইল : ০১৭৪৮০৬৩৯০১ 

মটনলসপান : ০৮৬২৩-৫৬১৪৫   

ucokomolgonj@gmail.com 

07             জনাফ মমাোঃ আনমরুল ইসলাম 

উসজলা সমফায় অনপসার  

                     

    ,              

মমাফাইল : ০১৭১৬৬৯০৮৪৪ 

মটনলসপান : ০৮৬২৬-৭১৮৯৩    

ajahangir579@gmail.com 

 

mailto:ucokulaura@yahoo.com
mailto:uco.juri.m@gmail.com
mailto:ucokomolgonj@gmail.com
mailto:ajahangir579@gmail.com

